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النزاهة العراقية تاأمر بالقب�ض 
على 46 م�س�ؤواًل كبريًا

•• بغداد-وكاالت:

�أن  �لإثنني  �أم�س  �لعر�ق،  يف  �لحتادية  �لنز�هة  هيئة  يف  �لتحقيقات  هيئة  ك�شفت 
�جلهات �لق�شائيَّة �أ�شدرت 46 �أمر�ً �شد كبار �مل�شوؤولني بينهم نو�ب ووزر�ء وكالء 

وز�ر�ت وحمافظون.
وقالت �لهيئة يف بيان �شحايف �أم�س �لثنني، �إّن �لأو�مر جاءت على خلفّية ق�شايا 
�إىل  و�أحالتها  و�ملحافظات  بغد�د  �لهيئة يف  ُمديريات ومكاتب حتقيق  حّققت فيها 
�أو�مر قب�ٍس، و37   9 �أكتوبر )ت�شرين �لأول( �ملا�شي  توّزعت بني  �لق�شاء خالل 

�أمر ��شتقد�ٍم.
و�أ�شافت �أنَّ ع�شوين يف �لربملان �حلايل، ووزيٍر، وثالثة وزر�ء �شابقني ووكيل وزيٍر 
�أع�شاء  �شابقني، و4  �إىل حمافظ، و5 حمافظني  �إ�شافى  لديها،  حايل مطلوبون 

جمال�س حمافظة �شابقني و10 ُمديرين عامني، و9�شابقني و�أخرين.
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حكومة الإمارات تبني قدرات موظفي حكومة 

قريغيز�ستان يف جمال امل�رسعات احلكومية

اأخبار الإمارات

انفجار تق�سيم .. 6 اأ�سباب وراء 

ا�ستهداف »قلب اإ�سطنبول الناب�ص«

عربي ودويل

اكتمال و�سول جنوم منتخب الأرجنتني اإىل 

اأبوظبي ملواجهة منتخبنا الوطني وديا

الفجر الريا�سي

�شهدا اإعالن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين

رئي�ض الدولة والرئي�ض االإندوني�سي يبحثان 
تعزيز العالقات والق�سايا االإقليمية والدولية 
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رئي�ض الدولة ونائبه يعزيان الرئي�ض 
الرتكي يف �سحايا التفجري االإرهابي

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
يف  �لرتكية،  �جلمهورية  رئي�س  �أردوغ����ان  طيب  رج��ب 
�شحايا حادث �لتفجري �لإرهابي �لذي وقع يف منطقة 
تق�شيم، و�أ�شفر عن وقوع عدد من �لوفيات و�جلرحى، 

متمنياً �شموه �ل�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�إىل فخامة رجب  تعزية مماثلة  برقية  رع��اه �هلل  دبي 

طيب �أردوغان رئي�س �جلمهورية �لرتكية.

رئي�ض الدولة ونائبه يهنئان رئي�ض ال�زراء العراقي 
مبنا�سبة منح الثقة حلك�مته من قبل الربملان

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
دول��ة حممد  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س 
�ل�����وزر�ء يف جمهورية  �ل�����ش��ود�ين رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ش��ي��اع 
�لعر�ق �ل�شقيقة، مبنا�شبة منح �لثقة حلكومته من قبل 

�لربملان.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاك����م  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�شياع  حممد  دول��ة  �إىل  مماثلة  تهنئ����ة  برقية  �هلل  رع��اه 

�ل�شود�ين .
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•• �سولو- وام: 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه  بحث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�هلل وفخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�شيا تعزيز �لعالقات بني 
�لبلدين و�شبل تعزيزها مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة .. وذلك يف �إطار زيارة 
�لعمل �لتي يقوم بها �شموه �إىل �إندوني�شيا للم�شاركة يف قمة قادة جمموعة 

�لع�شرين تلبية لدعوة من �لرئي�س جوكو ويدودو.
مقر  يف  ج��رى  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل   - �لإندوني�شي  و�لرئي�س  �شموه  وت��ب��ادل 
�لتي تعرب عن  �لودية  �لأحاديث  �شولو -  وي��دودو يف مدينة  �لرئي�س جوكو 
عمق �لعالقات �لتي جتمع �لبلدين و�حلر�س �مل�شرتك على مو��شلة �لبناء 
�لتنمية  متطلبات  ت��و�ك��ب  �أرح���ب  جم��الت  �إىل  بتعاونهما  لالرتقاء  عليها 

�مل�شتد�مة حا�شر�ً وم�شتقباًل.                 )�لتفا�شيل �س 3-2(

الرئي�شان ي�شتهاّلن قّمتهما بتعّهٍد بتجّنب النزاع 
�سي لبايدن: العالقات ال�سينية 
االأمريكية احلالية يف م�قف حرج

•• بايل-وكاالت:

�فتتح �لرئي�شان جو بايدن و�شي جينبينغ قّمتهما يف بايل �لثنني مب�شافحة، 
و�شّدد� على �حلاجة �إىل �إد�رة �خلالفات وجتّنب نز�ع.

باإجر�ء مناق�شة �شريحة  �إىل مفرتق طرق، متّعهد�ً  وقال �شي و�شل �لعامل 
للق�شايا �لتي مّزقت �لعالقات بني �لقّوتني �لرئي�شيتني يف �لعامل. و�أ�شاف 

�أّن �لعامل يتوّقع �أن تعالج �ل�شني و�أمريكا ب�شكل �شحيح �لعالقة بينهما.
دولة  ب��ني  �ملحتّدة  �ملناف�شة  تغّطي  بابت�شامة  ب�شي  ب��اي��دن  رح��ب  جهته،  م��ن 

حّددت �أُطر �لقرن �ملا�شي و�أخرى ت�شعى �إىل حتديد �أُطر �لقرن �لتايل.
وقال بايدن ل�شي من �جليد روؤيتك، موؤكد�ً �أن ل بديل عن �ملحادثات �ملبا�شرة، 

ومعرباً عن �أمله يف جتّنب نز�ع بني و��شنطن وبكني.
�لأم��ريك��ي جو  بينغ، �لثنني، خ��الل �جتماع جمعه بنظريه  وق��ال �شي جني 
�لعالقات  �إن  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا،  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �لع�شرين  قمة  ع�شية  ب��اي��دن 
�ل�شينية �لأمريكية �حلالية يف موقف حرج ول ترقى �إىل ما ينتظره �شعبا 

�لبلدين و�شعوب �لعامل.

اأكد اأن القدرة الع�شكرية الرو�شية ال ُي�شتهان بها 
النات�: االأ�سهر املقبلة �سعبة على اأوكرانيا

•• عوا�سم-وكاالت:

قال �لأمني �لعام حللف �شمال �لأطل�شي ين�س �شتولتربغ، �أم�س �لإثنني 
�لع�شكرية  �ل��ق��درة  و�أن  لأوك��ر�ن��ي��ا  �شعبة  �شتكون  �ملقبلة  �لأ���ش��ه��ر  �أن 

�لرو�شية ل يجب �أن ُي�شتهان بها.
�شتكون  هولند�:  ودف��اع  خارجية  وزي��َري  لقائه  بعد  �شتولتنربغ،  وق��ال 
هذ�  ومظلمة  ب��اردة  �أوكر�نيا  ترك  بوتني  هدف  �شعبة.  �ملقبلة  �لأ�شهر 

�ل�شتاء. ل يجب �أن نرتكب خطاأ �ل�شتخفاف برو�شيا.
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اأخبـار الإمـارات
احتفاء �شعبي بزيارة �شموه

رئي�ض الدولة ي�سل مدينة �س�ل� االإندوني�سية
•• �سولو-وام: 

و�شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
�أم�س �إىل مدينة �شولو يف جمهورية �إندوني�شيا �ل�شديقة.

 .. �ملدينة  مطار  و�شوله  ل��دى  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �شموه  م�شتقبلي  مقدمة  يف  وك��ان 
فخامة جوكو ويدودو رئي�س �إندوني�شيا.

ير�فق �شموه .. �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�آل نهيان ومعايل  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �لرئا�شة و�شمو  دي��و�ن  وزي��ر 
�ل�شيخ حممد بن حمد �آل نهيان م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة يف ديو�ن �لرئا�شة.

كما كان يف �ل�شتقبال �شعادة عبد�هلل �شامل �لظاهري �شفري �لدولة لدى �جلمهورية 
�لإندوني�شية و�أع�شاء �ل�شفارة وعدد من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف �إندوني�شيا.

ور�فق و�شول �شموه �حتفاء ر�شمي و�شعبي حيث ��شطف �لآلف من طلبة �ملد�ر�س 
�إىل  �شموه  بزيارة  وترحيباً  حتية  �لبلدين  باأعالم  ملوحني  �لطريق  جانبي  على 

بلدهم.

رئي�ض الدولة والرئي�ض االإندوني�سي يبحثان تعزيز عالقات البلدين والق�سايا االإقليمية والدولية 

•• �سولو- وام: 

بحث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�لعالقات  تعزيز  �إندوني�شيا  رئي�س جمهورية  وي��دودو  �هلل” وفخامة جوكو 
�إطار  .. وذلك يف  �مل�شرتكة  �مل�شالح  �لبلدين و�شبل تعزيزها مبا يخدم  بني 
قادة  قمة  يف  للم�شاركة  �إندوني�شيا  �إىل  �شموه  بها  يقوم  �لتي  �لعمل  زي��ارة 

جمموعة �لع�شرين تلبية لدعوة من �لرئي�س جوكو ويدودو.
مقر  يف  ج��رى  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل   - �لإندوني�شي  و�لرئي�س  �شموه  وت��ب��ادل 
�لتي تعرب عن  �لودية  �لرئي�س جوكو وي��دودو يف مدينة �شولو - �لأحاديث 
عمق �لعالقات �لتي جتمع �لبلدين و�حلر�س �مل�شرتك على مو��شلة �لبناء 
�لتنمية  متطلبات  ت��و�ك��ب  �أرح���ب  جم��الت  �إىل  بتعاونهما  لالرتقاء  عليها 

�مل�شتد�مة حا�شر�ً وم�شتقباًل.

و�لق�شايا  �ملو�شوعات  من  ع��دد  ب�شاأن  �لنظر  وجهات  �جلانبان  تبادل  كما 
�لإقليمية و�لدولية حمل �لهتمام �مل�شرتك.

 " �أهمية �لق�شايا �لتي تبحثها قمة جمموعة �لع�شرين  �إىل  وتطرق �للقاء 
G20" يف ظل ما يو�جهه �لعامل من حتديات توؤثر على �لتنمية و�ل�شتقر�ر 

و�لأمن على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باجلهود �لتي يبذلها 

للقمة  �إندوني�شية  رئ��ا���ش��ة  ظ��ل  يف  �ل�����ش��اأن  ه��ذ�  يف  وي����دودو  ج��وك��و  �لرئي�س 
�حلالية. ح�شر �للقاء.. �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  و�شمو  �لرئا�شة  دي��و�ن  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�ل�شوؤون  نهيان م�شت�شار  �آل  بن حمد  �ل�شيخ حممد  نهيان ومعايل  �آل  ز�ي��د 
�خلا�شة يف دي��و�ن �لرئا�شة و معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي 

وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية .

رئي�ض الدولة والرئي�ض االإندوني�سي ي�سهدان اإعالن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين
•• بايل-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" وفخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �إندوني�شيا �ل�شديقة �أم�س �� 
يف مركز بايل نو�شا دو� للموؤمتر�ت يف جزيرة بايل �� �إعالن جمموعة من 
�لتفاقيات ومذكر�ت تفاهم بني دولة �لإمار�ت و�إندوني�شيا �شملت �لعديد 
�لبلدين  ب��ني  و�لتكنولوجي  و�لبيئي  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  ج��و�ن��ب  م��ن 

�ل�شديقني.
ب�شاأن  تفاهم  مذكرة   .. يلي  ما  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات  وت�شمنت 
و�لع�شرين  �لثامنة  ل��ل��دورة  ��شتعد�د�ً  �ملناخي  �لعمل  جم��ال  يف  �ل�شر�كة 
ملوؤمتر �لأطر�ف كوب 28 ومذكرة ب�شاأن �لتعاون يف جمال �لبيئة وتغري 
�ملناخ .. بجانب مذكرة للتعاون يف جمال تطوير �لبنية �لتحتية و�أخرى يف 

جمال �لذكاء �ل�شناعي.
فيما  و�تفاقاً  �ل�شيرب�ين  �لأم��ن  جم��ال  يف  للتعاون  مذكرة   .. �شملت  كما 
�إ�شافة   .. �ملعتمد  �لقت�شادي  �مل�شغل  برب�مج  �ملتبادل  بالعرت�ف  يتعلق 
�إىل �تفاقية منحة ب�شاأن متويل برنامج مكافحة د�ء �ل�شل يف �ندوني�شيا 
�أدنوك وكيالجن بريتامينا �لدولية ب�شاأن �لتعاون يف  ومذكرة تفاهم بني 
جمال �لبرتوكيماويات .. ومذكرة تفاهم �أخرى بني بروج و�شاندر� �أ�شري 

 .. �جلديدة  �لتطبيقات  وتطوير  �أوليفينات  للبويل  �لد�ئري  لالقت�شاد 
�لعاملية  �لإم���ار�ت  و�شركة  �إينالوم  �شركة  بني  م�شرتكة  تطوير  و�تفاقية 
باور  و�تفاقية بني م�شدر وبريتامينا  �لأملنيوم  لتو�شعة م�شهر  لالأملنيوم 
روكان  منطقة  يف  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  حمطة  تطوير  ب�����ش��اأن  �ندوني�شيا 

بلوك.
كما ت�شمنت .. مذكرة تفاهم بني م�شدر وهيئة �ل�شتثمار �لإندوني�شية 
�إندوني�شيا للمتجددة و�لتخزين وتعاون حتليالت �لأد�ء  وبريتامينا باور 
للذكاء   42 وج��ي  �لندوني�شية   ASAREN ب��ني  �ل�شحية  للرعاية 
�لوطنية بني وجي  ب�شاأن مبادر�ت �جلينوم  تعاون  �ل�شطناعي..ومذكرة 

ASAREN و   Healthcare  42
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �لتفاقيات..�شمو  �إع��الن  ح�شر 
بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  دي���و�ن  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخ حممد بن حمد �آل نهيان م�شت�شار 
�ل�شوؤون �خلا�شة يف ديو�ن �لرئا�شة ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
�أحمد  بن  �لدكتور ثاين  �لتحتية ومعايل  و�لبنية  �لطاقة  �ملزروعي وزير 
ب��ن علي حممد  �أح��م��د  �ل��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة �خلارجية وم��ع��ايل 

�ل�شايغ وزير دولة.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ض الدولة يفتتح جامع ال�سيخ زايد الكبري يف مدينة �س�ل� االإندوني�سية بح�س�ر الرئي�ض ج�ك� ويدودو

�ل�شديقني.
باأن  نعتز  " �إن��ن��ا   : فخامته  وق���ال 
�شخ�شية  ��شم  �ل�شرح  ه��ذ�  يحمل 
مناقبه  ح��ظ��ي��ت  ع��امل��ي��ة  �إن�����ش��ان��ي��ة 
باحرت�م �لعامل وتقديره وحمبته.. 
ونحن يف �إندوني�شيا نكن له مكانة 
ذكر�ه  نخلد  �أن  وي�شعدنا  خا�شة 

و��شمه بهذه �ملنارة �لدينية".
�ل�شمو  م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب ���ش��اح��ب 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�شعادته  ع���ن   - �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه   -
�ل�شيخ  "م�شجد  بافتتاح  و�ع��ت��ز�زه 
���ش��ول��و.. وقال  " يف م��دي��ن��ة  ز�ي����د 

�ل�شيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي مع 
�إ�شافة بع�س �لت�شاميم و�لزخارف 
�لتقليدية �لإندوني�شية و��شتخد�م 
�مل�شجد  وي�شتوعب  �ملحلية  �مل���و�د 
10 �آلف م�شل ويحتوي على 56 
32 عمود�ً  4 م��اآذن بجانب  قبة و 

يف منطقة �ل�شالة �لرئي�شية.
و�أع�����������������رب ف�����خ�����ام�����ة �ل����رئ����ي���������س 
له  ك���ل���م���ة  يف   - �لإن����دون����ي���������ش����ي 
ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة - ع��ن ب��ال��غ �شكره 
�ل�شمو  �شاحب  حل�شور  وتقديره 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ه����ذ� �جلامع  ب��اإن�����ش��اء  وم���ب���ادرت���ه 

له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ثر�ه". �هلل  "طيب 

له  �مل��غ��ف��ور  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
�إىل  د�ئ��م��اً  ك��ان يدعو  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لت�شامن و�لرت�بط �لإن�شاين بني 
�ل�شعوب  خا�شة  �لعامل  �شعوب  كل 

�لإ�شالمية.
يعد�ً  �مل�شجد  ه��ذ�  �إن  �شموه  وق��ال 
جت�����ش��ي��د�ً مل���ا ي��ج��م��ع �ل��ب��ل��دي��ن من 
ت���ع���اون يف ن�����ش��ر ر���ش��ال��ة �لإ����ش���الم 
�ل�شحيحة �لتي تدعو �إىل �ل�شالم 
و�ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ن��م��ي��ة.. وه���و �إه����د�ء 
�شولو  م��دي��ن��ة  �أه����ايل  �إىل  ن��ق��دم��ه 

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��درع��ي  حبتور 
�لهيئة  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
�ل���ع���ام���ة ل���ل�������ش���وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة 
ع�����ام جمل�س  م����دي����ر  و�لأوق������������اف 

�لإمار�ت لالإفتاء �ل�شرعي.
�شامل  ع��ب��د�هلل  �شعادة  ح�شره  كما 
�ل���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
و�أع�شاء  �لإندوني�شية  �جلمهورية 
���ش��ف��ارة �ل���دول���ة ب��ج��ان��ب ع���دد من 
�لإندوني�شية  �حلكومة  يف  �ل��وزر�ء 
�ل�شيوف  وم����ئ����ات  و�مل���������ش����وؤول����ني 

و�ملدعويني.
ويعد �جلامع ن�شخة مماثلة جلامع 

ز�يد  �ل�شيخ  با�شم  �إن وج��ود جامع 
خ�شو�شية  يج�شد  �إندوني�شيا  يف 
�لبلدين  جت��م��ع  �ل��ت��ي  �ل���ع���الق���ات 
�أن نرتك لأحفادنا  و�حلر�س على 
�شو�هد على عمق هذه �لعالقات .. 
فقد كان �ل�شيخ ز�ي��د " رحمه �هلل 
وقام  و�شعبها  لإندوني�شيا  " حمباً 
ب���زي���ارة ت��اري��خ��ي��ة ل��ه��ا خ���الل عام 

.1990
كما توجه �شموه بال�شكر و�لتقدير 
�إىل فخامة �لرئي�س جوكو ويدودو 
ملا �أبد�ه من م�شاعر طيبة وكلمات 
معربة بحق دولة �لإمار�ت و�ملغفور 

�ل����ذي ي��ع��د ���ش��رح��اً ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��اً يف 
ه�����ذه �مل���دي���ن���ة ومب�����ا ي��ح��م��ل��ه من 
�لعالقات  ع��م��ق  ع��ن  ت��ع��رب  دللت 
و�لر�شائل  �ل��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  �ل��ت��ي 
لإبر�ز  يحمالنها  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 
و�ل�شمحة  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة  �ل�������ش���ورة 
�لإن�شانية  وقيمه  �حلنيف  للدين 
و�لتاآخي  �لتعاي�س  على  �لتي حتث 
و�لتعاون و�لبناء .. مبدياً �عتز�زه 
�لتي  �خلا�شة  �ل�شد�قة  بعالقات 
جت��م��ع��ه م����ع ����ش���م���وه و�ل���ع���الق���ات 
�ل����وث����ي����ق����ة �ل�����ت�����ي جت����م����ع دول������ة 
و�شعبيهما  و�إندوني�شيا  �لإم����ار�ت 

•• �سولو-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ف���ت���ت���ح 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
“حفظه �هلل” �م�س جامع  �لدولة 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري يف مدينة �شولو 
�ل�شديقة  �إندوني�شيا  جمهورية  يف 
ي���ر�ف���ق���ه ف��خ��ام��ة ج���وك���و وي�����دودو 

رئي�س �إندوني�شيا.
و�أدى �شموه لدى دخوله و�لرئي�س 
�شالة  و�حل�������ش���ور  �لإن���دون���ي�������ش���ي 
ل��ل��ج��ام��ع .. ث��م وق���ع �شموه  حت��ي��ة 
و�ل���رئ���ي�������س ج���وك���و وي�������دودو على 
�لتي  لالفتتاح  �لتذكارية  �للوحة 

�شتعلق يف حمر�ب �جلامع.
.. �شمو  �لف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر م��ر����ش��م 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل���رئ���ا����ش���ة  دي������و�ن 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
ن���ه���ي���ان وم����ع����ايل �ل�������ش���ي���خ حممد 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة يف ديو�ن 
�لرئا�شة و معايل �شهيل بن حممد 
�ملزروعي وزير �لطاقة  فرج فار�س 
�لدكتور  ومعايل  �لتحتية  و�لبنية 
�مل����زروع����ي رئي�س  م�����ش��ل��م  ح���م���د�ن 
�لأح���م���ر  �ل����ه����الل  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لإم���ار�ت���ي و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عمر 

�إندوني�شيا  �شعب  و�إىل  �جل��م��ي��ل��ة 
�أن يجعل  �لعزيز. ودع��ا �هلل تعاىل 
ح�شنات  م���ي���ز�ن  يف  �مل�����ش��ج��د  ه����ذ� 
�ل�شيخ ز�يد .. و�أن يوفق �إندوني�شيا 
 .. و�لتقدم  �لتطور  من  مزيد  �إىل 
�لطيبة  و�لعالقات  �ملحبة  وي��دمي 
�ل��ت��ي ت��ع��ود ب��اخل��ري و�ل��ن��م��اء على 

�شعبينا.
تعاىل  �هلل  �إىل  �جلميع  ت��وج��ه  ث��م 
يف  �لعمل  ه��ذ�  يجعل  �أن  ب��ال��دع��اء 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ح�شنات  م��ي��ز�ن 
“طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن 
�شاحب  يف  وي����ب����ارك  ثر�ه”  �هلل 
�ل���دول���ة ويحفظ  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�لإم������ار�ت و���ش��ع��ب��ه��ا م��ن��ارة للخري 
و�لعطاء وموطناً للتعاي�س و�لأخوة 
�لعالقات  ي���دمي  و�أن  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل���وث���ي���ق���ة ب����ني دول�������ة �لإم����������ار�ت 

و�إندوني�شيا ملا فيه �خلري.
ت��وج��ه ���ش��اح��ب �ل�شمو  ب��ع��د ذل���ك 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
و�لرئي�س جوكو ويدودو و�حل�شور 
للم�شجد  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شاحة  �إىل 
من  تعد  �لتي  �ل�شال  نبتة  لزر�عة 
لدى  �ل��رم��زي��ة  �لوطنية  �لنباتات 

�شكان مدينة �شولو.
و�لتقطت يف ختام مر��شم �لفتتاح 
�ل�شور �جلماعية �لتذكارية ل�شموه 

ورئي�س �إندوني�شيا و�حل�شور.

بايل ت�ستعد النطالق قمة قادة G20 الي�م
•• بايل-وام:

ت�شتعد جزيرة بايل يف �إندوني�شيا لنطالق فعاليات قمة قادة جمموعة 
19 دولة وممثلي �لحتاد �لأوروب��ي و�لدول  �لع�شرين �ليوم مب�شاركة 
�شيوف �ل�شرف ومنها �لإمار�ت، وذلك يف فندق كمبين�شكي مبنطقة نو�شا 
حيث تزينت �جلزيرة بالإعالم و�للفتات و�لزهور و�أ�شجار �ملاجنروف. 
لإندوني�شيا  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  ب���ايل  يف  �لع�شرين  ق��م��ة  ��شت�شافة  وت��ع��د 
وتدعو  �لإب��د�ع��ي.  و�لقت�شاد  �ل�شياحة  قطاعي  لإحياء  زخم  لإح��د�ث 
�إندوني�شيا، �لعامل للعمل معاً من �أجل �لتعايف من �لوباء وبناء �لعامل 

بطريقة م�شتد�مة.
رئي�شيا يف و�شع جدول  دور�ً  للقمة  �مل�شيفة  �لدولة  �إندوني�شيا  وتلعب 

�لأعمال وتنظيم قمة �لقادة حيث ت�شلمت رئا�شة جمموعة �لع�شرين يف 
نوفمرب �ملا�شي عند �ختتام قمة �لع�شرين يف �إيطاليا وهي �ملرة �لأوىل 

�لتي ت�شت�شيف �إندوني�شيا �لقمة منذ تاأ�شي�شها يف عام 1999.
�لزر�عة،  و16   15 يومي  م��د�ر  على  تقام  �لتي   G20 قمة  وتتناول 
ومكافحة �لف�شاد، و�لقت�شاد �لرقمي، و�لطاقة �مل�شتد�مة، و�ل�شتثمار، 
و�أنظمة  �لتجارة،  وكذلك  و�لتنمية،  و�لبيئة،  و�ل�شحة،  و�لتوظيف، 
�ل��دف��ع �ل��رق��م��ي��ة، و�ل��ت��م��وي��ل �مل�����ش��ت��د�م، و�ل�����ش��م��ول �مل����ايل، و�ل�شر�ئب 

�لدولية.
و�شهدت فعاليات �ليوم �لإثنني 14 نوفمرب يف G20 نقا�شات تفاعلية 
و�لطاقة  لالنتقال  �ل��ع��ادل  و�لتمويل  �مل�شتد�م،  �لنمو  يف  �لتقدم  ع��ن 
�مل�شتد�مة يف �آ�شيا ، و�ل�شتفادة من متويل �ل�شكوك �مل�شتد�مة، وعامل 

ما بعد جائحة كورونا، وت�شخري �لبتكار�ت للنمو يف �مل�شتقبل ،و�لدفع 
�لرقمي و�لتحول �لرقمي.

رو�شيا  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات   :G20 جمموعة  قائمة  وت�شم 
�أملانيا،  �ل��ي��اب��ان،  �إيطاليا،  �ملتحدة،  �ململكة   ، �لهند   ، فرن�شا  �ل�شني،   ،
�لأرجنتني،  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  �إفريقيا،  �ملك�شيك، جنوب  كند�، 
�إىل  �إ�شافة  ، كوريا �جلنوبية، وتركيا،  �إندوني�شيا،  �أ�شرت�ليا، �لرب�زيل، 
���ش��رف يف �شد�رتهم دول���ة �لإم����ار�ت،  �ل���دول ك�شيوف  دع���وة ع��دد م��ن 
و�لزر�عة  �لأغ��ذي��ة  منظمة  منها  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  م��ن  وجم��م��وع��ة 
"�لفاو"، �شندوق �لنقد �لدويل، �لبنك �لدويل ، منظمة �لعمل �لدولية 
 ، �لعاملية  �ل�شحة  منظمة   ، و�لتنمية  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  ،منظمة 

ومنظمة �لتجارة �لعاملية.

يف   2024 ع��ام  ويف  �لهند،  يف   2023 للعام  �لع�شرين  قمة  و�شتعقد 
�لرب�زيل. وت�شتهدف جمموعة �لع�شرين معاجلة �لق�شايا �لعاملية �لتي 

تتعلق بالقت�شاد.
وت�شكل جمموعة �لع�شرين %80 من �لناجت �لقت�شادي �لعاملي وثلثي 

�شكان �لعامل و%75 من �لتجارة �لعاملية.
وت��اأ���ش�����ش��ت جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن ع���ام 1999 ع��ق��ب ح����دوث �لأزم����ة 
�ملالية  وزر�ء  م�شتوى  على  تعقد  �لقمة  وك��ان��ت  �آ�شيا  يف  �لقت�شادية 
رفع  مت  �لعاملية  �ملالية  �لأزم���ة  وع��ق��ب   ، �مل��رك��زي��ة  �لبنوك  وحمافظي 
م�شتوى �لجتماعات �إىل م�شاركة قادة �لدول لتنطلق �أول قمة بح�شور 
2008 وتو�شعت حماور ونقا�شات  و��شنطن يف نوفمرب عام  �لقادة يف 

�ملجموعة لت�شمل �لق�شايا �ملالية و�لقت�شادية.

 »B20« رئي�ض الدولة يلتقي عددًا من امل�س�ؤولني ورجال االأعمال االإماراتيني واالإندوني�سيني امل�ساركني يف
•• بايل-وام:

�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
 - �ل�شديقة  �إندوني�شيا  جمهورية  يف  بايل  جزيرة  يف  �أم�س  �هلل"  "حفظه 

�مل�شاركني  �مل�شوؤولني ورجال �لأعمال �لإمار�تيني و�لإندوني�شيني  عدد�ً من 
يف قمة جمموعة �لع�شرين لالأعمال )B20( �لتي ��شت�شافت �جتماعاتها 
بح�شور  �جل���اري..وذل���ك  نوفمرب  �شهر  م��ن  و14   13 ي��وم��ي  �إندوني�شيا 

فخامة جوكو ويدودو رئي�س �إندوني�شيا. 

�لوثيقة  �ل��ع��الق��ات  طبيعة  ب�����ش��اأن  �ل��ودي��ة  �لأح���ادي���ث  معهم  �شموه  وت��ب��ادل 
�لأر�شية  بجانب  وخ�شو�شيتها  �ل�شديقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  جتمع  �لتي 
�مل�شرتكة �لتي يوفرها �لبلد�ن لقطاع �لقت�شاد و�لبيئة �مل�شجعة و�جلاذبة 
لإقامة �ل�شر�كات �ل�شتثمارية.  ح�شر �للقاء..�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 

�ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  دي��و�ن  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�شمو  عبد �هلل بن ز�يد 
حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخ حممد بن حمد �آل نهيان 

م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة يف ديو�ن �لرئا�شة. 
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•• اأبوظبي-وام:

ت�شت�شيفه دولة  �لذي  �لعاملي لالإعالم  �لكوجنر�س  ي�شعى 
�إط����ار عملي متكامل  �ب���ت���د�ًء م��ن �ل��غ��د ل��و���ش��ع  �لإم�����ار�ت 
مفهوم  ن�شر  �شعيد  ع��ل��ى  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  ب���دور  ينه�س 
�لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي، و�لت�شدي لكل �أ�شكال خطاب 

�لكر�هية و�لتمييز يف �لعامل.
�إعالمي عاملي معني  ويعتزم �حلدث �لإع��الن عن حتالف 
و�ل�شالم  �لت�شامح  ع��ن  متنوع  حم��ت��وى  وت��روي��ج  ب��اإن�����ش��اء 
و�لتعاي�س و�لوئام، �إ�شافة �إىل �لإعالن عن �مليثاق �لدويل 
دور  ع��ن  خا�شة  جل�شة  يعقد  فيما  �لإع����الم،  يف  للت�شامح 

�لإعالم يف بناء جمتمعات مت�شاحمة.
�أنباء  �لري�شي مدير عام وكالة  و�أك��د �شعادة حممد جالل 
للكوجنر�س  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �لإمار�ت "و�م" رئي�س 
�لت�شامح  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���وع���ي  ت��ع��زي��ز  �أن  ل���الإع���الم  �ل��ع��امل��ي 
منوها  �لكوجنر�س  �أول��وي��ات  ر�أ����س  على  ي��اأت��ي  و�لتعاي�س 
ي�شع  عاملي  وميثاق  �تفاق  لإب��ر�م  �مللحة  �حلاجة  �إىل  �إىل 
�لفارق يعزز من  �إح��د�ث  ق��ادر على  �إعالمي  �أ�ش�س خطاب 
�لأمم  �ل�شلمي بني  و�لتعاي�س  �لت�شامح  ثقافة  ن�شر  جهود 
و�ل�شعوب. وقال �شعادته: "يعد �لكوجنر�س �لعاملي فر�شة 
تبنى  وي�شممو� يف  كلمتهم  ليقولو�  �لعامل  �إعالميي  �أم��ام 
�ل�شالم  قيم  بن�شر  �ملعنية  �لإع��الم��ي��ة  و�مل��ب��ادر�ت  �لأف��ك��ار 

و�ملحبة و�لت�شامح".
�ل�شتفادة  �إىل  ل���الإع���الم  �ل��ع��امل��ي  �ل��ك��وجن��ر���س  وي�����ش��ع��ى 
1200 م��ن رو�د ق��ط��اع �لإع���الم  �أك���ر م��ن  م��ن ت��و�ج��د 
حتفيز  على  و�لعمل  �لعامليني،  و�مل��وؤث��ري��ن  و�ملتخ�ش�شني 
و�شائل �لإعالم �لعاملية لرفع م�شتوى �لوعي باأهمية ن�شر 

مفاهيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�حرت�م �لتنوع، و�لعمل على 
�إنتاج حمتوى موؤثر يف هذ� �لإطار.

و�تفاقيات  �ل�شر�كات  لإب��ر�م  ويوفر �حلدث من�شة فريدة 
جمال  يف  �مل�شاركة  �لإع���الم  و�شائل  خمتلف  ب��ني  �لتعاون 
ن�شر مفاهيم وقيم �لت�شامح بني �لأفر�د و�لأمم و�ل�شعوب 

ودورها يف توعية �لإن�شان و�لرتقاء مبعارفه وقدر�ته.
مكانة  م��ع  ل��الإع��الم  �لعاملي  �لكوجنر�س  ت��وج��ه  وين�شجم 
دولة �لإمار�ت ونهجها يف جمال تعزيز �لت�شامح و�لتعاي�س 
ر�شيد  �إىل  �لعاملية  �ملنا�شبة  هذه  ت�شاف  حيث  �لب�شر  بني 
مبادر�تها �لنوعية �لتي �أطلقتها كوثيقة �لأخوة �لإن�شانية، 
"بيت  للتعاي�س" وت�شييد  �لعاملي  ز�يد  "�شندوق  وتاأ�شي�س 
�لدبلوما�شي  دوره���ا  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإبر�هيمية"،  �لعائلة 
�ل�شتقر�ر  وتر�شيخ  �ل���دول  ب��ني  �ل��ن��ز�ع��ات  ح��ل  �ل��ب��ارز يف 
و�ل�شلم �لدوليني، وتاأ�شي�س مركز �لتميز �لدويل ملكافحة 
“�شو�ب”  ومركز  “هد�ية”  ب�  �ملعروف  �لعنيف  �لتطرف 
�لذي �أطلقته بالتعاون مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف 
�جلو�ئز  من  عدد�  تخ�شي�شها  �إىل  �إ�شافة   2015 يوليو 
�لتي ت�شجع على ن�شر �ملحبة و�ل�شالم و�لت�شامح و�لتعاي�س 
ومنها جائزة حممد بن ر��شد للت�شامح، وجائزة حممد بن 
�لعاملية  �لعاملي، وجائزة �لإم��ار�ت  �آل مكتوم لل�شالم  ر��شد 

ل�شعر�ء �ل�شالم.
�لإعالن  يف  �شباقة  �لإم���ار�ت  كانت  �ملحلي  �مل�شتوى  وعلى 
�لعامل، فيما  للت�شامح على م�شتوى  وزي��ر  �أول  تعيني  عن 
للت�شامح،  �لد�عمة  �لقو�نني  منظومة  تعزيز  على  عملت 
و�إطالق  �لدينية،  �حلريات  تعزيز  يف  جهودها  �إىل  �إ�شافة 
عام للت�شامح، فيما تعقد طو�ل �لعام �شل�شلة من �ملنتديات 

و�ملهرجانات �ملعنية بتعزيز قيم �لت�شامح و�لتعاي�س.

•• اأبوظبي-وام:

للمعا�شات  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 
�أث���ر  �إن  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل���ت���اأم���ي���ن���ات 
�لتاأمني  يف  و�ل����ش���رت�ك  �لت�شجيل 
�إىل  ميتد  �لهيئة  ل��دى  �لج��ت��م��اع��ي 
�أ�شرة �ملوؤمن عليه، �لأمر �لذي يوؤكد 
�أه��م��ي��ة ت��اأك��د �مل�����ش��رتك م��ن ت�شجيله 
�ل�شهرية  �ل������ش�����رت�ك�����ات  و������ش�����د�د 

�مل�شتحقة عنه.
�لتي  �ل��ت��وع��وي��ة  �حل��م��ل��ة  �إط�����ار  ويف 
وق��ت لح��ق حتت  �لهيئة يف  �أطلقتها 
�أو�شحت  �شعار" �كت�شف مز�ياك" .. 
�ملنافع  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي  ه��ن��د 
�لتاأمينية �أن �أوىل �ملز�يا �لتي يح�شل 
�شاحب  وف��اة  بعد  عليها  �مل�شتحقون 
�مل��ع��ا���س ه��ي م��ن��ح��ة �ل���وف���اة، وكذلك 
�لتعوي�شات �لناجتة عن وفاة �ملوؤمن 

عليه �أياً كان �شبب �لوفاة.
�أو �شاحبة  وف��اة �شاحب  وقالت عند 
يعادل  ي��ت��م ����ش���رف م��ب��ل��غ��اً  �مل���ع���ا����س 
�ملعا�س �مل�شتحق لهما عن �شهر �لوفاة 
�ل��ت��ال��ي��ة وت�شرف  �ل��ث��الث  و�لأ���ش��ه��ر 
للمعالني  و�ح���دة  دف��ع��ة  �ملنحة  ه��ذه 
للموؤمن  بالن�شبة  �أم���ا  �ل��وف��اة،  وق��ت 
�لوفاة  عند  ل��ورث��ت��ه  في�شرف  عليه 
 60،000 ق��دره  تعوي�شاً  �لطبيعية 

�ل�شهري  �مل��ع��ا���س  ج��ان��ب  �إىل  دره����م 
ويوزع بينهم �لتعوي�س طبقاً لأحكام 
كانت  ويف حال  �لإ�شالمية،  �ل�شريعة 
�لوفاة ناجتة عن �إ�شابة عمل ��شتحق 
 75،000 ق����دره  ت��ع��وي�����ش��اً  �ل���ورث���ة 
لأحكام  ط��ب��ق��اً  ب��ي��ن��ه��م  ت�����وزع  دره�����م 
وي�شتحق  �لإ����ش���الم���ي���ة.  �ل�����ش��ري��ع��ة 
نتج  �إذ�  �لتعوي�س  ه��ذ�  عليه  �مل��وؤم��ن 

عن �إ�شابة �لعمل عجز كلي.
و�أ����ش���اف���ت �أن�����ه مب���ج���رد �ل���وف���اة يتم 
من  �مل�شتفيدين  �مل�شتحقني  ح�شر 
�مل��ع��ا���س �ل���ت���ق���اع���دي، وه����م �لأر�م������ل 
و�لزوج  و�لأخ��وة  و�لو�لدين  و�لأبناء 
وف��ق��اً ل�����ش��روط �ل���ش��ت��ح��ق��اق �ل����و�ردة 
ت�شتحق  ح��ي��ث  �مل��ع��ا���ش��ات،  ق��ان��ون  يف 
زوجها  م��ع��ا���س  يف  ح�����ش��ة  �لأرم����ل����ة 
�مل���ت���وف���ى، وي����ج����وز ل���ه���ا �جل���م���ع بني 
معا�شها �أو ر�تبها من �لعمل وح�شتها 
من زوجها، وتنقطع ح�شتها بالزو�ج 
ول تعود �إليها �إذ� ُطلقت، و�إذ� توفيت 
ن�شيبها  ي����وؤول  ت��زوج��ت  �أو  �لأرم���ل���ة 
�إىل �أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع 
لها  يكن  مل  ف���اإن  ب��ال��ت�����ش��اوي،  بينهم 
�أبناء �أو بنات يوؤول ن�شيبها �إىل بقية 
�إن وج����دن، مع  �لأر�م������ل �لأخ���ري���ات 
�إن���ه يف ح���ال وج���ود �أرملة  م��الح��ظ��ة 
م�شتحقني  دون  �مل��ع��ا���س  يف  و�ح�����دة 

لثالثة  م�شتحقة  يجعلها  �آخ���ري���ن 
�أرباع �ملعا�س، و�إذ� تعددت �لأر�مل فاإن 
�ملعا�س يوزع بينهن بالت�شاوي �أياً كان 
�لزوج  �أما  �مل�شتحق.  �لن�شيب  مقد�ر 
فهو ي�شتحق ن�شيباً يف معا�س �لزوجة 
م�شاباً  �ل��وف��اة  وق��ت  ك��ان  �إذ�  �ملتوفاة 
�لك�شب ومل  بعجز �شحي مينعه من 
�أي جهة  من  معا�شاً  �أو  ر�تباً  له  يكن 

يف �لدولة.
و�أو���ش��ح��ت ينبغي يف ه��ذ� �لإط���ار �أن 
�أن  وه��و  ه��ام  �أم��ر  �إىل  �لنتباه  نلفت 
م��ع��ا���س �ل���زوج���ة �مل��ت��وف��اة ي���وزع على 
ذلك  يف  مثلها  ذويها  من  �مل�شتحقني 
مثل �لرجل، حيث �أن قانون �ملعا�شات 
ي�شاوي بني �لرجال و�لن�شاء يف كافة 
توزيع  ومنها  و�لم��ت��ي��از�ت  �حل��ق��وق 

�ملعا�س على �مل�شتحقني.
بالن�شبة  �أم����ا  �ل�����ش��وي��دي،  و�أ���ش��اف��ت 
�لبنت  ف�����اإن  �مل���ت���ويف  وب���ن���ات  لأب����ن����اء 
ت�شتحق ن�شيباً من �ملعا�س �لتقاعدي 
متزوجة،  غ����ري  ت���ك���ون  �أن  ب�������ش���رط 
�أو  �ل���زو�ج  ح��ال  يف  ن�شيبها  وينقطع 
مهنة،  م��ز�ول��ة  �أو  بالعمل  �لل��ت��ح��اق 
ُطلقت  حال  يف  �لن�شيب  �إليها  وُيعاد 
�أو ترملت ب�شرط عدم وجود ر�تب �أو 

معا�س �آخر،
معا�س  يف  ح�����ش��ة  �لب�����ن  وي�����ش��ت��ح��ق 
كان  �إذ�  وف��ات��ه��م��ا  ع��ن��د  �لأم  �أو  �لأب 
�أق��ل من )21(  �لوفاة  بتاريخ  عمره 
بلوغه  عند  �لن�شيب  وينقطع  �شنة 
)21( �شنة، وي�شتمر �شرف �لن�شيب 
بعد بلوغه �شن )21( �إذ� كان طالباً 
�أو  بالعمل  �لتحاقه  بحالة  وينقطع 
 )28( �شن  بلوغه  �أو  �ملهنة  مز�ولته 
�شرف  ي�شتمر  كما  �أوًل،  يحّل  �أيهما 
�ملعا�س لالبن بعد بلوغه �شن )21( 
�لك�شب، ويف حال  �إذ� كان عاجز�ً عن 
�أحد  عن  بع�شه  �أو  كله  �ملعا�س  قطع 
�لأبناء لأي �شبب كان، يوؤول ما ُقطع 
�لأن�شبة  ح��دود  �لأب��ن��اء يف  باقي  �إىل 
قبل رفعها للحد �لأدنى �لذي حدده 
�لقطع  ���ش��ب��ب  ز�ل  ف������اإذ�  �ل���ق���ان���ون، 
�آل  ُخ��ف�����س م��ع��ا���س ه����وؤلء بقيمة م��ا 

�إليهم ب�شبب �لقطع.
�أحياناً  �لقانون  يف  �لتكافلية  ومتتد 
وبناته حيث  �لب��ن  �أب��ن��اء  �شمول  �إىل 
�أب��ي��ه ومل  �لأب يف حياة  ت��ويف  �إذ�  �أن��ه 
ينتقل  �أب��ي��ه��م،  ع��ن  معا�س  لهم  يكن 
و�إذ�  �أب��ي��ه،  م��ن  �أبيهم  ن�شيب  �إليهم 
��شتحقاقه  ب��ع��د  ت���وف���ى  �لأب  ك����ان 
ن�شيب  �إليهم  �نتقل  �أبيه  عن  �ملعا�س 
�أبيهم يف �ملعا�س، ويطبق يف �حلالتني 
بقطع  �خلا�شة  �لأح��ك��ام  �ل�شابقتني 
�لأبناء  م��ن  �مل�شتحقني  ع��ن  �مل��ع��ا���س 
فاإنه  للو�لدين،  وبالن�شبة  و�لبنات. 
يف  ن�شيباً  �لأب  ل�شتحقاق  ي�شرتط 
معا�س �لبن �ملتوفى �أن يكون معتمد�ً 
يف �لإعالة على �بنه حال حياته، بينما 
�لبن  معا�س  يف  ن�شيباً  �لأم  ت�شتحق 
مطلقة  �أو  �أرم��ل��ة  ك��ان��ت  �إذ�  �مل��ت��وف��ى 
�ملتوفى  �بنها  وكان زوجها معاًل من 
�أو  يف حال حياته، ومل يكن لها ر�تباً 

معا�شاً �آخر من �أية جهة بالدولة.
فاإنهم  و�لأخ���و�ت  ل��الأخ��وة  وبالن�شبة 
�أخيهم  معا�س  يف  ن�شيباً  ي�شتحقون 
�مل���ت���ويف م��ت��ى ك���ان���و� ي��ع��ت��م��دون عليه 
ويكون  ح���ي���ات���ه،  ح���ي���ال  �لإع����ال����ة  يف 
بال�شروط  م��رت��ب��ط��اً  �ل���ش��ت��ح��ق��اق 
�خلا�شة بقطع �ملعا�س عن �مل�شتحقني 

من �لأبناء و�لبنات.

•• �رشم ال�سيخ-وام:

�لأمينة  �ل�شويدي،  نورة  �شعادة  �أكدت 
على  �لعام  �لن�شائي  لالحتاد  �لعامة 
جهود دول��ة �لإم���ار�ت ودوره��ا �لر�ئد 
جميع  يف  �مل���������ر�أة  ومت����ك����ني  دع�����م  يف 
�ملجالت ومنها ملف �لعمل �ملناخي، �إذ 
حر�شت على �إ�شر�ك �ملر�أة يف �شياغة 

��شرت�تيجيات مو�جهة تغري �ملناخ.
وقالت �شعادتها : “ من دو�عي فخرنا 
ب��ن��ت حممد  ت��ق��ود م��ع��ايل م���رمي  �أن 
�لتغري  وزي���رة  �مل��ه��ريي  ح���ارب  �شعيد 
�مل�شتمرة  �جل��ه��ود   ، و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي 
�آثار  لتخفيف  �ل��دول��ة  تبذلها  �ل��ت��ي 
ت��غ��ري�مل��ن��اخ و�ل��ت��ك��ي��ف م��ع��ه��ا، وذل���ك 
بف�شل �إميان �لقيادة �لر�شيدة للمر�أة 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  و�إم��ك��ان��ات  ب��ق��در�ت 
ودورها �جلوهري يف م�شرية �لتنمية 

�مل�شتد�مة بالدولة”.
�شعادة نورة  جاء ذلك خالل م�شاركة 
�جلانبية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  يف  �ل�������ش���وي���دي، 
�لتي نظمتها �لأمانة �لعامة جلامعة 
�ل�شئون  "قطاع  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������دول 
و�ملكتب  �ملر�أة"  �إد�رة   – �لجتماعية 
�لإقليمي لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة، 
تغري  م�شكلة  "معاجلة  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�ملناخ من خالل زيادة توظيف �لن�شاء 
يف �لق���ت�������ش���اد�ت �خل�������ش���ر�ء: ن���د�ء 
للعمل"، �شمن �أعمال �لدورة �ل�شابعة 
و�لع�شرين ملوؤمتر �لدول �لأطر�ف يف 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�شاأن 
تغري �ملناخ "COP27"، �لتي تقام 
بجمهورية  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��رم  م��دي��ن��ة  يف 

م�شر �لعربية.
�لحت�����اد  �أن  ����ش���ع���ادت���ه���ا  و�أو�����ش����ح����ت 
�شمو  بتوجيهات  �لعام يعمل  �لن�شائي 

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
جهوده  ت�شخري  على  �لإمار�ت"،  "�أم 
بالتعاون مع �شركائه �ل�شرت�تيجيني 
لإط�����الق م���ب���ادر�ت ت��ع��زز م���ن جهود 
�لدولة حلماية �ملناخ ل�شالح �لأجيال 

�لقادمة.
و�أعربت عن �شعادتها �لكبرية باختيار 
دول����ة �لإم������ار�ت ل���ش��ت�����ش��اف��ة �ل����دورة 
من   "28 "كوب  و�لع�شرين  �لثامنة 
مما   ،2023 ع����ام  يف  �مل����وؤمت����ر  ه����ذ� 
بقدر�ت  �ل��دويل  �ملجتمع  ثقة  يعك�س 
�لعمل  وت���ع���زي���ز  دف�����ع  يف  �لإم����������ار�ت 
�مل�������ش���رتك مل���و�ج���ه���ة ت���د�ع���ي���ات تغري 
�لدولة  �أ�شبحت  بعدما  وذل��ك  �ملناخ، 
من�شة عاملية لبحث ومناق�شة ق�شايا 

�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي، و���ش��ب��ل �ل��ع��م��ل على 
�لطاقة،  جم���ال  يف  �ل��ت��ح��ول  حت��ق��ي��ق 
�لعامل  م�شتجد�ت  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 

�ملناخية.
و�أك�������دت �أه���م���ي���ة م�����ش��ارك��ة �مل�������ر�أة يف 
بالتغري  �خل��ا���ش��ة  �ل��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
�مل���ن���اخ���ي، مل���ا ل��ه��ا م���ن دور م���وؤث���ر يف 
�لعاملية  �ل��ت��ح��دي��ات  ج����ذور  م��ع��اجل��ة 
�لتنمية  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وؤث��رع��ل��ى  �ل��ت��ي 
من  �ملناخي  �لتغري  ولعل  �مل�شتد�مة 
�أه���م رك��ائ��زه��ا، وذل���ك ن��ظ��ر� لقدرتها 
على تعزيز �لعمل �ملناخي بطرق عدة، 
يف  قيمة  ومهار�ت  خرب�ت  و�متالكها 
�ملخاطر،  و�إد�رة  للكو�رث  �ل�شتعد�د 
لال�شتفادة  ي��خ��ول��ه��ا  �ل�����ذي  �لأم������ر 
�خلطط  �حلكومات  و�شع  عند  منها 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة خل��ف�����س م�����ش��ب��ب��ات هذ� 

�لتغري و�لتكيف مع تد�عياته.

وج������اءت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �جل��ان��ب��ي��ة حول 
من  �مل���ن���اخ  ت��غ��ري  م�شكلة  "معاجلة 
خ�����الل زي��������ادة ت���وظ���ي���ف �ل���ن�������ش���اء يف 
�لقت�شاد�ت �خل�شر�ء: ند�ء للعمل"، 
بناء على �للتز�م �ل�شيا�شي للمنطقة 
�لعربي  �ل���ب���ي���ان  ����ش���وء  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتح�شريي  �لج��ت��م��اع  ع��ن  �ل�����ش��ادر 
و�شع  للجنة   66 ل��ل��دورة  �لإق��ل��ي��م��ي 
�لر�بعة  ل��ل��ت��و���ش��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذ�ً  �مل������ر�أة 
�لعربية  �مل�����ر�أة  ت��و���ش��ي��ات جل��ن��ة  م���ن 
"د.42"  �ل���������وز�ري  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�لدول  جامعة  جتمع  �لفعالية  ه��ذه 
�لإق��ل��ي��م��ي لهيئة  و�مل��ك��ت��ب  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  للدول  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم 
بجمهورية  للمر�أة  �لقومي  و�ملجل�س 
م�������ش���ر �ل���ع���رب���ي���ة ب�����ش��ف��ه��ا �ل����دول����ة 
ومب�شاركة  �مل��ن��اخ  لقمة  �مل�شت�شيفة 
خ���رب�ء م��ن �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة وذلك 

�ملتاحة  �ل��ف��ر���س  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ب��ه��دف 
ل��ل��م��ر�أة يف �لق��ت�����ش��اد �لأخ�����ش��ر �لتي 
�ملر�أة  بتوظيف  �لنهو�س  �شاأنها  م��ن 

فياملنطقة �لعربية.
�لتح�شيل  ب���ني  �ل���ف���ج���وة  �أن  ي���ذك���ر 

"94.2" وم�شاركتها  للمر�أة  �لعلمي 
�ملنطقة  يف  وف��ر���ش��ه��ا  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لعامل  يف  �لأو������ش�����ع  ت���ع���د  �ل���ع���رب���ي���ة 
م�شتويات  �رت��ف��اع  ب��ني  �ملفارقة  وتعد 
م�شتويات  و�ن����خ����ف����ا�����س  �ل���ت���ع���ل���ي���م 

من  و�ح��دة  هي  �لقت�شادية  �مل�شاركة 
�لقت�شادية  �خل�����ش��ارة  م�����ش��ادر  �أك���رب 
غ���ري�ل�������ش���روري���ة ل����الأف����ر�د و�لأ����ش���ر 
و�لقت�شاد�ت يف جميع �أنحاء �ملنطقة 

�لعربية.

ن�رة ال�س�يدي: االإمارات حر�ست على اإ�سراك املراأة يف �سياغة ا�سرتاتيجيات م�اجهة تغري املناخ

•• اأبوظبي-الفجر:

�لوطني  �ملجل�س  يف  و�لبيئية  �ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  ناق�شت 
�لحت�����ادي، خ���الل �ج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه �أم�����س �لث��ن��ني �مل��و�ف��ق 14 
دبي،  يف  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  م��ق��ر  يف   ،2022 ن��وف��م��رب 
لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �ل�شرهان  عبد�هلل  ناعمة  �شعادة  برئا�شة 
"تعديل  �ملجل�س رئي�شة �للجنة، م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن 
بع�س �أحكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2015 يف �شاأن 

�ملن�شاآت �ل�شحية �خلا�شة". 
�شارك يف �لجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من: نا�شر حممد 

�للجنة، و�أحمد حمد بو�شهاب، و�شمية عبد�هلل  �ليماحي مقرر 
ركا�س،  ب��ن  ح�شن  وع����ذر�ء  �لنقبي،  �شعيد  و���ش��ذى  �ل�����ش��وي��دي، 

وحممد �أحمد �ليماحي �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
�ملجتمع،  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ممثلو  �لج��ت��م��اع  ح�شر  كما 
�ل�شارقة  باأبوظبي وهيئة �ل�شحة بدبي، وهيئة  ود�ئرة �ل�شحة 

�ل�شحية.  
�أحكام  ويهدف م�شروع �لقانون �لحتادي يف �شاأن تعديل بع�س 
�ملن�شاآت  ���ش��اأن  يف   2015 ل�شنة   )4( رق��م  �لحت����ادي  �ل��ق��ان��ون 
�إىل تعديل �ملادة  �ل�شحية �خلا�شة بح�شب �ملذكرة �لي�شاحية، 
نوعية  م��ع  يتنا�شب  �مل��ال��ي��ة، مب��ا  �ل��غ��ر�م��ة  باإ�شافة  وذل���ك   21

�ملخالفات �ملرتكبة.
وت�شمن م�شروع �لقانون �لذي و�فق عليه جمل�س �لوزر�ء عليه 
�لقانون  م��ن  �مل���ادة )21(  ����ش��ت��ب��د�ل حكم  ت��ن��اول��ت  م���و�د،   )3(
�ل�شحية  �ملن�شاآت  ���ش��اأن  يف   2015 ل�شنة   )4( رق��م  �لحت���ادي 
�خلا�شة بن�س جديد ت�شمن �إ�شافة �لغر�مة �ملالية �إىل �جلز�ء�ت 
�لتاأديبية �لتي يجوز توقيعها على مدير �ملن�شاأة �أو �مل�شوؤول عن 
�خلا�شة يف  �ل�شحية  و�ملن�شاآت  فيها،  �لعاملني  �أحد  �أو  ت�شغيلها 
حال خمالفتها لأحكام �لقانون ولئحته �لتنفيذية. كما تناولت 
�إلغاء كل حكم يخالف �أو يتعار�س مع �أحكام هذ� �لقانون، ون�شر 

�لقانون يف �جلريدة �لر�شمية وتاريخ �لعمل باأحكامه.

جلنة ال�س�ؤون ال�سحية للمجل�ض ال�طني االحتادي تناق�ض تعديالت م�سروع قان�ن احتادي يف �ساأن املن�ساآت ال�سحية اخلا�سة

الك�جنر�ض العاملي لالإعالم .. من�سة دولية الإعالء 
قيم الت�سامح و التعاي�ض و الت�سدي خلطاب الكراهية

املعا�سات: التاأمني االجتماعي ميتد اأثره اإىل اأ�سرة امل�ؤمن عليه بعد وفاته

•• دبي-ام:

مع  للتعامل  �ل��ت��ام  �لإي���ق���اف  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة  علنت 
�لإلكرتوين" لتح�شيل ر�شوم خدماتها، و��شتبد�لها  "�لدرهم  منظومة 
يف  �ملعتمدة  �ل��دف��ع  و�شائل  على  تعتمد  �لتي  �ملبا�شر  �ل��دف��ع  مبنظومة 
�لدولة، وذلك متا�شياً مع �أنظمة وز�رة �ملالية ويف �إطار منظومة �لعمل 
للمتعاملني  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي  �إىل  �لر�مية  �مل�شرتك  �حلكومي 

وبكل �شهولة وي�شر.
وتاأتي خطوة �لوز�رة بعد �أن جنحت منذ �شهر �شبتمرب �ملا�شي بالتحول 
�لدفع  منظومة  �إىل  �لإلكرتوين"  "�لدرهم  منظومة  م��ن  �لتدريجي 
�ملبا�شر بالتعاون مع م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي، ومبا ين�شجم مع �إعالن 
عن  تدريجياً  �حلكومية  �جل��ه��ات  بتوقف  يق�شي  �ملالية  ل���وز�رة  �شابق 

��شتخد�م �ملنظومة �ل�شابقة.
للمتعاملني  مي��ك��ن  �أن���ه  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة  و�أو���ش��ح��ت 
�لبنوك  ع��رب  �لإلكرتوين"  "�لدرهم  يف  �ملتبقية  �لأر����ش���دة  �����ش���رتد�د 
�مل�شدرة للبطاقات، وتعترب و�شائل �لدفع �ملعتمدة �لتي باإمكان �ملتعاملني 
"فيز�" و"ما�شرت  "�لدرهم �لإلكرتوين" بطاقات  ��شتخد�مها بدًل من 
�لبيع  ن��ق��اط  ع��رب  �أو  باي"،  "�آبل  و  باي"  "غوغل  وخ��دم��ات  كارد" 
و�لأجهزة �ملخ�ش�شة لإمتام �ملدفوعات و�لبالغ عددها 3343 جهاز�ً يف 

خمتلف �أنحاء �لدولة ويف 243 مركز�ً خلدمات �لأعمال.
"منظومة  �إن  �ملالية  وز�رة  وكيل  �خل���وري،  حاجي  يون�س  �شعادة  وق��ال 
"�لدرهم �للكرتوين" �أ�شهمت منذ �إطالقها يف �لعام 2001، يف تعزيز 
مكانة �لدولة �لريادية يف جمال حلول �لتكنولوجيا �ملالية على م�شتوى 
�لعامل، وكذلك يف بناء �شر�كات ��شرت�تيجية مع جمموعة من �لبنوك 

�لوطنية �لر�ئدة لإتاحة جتربة رقمية �شل�شلة للغاية للمتعاملني.
و�أ�شاف حتر�س وز�رة �ملالية على مو��شلة �لعمل و�لتعاون مع خمتلف 
و�لتن�شيق  �لتكامل  تعزيز  بهدف  و�ملحلية  �لحتادية  و�لهيئات  �جلهات 
قيادتنا  روؤي����ة  وحت��ق��ي��ق  �حل��ك��وم��ي،  �مل���ايل  �ل��ع��م��ل  لتطوير  بينها  فيما 

�لر�شيدة يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل وتلبية متطلباته.
من جانبه، قال �شعادة خليل �إبر�هيم �خلوري، وكيل وز�رة �ملو�رد �لب�شرية 
�لدفع  مبنظومة  �لعمل  تفعيل  �لب�شرية�إن  �مل���و�رد  ل�شوؤون  و�لتوطني 
بتجربة  لالرتقاء  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  جهود  �إط��ار  يف  ياأتي  �ملبا�شر 
�إجر�ء�ت  وت�شهيل  �حلكومية  �خلدمات  كفاءة  م�شتوى  ورفع  �ملتعاملني 
ح�شولهم عليها و�إجنازها ب�شهولة وي�شر، و�شمن م�شاعي �لدولة لت�شدر 
�لتكنولوجية  �لتحتية  بنيتها  على  �عتماد�  باملنطقة،  �لرقمي  �لقت�شاد 

�ملتطورة.

•• اأبوظبي -وام:

�لأ�شرية،  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لرميثي  حممد  م��رمي  �شعادة  كرمت 
�أطلقتها  �لتي  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  �شفر�ء  خدمة  من  �لأول  �لفوج  خريجي 
�ملوؤ�ش�شة من �ملجتمع �إىل �ملجتمع كاأول جتربة فريدة لتطبيق مفهوم �لذكاء 
�حلماية  عو�مل  رفع  يف  وم�شتد�م  ملمو�س  �جتماعي  �أث��ر  وحتقيق  �ملجتمعي 
�مل�شتقبلية  �لجتماعية  للمتغري�ت  �ل�شتجابة  على  �أف��ر�ده  وق��درة  �ملجتمعية 

بكفاءة وفاعلية.
تبني  من  �خلريجني  متكني  على  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شفر�ء  خدمة  عملت 
منط حياة �شحي، وقيم �ل�شعادة و�لإيجابية و�لإبد�ع و�ملرونة �لأ�شرية و�لذكاء 
م�شتوياتها،  بكافة  �لجتماعية  وحياتهم  عالقاتهم  جودة  لتعزيز  �ملجتمعي، 
�ملتمثلة يف جمل�س ح��و�ري لتعزيز جودة حياة  �لفرعية  من خالل �خلدمات 

�لأ�شرة، وملتقى تعزيز جودة حياة �لأ�شرة، و�شفر�ء �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
�أفر�د من �ملجتمع ك�شفر�ء  "�إن تاأهيل  وقالت �شعادة مرمي حممد �لرميثي: 

لن�شر ثقافة �ل�شعادة و�لإيجابية يف �أ�شرهم وجمتمعهم، وحتفيز �أفر�د �لأ�شرة 
يف �إمارة �أبوظبي على تبّني منط حياة �جتماعي �إيجابي لإثر�ء جودة حياتهم، 
هي  �ملجتمعي  �لتالحم  لتعزيز  �لأف��ر�د  لدى  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  وتفعيل 
�أهد�ف موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية من تنفيذ هذه �ملبادرة، �لتي �أثبتت جناحها 
بتخريج هذه �لدفعة من �لأفر�د �ملتميزين كاأول خدمة لرتجمة مفهوم �لذكاء 
�ملجتمعي.. فال�شفري هو �شوت �ملكان �لذي يعي�س فيه، و�لوطن �لذي ينتمي 

�إليه، و�جلهة �لتي ميثلها، و�مل�شوؤولية هي �لعامل �مل�شرتك بني �لأفر�د".
من  �نطالقاً  ج��اءت  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شفر�ء  خدمة  �أن  �شعادتها  و�أك��دت 
حر�س موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �لتي تعمل بتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية على ن�شر ثقافة �لذكاء 
�ملجتمعي وتعزيز تطبيقاته لرفع م�شتوى �ل�شعادة و�لإيجابية وجودة �حلياة 
يف �إمارة �أبوظبي، حيث مت ت�شميمها وتنفيذها باأ�شاليب �بتكارية ��شتندت �إىل 
�أحدث �لأ�ش�س �لعلمية و�ملمار�شات �لتي �أثبتت جناحاً يف حت�شني جودة �حلياة 

�لجتماعية، مع تبني منظور �ل�شتد�مة يف حتقيق �لأثر �لجتماعي، ور�شد 
�حلياة  ج��ودة  ملهار�ت  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شفر�ء  تبني  يف  �مل�شتمر  �لتح�شن 

و�لإبد�ع و�لبتكار لتحقيق �ل�شعادة له وملن حوله كاأ�شلوب حياة.
�ملجتمعي  �لذكاء  ع��ززت  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شفر�ء  خدمة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�إىل  �لتفاعل مع ق�شايا �ملجتمع وحتدياته وحتويلها  من خالل �لقدرة على 
�ملتغري�ت  �أف�شل، و�ل�شتجابة جلميع  فر�س للتطور و�لتغيري نحو م�شتقبل 
�ملجتمعية عرب �ل�شتثمار يف جميع �لإمكانات �ملتاحة لبتكار حلول جمتمعية 
فعالة ت�شاهم يف �لرتقاء بجودة حياة �ملجتمعات ورفاهيتها، حيث جتاوز عدد 
�مل�شاركني 100 م�شارك، وح�شل على ع�شوية �شفر�ء �مل�شوؤولية �ملجتمعية 31 
ع�شو�ً بعد �جتيازهم لكل �ل�شروط �لتي تت�شمن �كت�شاب �ملهار�ت وتطبيقها 

يف حياتهم �ليومية، وبلغت ن�شبة �مل�شاركني يف �خلدمة 98%.
ووجهت �شعادتها كلمة للخريجني قائلة: "�أنتم �شفر�ء لكل �ملعاين �لإن�شانية 
�لعالية، بل و�أكر من هذ� �أنتم �أبناء هذه �لأر�س �لتي تعتز بكم، كما نفخر 
فاعلني يف م�شرية عملنا،  ك�شركاء جمتمع  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  بكم يف 

فاأنتم �لقيمة �ملُ�شافة �لتي نعتربها �شند�ً ومعيناً يف م�شريتنا لتقدمي �أف�شل 
�خلدمات لالأ�شرة يف �إمارتنا �لغالية �أبوظبي.. ومن هنا فاإنني وبالأ�شالة عن 
�لأ�شرية  �لتنمية  �أمناء موؤ�ش�شة  و�أع�شاء جمل�س  رئي�س  وبالنيابة عن  نف�شي 
�أرفع لكم خال�س �لتهاين يف منا�شبة تخرجكم من هذ� �لربنامج �لجتماعي 
�ل��د�ئ��م خلدمة  و�ل��ت��ع��اون  �لنجاح  م��ن  م��زي��د�ً  ولنا معكم  لكم  �مل��ه��م، متمنية 
�شتبد�أ  معنا  �لفعلية  رحلتكم  ب��اأن  تدركون  فاأنتم  �لغايل..  ووطننا  جمتمعنا 

�لآن".
من جهتهم �أ�شاد خريجو �لفوج �لأول من خدمة �شفر�ء �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
مبا قدمته موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية لهم من بر�مج وحما�شر�ت وور�س �أثرت 
معارفهم، و�عتربوها حتدياً قوياً بجميع مر�حلها، حيث كانت مبثابة رحلة 
��شتك�شافية يف عامل �لذ�ت، و�شحر �ملو��شاة و�لعتذ�ر، و�لتفكري �لإيجابي يف 
عميٍق،  ب�شكٍل  �ل�شعادة  و��شت�شعار  �حلياة،  جودة  وحت�شني  �ل�شخ�شية،  �حلياة 
وتغيري �أ�شلوب �لتفكري و�لتعامل مع �ملو�قف �حلياتية، حتى �أ�شبحت حياتهم 

متميزة ب�شكل �شامل ومتكامل تاركة عظيم �لأثر يف نفو�شهم.

امل�ارد الب�سرية والت�طني ت�ستبدل الدرهم االإلكرتوين ب�س�رة نهائية ب��سائل الدفع املعتمدة يف الدولة متا�سيًا مع اأنظمة وزارة املالية

التنمية االأ�سرية تكرم خريجي خدمة �سفراء امل�س�ؤولية املجتمعية
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•• ال�سارقة-وام: 

تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س 
�أكادميية �ل�شارقة للفنون �لأد�ئية، �شباح �أم�س،  �لأعلى حاكم �ل�شارقة، رئي�س 
�جتماع جمل�س �أمناء �لأكادميية ، وذلك يف مبنى �لأكادميية باملدينة �جلامعية 

يف �ل�شارقة.
ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف بد�ية �لجتماع باحل�شور من �أع�شاء 
�لرئي�س لالأكادميية كم�شروع ثقايف  �لدور  �شموه على  �لأمناء، موؤكد�ً  جمل�س 
�جلو�نب  خمتلف  تطوير  يف  وج��دّي��ة  بجهٍد  �لعمل  يف  و�أهميتها  كبري،  وفني 
�لعربية،  بالثقافة  �لرتباط  ذ�ت  �ملختلفة  �لرب�مج  وو�شع  و�لعملية،  �لعلمية 
للمنت�شبني لها حتى تتمكن من تخريج كو�در موؤهلة ومدربة ُت�شهم يف �حلركة 
م�شوؤوليٌة  �لفنون  لأن  �ملجتمع،  يف  ع��ام  ب�شكل  و�لثقافية  و�مل�شرحية  �لفنية 

ور�شالٌة.

ووجه �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة با�شتحد�ث بع�س �مل�شاقات �جلديدة للطلبة 
�لعربي  و�مل�شرح  بالثقافة  �لتعريف  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لأك��ادمي��ي��ة،  مناهج  �شمن 
�لتاريخ  تت�شمن:  �أكادميية  م�شاقات  خم�شة  على  �لرتكيز  مع  �ملحلي  و�ل�شاأن 
باأنو�عها،  و�لأدو�ت  و�ملالب�س  �لأه��ازي��ج،  مثل  �لجتماعية  �لناحية  من  �ملحلي 
و�للغة �لعربية، وتاريخ �مل�شرح �لعربي، �إىل جانب �قت�شاديات �لعمل �لفني، مبا 

ميكن �لطلبة من معرفة ثقافات �ملناطق و�لبيئات كاًل على حده.
كما وجه �شموه با�شتكمال �لبنى �لتحتية �ملتكاملة لالأكادميية، م�شيد�ً بجهود 

�لعاملني فيها خالل �لفرت�ت �ل�شابقة.
و�عتمد �لجتماع �إ�شافة بع�س �ل�شخ�شيات �لعامة �إىل ع�شوية جمل�س �لأمناء، 
�لعربية  و�لثقافة  �مل�شرحية  �لعلوم  يف  �ملتخ�ش�شني  من  و�لدولة  �ملنطقة  من 

ب�شكل عام.
كما �أجاز �لجتماع �لتقرير �لذي قدمه مدير �لأكادميية حول ما مت من �أعمال 
�ل�شابق  �لجتماع  وحم�شر  �مل��ايل،  �لتقرير  جانب  �إىل  �ملا�شية،  �لفرتة  خالل 

للمجل�س.
وعقب �لجتماع جتول �شموه يف �لأكادميية متفقد�ً بع�س �ملر�فق �لدر��شية فيها، 

ومطلعاً على ما مت من جتهيز�ت وتطوير يف �جلو�نب �لأكادميية و�لعلمية.
وتوقف �شموه يف �ملكتبة، حيث �أ�شتمع �إىل �شرح مف�شل عما تت�شمنه من �أنظمة 
متعددة لتوفري �ملعلومات، و�مل�شادر �ملتنوعة للمعرفة من كتب ومر�جع يف �شتى 
�لعلوم و�لآد�ب �لتي تخت�س بالرب�مج �لدر��شية بالكلية، موجهاً �شموه برفدها 
�أبحاثهم  تخدم  متنوعة  م�شادر  من  �لطلبة  يحتاجه  وم��ا  �لكتب،  من  مبزيد 

�لعلمية ودر��شاتهم.
�أعمالهم  �أث��ن��اء  ب��الأك��ادمي��ي��ة،  �لطلبة  م��ن  ع��دد  م��ع  �شموه �حل��دي��ث  وجت���اذب 
�مل�شتمر مع  و�لتو��شل  باملوهبة،  �لعلم وربطه  �أهمية  �لدر��شية، حول  �ليومية 
�ملعلمني لكت�شاب �خلرب�ت، و�لهتمام بالأبحاث �لعلمية �ملبتكرة، مطلعاً �شموه 
لهم،  �لعلمي  �لأد�ء  و�شري  �لعلمي،  �لدر��شة، وحت�شيلهم  منهم على م�شتويات 

وم�شروعاتهم �ملختلفة.

و�لإر���ش��اد�ت حول  و�لرتبوية  �لأبوية  �لن�شائح  من  ع��دد�ً  للطلبة  �شموه  وق��دم 
عرب  �مل��وث��ق��ة  �ملعلومات  على  �حل�����ش��ول  و���ش��رورة  �ل�شحيحة،  �ل��در����ش��ة  ط��رق 
�لتعليمية  م�شتوياتهم  لتطوير  �لعلمي  و�لبحث  �لكتب،  على  �ملكثف  �لط��الع 

ومو�هبهم �لفنية.
ح�شر �لجتماع و�جلولة �إىل جانب �شموه كل من: �ل�شيخة حور بنت �شلطان 
�لأمناء،  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  للفنون  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي 
و��شماعيل عبد �هلل �إ�شماعيل �أمني عام �لهيئة �لعربية للم�شرح، و�أحمد حممد 
�لعطار  غلوم  حبيب  و�لدكتور  �لثقافة،  بد�ئرة  �مل�شرح  �إد�رة  مدير  رحيمة  بو 
�مل�شت�شار  عيد�بي  �هلل  عبد  يو�شف  و�لدكتور  �لثقافة،  ب��وز�رة  �لثقايف  �مل�شت�شار 
مدير  ريترن  لوك  �لدكتور  و�لأ�شتاذ  �لقا�شمي،  �شلطان  �لدكتور  ب��د�رة  �لثقايف 
كلية  عميد  �حل�شاين  نادية  و�لدكتورة  �لتعبريي،  للرق�س  �مللكية  �لأكادميية 
لأكادميية  �لتنفيذي  �ملدير  بارلو  بيرت  و�لدكتور  �ل�شارقة،  بجامعة  �لفنون 

�ل�شارقة للفنون �لأد�ئية.

•• اأبوظبي -الفجر:

�لتي  �ل��دوري��ة  و�ملعرفية  �لعلمية  �حل���و�ر�ت  �شل�شلة  �شمن 
��شت�شاف  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت،  للبحوث  تريندز  مركز  ينظمها 
�آثار  ناق�س  �ل���ذي  �ل�شابع  �حل���و�ر  دب���ي«،   - »ت��ري��ن��دز  مكتب 
�ل�شر�ع �لرو�شي - �لأوكر�ين على �لأمن �لغذ�ئي يف �ل�شرق 
�لدكتورة منى م�شطفى  �حل��و�ر  �لأو���ش��ط، وحتدثت خالل 
�ل�شلقامي �لأ�شتاذ �مل�شاعد يف كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة 

�حلكومية بدبي.
و��شتهل �جلل�شة �حلو�رية، �لتي جاءت حتت عنو�ن: »�لأمن 
�لغذ�ئي .. �أوكر�نيا و�لتاأثري على �ل�شرق �لأو�شط«، �شلطان 
»تريندز«،  يف  �لعاملي  �لباروميرت  قطاع  رئي�س  نائب  �لعلي 
�أث���ره على  ل��ه  ع��ام��ل  �لثقافة  �إن  ق��ائ��اًل  �أد�ر �حل����و�ر،  �ل���ذي 
�لأمن �لغذ�ئي باأبعاده كافة، كما ي�شكل �لنمو �ل�شكاين �أحد 
�لتحديات �لرئي�شية �لتي يو�جهها متخذو �لقر�ر يف توفري 
�أن م�شاركة �لقطاع �خلا�س يف حتقيق �لأمن  �لغذ�ء، مبيًنا 
لها  �لتحتية  �لبنى  وتطوير  �ل��زر�ع��ي��ة  و�لتنمية  �ل��غ��ذ�ئ��ي 

�أهمية حا�شمة.

م�شاعدات غذائية
كلية  �مل�شاعدة يف  �لأ�شتاذة  �ل�شلقامي  �لدكتورة منى  وقالت 
�لوقت  �إن���ه يف  ب��دب��ي،  ل����الإد�رة �حلكومية  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لتغري وغري  د�ئ��م  �أوك��ر�ن��ي��ا  �لو�شع يف  ي��ز�ل فيه  �ل��ذي ل 
قابل للتنبوؤ به، ثمة قر�ئن متز�يدة على �أن فقد�ن �لدخل، 
و�نقطاع �شال�شل �لإمد�د، و�رتفاع �لأ�شعار، وزيادة �لعتماد 
على �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية - كلها حتديات �أثرت بدرجة كبرية 
على �شبل �حل�شول على �لغذ�ء ومي�شورية تكلفته بالن�شبة 

�إىل �لعديد من �لبلد�ن �ملعتمدة على �لو�رد�ت.
�ل�شلع �لأ�شا�شية، مبا فيها �لغذ�ء، �شهدت  �أ�شعار  �أن  وذكرت 
من  �أبريل  وبحلول  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  كبرًي�  �رتفاًعا 
�أ�شعار  �لأك����رب يف  �ل���زي���اد�ت  ك��ان��ت   ،2022 �جل����اري  �ل��ع��ام 
�ملو�د �لغذ�ئية وفًقا ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية 
دقيق  �شعر  فيها  �شهد  �لتي  �لفرتة  تلك  وه��ي  )�لأون��ك��ت��اد(، 
 ،27% �ل�شود�ء  و�حلنطة   ،17% بن�شبة  �رتفاًعا  �لقمح 
�أخ����رى يف �حل��ل��ي��ب و�لزبدة  ك��م��ا ل��وح��ظ��ت زي�����اد�ت ك��ب��رية 
و13%،   7% بني  ت��ر�وح��ت  بن�شب  �لطهي  وزي��ت  و�ل�شكر 
�أ�شهر معدودة  بعد  �أولية �شدرت  تقدير�ت  هناك  �أن  مبينة 

 )2022 )يونيو  و�أوكر�نيا  رو�شيا  بني  �ل�شر�ع  �ن��دلع  من 
�لزر�عة  بقطاع  �لتي حلقت  �لأولية  �خل�شائر  �أن  �إىل  ت�شري 
مبا  دولر،  مليار  و6.4  دولر  مليار   4.3 بني  ما  تر�وحت 
يف ذلك �خل�شائر �لتي حلقت بالبنى �لتحتية، مثل: �شبكات 
�لري، ومن�شاآت �لتخزين، و�لآلت و�ملعد�ت، و�لبنى �لتحتية 
لل�شحن، و�لبيوت �لزجاجية، و�ملحا�شيل، و�ملا�شية، ووحد�ت 

�ملعاجلة.

انقطاع اخلدمات اللوج�شتية
�ملفاجئ  �لتوقف  �أن  �إىل  �ل�شلقامي  منى  �لدكتورة  و�أ���ش��ارت 
لل�شادر�ت �لبحرية من �أوكر�نيا يف فرب�ير 2022، وتباطوؤ 
و�لنهرية،  �لربية  �ل��دروب  �مل�شحونة عرب  �ل�شادر�ت  وت��رية 
ل��ل��ت��خ��زي��ن يف  �مل��ت��اح��ة  �أدى �إىل ت��ر�ج��ع ك��م��ي��ات �مل��ح��ا���ش��ي��ل 
 14% ن�شبته  م��ا  ك��ان   2022 م��اي��و  ويف  �ملقبلة.  �ل��ف��رتة 
�أو  ت�شرر  قد  �إم��ا  �أوكر�نيا  يف  �حلبوب  تخزين  من�شاآت  من 
�لكميات  ت��ز�ل  و�ل��زر�ع��ة، ول  ��ر بح�شب منظمة �لأغذية  ُدمِّ
�ملتاحة من �ملدخالت �لزر�عية - مبا فيها �لبذور و�لأ�شمدة 
 - �ملا�شية  وم�شتلزمات  و�ل��وق��ود  و�مل��ع��د�ت  �لآف���ات  ومبيد�ت 

و�أرجعت  �ليوم.  �إىل  بالغ  قلق  حمل  عليها  �حل�شول  و�شبل 
خ���ط���ورة �مل���وق���ف �ل���ر�ه���ن �إىل �ل��ن��ق�����س �حل����اد �ل���ن���اجت عن 
�نقطاع �خلدمات �للوج�شتية و�مل�شاكل �ملالية �لتي يو�جهها 
وبذور  �ل��وق��ود  �أ���ش��ع��ار  �شهدت  حيث  �ل��زر�ع��ي��ون،  �ملنتجون 
كبرية  زي��اد�ت  و�لأ�شمدة  �لنبات  حماية  ومنتجات  �حلبوب 
على نطاق �لعامل، كما يفاقم �ملوقَف عملياُت �إغالق مو�نئ 
على  �ملطلة  �مل��و�ن��ئ  مثل  ��شرت�تيجية  �أه��م��ي��ة  ذ�ت  ودروب 
�لبحر �لأ�شود؛ ما نتج عنه �ختناقات حادة وعدم موثوقية 

ب�شال�شل �لإمد�د.

اأزمة غذاء حتمية
لالإد�رة  ر����ش��د  ب��ن  حممد  كلية  يف  �مل�شاعد  �لأ���ش��ت��اذ  وبينت 
�حلكومية بدبي �أن �لعامل يو�جه �أزمة غذ�ئية حتمية؛ فقد 
�رتفع عدد من يعانون درجة حادة من �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي 
�شون لذلك ب�شدة، من 200 مليون ن�شمة،  �أو َمن هم معرَّ
»كوفيد- بلًد� قبل جائحة   53 ن�شمة يف  135 مليون  من 

يف  ن�شمة  مليون   345 �إىل  �ليوم  �لعدد  و�شل  بينما   ،»19
وعليه،  �لعاملي.  �لغذ�ء  برنامج  لبيانات  ووفًقا  بلًد�ن   82

�ملناخية  و�ل�شدمات  �ل�شر�عات  ب�شبب  تتعمق  �لأزم��ة  ف��اإن 
و�نقطاع حركة �لتجارة وبقايا جائحة كورونا.

حلول تنموية ا�شرتاتيجية
�شاغاًل  �أ�شبح  �لغذ�ئي  �لأمن  �أن  �ل�شلقامي  و�أو�شحت منى 
جلًيا بالن�شبة �إىل �لعديد من �لبلد�ن، ولي�س �أمام �ملنظمات 
�لدولية �شوى �لتن�شيق وح�شد �ملو�رد يف �شر�كة مع �حلكومات 
من �أجل �تخاذ �لتد�بري �لكفيلة بتلبية �حلاجات �لإن�شانية، 
وتي�شري جتارة �لغذ�ء �لدولية و�ل�شتثمار يف �حللول �لتنموية 
مع  بالتعاون  �حلكومات،  تتخذ  ب��د�أت  حيث  �ل�شرت�تيجية، 
�ملنظمات �لدولية، تد�بري على م�شتوى �ل�شيا�شات من �شاأنها 
رين وحيدين للغذ�ء،  �حلد من �لعتماد �ملفرط على م�شدِّ
تطبيق  �إىل  و�لدعوة  �ملحلية،  �لغذ�ئية  �مل�شرتيات  وت�شجيع 
كما  ب�شاأنها،  و�لتفاو�س  و�لت�شديرية  �لإن�شانية  �لإعفاء�ت 
جيدة  ت��دخ��الت  و�شع  �إىل  ا  �أي�شً �ل�شيا�شات  م��ق��ررو  ي�شعى 
�أجل  �لتوقيت وحمددة �لأهد�ف للحماية �لجتماعية، من 
�ل�شكان  على  �ل�شر�عات  فيها  ت�شببت  �لتي  �لأعباء  تخفيف 

�ملحليني ودعم �لتعايف من هذه �ملحنة.

•• اأبوظبي-وام:

ن�شرتها  تغريدة  خالل  من  للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
عقوبة  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  يف  ح�شاباتها  على  �أم�س 

�ل�شهادة �لزور. 
و�أ�شارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمادة 302 من �ملر�شوم 
قانون  ب��اإ���ش��د�ر   2021 ل�شنة   31 رق���م  �حت����ادي  ب��ق��ان��ون 
�جلر�ئم و�لعقوبات �إىل �أنه من �شهد زور�ً �أمام �شلطة ق�شائية 
�أو هيئة لها �شالحية ��شتماع �ل�شهود بعد حلف �ليمني �أو �أنكر 
�حلقيقة �أو كتم بع�س �أو كل ما يعرفه عن وقائع �لق�شية �لتي 
�شاهد�ً  �ل�شهادة  �أدى  �ل��ذي  �ل�شخ�س  �أك��ان  �شو�ًء  عنها  ي�شاأل 

مقبول �ل�شهادة �أم مل يكن، �أو كانت �شهادته قد قبلت يف تلك 
�لإج��ر�ء�ت �أم مل تقبل يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن )3( 

ثالثة �أ�شهر. 
و�إذ� وقع منه هذ� �لفعل �أثناء حتقيق جناية �أو �ملحاكمة عنها 
�لكاذبة  �ل�شهادة  عن  جنم  و�إذ�  �مل��وؤق��ت،  بال�شجن  عليه  حكم 
�لزور  �شاهد  عوقب  �ملوؤبد  �ل�شجن  �أوبعقوبة  ب��الإع��د�م  حكم 
بذ�ت �لعقوبة.  ياأتي ن�شر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة �لنيابة 
�أفر�د  �لقانونية بني  �لثقافة  �مل�شتمرة لتعزيز  �لعامة للدولة 
�ملجتمع ون�شر جميع �لت�شريعات �مل�شتحدثة و�ملحدثة بالدولة 
ن�شر  بهدف  وذل��ك  بالقانون،  ورف��ع م�شتوى وعي �جلمهور   ،

ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة. 

•• دبي-وام: 

�أن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  �لعلماء  �شليم  حممد  �لدكتور  �شعادة  �أك��د 
�أعلى �ملعايري لل�شيطرة  �ل��دول يف �ملنطقة �لتي تتبع  �أف�شل  دول��ة �لإم��ار�ت من بني 
يف  �ل�شحية  �ملنظومة  تطلقها  �لتي  و�ملبادر�ت  �لرب�مج  بف�شل  �ل�شكري  مر�س  على 

�لدولة. 
و�أ�شار يف ت�شريح �أم�س مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لل�شكري �لذي ي�شادف 14 من نوفمرب 
�ل�شيا�شات  تطوير  على  حتر�س  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أن  �إىل  ع��ام  كل  من 
وتطويرها  �لعمل  و�أط���ر  �ملعايري  وو���ش��ع  �لعلمي  �لبحث  على  بالعتماد  �ل�شحية 
وتنظيمها وذلك �شمن بر�مج تطوير �ل�شرت�تيجية �لوطنية ملكافحة �ملر�س و�لتي 
�أ�شهمت يف �نخفا�س معدلت �لإ�شابة بن�شبة %6.8 خالل �ل�شنو�ت �لأخرية ف�شاًل 

�ملبتكرة مبا فيها  �لأدوي��ة  �لثانية عاملياً يف ت�شجيل  �ملرتبة  �لإم��ار�ت ح�شدت  �أن  عن 
�أدوية �ل�شكري لدعم �ملر�شى و�لعمل على ح�شولهم على �لدو�ء �ملبتكر ب�شكل �شريع. 
نوفمرب   14 ي�شادف  �ل��ذي  �ل�شكري  ملر�س  �لعاملي  �ليوم  "ميثل   : �لعلماء  و�أ���ش��اف 
�أهمية �تباع �أمناط �حلياة �ل�شحية للحد  من كل عام فر�شة لتوعية �ملجتمع حول 
وتعزيز  �ملبكر  �لت�شخي�س  وت�شجيع  �لأ�شرة  على  وتاأثريه  �ل�شكري  د�ء  خماطر  من 
جانب  �إىل  م�شاعفاته  من  و�لوقاية  �ملر�س  لعالج  �ل�شحي  �لتثقيف  يف  �لأ�شرة  دور 
�ل�شحية  بامل�شكالت  و�لتعريف  �لوقائية  �ل�شحية  �ل�شلوكيات  تبني  على  �لت�شجيع 
�لتوعوية  �حل��م��الت  خ��الل  م��ن  وذل��ك  و�ملجتمع  �لعائلة  على  و�آث��اره��ا  ب��ه  �ملرتبطة 
من  للحد  موؤ�ش�شياً  نهجاً  ت�شكل  و�لتي  �ل��وز�رة  تنظمها  �لتي  و�لأن�شطة  و�لفعاليات 
مع  يتنا�شب  مبا  به  �خلا�س  �لوطني  �ملوؤ�شر  نتائج  وحت�شني  �ل�شكري  مر�س  �نت�شار 

�خلطط �ل�شرت�تيجية �حلكومية وبر�مج �لتنمية �مل�شتد�مة".

وزارة ال�سحة: االإمارات من اأف�سل دول املنطقة يف اتباع معايري ال�سيطرة على ال�سكري النيابة العامة للدولة ت��سح عق�بة ال�سهادة الزور 

�سلطان القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اأمناء اأكادميية ال�سارقة للفن�ن االأدائية

احلرب كبدت قطاع الزراعة خ�شائر بـ 6.4 مليار دوالر

ح�ار تريندز يناق�ض اآثار ال�سراع الرو�سي - االأوكراين على اأمن ال�سرق االأو�سط الغذائي

•• ال�سارقة -وام:

ب�����ن عبد  �����ش����امل  �ل�������ش���ي���خ  ����ش���ه���د   
�ل��رح��م��ن �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����س مكتب 
، حفل  �أم�����س  �شمو �حل��اك��م، ���ش��ب��اح 
�مل�شتقبل"  "رهان  دف���ع���ة  ت��خ��ري��ج 
كليات  نظمته  �ل��ذي   ،2022 للعام 
�لتقنية �لعليا بال�شارقة لالحتفاء ب� 
)582( خريجاً وخريجة، وذلك يف 

قاعة �ملدينة �جلامعية.
لدولة  �لوطني  بال�شالم  بد�أ �حلفل 
تابع  ثم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�حل�شور عر�شاً مرئياً عن �إجناز�ت 
�ألقى  بعدها  �لعليا،  �لتقنية  كليات 
�لدكتور في�شل �لعيان مدير كليات 
�لتقنية �لعليا با�شم جمل�س �لأمناء، 
للقيادة  ���ش��ك��ره  ف��ي��ه��ا  وج����ه  ك��ل��م��ًة 
�لعربية  �لم���ار�ت  ب��دول��ة  �لر�شيدة 
�مل����ت����ح����دة، ل���دع���م���ه���م �ل����الحم����دود 
مل�����ش��رية �ل��ك��ل��ي��ات مم���ا م��ّك��ن��ه��ا من 
كفاء�ت  وتخريج  بتميز  دوره��ا  �أد�ء 

وطنية يفخر بها �لوطن.
وهناأ �لعيان �خلريجني و�خلريجات 
�لنجاح  �أم��وره��م على ه��ذ�  و�أول��ي��اء 

�أع�شاء  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��اً  و�ل���ت���ف���وق، 
و�لتدري�شية،  �لإد�ري�������ة  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني 
وعامل  �لأجيال  �شناع  �أنهم  موؤكد�ً 
رئي�شي يف �ملنظومة �لتعليمية، وهم 
�مل�شتقبل"  "رهان  دف��ع��ة  م��ن  ج���زء 
كليات  خريجي  م��ن   2022 للعام 
�لبالغ  �ل���دول���ة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 

عددهم )3344( طالباً وطالبة.
فرحتهم  ع����ن  �خل���ري���ج���ون  وع�����رب 
�خلريجة جنود  �ألقتها  كلمة  خالل 
عمر �لهرمودي، وعربو� فيها �أي�شا 
على  �حلكيمة  للقيادة  �شكرهم  عن 

دع��م��ه��ا ل��ه��م، وم��ث��م��ن��ني ج��ه��ود كل 
�لعلمية  م�شريتهم  يف  �شاندهم  من 
موؤكدين  و�أ�شاتذة،  �أم��ور  �أولياء  من 
�إخال�س وتفاٍن  �أنهم �شيعملون بكل 
�لقيادة  ث���ق���ة  ق�����در  ع���ل���ى  ل���ي���ك���ون���و� 

وفخر�ً لأ�شرهم وللوطن.
و�خلريجات  �خلريجون  قام  بعدها 
ب������اأد�ء ق�����ش��م �ل�����ولء م��وؤك��دي��ن فيه 
و�لعمل  و�ل��ق��ي��ادة،  للوطن  ولءه���م 

�ملخل�س لأجل بناء �مل�شتقبل.
�لتخريج،  م��ر����ش��م  �نطلقت  بعدها 
ح��ي��ث ق����ام �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل ب���ن عبد 

"و�شاح  �ل��ق��ا���ش��م��ي، مب��ن��ح  �ل��رح��م��ن 
من:  ك���ل  �أم������ور  لأول����ي����اء  �لفخر" 
�حلمادي  ح��ب��ي��ب  م��ي��ث��ا  �خل���ري���ج���ة 
�لتقنية  كليات  م�شتوى  على  �لأوىل 
�لهند�شة  ت��خ�����ش�����س  م����ن  �ل��ع��ل��ي��ا 
�ل����ك����ه����رب����ائ����ي����ة، و�خل������ري������ج �أمي�����ن 
�حلرباوي �لأول على م�شتوى كليات 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ط��الب ب��ال�����ش��ارق��ة من 
يف  وذل���ك  �لأع��م��ال،  �إد�رة  تخ�ش�س 
لتكرمي  �لتقنية  كليات  من  م��ب��ادرة 
�أولياء �لأمور لدعمهم تفوق �أبنائهم 

ومتيزهم �لعلمي.

ثم قام �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن 
�خلريجني  ب��ت�����ش��ل��ي��م  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
�لتخرج،  ����ش���ه���اد�ت  و�خل����ري����ج����ات 
معهم،  �لتذكارية  �ل�شورة  و�لتقاط 

مهنئاً �لطالب و�لطالبات تخرجهم 
وت��ف��وق��ه��م �ل��ع��ل��م��ي، وم��ت��م��ن��ي��اً لهم 
م�شريتهم  يف  و�ل���ن���ج���اح  �ل��ت��وف��ي��ق 

�لعملية.

�حلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  وت�شلم 
�لتقنية  كليات  م��ن  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة 
�شكرهم  ع������ن  م����ع����رب����ني  �ل����ع����ل����ي����ا 

و�متنانهم لت�شريفه �حلفل.

�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي ي�سهد تخريج طالب 
وطالبات كليات التقنية العليا بال�سارقة للعام 2022
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

�ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أك��دت 
حر�شها على ت�شجيع �شركات �لأدوية 
�إنتاجها  خطوط  بع�س  لنقل  �لعاملية 
مل��ا توفره  �لإم������ار�ت  �إىل د�خ���ل دول���ة 
و�أنظمة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  م���ن  �ل����دول����ة 
ح��دي��ث��ة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�ل�شركات  �ل���دو�ئ���ي وحت��ف��ي��ز  �ل��ق��ط��اع 
�لإقليمية  مكانتها  لتعزيز  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لإم���ار�ت  �ملبتكرة يف  �أدوي��ت��ه��ا  و�إن��ت��اج 
ل�شمان  ج���ه���وده���ا  �إط�������ار  يف  وذل������ك 
�لإمد�د�ت �مل�شتقرة و�ل�شل�شة لالأدوية 
�ملنظومة  ك��ف��اءة  دع���م  يف  ي�شهم  مب��ا 

�لدو�ئية يف �لدولة.

ج��اء ذل��ك خ��الل م�شاركة �ل����وز�رة يف 
"جلوبال  ب��ني  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل 
و�ململوكة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��رك��ة  فارما" 
"جالك�شو  و�شركة  لال�شتثمار  لدبي 
لل�شناعات  �لعاملية  كالين"  �شميث 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  دب����ي  يف  �ل���دو�ئ���ي���ة 
�ل����دك����ت����ور �أم�������ني ح�������ش���ني �لأم�������ريي 
�لتنظيم  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د  �ل���وك���ي���ل 
�ل�����ش��ح��ي ب��������وز�رة �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
�ملجتمع و�شعادة باتريك مودي �شفري 
وجيز�م  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملتحدة  �ململكة 
�لعام  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  ن��ائ��ب  �أك��ال��ني 
كالين" يف  �شميث  "جالك�شو  ل�شركة 
منطقة �خلليج �لعربي وحممد �شعيد 
�ل��رق��ب��اين �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل�����ش��رك��ة دبي 

جمل�س  مدير  �ل�شناعي  لال�شتثمار 
وبا�شم  فارما"  "جلوبال  �شركة  �إد�رة 
"جلوبال  �شركة  عام  مدير  �لرب�همة 

فارما".
و�أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور �أم���ني �لأم����ريي �إىل 
��شرت�تيجية  لإر���ش��اء  �ل����وز�رة  ج��ه��ود 
ت��دع��م ك��ف��اءة �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��دو�ئ��ي��ة يف 
�ل�شر�كات  تو�شيع  خ��الل  من  �ل��دول��ة 
مع �مل�شانع و�ل�شركات �لعاملية لتعزيز 
وت�شجيع  �ل���دو�ئ���ي  �لت�شنيع  ق��اع��دة 
عملياتها  لنقل  �ل�شركات  م��ن  �مل��زي��د 
�أن  ..مو�شحاً  �لدولة  �إىل  �لت�شنيعية 
�شميث  "جالك�شو  بني  �ل�شر�كة  ه��ذه 
ت�شّكل  فارما"  و"جلوبال  كالين" 
��شتد�مة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  مهمة  خ��ط��وة 

�ل��ق��ط��اع �ل���دو�ئ���ي يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ملر�شى  ج��م��ي��ع  �ح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة 
�ل�شركتني وم�شاهمتهما  وثّمن جهود 
�ل�شحية يف  �لرعاية  يف تطوير قطاع 

دولة �لإمار�ت.
ب����دوره ق���ال ���ش��ع��ادة ب��ات��ري��ك م���ودي: 
"�شررنا بدعم �ل�شر�كة بني "جالك�شو 
فارما"  و"جلوبال  كالين"  �شميث 
و�ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل دل���ي���اًل م��ل��م��و���ش��اً على 
كالين"  �شميث  "جالك�شو  ��شتثمار 
ط��وي��ل �لأج�����ل يف �لإم����ار�ت..وت����اأت����ي 
�إطار تعزيز �لتعاون بني  �لتفاقية يف 
�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ودول����ة �لإم������ار�ت يف 
�ل�شناعات  وم��ن��ه��ا  متنوعة  جم���الت 
�ل���دو�ئ���ي���ة و�ن��ع��ك��ا���ش��ه��ا �إي���ج���اب���اً على 

�شل�شلة  ف�����ش��اًل ع��ن ���ش��م��ان  �مل��ر���ش��ى 
�إمد�د�ت مرنة لالأدوية".

�شعيد  حم����م����د  ق��������ال  ج����ان����ب����ه  م������ن 
�لرقباين: "ي�شرنا �إبر�م هذه �ل�شر�كة 
�جلديدة مع �شركة "جالك�شو �شميث 
عالج  على  م��ع��اً  نعمل  بينما  كالين" 
�لأمر��س وتلبية �حتياجات �ملر�شى يف 
�شركة جلوبال  �شتقوم  �لإم��ار�ت  دولة 
�شركة جالك�شو  �أدوي���ة  ب��اإن��ت��اج  ف��ارم��ا 
�شميث كالين يف من�شاآتها �لت�شنيعية 
�حلديثة �إىل جانب تطبيقها للمعايري 
�ل�شحة  وز�رة  و�شعتها  �لتي  �ملحلية 
ووق����اي����ة �مل��ج��ت��م��ع ب���دول���ة �لإم�������ار�ت 

لت�شتويف كافة �ملعايري �لدولية".
نائبة  �أكالني  �أكدت جيز�م  من جهتها 

ل�شركة  �ل���ع���ام���ة  و�مل����دي����رة  �ل��رئ��ي�����س 
�شميث كالين" يف منطقة  "جالك�شو 
�شتدخل  �لتفاقية  �أن  �لعربي  �خلليج 
�لعام  بحلول  �ل��ك��ام��ل  �لت�شغيل  ح��ّي��ز 

"جالك�شو  طموح  و�شتدعم   2023
د�ئماً  ل��ال���ش��ت��ع��د�د  كالين"  ���ش��م��ي��ث 
مل���و�ج���ه���ة �لأم�����ر�������س ب���ال���ت���ع���اون مع 
..لفتة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �شركائها 

�إىل �أن �ل�شر�كة �جلديدة مع "جلوبال 
فارما" �شتدعم مهمة �ل�شركة لتعزيز 
�ل��ت��ز�م��ن��ا يف  �مل��ر���ش��ى وتعميق  رع��اي��ة 

دولة �لإمار�ت.

•• ابوظبي -الفجر: 

و�شائل  ن�����ش��ط��اء  �أب�������رز  �أح������د  ي�����رى 
�ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي يف دول����ة 
�لكونغر�س  �ن���ع���ق���اد  �أن  �لم���������ار�ت 
�أب��وظ��ب��ي �ليوم  �ل��ع��امل��ي ل��الإع��الم يف 
هاماً  �عالمياً  حدثاً  يعد   ، �لثالثاء 
يكر�س مكانة دولة �لإمار�ت كعا�شمة 

لالإعالم يف �ملنطقة .
�شفري  �ل����ذه����ل����ي  �ب����ر�ه����ي����م  وق��������ال 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �ل���ع���امل���ي ل����الإع����الم �إن 
رع����اي����ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�شة وتنظيم 
�أنباء  ووك��ال��ة  �أدن��ي��ك  جمموعة  م��ن 
�لإمار�ت )و�م ( لهذ� �حلدث �لعاملي 
، ت�شع �لمار�ت على �أجندة �لإعالم 
�لعاملي وتوفر لها �ملزيد من عنا�شر 

�لقوة �لناعمة �إقليميا ودولياً.
�شوف  �ل���ك���ون���غ���ر����س  �أن  و�أو�������ش������ح 
ي�شت�شيف للمرة �لأوىل كافة ن�شطاء 
�ل�شو�شيال ميديا من دولة �لمار�ت 
يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ودول 
�لتي  �لق�شايا  ملناق�شة  مفتوح  لقاء 
ل��ه��م فر�شة  ، وت��ت��ي��ح  ت��ه��م �جل��م��ي��ع 
�لتو��شل خلدمة �وطانهم عرب خلق 
حم��ت��وى ه���ادف وم�����ش��وؤول ي�شهم يف 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �ه����د�ف  حتقيق 

وتربية �لجيال �لقادمة .
�لأوىل  ل���ل���م���رة  �ن���ع���ق���اد  �أن  و�أك��������د 
يف �ل���ع���ا����ش���م���ة �أب����وظ����ب����ي ه����و �أك����رب 
دل��ي��ل ع��ل��ى �أن دول���ة �لإم�����ار�ت باتت 
�ملبادر�ت  لإط��الق  م�شتد�ما  م�شدر� 

�مل�شتد�مة  و�حل�����ل�����ول  �ل���ط���م���وح���ة 
للتحديات �لتي تو�جه قطاع �شناعة 
وتعزيز قدرته  �لعامل  �لإع��الم حول 
�إعالمي  حم��ت��وى  ون�شر  �إن��ت��اج  على 
تطوير  ���ش��ب��ل  يف  و�ل��ب��ح��ث   ، م���وؤث���ر 
�لتو��شل  وو�شائل  �لرقمية  �ملن�شات 
�لج����ت����م����اع����ي خل�����دم�����ة �ل�������ش���ع���وب 
�لرفاهية  وت���ع���زي���ز  و�مل���ج���ت���م���ع���ات 
بني  و�لتعاي�س  �لت�شامح  روح  ون�شر 

�حل�شار�ت و�لثقافات �لن�شانية .
�لكونغر�س  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �إن  وق�����ال: 
�لعاملي لالعالم تعزز من دور �بوظبي 
ل��ت�����ش��ب��ح منارة  ع��م��وم��ا  و�لم��������ار�ت 
و  و�ع��الم��ي  ح�شاري  �إ�شعاع  ومركز 
�لعديدة  مبادر�تها  خالل  من  ثقايف 
�لثقافات  ع��ل��ى  ل��الن��ف��ت��اح  �ل��ر�م��ي��ة 
وذكر   . كافة  �لإن�شانية  و�حل�شار�ت 
�لعالمي و�لرحالة �بر�هيم �لذهلي 
�ن �نعقاد �لكونغر�س �لعاملي لالعالم 
�شنويا يف �بوظبي يوؤكد مدى �لنجاح 

و�ل��ت��ق��دم �ل���ذي حققته �لم����ار�ت يف 
�شناعة �لعالم ودورها يف ��شتقطاب 
�لقليمية  �لع���الم���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�لدولية �لعمالقة من خالل �لقمم 
�لعالمية  و�لفعاليات  و�مل���وؤمت���ر�ت 
مد�ر  على  ت�شت�شيفها  �لتي  �لكبرية 
�لعام .  و��شاد �لذهلي بجهود �شعادة 
حم��م��د ج���الل �ل��ري�����ش��ي م��دي��ر عام 
�أنباء �لإمار�ت ورئي�س �للجنة  وكالة 
�لعاملي  للكونغر�س  �ملنظمة  �لعليا 
ل����الإع����الم يف ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذ� �حل����دث 
جمموعة  م����ع  �ل���وث���ي���ق  ب���ال���ت���ع���اون 
�أدن���ي���ك  ،مب�����ش��ارك��ة ن��ح��و �أك����ر من 
�لإع����الم  ق��ط��اع  رو�د  م���ن   1200
�لعامليني  و�مل��وؤث��ري��ن  و�ملتخ�ش�شني 
�أكر  ويت�شمن  ق����ار�ت،   6 ميثلون 
وجمموعة  ح��و�ري��ة  ِجل�شة   30 م��ن 
�ل��ذي ي�شارك فيها  �لعمل  من ور���س 
عاملياً  م���ت���ح���دث���اً   162 م����ن  �أك������ر 
�أكر  ��شتقطابه  ع��ن  ف�شال  ب�����ارز�ً، 
170 موؤ�ش�شة و�شركة �إعالمية  من 
29 دول��ة ح��ول �لعامل.  ب��ارزة متثل 
�أهمية  على  ت�شريحه  و�أك��د يف ختام 
�ملعر�س �مل�شاحب للكونغر�س و�لذي 
�شناعة  قطاع  يف  متخ�ش�شني  ي�شم 
ملوؤ�ش�شات  ف��ر���ش��اً  وي��ت��ي��ح  �لإع������الم، 
�ل�شر�كات  لبحث  �ملختلفة  �لإع���الم 
و����ش���ب���ل �ل���ت���ع���اون يف ت���ع���زي���ز �آل���ي���ات 
�حل�شارية  �لإع���الم  و�شائل  تطوير 
خدمة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  و�لإن�������ش���ان���ي���ة 
وتنمية  �شعادتها  و�شمان  �لب�شرية 
ع����رب حم���ت���وى ر�شني  �مل���ج���ت���م���ع���ات 

وموثوق ذي م�شد�قية عالية.

•• دبي-ام:

علنت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
ممثلة بربنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان 
م�شاعد�ت  ق���ر�ر�ت  و�إ���ش��د�ر  �عتماد 
بو�قع  ل�شهر نوفمرب �حلايل  �شكنية 
جديدة بقيمة  �شكنًية  قر�ر�ت   510
�جمالية بلغت 406 ماليني و700 
�لدفعة  ���ش��م��ن  وذل�����ك  دره�����م  �أل�����ف 
�خل���ام�������ش���ة م����ن �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
�لإ�شكانية  �ل�شيا�شة  وف��ق  �لقرو�س 
�لتمويلي  و�ل����ربن����ام����ج  �جل����دي����دة 

لقرو�س �لإ�شكان.
حتقيقه  مت  م��ا  ن�شبة  ت�شل  وب��ذل��ك 
منذ   2022 �لعام  م�شتهدفات  من 
�ل�شيا�شة  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س  �ع��ت��م��اد 
 84% �ملا�شي  يونيو  يف  �لإ�شكانية 
بقيمة  �شكنياً  ق���ر�ر�ً   2526 ب��و�ق��ع 
�ألف   851 مليوناً   12 و  مليارين 
درهم من �أ�شل 3 �آلف مقررة للعام 

�جلاري.
�مل����ه����ن����د�����س حممد  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
�ملن�شوري مدير برنامج �ل�شيخ ز�يد 
لالإ�شكان �إن �لربنامج يو��شل �لعمل 
�جل���اد و�ل��ت��ع��اون �ل��ب��ن��اء م��ع خمتلف 
�حلكومية  �جل����ه����ات  يف  �ل�������ش���رك���اء 
�مل�شارف  �شيما  ل  �خلا�س  و�لقطاع 
�لقيادة  ق�����ر�ر�ت  لتنفيذ  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لر�شيدة �لر�مية �إىل تلبية تطلعات 
�شبل  وتوفري  �ملو�طنني  و�حتياجات 
�ل��ع��ي�����س �ل��ك��رمي ل��ه��م و���ش��م��ان رفاه 
�شمنها  وم��ن  و�أ�شرهم  �لوطن  �أبناء 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ة �لإ����ش���ك���ان���ي���ة �جل����دي����دة 
لقرو�س  �ل���ت���م���وي���ل���ي  و�ل����ربن����ام����ج 

درهم  مليار   11.5 بقيمة  �لإ�شكان 
ت�شتفيد منها 13 �ألف �أ�شرة مو�طنة 
و�لذي �عتمده جمل�س �لوزر�ء �ملوقر 

يف جل�شته يف �شهر يونيو �ملا�شي.
�ل��ربن��ام��ج على تنفيذ  و�أك���د ح��ر���س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
"حفظه �هلل" و�أخيه �شاحب  �لدولة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�لحتياجات  تلبية  يف  �ملتمثلة  �هلل” 
وتعزيز  �ل��دول��ة  ملو�طني  �مل�شتقبلية 
�لرفاه  وحتقيق  �لأ���ش��ري  �ل�شتقر�ر 
و�حلياة �لكرمية و�لآمنة للمو�طنني 
م������ن خ��������الل ت���ن���ف���ي���ذ م������ا ج��������اء يف 
م�شتهدفات �ل�شيا�شة �ل�شكانية وفق 

�لأطر و�لرب�مج �لزمنية �ملح����ددة.
ز�يد  �ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
يف  خمل�شة  ج��ه��ود�  ي��ب��ذل  لالإ�شكان 
�ملو�طنني  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ���ش��ب��ي��ل 
ل��ل��ح�����ش��ول على  ت���ق���دم���و�  �ل����ذي����ن 

�إجناز  وت�شريع  �لإ�شكانية  �مل�شاعد�ت 
�ل��ط��ل��ب��ات و�لن��ت��ه��اء م��ن ك��ل قو�ئم 
�لتعاون  تعزيز  عن  ف�شاًل  �لنتظار 
���ش��رك��ائ��ه يف �جل��ه��ات �حلكومية  م��ع 
�ملحلي  و�ملجتمع  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع 
ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س و�أن�����ه م���ن �شمن 
للمرحلة  �ل���ربن���ام���ج  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
�جل����ه����ود خلدمة  ت���وح���ي���د  �مل���ق���ب���ل���ة 
�ملو�طنني �مل�شتفيدين من �لربنامج.
�لإ�شكانية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لإ�شكان  م��ل��ف  �أن  ت���وؤك���د  �جل���دي���دة 
�لتوجهات  ���ش��م��ن  �أول�����وي�����ة  مي���ث���ل 
للخم�شني  ل��ل��دول��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لر�شيدة  �لقيادة  ونهج  �ملقبلة  عاماً 
وجت�شد جهود حكومة دولة �لإمار�ت 
وت�شريع  م���و�ط���ن���ي���ه���ا  �إ�����ش����ع����اد  يف 
�ل�شتقر�ر  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  خ��ط��و�ت��ه��ا 
للمو�طنني  �حل��ي��اة  وج���ودة  �ل�شكني 
وتوفري �شبل �لعي�س �لكرمي لهم مبا 
يدعم م�شتهدفات �لدولة للخم�شني 
�لريادة  �ملقبلة وتطلعاتها نحو  عاماً 

�لعاملية.
و�أ�شار �ملن�شوري �إىل �أن وز�رة �لطاقة 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة مم��ث��ل��ة بربنامج  و�ل��ب��ن��ي��ة 
وبتوجيهات  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي���د  �ل�شيخ 
م���ع���ايل �ل����وزي����ر ���ش��ه��ي��ل ب���ن حممد 
لإتخاذ  ب�شكل حثيث  تعمل  �ملزروعي 
تتو�ءم مع  �لتي  �لطموحة  �لقر�ر�ت 
تلبيتها  حيث  م��ن  �ل��ق��ي��ادة  توجهات 
�ل���ط���ل���ب �مل����ت����ز�ي����د ع���ل���ى �لإ����ش���ك���ان 
و�لنهو�س بهذ� �لقطاع �حليوي �لذي 
لالقت�شاد�ت  رئ��ي�����ش��اً  د�ع��م��ا  ي��ع��ت��رب 
�ل�شتقر�ر  مالمح  ويحدد  �لوطنية 

�لأ�شري.

•• دبي-الفجر: 

نظمت حكومة دولة �لإمار�ت ور�س 
عمل معرفية هدفت لبناء قدر�ت 
�ملتخ�ش�شني  �ملوظفني  من  نخبة 
�جلمهورية  رئ���ا����ش���ة  م���ك���ت���ب  يف 
وت���دري���ب���ه���م على  �ل���ق���ريغ���ي���زي���ة، 
من����وذج �مل�����ش��رع��ات �حل��ك��وم��ي��ة، يف 
هذ�  لنقل  �مل�شرتكة  �جلهود  �إط��ار 
�لدفعة  لإط��الق  متهيد�ً  �لنموذج 
�لأوىل من �مل�شرعات �لقريغيزية، 
�����ش����م����ن م���������ب���������ادر�ت �ل���������ش����ر�ك����ة 
�لتحديث  يف  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�حلكومي �لتي وقعتها �حلكومتان 

يف دي�شمرب �ملا�شي.
ورك������������زت ور�����������س �ل����ع����م����ل �ل���ت���ي 
دب�����ي مب�������ش���ارك���ة عدد  ن��ظ��م��ت يف 
م���ن �مل�������ش���وؤول���ني و�مل���وظ���ف���ني من 
حكومة قرغيز�شتان، على مر�حل 
ت�شمل  �لتي  �حلكومية،  �مل�شرعات 
و�مل�شتهدفات،  �لتحديات  حتديد 
و�ل�����ع�����م�����ل ع���ل���ي���ه���ا ����ش���م���ن ف����رق 
�إط����الق  �إىل  و�����ش����وًل  م�����ش��رتك��ة، 
منهجية  وت����ن����اول����ت  �مل�������ب�������ادر�ت، 
عملها �لقائمة على تطوير حلول 

خالل  �حلكومي  �لعمل  لتحديات 
مدة زمنية ل تتجاوز 100 يوم.

حكومة  ق���ي���ادة  ل���وت���اه:  �هلل  ع��ب��د 
�ل�شر�كات  باأهمية  توؤمن  �لإمار�ت 
ج���اه���زي���ة  ت����ع����زي����ز  �ل����ع����امل����ي����ة يف 

�حلكومات
و�أك��د �شعادة عبد �هلل نا�شر لوتاه 
رئ��ا���ش��ة جمل�س  ع��ام مكتب  م��دي��ر 
����ش���وؤون جمل�س  ب������وز�رة  �ل�������وزر�ء 
�لوزر�ء، خالل لقائه وفد حكومة 
قرغيز�شتان، �أهمية تعزيز �لتعاون 

وت���ب���ادل �مل��ع��رف��ة و�خل������رب�ت بني 
�ل�شديقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  ح��ك��وم��ت��ي 
و�أن قيادة حكومة �لإم��ار�ت توؤمن 
باأهمية �ل�شر�كات �لعاملية يف تعزيز 
للم�شتقبل،  �حل��ك��وم��ات  ج��اه��زي��ة 
�ملتغري�ت  ملو�جهة  قدر�تها  وب��ن��اء 
�لعامل،  ب��ه��ا  �ل���ت���ي مي���ر  �ل��ك��ب��رية 
خرب�تها  م�شاركة  على  وحت��ر���س 
�لعمل  جم�������الت  يف  وجت����ارب����ه����ا 
�حلكومات  خمتلف  مع  �حلكومي 
�لأف���ر�د  على  �إي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا 

و�ملجتمعات.
منوذج  �إن  ل���وت���اه  �هلل  ع��ب��د  وق����ال 
�مل�شرعات �حلكومية ميثل جتربة 
ع��امل��ي��ة م��ت��م��ي��زة ط��ورت��ه��ا حكومة 
دول����ة �لإم�������ار�ت، و�أث��ب��ت��ت جناحاً 
كبري�ً يف �بتكار �حللول للتحديات 
و�أ�شهمت  ت���ن���ف���ي���ذه���ا،  وت�������ش���ري���ع 
يف ت��ع��زي��ز �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة و�مل���رون���ة 
�حلكومية، م�شري�ً �إىل �أن م�شاركة 
ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة م���ع �ل���ع���امل متثل 
�أول���وي���ة حل��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت 

�ل�شاعية لرت�شيخ دورها �لإيجابي 
ل�شناعة  �ل���ع���امل���ي���ة  �جل����ه����ود  يف 

م�شتقبل �أف�شل.   

امل�شرعات  عمل  منــوذج  تطبيق 
احلكومية

�لتفاعلية  �ل��ع��م��ل  ور�����س  ورك�����زت 
ع��ل��ى ت��زوي��د �مل�����ش��ارك��ني ب����الأدو�ت 
لت�شميم  �ل�����الزم�����ة  و�مل������ه������ار�ت 
م���������ش����اري����ع وم��������ب��������ادر�ت وح����ل����ول 
ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي، من 

�إ�شر�كهم يف منوذج حماكاة  خالل 
لأهم مر�حل �مل�شرعات �حلكومية، 
خالل  �لتحدي  �إجن���از  على  ي��ق��وم 
�لور�س  وت�����ش��م��ن��ت  ي����وم.   100
�ملعرفية  �جل���ل�������ش���ات  م����ن  ع�������دد�ً 
�ل��ت��ي رك����زت ع��ل��ى ����ش���رورة و�شع 
حت���دي���ات رئ��ي�����ش��ي��ة و�ل��ع��م��ل على 
و�آليات ت�شكيل  �إيجاد �حللول لها، 
فرق �لعمل �مل�شرتكة من خمتلف 
�جلهات للعمل �شمن فريق و�حد 
�ملبادر�ت  و�إط�����الق  ت�شميم  ع��ل��ى 

وتغطي  �ل�������ش���ام���ل���ة.  �ل���وط���ن���ي���ة 
ي��وم يف   100 �ل���  منهجية حت��دي 
�لذي  �حلكومية  �مل�شرعات  منوذج 
�أط��ل��ق��ت��ه ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
رئ��ي�����ش��ي��ة، وت�شمل  م��ر�ح��ل  ث���الث 
�لتحديات  و���ش��ع  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
ومر�جعتها  �مل��ق��رتح��ات  وت��ق��دمي 
وحتديد �لفرق �لقيادية لها، ومن 
ثم �ملرحلة �لثانية �لتي حتدد فيها 
فرق �مل�شرعات �لأهد�ف �لتي �شيتم 
�لعمل عليها، وور�س عمل �لإطالق 

لتحقيق  �ل��ن�����ش��ف��ي��ة  و�مل����ر�ج����ع����ة 
�ملرحلة  ت���رك���ز  ف��ي��م��ا  �لأه���������د�ف، 
�ل�شتد�مة  حتقيق  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث��ة 

وتو�شعة نطاق �لنتائج.
وك���ان���ت ح��ك��وم��ت��ا دول����ة �لإم������ار�ت 
وقعتا  �لقريغيزية  و�جل��م��ه��وري��ة 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �تفاقية 
�إك�شبو  يف  �حلكومي  �لتحديث  يف 
 13 ع��ل��ى  ورك����زت  دب����ي،   2020
منظومة  لتطوير  حيوياً  حم���ور�ً 
�لقريغيزية،  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
�لقدر�ت  وب��ن��اء  "�لقياد�ت  ت�شمل 
�حلكومية،  و�مل�شرعات  �حلكومية، 
و�خلدمات �حلكومية، و�لقت�شاد، 
�حلكومية،  و�جل����ودة  و�ل�����ش��ي��اح��ة، 
وحا�شنات  و�ل���زر�ع���ة،  و�ل�����ش��ب��اب، 
�لأعمال، و�ل�شرت�تيجية �لوطنية، 
و�لربجمة،  �حل���ك���وم���ي،  و�لأد�ء 
و�ل�شرت�تيجيات،  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
 1200 �أك��ر من  وقد مت تدريب 
قرغيز�شتان  حكومة  من  موظف 
�ل�شر�كة  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  م��ن��ذ 
نحو  �م��ت��د�د  على  �ل�شرت�تيجية، 
3500 �شاعة تدريب، �شمن �أكر 

من 12 ور�شة عمل تفاعلية.

•• عجمان -الفجر:

�ك�شرب�س  كابيتال  و�شركة  – عجمان  �لنقل  �أبرمت هيئة 
�بوظبي،  خ��ط  ت�شغيل  �ت��ف��اق��ي��ة  �ل�����ش��ري��ع  �ل���ربي  للنقل 
و�لذي تبد�أ رحالته من �إمارة عجمان �إىل �ماره �أبو ظبي 
�لنقل  رح���الت  ت�شهيل  و  �ل��رب��ط  ب��ه��دف  وذل���ك  و�لعك�س، 

�لعام من خالل خط �شريع للحافالت بني �لإمارتني. 
يبد�أ م�شار �لرحلة من حمطة �مل�شلى باإماره عجمان �إىل 

حمطة حافالت �أبوظبي، و�شتنطلق �أول رحلة يف �ل�شاعة 
٧:٠٠ �شباحا من عجمان و �آخر رحلة �شتكون يف �ل�شاعة 

٦:٠٠ م�شاًء.
رحلة  �أول  ف�شتكون  �أبوظبي  من  لالنطالق  بالن�شبة  �أم��ا 
�ل�شاعة ١٠:٠٠ �شباحا من حمطة حافالت �أبو ظبي �إىل 
�لو�حدة  �لوجهة  تذكرة  قيمة  وتبلغ  م�شاًء   ٩:٠٠ �ل�شاعة 

درهما.  35
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �جلالف  �شامي  �ملهند�س  و��شار 

�مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة و�ل��ت�����ش��اري��ح �ن���ه ي��ت��م ت��وف��ري ع���دد 4 
رحالت يومية مبا�شرة من و�ىل �مارة �بوظبي، حيث يتم 
و�إن��ز�ل��ه��م يف  – عجمان  �ل��رك��اب من حمطة �مل�شلى  نقل 
�إمارة �أبو ظبي مبا�شرة ول يتم نقل �أي ر�كب بعد �لتحرك 
مزودة  �ل��ع��ام  �لنقل  ح��اف��الت  �أن  كما  عجمان  �إم����ارة  م��ن 
بكامري�ت د�خلية ملر�قبة �لرحالت و�لركاب ب�شكل مبا�شر، 
ظبي  و�أب���و  عجمان  �إم��ارت��ي  ب��ني  �لنقل  منظومة  لتعزيز 

�لأمر �لذي �شي�شهل تنقل �لركاب �إىل �خلارج �لإمارة.

هيئة النقل – عجمان ت�قع اتفاقيه ت�سغيل خط 
اأب�ظبي مع �سركة كابيتال اك�سرب�ض

�شمن مبادرات ال�شراكة اال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي

حك�مة االإمارات تبني قدرات م�ظفي حك�مة قريغيز�ستان يف جمال امل�سرعات احلك�مية

�شفري الكونغر�س العاملي لالإعالم ابراهيم الذهلي يوؤكد :

حدث عاملي يكر�ض مكانة االإمارات 
كعا�سمة لالإعالم العربي والدويل

زايد لالإ�سكان يعتمد 510 قرارات �سكنية 
جديدة بقيمة 407 ماليني درهم

وزارة ال�سحة ت�سجع ال�سركات الدوائية العاملية لنقل خط�ط اإنتاجها اإىل االإمارات

حميد الظاهري: الك�نغر�ض العاملي لالإعالم من�سة 
ملهمة لبل�رة روؤية ا�ست�سرافية مل�ستقبل القطاع 

•• اأبوظبي-وام: 

�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �ل��ظ��اه��ري  مطر  حميد  �شعادة  �أك��د 
ملجموعة �أدنيك �أن �لكونغر�س �لعاملي لالإعالم �لذي يعقد لأول مرة حتت 
رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
وزير ديو�ن �لرئا�شة، يعد من�شة ملهمة للتعرف �إىل و�قع �شناعة �لإعالم 
يف �ملنطقة و�لعامل وبلورة روؤية ��شت�شر�فية مل�شتقبل هذه �ل�شناعة �لتي 
باتت حمفز�ً رئي�شياً للتنمية �مل�شتد�مة يف �ملجتمعات، وي�شلط �ل�شوء على 
دور �لإعالم يف �ل�شرق �لأو�شط ويدفع بتطور �لقطاع من خالل �لو�شول 
عالقات  وتاأ�شي�س  �ملبتكرة  �ل��روؤى  حتقيق  ودع��م  �لعاملية  �جلماهري  �إىل 

�لتعاون. 
"يتما�شى  "و�م" :  �لإم��ار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريحات  �لظاهري يف  وق��ال 
�أدن��ي��ك ل��دع��م م�شرية  تنظيم ه��ذ� �حل���دث �ل��ع��امل��ي م��ع ج��ه��ود جمموعة 
على  �إي��ج��اب��ي  م���ردود  حتقيق  يف  م�شاهمتها  وتعزيز  �لقت�شادي  �لتنوع 
حمفظتنا  لتنويع  �ملتو��شل  �شعينا  �إط��ار  يف  وي��اأت��ي  و�ملجتمع،  �لقت�شاد 
�شو�ء يف جمال �ل�شتثمار�ت �أو �لفعاليات �لتي ننظمها ل�شتقطاب �ل�شياح 
و�لزو�ر �لقادمني لالأعمال و�لرتفيه مبا يحقق عائد� �قت�شاديا و مردود� 
�أبوظبي ودولة �لإم��ار�ت ب�شكل عام .. ويتو�فق  �إيجابيا لإمارة  �جتماعيا 
�لقطاعات  من  �لعديد  لدعم  روؤيتنا  مع  �حليوية  �لفعالية  ه��ذه  تنظيم 
�حليوية �لو�عدة يف �لدولة، و�لتي ت�شكل من�شة لدعم �ل�شركات �لوطنية 
�ل��ع��امل��ي من  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �لتناف�س  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  ح�����ش��وره��ا  وت��ع��زي��ز 
�لإعالمية  �ل�شناعات  يف  �ملجدية  �ل�شتثمارية  �لفر�س  �قتنا�س  خ��الل 
جانب  �إىل  �لعامليني  �ل�شناعة  �أقطاب  مع  و�لتفاقيات  �ل�شر�كات  و�إب��ر�م 
و��شتقطاب  �ملتقدمة  �ملعرفة  بنقل وتوطني  روؤيتنا  م�شاهمتها يف حتقيق 
�خلرب�ت �لدولية يف �ملجالت كافة.  وتقدم جزيل �ل�شكر و�لتقدير لوكالة 
�لفعالية  بهذه  �خلا�س  �ل�شرت�تيجي  �ل�شريك  "و�م"  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء 
�لهامة وجلميع �ل�شركاء يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س على جهودهم 
بال�شكل  و�إخر�جه  تنظيم هذ� �حلدث �حليوي  �لكبري لإجناح  وتعاونهم 
�لذي يليق ب�شمعة ومكانة �لدولة على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.  ونوه 
�إىل �أن �لكونغر�س �لعاملي لالإعالم 2022 يركز على حماور ومو�شوعات 
�ل�شطناعي  �لذكاء  و�أث��ر  �لرقمي  �لتو��شل  بينها  من  رئي�شية  وق�شايا 
على �لإعالم �ملعا�شر ودمج �لتقنيات �ملتقدمة و�لبتكار يف قطاع �لإعالم، 
وت�شت�شيف �أعماله �شل�شلة من �حلو�ر�ت وي�شهد �إطالق �بتكار�ت جديدة 
من  ع��دد  تخ�شي�س  جانب  �إىل  نقا�شية  وجل�شات  تفاعلية  عمل  وور����س 
�شي�شم  �ل��ذي  �حل��دث  يف  �مل�شاركني  بني  ثنائية  �جتماعات  لعقد  �ملناطق 
و�لإذ�ع����ة  �ل�شحافة  جم���الت  يف  �ملتخ�ش�شة  �جل��ل�����ش��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 

و�لتلفزيون و�لإنرتنت و�لتو��شل �لجتماعي و�ملوؤثرين �لعامليني. 
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•• حتقيق : رم�سان عطا

�نطلقت فعاليات معر�س » توظيف 
ز�هب 2022 « �أم�س، بح�شور   x
لفت من �لكو�در �ملو�طنة �لباحثة 
ع�����ن ف����ر�����س ت����وظ����ي����ف، و�ل����ذي����ن 
�جلهات  �أج���ن���ح���ة  ع��ل��ى  ت����و�ف����دو� 
�مل�شاركة  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
يف �مل��ع��ر���س، و�ل��ب��ال��غ ع��دده��ا 35 
�لدفاع  وز�رت���ا  مقدمتها  يف  جهة، 
�شرطة  �إىل  بالإ�شافة  و�لد�خلية، 
�لأوىل  �ل�شاعات  �أبوظبي.و�شهدت 
ل��ل��م��ع��ر���س، �إق����ام����ة �ل���ع���دي���د من 
�لباحثني  ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ع��م��ل  ور�����س 
وبلغ  �مل�شتقبل،  لوظائف  عن عمل 
�لذين  �مل���و�ط���ن���ني  ع����دد  �إج���م���ايل 
 21 �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  حل�شور  �شجلو� 
�لآن.ويتيح  ح��ت��ى  م���و�ط���ن  �أل�����ف 
�ملعر�س لل�شركات �مل�شاركة �إمكانية 
�لتعّرف على جمموعة متنّوعة من 
�ملو�طنني �لإمار�تيني �ملوؤهلني من 

كاّفة �لقطاعات و�ملجالت.
�ملدير  �ل���ع���ام���ري،  ع���ب���د�هلل  ق����ال 
للدعم  �أب����وظ����ب����ي  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل����ع����ام 

�لجتماعي:
�ملعر�س  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ارك��ة  �إن 
��شرت�تيجيتنا  من  �نطالقاً  تاأتي 
�لإيجابية  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل 
�جلاد  �ل�شعي  ع��رب  للم�شتفيدين 
للعمل، وذلك يف �إطار جهود �لهيئة 
�مل�شتفيدين  مت��ك��ني  �شعيد  ع��ل��ى 
للبحث  ل��ل�����ش��ع��ي �جل����اد  ودع��م��ه��م 
ع���ن ف��ر���س ع��م��ل م��ن��ا���ش��ب��ة حتقق 
و��شتقر�رهم  �مل����ايل  ����ش��ت��ق��الل��ه��م 
�حلياة  ي���وف���ر  ومب����ا  �لج��ت��م��اع��ي 

�لكرمية لهم ولأ�شرهم.
ت��ع��م��ل على  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  و�أ�����ش����اف: 
ت��اأه��ي��ل �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن و�إع����د�ده����م 
ل��الن��خ��ر�ط يف ���ش��وق �ل��ع��م��ل من 
خالل �لور�س و�لفر�س �لتدريبية 
و�لتاأهيلية، ومبا ي�شهم يف حتقيق 
�مل�شتفيدين  ودف��ع  �لهيئة  �أه���د�ف 
و�ل�شعي  و�ملنتج  �جل��اد  �لعمل  �إىل 
تنمية  يف  �مل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  ل��ه، 

�ملجتمع وتقدمه. 
�ل�شركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل������ك 
وب��ت��ك��ام��ل �جل���ه���ود و�ل���ع���م���ل بني 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
مظلة  حت��ت  متكاملة  كمنظومة 
�أب����وظ����ب����ي، ومب�����ا يحقق  ح���ك���وم���ة 

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للهيئة يف 
حياة  وتوفري  �لإيجابية  �مل�شاركة 
كرمية لالأ�شر �ملو�طنة ذ�ت �لدخل 

�ملحدود يف �إمارة �أبوظبي. 
للرئي�س  �أّول  نائب  غو�س،  �أن��ريود 
�شركة  يف  �ل�����ش��رك��ات  خ���دم���ات   –
�أح������د   -  )TASC( ت����ا�����ش����ك 
�حلدث  يف  �لرئي�شيني  �لعار�شني 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة - ك���ان ل��ه ر�أي 

مماثل، حيث عّلق بالقول:
 "روؤية �لإمار�ت 2030 ومعر�س 
�شيطلقان  ز�هب"   x "توظيف 
�لب�شرية يف  �مل���و�رد  �إم��ك��ان��ات  ح��ّق��اً 

�لدولة".
ف������ادي ح������رب، مدير  وق�����د ع���ّل���ق 
�ل�شرق  �إن���ف���ورم���ا  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�لأو�شط بالقول: 
بروؤيته  ت��وظ��ي��ف  م��ع��ر���س  ي���اأت���ي 
�لوقت  يف  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �مل���ت���ج���ّددة 

يف  للم�شاهمة  �ملنا�شبني  و�لإط����ار 
دعم من�شاآت �لقطاع �خلا�س �لتي 
ف���اأك���ر على  م���وظ���ف���اً   50 ت�����ش��م 
�لتوطني  خطط  تطوير  مو��شلة 
�لتي تتبناها ورفع ن�شب �لتوطني 
�ملهارّية  ل��ل��وظ��ائ��ف  ���ش��ن��وي��اً   2%
ل���دي���ه���ا، وذل������ك ع���م���اًل ب����ق����ر�ر�ت 
كما  �ل���دول���ة.  يف  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
تلتزم �إد�رة معر�س توظيف بدعم 
لالإمار�تيني  �لوظيفي  �لتطوير 
وزيادة �أعد�دهم يف �لقوى �لعاملة، 
�لإمار�ت  روؤي��ة  مع  متا�شياً  وذل��ك 
�لقت�شادّية  و�ل����روؤي����ة   2021

�أبوظبي. لإمارة   2030
يف  حر�شنا  بالقول  ح��رب  و�ختتم 
16 عاماً على  �إنفورما على مد�ر 
�لفاعلة  �جل��ه��ات  ك��اّف��ة  ��شتقطاب 
توظيف  م���ع���ر����س  م���ظ���ّل���ة  حت����ت 
دف����ع عجلة  �مل�����ش��اه��م��ة يف  ب���ه���دف 

وت�شليط  �لوطنّية  �لكو�در  متكني 
�ل����رو�ت �حلقيقّية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
وهي  �أل  �لإم�������ار�ت،  ن��ه�����ش��ة  ور�ء 

�لعن�شر �لب�شري".
رئي�شة  �لفهيم  �شريفة  عّلقت  وقد 
جمموعة  يف  �مل�شرتكة  �خل��دم��ات 

�لفهيم بالقول :
ي���ع���ت���رب مت���ك���ني وت���ن���م���ي���ة ق�����در�ت 
وتزويدهم  �لإم���ار�ت���ّي���ة  �ل���ك���و�در 
ب������امل������ه������ار�ت �ل�������اّلزم�������ة �ل����ه����دف 
ور�ء  �ل���رئ���ي�������ش���ّي���ة  و�لأول���������وّي���������ة 
توظيف.  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 
مثالّية  ��ة  م��ن�����شّ �مل��ع��ر���س  وي��ع��ت��رب 
مل���ج���م���وع���ة �ل���ف���ه���ي���م و�ل�������ش���رك���ات 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ل��ط��رح �ل��ع��دي��د من 
�ل��ف��ر���س �ل��وظ��ي��ف��ّي��ة �مل��م��ّي��زة، من 
�لفعالية على  خالل م�شاركتها يف 
م��دى ث��الث��ة �أي���ام. ون��ظ��ر�ً لكوننا 
�ل�شركات  جمموعة م�شتد�مة من 

�رتقاء  ت�����ش��اه��م يف  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة 
متعّددة،  ق��ط��اع��ات  ع��رب  �لأج���ي���ال 
من  للتغيري  ود�ف��ع  كمحّفز  نعمل 
�أجل م�شاندة �لُنّخب �لإمار�تّية يف 

وظائفهم �مل�شتقبلّية".
�ل�����ش��ب��ب �لوحيد  ل��ي�����س  ل��ك��ن ه���ذ� 
�لذي يدفع للح�شور، حيث �شيمنح 
�لذي  �ل�شركات يف �حل��دث،  ظهور 
�إبر�ز  �أي��ام، فر�شة  ي�شتغرق ثالثة 
�لتجارية  و�ل��ع��الم��ات  �مل��ع��ل��وم��ات 
ب���ني �جلمهور  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  �ل���ت���ي 
للم�شاركني  �شتتاح  كما  �لإمار�تي، 
�شركاء  مع  �لتو��شل  فر�شة  �أي�شاً 
روؤ�هم  وتبادل  �ملحتملني  �لأعمال 
ح��ول �أح��دث �لجت��اه��ات يف جمال 

�لتطوير �ملهني .
وقالت بثينة �آل علي، مديرة �ملو�رد 

�لب�شرية يف "جمموعة �مل�شعود": 
��شتقطاب  ع��ل��ى  دوم������اً  ن��ح��ر���س 

�أ���ش��ح��اب �مل��و�ه��ب و�ل��ك��ف��اء�ت من 
لالن�شمام  �ل�����دول�����ة،  م���و�ط���ن���ي 
ل��ف��رق عملنا و�ل��ت��ط��ور م��ه��ن��ي��اً يف 
�أق�شام و�شركات �ملجموعة. وي�شّكل 
"توظيف" من�شًة مثالية  معر�س 
لنا للتو��شل عن كثب مع مو�هبنا 
�ل����وط����ن����ي����ة، وم���������ش����ارك����ة �ل�������روؤى 
�لعمل،  خ�����رب�ت  ح����ول  و�لأف�����ك�����ار 
وت�شليط  و�لتطور،  �لنمو  وفر�س 
�ملوؤ�ش�شية  ث��ق��اف��ت��ن��ا  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�مل�شعود".  "جمموعة  يف  �لد�خلية 
عدة  ب��اإط��الق  �ملجموعة  يف  وقمنا 
�لكو�در  م��ه��ار�ت  لتطوير  ب��ر�م��ج 
�ل�������ش���اب���ة، مب���ا يف ذلك  �ل��وط��ن��ي��ة 
بيئات  �شمن  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ت��دري��ب 
طو�قمنا،  م����ن  وك����ج����زء  ع��م��ل��ن��ا 
وتنمية  ب������اخل������رب�ت  ل����رف����ده����م 

مهار�تهم �لعملية."    
بر�مج  "تاأتي  علي:  �آل  و�ختتمت 

لتحول  �مل�شعود" دعماً  "جمموعة 
�لقت�شاد  ن��ح��و  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة 
�لكو�ر  �ملعرفة، بقيادة  �لقائم على 
و�شنم�شي  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �لوطنية 
ُقُدماً يف تعزيز بر�جمنا ومبادر�تنا 
م�شاهمتنا  مل��و����ش��ل��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
ومناء  �زده���ار  م�شرية  يف  �لفاعلة 
وبنات  �أب����ن����اء  ب�������ش���و�ع���د  �ل����دول����ة 

�لوطن."  
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �مل��ه��ن��د���س يا�شر 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  زغ������ل������ول، 
�لبحرية  مل���ج���م���وع���ة �جل���ر�ف���ات 

�لوطنية: 
�مل�شاركة يف فعاليات معر�س توظيف 
�ل�شباب  م���ع  ل��ل��ت��ف��اع��ل  �أب���وظ���ب���ي 
على  و�طالعهم  �ملوؤهل  �لإم��ار�ت��ي 
خ��ربت��ن��ا وم��ع��رف��ت��ن��ا �ل���ف���ري���دة يف 
جمال �لهند�شة و�لإن�شاء و�لتوريد 
و�أعمال �لتجريف �لبحرية. يعترب 

�لإم��ار�ت��ي��ة على  �ل��ك��و�در  توظيف 
ر�أ�س �أولوياتنا، ل �شيما يف �ملجالت 
ن�شعى  ونحن  و�لتقنية،  �لهند�شية 
م�شاهمتهم  ل��ت��ع��زي��ز  ج���اه���دي���ن 
�ملجموعة  ق���ط���اع���ات  ج���م���ي���ع  يف 

وم�شاريعنا �لرئي�شية."
�لظاهري،  �أح��م��د  �ملهند�س  وق���ال 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 

�لإن�شاء�ت �لبرتولية �لوطنية:
�مل�����و�ه�����ب  �ل�����ش����ت����ث����م����ار يف  ي�����ع�����ّد 
مهار�تهم  وت��ط��وي��ر  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وت��زوي��ده��م ب������الأدو�ت و�خل����رب�ت 
�لتي �شت�شاعدهم يف �شقل حياتهم 
ق�����ش��وى. ويوفر  �أول���وي���ة  �مل��ه��ن��ي��ة 
فر�شة  �أب��وظ��ب��ي  توظيف  معر�س 
م��ث��ال��ي��ة ل���ش��ت��ق��ط��اب �ل���ك���ف���اء�ت 
بالفر�س  وتزويدهم  و�خلريجني 
�شركتنا  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة 
�لبحرية  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

و�لربية.
�لقايدي،  حممد  ق��ال  جهته،  م��ن 
لدى  �لب�شرية  �مل��و�رد  ق�شم  رئي�س 
�لبحرية  جم���م���وع���ة �جل���ر�ف���ات 

�لوطنية:
ب���ي���ئ���ة عمل  �مل����ج����م����وع����ة  ت�����وف�����ر 
ميكن  حيث  وجم��زي��ة،  ديناميكية 
ل���ل���خ���ري���ج���ني �ك���ت�������ش���اب م����ه����ار�ت 
و�لإر�شاد  �لتوجيه  وتلقي  عملية 
�ملخت�شني  �خل������رب�ء  م���ن  �مل��ه��ن��ي 
ن��ه��دف هذ�  �مل��ج��الت.  يف خمتلف 
�لعام �إىل توظيف مو�هب �إمار�تية 
متنوعة  جم��م��وع��ة  ع���رب  و�ع������دة 
100 وظيفة  مللء  �ل�شناعات  من 

�شاغرة متاحة د�خل �ملجموعة.
�أح��د �لز�ئرين  وق��ال حممد خالد 

للمعر�س:
�أب����وظ����ب����ي على  �إم���������ارة  ح���ر����ش���ت 
وت���وف���ري جميع  �مل���و�ط���ن���ني  دع����م 
لذ�  لهم،  و�لتحفيز  �ل��ر�ح��ة  �شبل 
�لتوظيف  معر�س  بتنظيم  قامت 
�لباحثني  ي�شاعد  �ل���ذي  �ل�شنوي 
ع���ن ع��م��ل يف �ل���ت���ع���ّرف ع��ل��ى �أه���م 
�لعمل  �شوق  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركات 
�لبارز  �إىل دوره  �إ�شافة  �لإمار�تي، 
�ملعرفية،  م��ه��ار�ت��ه��م  ت��ط��وي��ر  يف 
�لطالع  يف  م�شاعدتهم  وك��ذل��ك 
وبر�مج  �لتدريبية  �ل���دور�ت  على 
�لتطوير �ملهني �ملتاحة، و�لتي من 
�لنخر�ط  على  ت�شجيعهم  �شاأنها 

يف �شوق �لعمل. 

مب�شاركة 35 من املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومّية و�شركات القطاع اخلا�س

معر�ض ت�ظيف يعزز القدرات التناف�سّية واالرتقاء مبهارات امل�اطنني

•• اأبوظبي -ام:ا

�لتقت معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�ل��ت��ع��اون �ل����دويل ، م��ع��ايل ب���ه���ار�ت ج��اغ��دي��و، ن��ائ��ب رئي�س 

جمهورية غويانا �لتعاونية، �لذي يزور �لدولة .
جرى خالل �للقاء، �لذي عقد يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية 
�ل�شد�قة  ب��ح��ث ع��الق��ات  �أب��وظ��ب��ي،  �ل����دويل يف  و�ل��ت��ع��اون 
و�لتعاون بني �لبلدين وفر�س تطويرها يف خمتلف �ملجالت، 
يلبي  مب��ا  �لتحتية  و�لبنى  و�لقت�شادية  �لتنموية  خا�شة 
�آفاق  �إىل  بالتعاون  �لرتقاء  �ل�شديقني يف  �لبلدين  تطلعات 

�أرحب.
عدد�ً  ج��اغ��دي��و  م��ع��ايل  م��ع  �لها�شمي  م��ع��ايل  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
م���ن �ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت �له��ت��م��ام �مل�����ش��رتك، وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ملفا 
�لعاملية  تعزيز �جلهود  �شبل  �إىل  بالإ�شافة  و�لغذ�ء،  �لطاقة 
��شت�شافة دولة  �ملناخي، خا�شة مع  �لتغري  �ملبذولة ملكافحة 
�لإمار�ت للدورة �لثامنة و�لع�شرين ملوؤمتر �لدول �لأطر�ف 
�لعام   COP28 �ملناخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �لتفاقية  يف 

�ملقبل.
و�أك������دت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى دور 
تتعلق  �ل��ت��ي  �لنقا�شات  خ��الل  �لنامية  �ل���دول  و�ح��ت��ي��اج��ات 

ب��ال��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي، و�ل���ش��ت��ع��ان��ة مب��ن��ظ��وره��ا لإي���ج���اد حلول 
م�شتد�مة ملو�جهة �لتحدي �ملناخي.

�لتعاونية  غويانا  جمهورية  رئي�س  نائب  �أب��دى  جانبه،  من 
رغبة بالده يف تعزيز �لتعاون مع دولة �لإم��ار�ت يف خمتلف 
�مل���ج���الت، ف�����ش��اًل ع��ن �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ن��م��و �ل��ك��ب��ري �لذي 

يحققه �لقت�شاد �لإمار�تي.
ووقعت معايل رمي �لها�شمي ومعايل جاغديو مذكرة تفاهم 
�لتعاون  تعزيز  بهدف  �ل�شيرب�ين  �لأم��ن  جمال  يف  للتعاون 
�لتعاونية يف مو�جهة  �لإم��ار�ت وغويانا  دولة  �مل�شرتك بني 

�لهجمات �لإلكرتونية.

رمي الها�سمي تبحث مع نائب رئي�ض غ�يانا التعاونية تعزيز العالقات بني البلدين

•• اأبوظبي –الفجر:

لل�شكري،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  م��ع  ت��ز�م��ن��اً 
نظمت بلدية مدينة �أبوظبي، ور�شتني 
م�شتوى  رف�����ع  ب���ه���دف  ت���وع���وي���ت���ني، 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ب�شبل  �ل���وع���ي ل����دى 
�ل�شكري،  ب��د�ء  �لإ�شابة  من  �لوقاية 
وذلك بالتعاون مع عدد من �ل�شركاء 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني. فمن خ��الل قطاع 
تخطيط �ملدن- �إد�رة �لبيئة و�ل�شحة 
�ل��ب��ل��دي��ة ور�شة  ن��ظ��م��ت  و�ل�����ش��الم��ة، 
ت��وع��وي��ة �ف��رت����ش��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
مركز ويل هيلث �لطبي، حيث تناولت 
�لور�شة �لعديد من �ملحاور �لتوعوية 
على  �ل�شكري  د�ء  ت��اأث��ري  م��دى  ح��ول 
�شحة �أفر�د �ملجتمع وطبيعة حياتهم، 

وك���ي���ف���ي���ة �ل���ت���ع���ام���ل و�ل����وق����اي����ة من 
ت�شجيع  وكذلك  �ل��د�ء،  بهذ�  �لإ�شابة 

باإجر�ء  �لهتمام  على  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�لفحو�شات �لدورية لالطمئنان على 

�لت�شخي�س  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  �شحتهم 
ك���م���ا تطرقت  �ه���ت���م���ام.  ب���ك���ل  �مل���ب���ك���ر 

بعدد  �لتوعية  �إىل  بالنقا�س  �لور�شة 
من �لطرق �لوقائية من �لإ�شابة بد�ء 
�أو تاأخري ظهوره، وذلك من  �ل�شكري 
خالل �تباع نظام غذ�ئي �شحي �شليم، 
�لبدين  و�لن�شاط  �لريا�شة  وممار�شة 
م�����ش��اع��ف��ات��ه، وكذلك  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
وم�شاعدة  دع�����م  ب��ك��ي��ف��ي��ة  �ل��ت��ث��ق��ي��ف 
�مل�������ش���اب���ني و�مل����ت���������ش����رري����ن م�����ن د�ء 
�لإ�شعافات  باأهم  و�لتعريف  �ل�شكري، 
حدوث  عند  �ل�شكري  ملري�س  �لأولية 
نوبات �أو حالت �إغماء مفاجئة. ومن 
خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة �ل��وث��ب��ة، نظمت 
�أبوظبي، ور�شة توعوية  بلدية مدينة 
مكتبه  يف  �ل�������ش���ك���ري،  م���ر����س  ح�����ول 
مع  بالتعاون  �لوثبة،  مبنتزه  �لوثبة 
�أبوظبي،  و�ل�شياحة-  �لثقافة  د�ئ���رة 

وم�شت�شفى برجيل، ودكتور نيوتر�شن، 
�ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  ��شتهدفت  و�لتي 

�شمن �لنطاق �جلغر�يف للمركز.
�لأطباء  �أح����د  �ل��ور���ش��ة  و����ش��ت�����ش��اف��ت 
�ملخت�شني لتعريف �حل�شور باأعر��س 
�لوقاية  وك��ي��ف��ي��ة  �ل�����ش��ك��ري  م���ر����س 

ع���ن معاناة  ن���ب���ذة  و�إع���ط���ائ���ه���م  م���ن���ه، 
ورح��ل��ة عالجهم،  �ل�����ش��ك��ري  م��ر���ش��ى 
حول  �لإح�شائيات  بع�س  و��شتعر��س 
�ل�شكري. كما ت�شمنت  �أع��د�د مر�شى 
وطالبات  ل���ط���الب  ف��ع��ال��ي��ة  �ل���ور����ش���ة 
�مل���د�ر����س، و�إج������ر�ء ف��ح��و���ش��ات طبية 

�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للم�شاركني،  جمانية 
ف���ت���ح ب�����اب �ل���ن���ق���ا����س و�لإج�����اب�����ة على 
وتقدمي  و�ل����ش���ت���ف�������ش���ار�ت،  �لأ���ش��ئ��ل��ة 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ن�����ش��ائ��ح و�لإر�����ش����اد�ت 
�لطبية، وتنظيم م�شابقات تدور حول 

مو�شوع �لور�شة. 

بلدية مدينة اأب�ظبي تنظم ور�ستني ت�ع�يتني تزامنًا مع الي�م العاملي لل�سكري

له  وال�شعي  واملنتج  اجلاد  العمل  اإىل  امل�شتفيدين  دفع   : العامري  • عبداهلل 
امل�شتقبلّية وظائفهم  يف  االإماراتّية  الُنّخب  م�شاندة  اأجل  من  كمحّفز  نعمل  الفهيم:  • �شريفة 

ال�شابة الوطنية  الكوادر  مهارات  لتطوير  برامج  عدة  اإطالق   : علي  اآل  • بثينة 
غو�س":روؤية االإمارات 2030 ومعر�س"توظيف �شيطلقان اإمكانات املوارد الب�شرية يف االإمارات • اأنريود 

لالإماراتيني الوظيفي  التطوير  بدعم  توظيف  معر�س  اإدارة  تلتزم   : حرب  • فادي 
اأولوياتنا راأ�س  على  االإماراتية  الكوادر  توظيف  :يعترب  زغلول  • يا�شر 

الكفاءات ال�شتقطاب  مثالية  فر�شة  اأبوظبي  توظيف  معر�س   : الظاهري  • اأحمد 
• حممد القايدي :توظيف مواهب اإماراتية واعدة عرب جمموعة متنوعة من ال�شناعات مللء 100 وظيفة �شاغرة

عمل يف التعّرف على اأهم ال�شركات الرائدة يف �شوق العمل االإماراتي عن  الباحثني  ي�شاعد  خالد:  • حممد 
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العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ك�شته  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للتجارة رخ�شة رقم:4203846 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�ي تو 

CN ت�شت مي للحلويات رخ�شة رقم:3776399 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/دجاج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مقرم�س للوجبات �خلفيفة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3868550 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطبخ 

CN �ل�شيوف للوجبات رخ�شة رقم:2883616 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شريكو 

CN للمقاولت و�لعزل رخ�شة رقم:4205316 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

��شو�ق مكة و�ملدينة �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1062723-1 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نالين 

 CN للخدمات �للوج�شتيه رخ�شة رقم:3921838 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعمارة 

�لرت�ثية للمقاولت �لعامة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1139052 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطبخ 

CN �لذوق �لر�قي رخ�شة رقم:3773243 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شامل حممد �ل�شيعري 
 CN 1178829:لتجارة خردة و�شكر�ب مو�د �لبناء رخ�شة رقم

قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 �إ�شافة طارق �شامل حممد عو�س �ل�شيعري ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حممد عو�س �ل�شيعري
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
لطب  �لقمة  :عيادة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شنان رخ�شة رقم:CN 1037242  قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 �إ�شافة �حمد فريد ح�شني �شالح جلبي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فريد ح�شني �شالح ح�شني جلبي
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :365 برودك�شن خلدمات 

 CN 4181919:لت�شوير و�لت�شميم رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 �إ�شافة حارب ر��شد �شعيد نا�شر �لظاهري ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى خلفان عبيد �شعيد �لظاهري

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : حمطة �لعني �ك�شرب�س لغ�شيل �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1118849 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة طالب على �شيف مبارك �لفار�شى ١٠٠%

تعديل مدير / �إ�شافة طالب على �شيف مبارك �لفار�شى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف منذر كميد�س عبد�لو�حد عبد�هلل �لكعبى

تعديل ر�أ�س �ملال / من ٠ �إىل ١5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمطة �لعني �ك�شرب�س لغ�شيل �ل�شيار�ت 
AL-AIN EXPRESS CAR WASH SERVICE STATION 

�إىل /حمطة �لعني �ك�شرب�س لغ�شيل �ل�شيا ر�ت-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
ALAIN EXPRESS CAR WASH SERVICE STATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شركة �لنجوم �لثالثة لتطوير �لن�شاء�ت - 

ذ م م رخ�شة رقم:CN 1048164 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�شافة فا�شو بابو بن فا�شو

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فا�شو بابو بن فا�شو ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فا�شو بابو بن فا�شو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم جا�شم �بر�هيم جا�شم �لزعابى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �لنجوم �لثالثة لتطوير �لن�شاء�ت - ذ م م
THREE STAR CONSTRUCTION DEVELOPMENT COMAPNY - L L C

�إىل / �شركة �لنجوم �لثالثة لتطوير �لن�شاء�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
THREE STAR CONSTRUCTION DEVELOPMENT COMAPNY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : فطائر �شبع �لربيع

رخ�شة رقم:CN 2078893 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �إ�شم جتاري من/ فطائر �شبع �لربيع 

SABA AL RABEEA PASTRY 

�إىل /�شالون �ي يف �ي للرجال 
 E V E GENT SALON 

�لعليا  �ملو�ش�شة   / �ملالك   G �يكاد 3 - ق 2٩ - متجر  �أبوظبي م�شفح  تعديل عنو�ن / من 
 52١٩٠8 �ل�شناعية  �ملفرق  يافور  جرن  �أبوظبي  �إىل  �ملتخ�ش�شه  �لقت�شاديه  للمناطق 

52١٩٠8 �ل�شيخ طحنون �شعيد �شخبوط و �خرين
تعديل ن�شاط / �إ�شافة ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلالقة للرجال ٩٦٠2١٠١

تعديل ن�شاط / حذف جتهيز �لفطائر و�ملعجنات 5٦2١٠٠4
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شبيك لبيك �ملو�قع �للكرتونية

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم:2869001 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شبيك لبيك �ملو�قع �للكرتونية 

SHABIK LIBAYK WEBSITES 

�إىل /جو ريت�س للربجمة و�لت�شويق - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
GO RICH FOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شركة غالم �شاه �لباك�شتانى ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1102135 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد طيب غالم �شاه من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد طيب غالم �شاه من 4٩ % �إىل ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد طيب غالم �شاه من �شريك �إىل مدير

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد طيب غالم �شاه من 4٩ % �إىل ٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على نافع حممد نا�شر �ل�شويدى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة غالم �شاه �لباك�شتانى ذ م م

GHULAM SHAH PAKISTANI CO.- LLC

�إىل/ غالم �شاه �لباك�شتانى - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
GHULAM SHAH PAKISTANI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : ��شول �ل�شرق للمقاولت �لعامة ذ م م

رخ�شة رقم:CN 1069648 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عقاب حممد عامر  ١٠٠%

تعديل مدير / �إ�شافة عقاب حممد عامر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مبخوت �شامل عبد�هلل �لعامرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عقاب حممد عامر
تعديل ر�أ�س �ملال / من ١5٠٠٠٠ �إىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ��شول �ل�شرق للمقاولت �لعامة ذ م م

USOOL AL SHARQ GENERAL CONTRACTING LLC
�إىل/ ��شول �ل�شرق للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد  ذ م م

USOOL AL SHARQ GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �ل�شرحال للحجر و�لرخام ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1168369 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�شافة فوؤ�د �حمد �لبلخى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فوؤ�د �حمد �لبلخى ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فوؤ�د �حمد �لبلخى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف هادى �حمد عمر �لعامرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شرحال للحجر و�لرخام ذ.م.م

AL SARHAL STONE &MARBLE L.L.C
�إىل/ �ل�شرحال للحجر و�لرخام - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL SARHAL STONE AND MARBLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : عبد�هلل �ملهريي لاللكرتونيات

رخ�شة رقم:CN 1085479 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خليل �بر�هيم عبد�هلل على �حلو�شنى ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل بالل عبد�هلل �ملهريى

تعديل �إ�شم جتاري من/ عبد�هلل �ملهريي لاللكرتونيات

ABDULLA ALMEHAIRL ELECTRONICS

�إىل/ موؤ�ش�شة خليل �حلو�شني لاللكرتونيات

KHALIL ALHOSANI ELECTRONICS ESTABLISHMENT

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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 نفى حزب �لعمال �لكرد�شتاين �أم�س �لثنني �أن يكون لديه �أي دور يف 
�لنفجار �لذي هّز �شارع �ل�شتقالل يف ��شطنبول �أم�س �لأول �لأحد 

و�أ�شفر عن مقتل �شتة �أ�شخا�س.
ن�شرته  بيان  يف  “�إرهابية”،  تركيا  تعتربها  �لتي  �ملجموعة  وقالت 
يعلمون  �لدميوقر�طيون  و�لأ�شخا�س  “�شعبنا  وكالة فر�ت لالأنباء 
عن كثب �أننا ل�شنا على �شلة بهذ� �حلادث و�أننا لن ن�شتهدف مدنيني 

ب�شكل مبا�شر و�أننا ل نقبل �أعماًل ت�شتهدف مدنيني«.
بامتالك  �لرتكية  �حلكومة  �ل��ك��ردي��ة  �مل�شلحة  �ملجموعة  و�تهمت 

“خطط غام�شة” وب�”�إظهار كوباين كهدف«.
�لكرد�شتاين  �لعمال  حل��زب  �ل�شيا�شي  �جلناح  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�أي  لدينا  “لي�س  بر�س  فر�ن�س  وكالة  مع  �ت�شال  يف  هيو�  ز�ك��رو���س 
عالقة بالنفجار �لذي وقع �أم�س �لأول يف ��شطنبول ول�شنا م�شوؤولني 
عنه«. وكانت �ل�شرطة �لرتكية قد �تهمت يف وقت �شابق �لثنني �شابة 
�إىل  تفجريها  �أّدى  �لتي  �لقنبلة  بو�شع  �ل�شورية  �جلن�شية  حتمل 
مقتل �شتة �أ�شخا�س �لأحد يف ��شطنبول. وقالت �ل�شرطة �إن �ل�شابة 

�عرتفت باأنها ت�شّرفت “باأمر من حزب �لعمال �لكرد�شتاين«.
وذكرت تقارير �أن �ل�شابة ُتدعى �إلهام �لب�شري ودخلت بطريقة غري 
�لتي  �شوريا  �شرقي  �شمال  عفرين  ببلدة  م��روًر�  تركيا،  �إىل  �شرعية 
ي�شيطر عليها جنود �أتر�ك و�شوريون. و�أو�شحت �ل�شرطة �أّن �ملّتهمة 

تلّقت تعليمات يف كوباين �شمال �شرقي �شوريا.

�لرو�شي  بنظريه  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �شيت�شل 
من  حيث  ب��ايل  يف  �لع�شرين  جمموعة  قمة  بعد  بوتني  ف��الدمي��ري 
م�شوؤول  �أعلن  ما  على  �شغوطاً،  �لرو�شي  �لزعيم  يو�جه  �أن  �ملتوقع 

�أم�س �لثنني.
وقال �مل�شوؤول �إن ماكرون “�شيت�شل به )بوتني( بعد قمة جمموعة 

�لع�شرين” لفتاً �إىل “عزلة” بوتني على خلفية غزو �أوكر�نيا.
حافظ �لرئي�س �لفرن�شي على خطوط �ت�شال مع بوتني رغم �لنز�ع 

يف �أوكر�نيا، و”�شي�شتمر يف �لتحدث” �إليه، بح�شب �مل�شوؤول.
كما �شيوؤكد ماكرون لنظريه �ل�شيني �شي جينبينغ �أن من “م�شلحة 

بكني” “�ل�شغط” على رو�شيا يف ما يتعلق بغزو �أوكر�نيا.
و�شيلتقي ماكرون �لرئي�س �ل�شيني �شباح �ليوم �لثالثاء على هام�س 
و�شيقول  �لإن��دون��ي�����ش��ي��ة  ب��ايل  ج��زي��رة  يف  �لع�شرين  جمموعة  قمة 
�إىل  تعود  كي  رو�شيا  على  �ل�شغط  مثل م�شلحتي،  “م�شلحتك،  له 

طاولة �ملفاو�شات وحترتم �لقانون �لدويل«.
 

جمدد�  تقوي  ناهد  �لإير�نية  �لأملانية  �حلقوقية  �لنا�شطة  �ُشجنت 
بعد �أن كان �ُشمح لها يف متوز-يوليو مبغادرة �ل�شجن يف �إير�ن لتلقي 

عالج طبي ح�شبما �أعلنت �بنتها �لأحد.
عالجها  ت�شتكمل  مل  �أنها  “رغم  تويرت  على  كالرين  مرمي  وكتبت 
�إيفني  �شجن  �إىل  �ل��ع��ودة  على  تقوي  ناهد  و�ل��دت��ي  �أج���ربت  �لطبي 

�لأحد 13 ت�شرين �لثاين-نوفمرب«.
وتقوي )67 عاًما( �لتي تنا�شل منذ �شنو�ت من �أجل حقوق �لإن�شان 
يف �إير�ن وخا�شة �لن�شاء، �عتقلت يف �شقتها بطهر�ن يف 16 ت�شرين 
�لأول-�أكتوبر 2020 وفقا ملنظمة �جلمعية �لدولية حلقوق �لإن�شان 

غري �حلكومية.
حكم عليها يف  �أمن �لدولة للخطر”  ب�”تعري�س  و�ملهند�شة �ملتهمة 
بتهمة  �أ�شهر  وثمانية  �شنو�ت  ع�شر  بال�شجن   2021 �آب-�أغ�شط�س 

�لنتماء �إىل جماعة غري م�شروعة وللدعاية �شد �لنظام.
و�لظهر  �ل��رق��ب��ة  يف  ع���دة  غ�شروفية  �ن���زلق���ات  �لنا�شطة  وت��ع��اين 

ومتالزمة �لنفق �لر�شغي يف �ليد �لي�شرى، على ما تقول �بنتها.
تعاين تقوي �أي�شا مر�س �ل�شكري من �لنوع �لثاين وتدهورت �شحتها 

يف �شكل حاد بعد �إ�شابتها بكوفيد-19 يف متوز-يوليو 2021.
�أميني  مه�شا  �ل�شابة  وفاة  �أ�شعلتها  تظاهر�ت �شخمة  �إي��ر�ن  وت�شهد 
“منذ وفاة )�أميني( باأيدي  �أيلول-�شبتمرب. وقالت كالرين   16 يف 
�ل�شرطة و)بدء( �حلركة �لثورية �مل�شتمرة يف �إير�ن، �شهد �لعامل كله 

�أعمال �نتقامية من هذ� �لنظام �لال�إن�شاين«.

عوا�سم

انقره

باري�ص

برلني

مقتل فل�سطينية بر�سا�ض 
اجلي�ض االإ�سرائيلي يف ال�سفة

•• رام اهلل-اأ ف ب

�جلي�س  بر�شا�س  �لثنني  عاما   19 �لعمر  من  تبلغ  فل�شطينية  قتلت 
�ل�شر�ئيلي خالل تنفيذه عملية �عتقال يف بلدة بيتونيا �لقريبة من ر�م 

�هلل يف �ل�شفة �لغربية، ح�شب ما �أعلنت وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية.
من  �قرتبت  فل�شطينية  “مركبة  �أن  �ل�شر�ئيلي  للجي�س  بيان  و�أو�شح 
�ملركبة  من  �جلنود  طلب  بيتونيا.  بلدة  يف  �مني  ن�شاط  خ��الل  جنوده 
�لتوقف لكنها مل تتوقف ومت �طالق �لنار على �ملركبة، وعرف �ن هناك 

��شابة«.
ولفتت وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية �إىل �أن “�لفتاة �شناء �لطل )19 عاما( 
�لحتالل  جنود  �طلقها  �لر��س  يف  بر�شا�شة  ��شابتها  بعد  ��شت�شهدت 

خالل �قتحامهم بلدة بيتونيا«.
ثالثة  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  �عتقل  فل�شطينية،  �منية  م�شادر  وح�شب 

�أ�شخا�س خالل �لعملية.
وينفذ �جلي�س �ل�شر�ئيلي �لذي يحتل �ل�شفة �لغربية منذ �لعام 1967، 
عمليات دهم و�عتقال يف خمتلف �ملدن �لفل�شطينية وت�شاعدت وتريتها 

منذ �شهر �ذ�ر-مار�س �ملا�شي عقب ت�شعد �ملو�جهة بني �لطرفني.
وقال �شاهد عيان �ن �ل�شيارة �لتي تو�جدت فيها �لفتاة تعر�شت لطالق 

نار كثيف بعد �ن تفاجاأ من بد�خلها باجلي�س.
ده�س  تكن هناك حادثة  “مل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بكر عرمو�س  وق��ال 

و�جلي�س �طلق �لنار على �ملركبة ع�شو�ئيا«.

بعد ان�سحاب رو�سيا.. هل تك�ن غينيت�سي�سك البديل عن خري�س�ن؟

»جدار وخنادق«.. اأوكرانيا حت�سن اجلبهة مع بيالرو�سيا

قراءة اإ�سرائيلية لتقرير »الطاقة الذرية« عن اإيران
�لأك���ر م��الءم��ة لإي����ر�ن.. ب���دون ع��ق��وب��ات وب���دون �شغوط دولية 
بينما ي�شتمر �لتخ�شيب«. وكانت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
�إير�ن م�شتمرة يف زيادة خمزونها من  �أن  �أعلنت، �لأ�شبوع �ملا�شي، 
�ليور�نيوم �ملخ�شب �إىل م�شتوى ي�شل �إىل %60 ول تز�ل متنع 

ممثلي �لوكالة من دخول �ملو�قع �لنووية �لإير�نية ومر�قبتها.
�لتقدير�ت،  �أنه ح�شب  �لذرية  للوكالة  �لف�شلي  �لتقرير   وجاء يف 
�إىل  �ليور�نيوم �ملخ�شب  62.3 كيلوغر�ماً من  �إير�ن متتلك  فاإن 
م�شتوى ي�شل �إىل %60 �عتبار�ً من 22 �أكتوبر )ت�شرين �لأول( 
ُن�شر يف  ب��اآخ��ر تقرير  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات م��ق��ارن��ة   6.7 ق��دره��ا  ب��زي��ادة 

�شبتمرب )�أيلول(.
وقال �إن “�لإير�نيني لن ي�شرحو� باأنهم ي�شابقون �لزمن من �أجل 
�لقنبلة، و�إذ� �شاألتهم �شينكرون ذلك. هم يكد�شون كمية هائلة من 

�ملو�د �لن�شطارية على م�شتوى عايل من �لتخ�شيب بينما تتناق�س 
�ل�شيطرة عليها وتفقد �ل�شيطرة، لذلك نحن لن نعرف يف �لو�قع 
ب�شكل كامل وو��شح كمية �ملو�د �ملخ�شبة �لتي مت جتميعها. وحتى 
لو كان هناك �تفاق، لن نعرف كمية �ملو�د �لنووية �لتي يحتاجون 

�إىل �إز�لتها من حيازتهم«.
وب�����ش��اأن ق��درة �لإي��ر�ن��ي��ني على ن�شب ر�أ����س ن��ووي على ���ش��اروخ �أو 
قنبلة، قال هيمان: “ل نعرف ما هي �لقدر�ت �لإير�نية. نعلم من 

�لأر�شيف �لنووي �أن لديهم �ملعرفة لفعل ذلك منذ فرتة بعيدة«.
�لأمر،  �إ�شر�ئيل يف هذ�  تفعله  �أن  �ل��ذي ميكن  ما  �شوؤ�ل  على  ورد�ً 
وما يتعلق بالتفاق �لنووي، قال �إن “�لكرة حالياً يف ملعب �لزعيم 
�لإير�ين، وهو يف �لو�قع من مينع �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي، وهو 
يفعل ذلك لأنه يريد ف�شل مو�شوع �مللفات �ملفتوحة عن �لتفاق«.

•• تافد�س-وكاالت

�لرئي�س  �إ�شر�ئيل،  يف  �لقومي  �لأم���ن  در����ش��ات  معهد  رئي�س  علق 
على  هيمان  تامر  �ملتقاعد  �ل��ل��و�ء  �لقومي  �لأم��ن  لوكالة  �ل�شابق 
ت��ق��ري��ر �ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة للطاقة �ل��ذري��ة ح���ول ن�����ش��اط��ات �إي���ر�ن 
وتو��شل  �لأع���ر�����س،  ك��ل  يف  ترق�س  “طهر�ن  �إن  ق��ائ��اًل  �ل��ن��ووي��ة، 
�ملو�د  م��ن  هائلة  كمية  يكد�شون  ه��م  �ل��ن��ووي.  برناجمها  تطوير 

�لن�شطارية بينما تت�شاءل �ل�شيطرة عليها«.
و�أ�شاف ل�شحيفة “يديعوت �أحرونوت” �لإ�شر�ئيلية، �أن �إ�شر�ئيل 
�لتكثيف،  ه���ذ�  مل��و�ج��ه��ة  حقيقية  �أدو�ت  ل��دي��ه��م��ا  ل��ي�����س  و�ل���غ���رب 
ب�شاأن  ق��ر�ر  و�تخاذ  م�شد�قية  ذي  ع�شكري  تهديد  بناء  با�شتثناء 
�لو�شع  ه��و  �حل���ايل  “�لو�شع  وت��اب��ع:  �ل��ن��ووي،  �لت��ف��اق  م�شتقبل 

•• وا�سنطن-وكاالت

و�ملدنية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لإد�رة  ن��ف��ت 
�لتي  �لأن����ب����اء  مل��ق��اط��ع��ة خ���ري����ش���ون، 
�لإد�ري���ة  �لعا�شمة  نقل  ع��ن  حتدثت 
�إىل مدينة غينيت�شي�شك، بعد �ن�شحاب 
�لقو�ت �لرو�شية من �ملقاطعة �لو�قعة 

جنوب �أوكر�نيا.
وكانت وكالت �أنباء رو�شية قد تناقلت 
�ألك�شندر  ع���ن  �����ش����ادرة  ت�����ش��ري��ح��ات 
رئي�س  نائب  با�شم  �ملتحدث  ف��وم��ني، 
ح��ك��وم��ة م��ق��اط��ع��ة خ���ري����ش���ون، تفيد 

بنقل �لعا�شمة �إىل غينيت�شي�شك.
�لإد�رة  ب���ا����ش���م  �مل����ت����ح����دث  وق�����ال�����ت 
�لع�شكرية و�ملدنية ملقاطعة خري�شون: 
بنقل  ر�شمية  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  يتم  “مل 
عا�شمة مقاطعة خري�شون، يوجد يف 
من  عدد  موؤقتا  غينيت�شي�شك  مدينة 
لل�شلطات  �لتابعة  و�لهياكل  �لإد�ر�ت 
�لإقليمية«. ويرى مر�قبون �أن �لنفي 
رمبا يعك�س خ�شية مو�شكو من �أن يتم 
عا�شمة  �ختيار  عن  �لإع��الن  تف�شري 

�لقو�ت  منها  �ن�شحبت  �لتي  خري�شون،  ملقاطعة  بديلة 
�أو�ئل  من  كانت  �لتي  باملدينة  تفريط  وكاأنه  �لرو�شية، 
�ملدن �ل�شرت�تيجية �لتي �شيطر عليها �لرو�س يوم 16 
�لت�شريح �لأخ��ري، ر�شالة  �ملن�شرم. كذلك ميثل  مار�س 
رو�شية مفادها باأن �لرو�س �شيعودون للمدينة �لتي باتت 
وفق نتائج �ل�شتفتاء �لذي مت يف �ملقاطعة يف �أو�خر �شهر 

�شبتمرب �ملا�شي جزء� من �لأر��شي �لرو�شية.

ملاذا غينيت�شي�شك؟
غينيت�شي�شك  �خ��ت��ي��ار  ع��ن  �حل��دي��ث  ور�ء  �ل��د�ف��ع  ع��ن 

•• عوا�سم-وكاالت

�ل�شاعات  خ�����الل  �أوك����ر�ن����ي����ا  ب�������د�أت 
طول  على  ج��د�ر  ت�شييد  يف  �ملا�شية، 
حدودها مع بيالرو�شيا، بالأخ�س يف 

مناطق جيتومري وفولني وريفني �شمايل �لبالد.
ن��ائ��ب رئ��ي�����س م��ك��ت��ب �لرئي�س  ت��ي��م��و���ش��ي��ن��ك��و،  ك��ريي��ل��و 
�لأوكر�ين، قال �إن �لأعمال �ملتعلقة بتثبيت �لتح�شينات 
وجتميع �حلو�جز على طول �حلدود، جارية على قدم 
على  وج��د�ر  حت�شينات  �لآن  حتى  جتميع  ومت  و���ش��اق، 

طول 3 كم على �حلدود يف منطقة فولني.
�ملتاخمة  �ملناطق  يف  �أي�شا  �شتقام  �لتح�شينات  �إن  ق��ال 
�أوكر�نيا وبيالرو�شيا يف حدود تبلغ  لرو�شيا، وت�شرتك 
�لعازل؟  باجلد�ر  كييف  تنوي  فماذ�  كم،   1000 نحو 

وهل �شتنجح؟

ت�شل�شل خمطط اجلدار االأوكراين
تقول �لباحثة �شمر ر�شو�ن، نائب رئي�س حترير وكالة 
ريالي�شت مبو�شكو، �إن هدف جد�ر �أوكر�نيا لي�س �لعزل 
ُي�شاع )جد�ر عازل(، بل �لهدف �حلماية و�لدفاع،  كما 
م�شلحا  وج���د�ر�  �شائكة  �أ���ش��الك  من  ح�شنا  تبني  فهي 

ا.  وخنادق �أي�شً
�أو�شحت نائب رئي�س حترير وكالة ريالي�شت للدر��شات، 
فكرة  �أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحاتها  يف 
لي�شت  �لأوكر�ني�����ة  �حل�����دود  على  “ج�����د�ر”  ب��ن��اء 
يات�شينيوك،  �أر���ش��ي��ن��ي  خ��رج   ،2014 • ع��ام  ج��دي��دة. 
�آن��ذ�ك، مببادرة م�شروع �جلد�ر،  �أوكر�نيا  رئي�س وزر�ء 
مع  �حل���دود  على  �لتح�شينات  م��ن  كخط  قدمه  حيث 

رو�شيا بطول �ألفي كيلومرت.
من  �لن��ت��ه��اء  يت������م  لالإع��������الن  وفًق������ا  �مل��خ��ط��ط   •
�لعمل من�����ه يف غ�شون �ش�����تة �أ�ش����هر، لكن ت�������م متدي����د 
ثم حتى   ،2018 عام  �أول حتى  �لنهائي��������ة  �ملو�عي��������د 

�لأ�شماك و�لروة  �لبالد من حيث �شيد  على م�شتوى 
�ملكانة �لقت�شادية  �نهياره تر�جعت  �ل�شمكية، لكن مع 
هو  �ق��ت�����ش��ادي��ا  وينع�شها  �لآن  م��ا مي��ي��زه��ا  ك��ث��ري�.  ل��ه��ا 
�مل��دي��ن��ة مبعاملها  ت��ت��م��ي��ز  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة، ح��ي��ث  �ل�����ش��ي��اح��ة 
�لطبيعية و�لعمر�نية �لتاريخية وتعد منتجعا �شياحيا 

بارز�«.
مقاطعة  ل�شلطات  م��وؤق��ت  كمقر  “�عتمادها  وت���اب���ع: 
�لأوىل لع��ت��ب��ار�ت وح�شابات  ب��ال��درج��ة  ه��و  خ��ري���ش��ون، 
ع�شكرية بحتة تتعلق ببعدها �جلغر�يف عن مرمى نري�ن 
ر�ئجة يف رو�شيا  �لأوكر�نية، لكن هناك مقولة  �لقو�ت 
تقول �أن ل �شيء موؤقت كما هو د�ئم، حيث لي�س و��شحا 

�لرو�شي  و�خل��ب��ري  �ل��ب��اح��ث  ق��ال  كعا�شمة خل��ري���ش��ون، 
�ل��دول��ي��ة تيمور دوي����د�ر، يف حديث ملوقع  �ل��ع��الق��ات  يف 

“�شكاي نيوز عربية”:
كيلومرت�،   200 خري�شون  عن  غينيت�شي�شك  “تبعد   
�لرو�شي  �جلي�شني  بني  �لفا�شل  �لتما�س  خط  عن  �أي 
�لأب���رز لختيارها  �لعامل  و�لأوك����ر�ين، ورمب��ا ه��ذ� هو 
�ل�شاطئ  على  مطلة  وه��ي  خلري�شون،  موؤقتة  عا�شمة 
�ألف   20 ي��ق��ارب  �شكانها  وت��ع��د�د  �آزوف  لبحر  �لغربي 

ن�شمة«.
كانت  �ل�����ش��وف��ي��ي��ت��ي  �لحت�����اد  “�أيام  دوي������د�ر:  و�أ����ش���اف 
غينيت�شي�شك ميناء جتاريا مهما، وحتتل �ملر�كز �لأوىل 

“اأ�شالك �شائكة«.
�أ�شرعت من وترية �لعمل يف  �أن كييف  �أ�شافت ر�شو�ن 
بيالرو�شيا  �لفا�شل و�جل��د�ر من جانب ح��دود  �خل��ط 
خ���الل �لأ���ش��اب��ي��ع �مل��ا���ش��ي��ة، ب���دء� م��ن �خل��ن��دق و�ل�شد 
و�ل�شياج �خلر�شاين �مل�شلح بالأ�شالك �ل�شائكة، بخالف 
لالأر��شي  �ملتاخمة  �ملناطق  يف  مماثلة  �أع��م��ال  تنفيذ 

�لرو�شية، وزرع حقول �لألغام على �حلدود.
ل  زيلين�شكي،  ف��ول��ودمي��ري  �أوك��ر�ن��ي��ا  رئي�س  �أن  �أك���دت 
ي�شتبعد وقبل �حلرب ب�شنو�ت، �أنه �إذ� ف�شلت �ملفاو�شات 
عليهم عزل  ف�شيتعني  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �شرق  �ل��ن��ز�ع يف  حلل 

عام 2021، ثم حتى عام 2025.
�لوطني  �ملكتب  من  حمققون  فتح   ،2016 مار�س   •
ملكافحة �لف�شاد يف �أوكر�نيا ق�شية جنائية ب�شاأن �شرقة 

16.7 مليون هريفنيا �أثناء تنفيذ م�شروع �جلد�ر.
�أ�شخا�س ي�شتبه يف  2017، مت �عتقال ثمانية  عام   •
تورطهم يف خمطط �لف�شاد و�لذي كان ذ� �شدى كبري 

�آنذ�ك.
• عام 2021، مت جتهيز 403 كيلومرت�ت من 

�خلنادق �مل�شادة للدبابات و99 كيلومرت� من �لأ�شو�ر 
�ملعدنية و62 كيلومرت� من �حلاجز �حللزوين 

بعد ما �لتايل حول م�شتقبل �خلطط 
�لع�شكرية �لرو�شية يف �أوكر�نيا«.

و�ختتم دويد�ر حديثه قائال: “نحن 
�أم���ام مفرتق ط��رق ف��اإم��ا �ل��دخ��ول يف 
م��ف��او���ش��ات ت��ث��م��ر ع���ن ن��ت��ائ��ج جلهة 
حتديد �خلطوط �لطبيعية �لفا�شلة 
مبا  دنيربو،  نهر  عرب  �لطرفني  بني 
�مل��ن��اط��ق �جل��دي��دة �لأرب����ع �لتي  فيها 
�ل�شتفتاء�ت،  �إث���ر  مو�شكو  �شمتها 
�مل��ب��اح��ث��ات وع���دم  ف�����ش��ل  �أو يف ح����ال 
�أحد، ومع  تقدمي �لتنازلت من قبل 
�لثلوج  و�نهمار  �ل�شتاء  ف�شل  حلول 
و�ل�����ش��ق��ي��ع ب��ع��د ن��ح��و ���ش��ه��ر، �شتعجز 
�جلانبني  ل��ك��ال  �لع�شكرية  �لآل���ي���ات 
ف�شن�شهد  �لأر���س،  �لتحرك على  عن 
و�شنكون  �ملكان،  يف  ميد�نية  مر�وحة 
و�إ�شر�ر  �أكرب  ت�شعيد  �أمام  بعد  فيما 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق �حل����ل����م �ل����رو�����ش����ي يف 
�ل�شيطرة على مناطق مهمة كمدينة 
�أودي�����ش��ا و�أج�����ز�ء و����ش��ع��ة �أخ����رى من 
�أوكر�نيا، مع ��شتثناء �ملناطق �لغربية 

رمبا من �ل�شم لرو�شيا«.

مدينة غينيت�شي�شك
تاأ�ش�شت يف �لعام 1784.

م�شاحتها تبلغ قر�بة 7 كيلومرت�ت مربعة.
عدد �شكانها يبلغ نحو 19 �ألف ن�شمة.

�لأ�شود جنوبي  �لبحر  �ملتفرع من  �آزوف  تقع على بحر 
�أوكر�نيا.

ك��ان��ت م���ن �أو�ئ������ل �مل����دن �ل��ت��ي ���ش��ق��ط��ت يف ي���د �لقو�ت 
�لرو�شية يف جنوبي �أوكر�نيا بعيد بد�ية �حلرب يف �شهر 

مار�س �ملا�شي.

�أنف�شهم عن نهر دونبا�س ب�”جد�ر”، 
من خالل �إجر�ء ��شتفتاء.

ملاذا االآن؟
وزير  �أع��ل��ن  �جل����اري،  �ل�شهر  مطلع 
�إقليم  م��ع  �حل���دود  على  ج��د�ر  بناء  �لبولندي  �ل��دف��اع 
للجد�ر  م�شابه  من���وذج  يف  �ل��رو���ش��ي،  “كالينينغر�د” 
�لذي �أقيم بالفعل على �حلدود مع بيالرو�شيا؛ بارتفاع 
م��رتي��ن ون�����ش��ف �مل���رت وث��الث��ة ���ش��ف��وف م��ن �لأ�شالك 

�ل�شائكة، وبطول 210 كيلومرت�ت.
�ألك�شندر  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  رئ��ي�����س  �ت��ه��م  �مل��ا���ش��ي،  �أك��ت��وب��ر 
�إىل  ج��ن��دي  �أل���ف   15 ب��اإر���ش��ال  �أوك��ر�ن��ي��ا،  لوكا�شينكو، 
�أن�شطة  ل��ب��ن��اء دف���اع���ات و�إج������ر�ء  �مل��ن��ط��ق��ة �حل���دودي���ة 

��شتطالع، وهي �أمور و�شفها باأنها “��شتفز�ز�ت«.
وه��ن��ا ي��ق��ول �خل��ب��ري �لأوك�����ر�ين ب��ال��ع��الق��ات �لدولية، 
م���ت���خ���وف من  �جل���م���ي���ع  �إن  ق�����ش��ط��ن��ط��ني ج���ري���دي���ن، 
بيالرو�شيا ودورها يف م�شاعدة حليفها �لقوى �لرئي�س 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، م���وؤك���ًد� �أن خ��ط��ة كييف 

��شرت�تيجية لعدة �أ�شباب.
• �أعادت رو�شيا �لأ�شبوع �ملا�شي ن�شر �لآلف من �لقو�ت 
يف بيالرو�شيا، مما �أثار خماوف من توغل م�شرتك على 

�حلدود �ل�شمالية لأوكر�نيا.
• بيالرو�شيا تعترب تهديد� �شريحا للجبهة �ل�شمالية، 

وبالأخ�س بعد حترير مدينة خري�شون.
�ل�شغرية  �لفرق  �أو  �مليلي�شيات  توغل  مينع  �جل��د�ر   •
�لأوكر�ين  �لعمق  د�خ��ل  تخريبية  مبهمات  تقوم  �لتي 

وخلف خطوط �لقو�ت.
• �جلد�ر و�لتح�شينات �شتعطل �أي توغل حمتمل من 

رو�شيا يف تلك �لنقطة.
�لتوقيت �حل��ايل هو �لأن�شب يف ظل �لدعم �لغربي   •
و�لأمريكي من �أجل �شرعة �لنتهاء من حت�شني تلك 

�جلبهة.

نا�سط�ن ي�سكك�ن بجدوى االإقبال ال�سديد على الغاز يف اأفريقيا 
 •• �رشم ال�سيخ-اأ ف ب

يعترب نا�شطون وخرب�ء يف موؤمتر 
�ل�شديد  �لإق����ب����ال  �أن  �لأط�������ر�ف 
�أزمة  يف  �ل��غ��ارق��ة  �لغربية  للقوى 
طاقة على �لغاز، ي�شكل وعد� غري 
م�شددين  �أفريقيا  لتنمية  منا�شب 
�أن  يجب  �ل��ق��ارة  م�شتقبل  �أن  على 

ي�شتند �إىل �لطاقة �ملتجددة.
لأوكر�نيا  �ل���رو����ش���ي  �ل���غ���زو  �أث�����ار 
دفعت  �لطاقة  �أ���ش��و�ق  يف  عا�شفة 
�أوروب����ا  �ل�����ش��م��ال وخ�����ش��و���ش��ا  دول 
��شرت�تيجية  �إم���د�د�ت  �شمان  �إىل 

لقت�شاد�تها باأي ثمن.
�هتمامهم  �لأوروب�����ي�����ون  وي�����ش��ب 
يريد  �ل���ت���ي  �أف���ري���ق���ي���ا  دول  ع��ل��ى 
بع�شها �ل�شتفادة من هذه �حلمى 

�جلديدة.
وجمهورية  �ل�����ش��ن��غ��ال  فاكت�شفت 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة على  �ل���ك���ون���غ���و 

�لأخ����رية  �ل��ف��رتة  يف  �مل��ث��ال  �شبيل 
تغذي  وغ�����ازي�����ة  ن��ف��ط��ي��ة  م��������و�رد 
طائلة.  ث�����رو�ت  بتحقيق  �لآم�����ال 
وحتاول موزمبيق تطوير م�شروع 
�شخم للغاز �لطبيعي �مل�شال �أرجئ 

لأ�شباب �أمنية.
“باور  م���دي���ر  �أدوو  حم��م��د  ق����ال 
�أن  تريد  “�أوروبا  �أفريكا”،  �شيفت 
وقود  حمطة  �أف��ري��ق��ي��ا  م��ن  جتعل 
من  قلقه  عن  معربا  بها”  خا�شة 
ع��ل��ى غ����ر�ر نا�شطني  �لأم�����ر  ه����ذ� 
�أف��ارق��ة ع��دة يف م��وؤمت��ر �لأط���ر�ف 
يف  �ملنعقد  )كوب27(  �مل��ن��اخ  ح��ول 
على  �مل�شري  �ل�شيخ  �شرم  منتجع 

�لبحر �لأحمر.
و�أ�شاف “لكن ل نحتاج �إىل �ل�شري 
ع��ل��ى خ��ط��ى �ل�����دول �ل��غ��ن��ي��ة �لتي 

ت�شببت بالتغري �ملناخي«.
�أك�شن  “كالميت  م��ن��ظ��م��ة  ور�أت 
تر�كر” غري �حلكومية �أن �ل�شباق 

“تهديد�  ي�شكل  �لغاز  �إىل  �لعاملي 
باري�س  �ت���ف���اق  لأه������د�ف  جديا” 
�ل���ذي ن�����س ع��ل��ى ح�شر �لح���رت�ر 
�أمكن  و�إن  مئويتني  درجتني  دون 
مقارنة  مئوية  درجة   1،5 بحدود 

مبا قبل �لثورة �ل�شناعية.
�مل�شاريع  ت����ط����رح  �إف���ري���ق���ي���ا  ويف 
�ملختلفة خماطر على �أنظمة بيئية 

مهمة جد� مثل حو�س �لكونغو.
�لأف����ارق����ة  �ل����ق����ادة  ب��ع�����س  �ن  �إل 
م�شدر  ع����ن  �ل��ت��خ��ل��ي  ي����ن����وون  ل 
�لأم������و�ل ه����ذ�. وق����ال م��اك��ي �شال 
�أملانيا  تهتم  �لتي  �ل�شنغال  رئي�س 
�لرو�شي،  �ل���غ���از  م���ن  �مل���ح���روم���ة 
من�شة  ع���ل���ى  م����ن  ب��اح��ت��ي��اط��ي��ه��ا 
كوب27 “نحن مع �نتقال �أخ�شر 
عادل بدل من قر�ر�ت تلحق �لأذى 

مب�شار تطورنا«.
و�أ�شار عمر فاروق �بر�هيم �لأمني 
�لإفريقية  �ل��ب��ل��د�ن  ملنظمة  �ل��ع��ام 

 600 “لدينا  ل��ل��ن��ف��ط  �مل��ن��ت��ج��ة 
م���ل���ي���ون ���ش��خ�����س يف �إف���ري���ق���ي���ا ل 
من  و�أك��ر  بتاتا  �لكهرباء  ت�شلهم 
900 مليون �شخ�س ل يح�شلون 
على م�شادر طاقة حديثة للتدفئة 
�مل�شوؤول  وق��ال  �لطعام«.  �إع���د�د  �أو 
يف  هام�شيا  �رتفاعا  �إن  �لنيجريي 
�مل�شوؤولية  ذ�ت  �إفريقيا  �نبعاثات 
�ملحدودة جد� يف �لحرت�ر �ملناخي، 
حياة  يف  �أ�شا�شيا  فرقا  “�شي�شجل 

�شكان �إفريقيا �أو موتهم«.
�أويل  “من  م��اك��م��ام  ث���ويل  وق��ال��ت 
“يظهر  �نرتنا�شونال”،  ت�شينج 
��شتخر�ج  �أن  �ل���ت���اري���خ  جم�����رى 
�لأح��ف��وري��ة( يف  )م�����ش��ادر �لطاقة 
�لدول �لإفريقية مل ينعك�س تنمية 

�أو متتع �لنا�س بالطاقة �أكر«.
من  و�لنا�شطة  �ملحامية  و�أ�شافت 
�لغربيني  �إق���ب���ال  �إن  �إي�����ش��و�ت��ي��ن��ي 
�أوكر�نيا  يف  �حل����رب  ع��ن  �ل��ن��اج��م 

و�شتبقى  �ملدى”  ق�شري  “�شيكون 
�لدول �لإفريقية �لتي ��شتثمرت يف 
“�أ�شول هالكة  قدر�ت جديدة مع 
�لدمار  وكل  �لتلوث  نزع  وتكاليف 

�لذي ير�فق هذه �ل�شناعة«.
�أنها  “�لهالكة”  �لأ���ش��ول  وتعني 
ف����اق����دة ك���ل���ي���ا ل��ق��ي��م��ت��ه��ا. وي����رى 
�لوقود  �أن  �لقت�شاد  بع�س خرب�ء 
لتحل  �شريعا  ُيهم�س  �لأح���ف���وري 
ما  نظيفة  ط��اق��ة  م�����ش��ادر  م��ك��ان��ه 

يوؤدي �إىل فقد�نه قيمته.
تقرير  �خلطر  هذ�  �إىل  �أ�شار  وقد 
“كربون  ع��ن  ���ش��ادر  �لث��ن��ني  ن�شر 
تر�كر”. وكتب معدو هذ� �لتقرير 
�لأح����ف����وري  �ل����وق����ود  �أ����ش���ع���ار  �أن 
و�شتتبخر  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  ���ش��ت��رت�ج��ع 
�ل�شتثمار�ت �لغربية ووجهو� دعوة 
�إىل �لدول �لإفريقية للتعويل على 

�لطاقة �ل�شم�شية.
“مل�شاعدتنا  �أدوو  حممد  و�ق���رتح 

على رفع حتدي فقر �لطاقة �لذي 
ن�شتغل  �أن  علينا  يجب  منه  نعاين 
�ملتجددة  للطاقة  �لهائلة  �ل��ق��درة 

�ملتاحة يف �أفريقيا«.
�أن  �لإفريقية مثال  للقارة  وميكن 
عن  خمتلفا  تنمية  ط��ري��ق  ت�شلك 
مبرحلة  �ملرور”  و”عدم  �ل��غ��رب 
م�����ش��ادر �ل��ط��اق��ة �لأح��ف��وري��ة كما 
�إىل  �نتقلت مبا�شرة  ح�شل عندما 
ور�أى �خلبري  �جل��و�ل��ة.  �ل��ه��و�ت��ف 
و�لنا�شط �لكيني �إن �أفريقيا ميكنها 

�أن ت�شبح “قائدة خ�شر�ء«.
ه���ام�������س �ل����ت����ق����دم �مل�����ت�����اح ه���ائ���ل. 
على  �إل  ت�����ش��ت��ح��وذ  مل  ف��اأف��ري��ق��ي��ا 
0،6 % من �إجمايل �ل�شتثمار�ت 
�لعام  �ملتجددة  �لطاقة  يف  �لعاملية 
�ن  لبلومربغ  در����ش��ة  وف��ق  �ملا�شي 
�أن��ه��ا مت��ل��ك قدرة  �أف يف ح��ني  �إي 
�شعيد  على  �شيما  ول  جد�  و��شعة 

�لطاقة �ل�شم�شية.

باك�ستان حت�سل على مت�يل من 
برنامج »الدرع العاملية«  

•• �رشم ال�سيخ-رويرتز

جمموعة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لعاملية”  “�لدرع  م��ب��ادرة  �أعلنت 
�ل�شبع يف موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بتغري �ملناخ )كوب27( 
يف م�شر �أم�س �لثنني، �أن باك�شتان وغانا وبنجالد�س �شتكون 
�أو�ئ����ل �ل����دول �ل��ت��ي تتلقى مت��وي��ال م��ن �لربنامج  م��ن ب��ني 
عن  ناجتة  ك��و�رث  من  تعاين  �لتي  �ل��دول  مل�شاعدة  ويهدف 
تن�شقه  و�ل��ذي  �لعاملية،  �ل��درع  برنامج  وي�شعى  �مل��ن��اخ.  تغري 
�شريعة  �آلية  توفري  �إىل  �ل�شبع،  تر�أ�س جمموعة  �لتي  �أملانيا 
للبلد�ن �ملعر�شة لتغري �ملناخ للح�شول على متويل للتاأمني 

و�حلماية من �لكو�رث بعد �لفي�شانات �أو �جلفاف. 
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قبل �لثورة �ل�شناعية من خالل زيادة �لتز�ماتها على �شعيد خف�س �نبعاثات 
غاز�ت �لدفيئة بحلول كوب 27 �ملنعقد يف منتجع �شرم �ل�شيخ �مل�شري على 
�لبحر �لأحمر. �إل �أن �أقل من ثالثني دولة �أقدمت على ذلك ما ي�شع �لعامل 
2،4 درج��ة مئوية. ومل ي�شهد �لأ�شبوع �لأول من  على م�شار �ح��رت�ر ق��دره 

كوب27 �لكثري من �لإعالنات بهذ� �ل�شاأن با�شتثناء �ملك�شيك و�أ�شرت�ليا.
وقال بيار كانيه من منظمة �ل�شندوق �لعاملي للطبيعة غري �حلكومية “يبدو 
�أن كل طرف ينتظر �لآخر مع ترقب متبادل معترب� �أنه فعل ما ينبغي عليه 
فعله«. و�أفاد مر�قبون عدة باأن �ل�شني و�ململكة �لعربية �ل�شعودية �أبلغتا حتى 
1،5 درجة مئوية  �أن عربتا عنه، على ذكر هدف  �لذي �شبق  عن حتفظهما 
يف �لإعالن �خلتامي، م�شددتني على �أن �لهدف �لرئي�س لتفاق باري�س حول 

�ملناخ هو �إبقاء �لحرت�ر “بو�شوح دون” �لدرجتني �ملئويتني.
�لرئي�شني  بني  بايل  �جتماع يف  �إىل  �ل�شيخ  �شرم  �ملفاو�شني يف  �أنظار  وتتجه 

��شتخد�م �لفحم يف غياب �أنظمة �حتجاز” ثاين �أك�شيد �لكربون.
�لأحفورية  �لطاقة  ذك��ر  فيها  �شيتم  �لتي  �لطريقة  �إىل  كثب  عن  و�شينظر 
يف حني ترغب بع�س �لأط��ر�ف بتعزيز �ل�شيغة يف هذ� �لإط��ار لت�شمل �لغاز 

و�لنفط �أو ذكر موعد للتخلي عن هذه �مل�شادر على ما �أفاد م�شدر �أوروبي.
�إن �لعالن  3 جي”،  “�إي  �ل��در����ش��ات  م��رك��ز  �مل��ح��ل��ل يف  م��ي��ري  �أل����دن  وق���ال 
�خلتامي “يجب �أن يت�شمن بع�س �لعنا�شر �لتي تقول للنا�س +�أ�شغينا �إليكم 
�لو�شع ملح �جلميع م�شارك و�شن�شتخدم كل �لو�شائل �ملتاحة لنزع �لكربون 
�أ�شهر  باك�شتان قبل  �مل�شبوقة يف  �لعارمة غري  �لفي�شانات  �لعامل+«. ومع  يف 
قليلة �إىل جزر �ملحيط �لهادئ �ل�شغرية �ملهددة بارتفاع م�شتوى مياه �لبحر، 
�لغنية  �ل���دول  م��ن  �لم���و�ل  م��ن  م��ن جانبها مبزيد  �لنامية  �ل���دول  تطالب 
�لتي مل حترتم وعودها بتقدمي مئة مليار دولر �شنويا على �شكل م�شاعد�ت 

خلف�س �لنبعاثات و�لتكيف مع تد�عيات �لتغري �ملناخي.

•• �رشم ال�سيخ-اأ ف ب

�أم�س �لثنني  �لثاين  �أ�شبوعه  �ملناخ )كوب27(  �لأط��ر�ف حول  دخل موؤمتر 
فيما ل تز�ل �لنق�شامات بني �لدول �لغنية �مل�شوؤولة عن �لح��رت�ر و�لدول 
�لفقرية �ملطالبة مب�شاعد�ت ملو�جهته و��شعة جد� رغم وجود �إجماع �شبه تام 
بني  عالقة  نف�شها  �ل�شني  وجتد  �لنبعاثات.  خلف�س  �مللحة  �ل�شرورة  على 
�لدفيئة  غ��از�ت  �إجمايل  % من   30 �أنها م�شوؤولة عن  �إذ  �ملع�شكرين  هذين 
وهي �حل�شة �لأكرب عامليا، وتتعر�س ل�شغوط من �جلانبني لتعزيز �لتز�مات 
�مل�شاعد�ت  توفر  �لتي  �ل��دول  بني  �أي�شا  ولتكون  جهة  من  �لكربون  خف�س 
عام،  قبل  غال�شغو  يف  �ل�شابق  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  وحمللني.  مفاو�شني  بح�شب 
�أهد�ف �تفاق باري�س للمناخ  �أكر  200 دولة �ملحافظة على  تعهدت حو�ىل 
ب�1،5 درجة مئوية مقارنة مب�شتويات ما  طموحا ويتمثل بح�شر �لحرت�ر 

عن  ي�شدر  بيان  ع��ن  ف�شال  ب��اي��دن  ج��و  و�لأم��ريك��ي  جينبينغ  �شي  �ل�شيني 
�إىل حلحلة يف �ملفاو�شات يف  �إ�شار�ت قد توؤدي  جمموعة �لع�شرين بحثا عن 
“تاأكيد هدف  �شرم �ل�شيخ. وقال مفاو�س رفيع �مل�شتوى يف مفاو�شات �ملناخ 
�لأمريكي  �ملبعوث  و�شدد  كثري�«.  �شي�شهل عملنا  بايل  مئوية يف  درجة   1،5
“غالبية  �أن  �مل��وؤمت��ر على  �خلا�س للمناخ ج��ون ك��ريي يف وق��ت �شابق خ��الل 
�لدول هنا ل تنوي �لعودة �إىل �لور�ء” يف حني �أن �لرئا�شة �مل�شرية لكوب27 

دعت �إىل “�لذهاب �أبعد«.
ومبا �أن �لقر�ر�ت تتخذ بالجماع، ميكن لأي بلد �حلوؤول دون �إقر�ر تدبري 
�للحظة �لأخ��رية لل�شني و�لهند  �أدى مطلب مفاجئ يف  �ملا�شي،  ما. فالعام 

�إىل متديد �ملوؤمتر �لذي كان جتاوز بالأ�شا�س �لأيام �ملحددة له.
�لتاريخية  �لإ���ش��ارة  تخفيف  �إىل  �مل��ن��دوب��ون  ��شطر  �ل�شغط،  ه��ذ�  وب�شبب 
خف�س  باجتاه  �جلهود  “تكثيف  �إىل  د�ع��ني  �لأحفورية  �لطاقة  م�شادر  �إىل 

 االأهداف وامل�ساعدات يف �سلب االأ�سب�ع الثاين من م�ؤمتر املناخ 

اأملانيا: العق�بات ت�ستهدف »مركز ال�سلطة« يف احلر�ض االإيراين 
•• بروك�سل-رويرتز

قالت �أملانيا  �أم�س �لثنني �إن عقوبات �لحتاد �لأوروبي �جلديدة �شت�شتهدف 
“�لد�ئرة �لد�خلية لل�شلطة” يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين، يف �لوقت �لذي 
�جتمع فيه وزر�ء خارجية �لحتاد يف بروك�شل رد� على ما �أد�نه �لحتاد من 

��شتخد�م طهر�ن للقوة على نطاق و��شع �شد �ملحتجني �ل�شلميني.
بعد  �أيلول  �شبتمرب   16 يف  �أميني  مه�شا  وفاة  بعد  �لحتجاجات  و�ندلعت 
�لتحديات  �أج��ر�أ  �أح��د  �لحتجاجات  ومتثل  لها.  �لأخ��الق  �شرطة  �حتجاز 

�لتي تو�جهها �جلمهورية �لإ�شالمية منذ ثورة 1979.
وقالت وكالة �أنباء ن�شطاء حقوق �لإن�شان )هر�نا( �إن 336 متظاهر� لقو� 

حتفهم حتى �لآن يف �ل�شطر�بات كما مت �عتقال ما يقرب من 15100.
وقالت وزيرة �خلارجية �لأملانية �أنالينا بريبوك لل�شحفيني قبل �جتماع مع 
وزر�ء خارجية �لحتاد �لأوروبي يف بروك�شل “�شنقر حزمة عقوبات جديدة 
ي�شتطيعون  �أنهم  يعتقدون  �لذين  �مل�شوؤولني  �إىل  و��شحة  �إ�شارة  لإر�شال 
وتابعت “لي�س بو�شعهم. �لعامل  قمع وترويع وقتل �شعبهم دون عو�قب”. 

و�أوروبا ير�قبان«.
يف  لل�شلطة  �لد�خلية  �لد�ئرة  �جلديدة  �لعقوبات  “�شت�شتهدف  و�أ�شافت 

�حلر�س �لثوري �لإير�ين وهياكل متويلهم على وجه �خل�شو�س«.
�لأول، فر�س �لحتاد  �أكتوبر ت�شرين  �لعقوبات يف  ويف �جلولة �لأوىل من 

�لأوروبي حظر �شفر وجتميد �أ�شول على 15 �شخ�شا وموؤ�ش�شة لهم �شلة 
بوفاة �ل�شابة وحملة �لقمع على �لحتجاجات.

وقال دبلوما�شيان لرويرتز �إن �حلزمة �جلديدة �شت�شهد حتديد 31 ��شما 
ب�شبب �نتهاكات حقوق �لإن�شان بني �أفر�د وكيانات وت�شمل فر�س حظر على 

�لأ�شول و�ل�شفر.
يف  للمناق�شات  �آخ���ر  رئي�شا  مو�شوعا  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  رو�شيا  ح��رب  و�شتكون 
بروك�شل، و�شط تكهنات باأن �لغرب قد يدفع كييف للدخول يف مفاو�شات 

مع مو�شكو.
قال جوزيب بوريل م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية بالحتاد �لأوروبي �إن قر�ر 

�ملحادثات يعود لأوكر�نيا.
على  ن��ظ��ر�ءه  ليتو�نيا  خارجية  وزي��ر  لند�شبريجي�س  جابريليو�س  وح��ث 

تاأكيد دعمهم �لثابت لأوكر�نيا يف �شوء ما دعاه بتكهنات “غري مفيدة«.
وقال لند�شبريجي�س “رمبا… ميكن للوزر�ء توحيد كلمتهم باأن �ل�شالم 
بينما �تهم �لحتاد �لأوروبي  يف �أوكر�نيا �شيحل فقط ب�شروط �أوكر�نية”، 

بالتباطوؤ يف فر�س حزمة تا�شعة من �لعقوبات على رو�شيا.
�أم�س �لثنني، �لذي تعقبه  ويعد �جتماع وزر�ء خارجية �لحتاد �لأوروب��ي 
حمادثات لوزر�ء �لدفاع �ليوم �لثالثاء، �أول �جتماع رفيع �مل�شتوى للتكتل 
منذ �ن�شحاب �لقو�ت �لرو�شية من خري�شون، �لعا�شمة �لإقليمية �لوحيدة 

�لتي �شيطرت عليها يف �أوكر�نيا.

•• عوا�سم-وكاالت

ب��ع��دم��ا �أ���ش��ب��ح��ت خ���ري����ش���ون بيد 
�ن�شحاب  �إث�����ر  �أوك����ر�ن����ي����ا،  ج��ي�����س 
�ل��رو���ش��ي��ة م��ن��ه��ا، �شرعت  �ل���ق���و�ت 
ب�”�إجر�ء�ت  �أ���ش��م��ت��ه  فيما  كييف 
حت���ق���ي���ق �ل�����ش����ت����ق����ر�ر و�ل���ب���ح���ث 
بز�تهم  رو������س خ��ل��ع��و�  ع���ن ج���ن���ود 

�لع�شكرية وتخفو� بني �ملدنيني«.
����ش���ي���ط���رة م���و����ش���ك���و على  وك����ان����ت 
�لإقليمية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  خ��ري���ش��ون، 
عليها  �����ش���ت���وىل  �ل���ت���ي  �ل���وح���ي���دة 
�جلي�س �لرو�شي يف �حلرب، �نتهت 
�جل��م��ع��ة، ع��ل��م��ا ب��اأن��ه��ا ���ش��ق��ط��ت يف 
�أي����دي �ل��رو���س يف ب��د�ي��ات �حلرب 
�أو�خ�����ر فرب�ير  �ن��دل��ع��ت يف  �ل��ت��ي 

�ملا�شي.
�لأوكر�نية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  وق��ال��ت 
�جلنود  ب��ع�����س  �أن  ت��ع��ت��ق��د  �إن����ه����ا 
�لرو�س بقو� يف �خللف وتخلو� عن 
مالب�س  ب��ارت��د�ء  �لع�شكري  زي��ه��م 
مدنية لتجنب �كت�شافهم، وفق ما 
بر�س”،  “�أ�شو�شيتد  وك��ال��ة  ذك��رت 
عمليات  ما جت��ري  وع��ادة  �ل�شبت. 
�إعادة �ل�شتقر�ر يف �أعقاب �شيطرة 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى مناطق  �ل���ق���و�ت 
م��دن��ي��ة ك��ان��ت ب��ي��د �لأع������د�ء، لكن 
�ل�شلطات �لأوكر�نية مل تخ�س يف 

�لتفا�شيل �أكر.
 وي����ع����زى �ل����ت����ح����رك �لأوك����������ر�ين 
جنود  ع����ن  �ل���ب���ح���ث  ب���خ�������ش���و����س 

متخفني �إىل عدة �أ�شباب هي: 
ب��امل��ائ��ة من   70 ي����ز�ل ح����و�يل  ل 
حتت  �ل��ك��ربى  خ��ري���ش��ون  منطقة 

•• اإ�سطنبول-وكاالت

ب��ع��د 6 ���ش��ن��و�ت ع��ل��ى �آخ����ر تفجري 
عادت  تق�شيم،  م��ي��د�ن  ه��زَّ  �إره��اب��ي 
�مليد�ن  ع��ل��ى  ل��ت��ت�����ش��ل��ط  �لأ������ش�����و�ء 
�ل�شياحي �لو�قع يف قلب �إ�شطنبول، 
مع علو �شوت �نفجار جديد ع�شر 
�لعام  �مل��دع��ي  مكتب  وب����د�أ  �لأح����د. 
�لنفجار  يف  حتقيقا  �إ�شطنبول  يف 
�ل�شتقالل  ����ش���ارع  يف  وق����ع  �ل�����ذي 
 6 ب��ح��ي��اة  و�أودى  �إ���ش��ط��ن��ب��ول،  يف 
�آخرين، وفق   53 �أ�شخا�س و�أ�شاب 
تكليف  �لر�شمية، ومت  �لأرق���ام  �آخ��ر 

5 مدعني عامني بالتحقيق.
�إ�شطنبول  حم���ك���م���ة  و�أ��������ش�������درت 
�لبث  على  حظر�  لل�شلم  �جلنائية 
و�مل�شموعة  �ملرئية  �لأخ��ب��ار  جلميع 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  وم����و�ق����ع 

�ملتعلقة بالنفجار.

م�شوؤولية االإرهاب
ورغم عدم �إعالن جهة م�شوؤوليتها 
�لرئي�س  و���ش��ف��ه  �لن���ف���ج���ار،  ع���ن 
�ل��رتك��ي، رج��ب طيب �أردوغ�����ان، يف 
�أول تعليق له باأنه “�إرهابي” جرى 
�لإرهاب  �أن  موؤكد�  بقنبلة،  تنفيذه 

لن ي�شل �إىل مبتغاه.
ووفق حمللني �شيا�شيني �أتر�ك، فاإن 
تكليف 5 مدعني عامني بالتحقيق، 
ومنع �لإعالم من �لتغطية، يك�شف 

ثقل �لنفجار.
تركيا  �أن  �إىل  ب��ع�����ش��ه��م  و�أ������ش�����ار 

�شتة  ح��و�ىل  بعد  للكرملني  كبرية 
�أ�شابيع من �شم منطقة خري�شون 
وث���الث م��ن��اط��ق �أخ����رى يف جنوب 
و�شرق �أوكر�نيا، يف �نتهاك للقانون 

�لدويل.
“تا�س”  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
م�شوؤول  ع��ن  �لر�شمية  �ل��رو���ش��ي��ة 
�لكرملني  عينها  �ل��ت��ي  �لإد�رة  يف 
�إن  �ل�����ش��ب��ت،  ق���ول���ه  يف خ���ري����ش���ون 
ه��ي��ن�����ش��ي�����ش��ك، وه�����ي م���دي���ن���ة تقع 
 200 ب��ع��د  �آزوف ع��ل��ى  ب��ح��ر  ع��ل��ى 
مدينة  ����ش���رق  ج���ن���وب  ك��ي��ل��وم��رت 
مبنزلة  �����ش����ت����ك����ون  خ�����ري������ش�����ون، 
“�لعا�شمة �ملوؤقتة” للمنطقة بعد 

�لن�شحاب عرب نهر دنيرب.

�ملعارك يف بقية مناطق �أوكر�نيا
على �لرغم من �لتقدم �لذي مت يف 
خري�شون، تو��شل �أجز�ء �أخرى من 
مدنية  خ�شائر  مو�جهة  �أوك��ر�ن��ي��ا 
ونق�س يف �لطاقة وتد�عيات �أخرى 

للهجمات �لع�شكرية �لرو�شية،.
�ل�����ش��غ��ط �ل���رو����ش���ي �مل�����ش��ت��م��ر من 
باخموت  ع���ل���ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  �أج������ل 
حتقيق  يف  �لكرملني  رغبة  يظهر 
�لنك�شات  من  �أ�شابيع  بعد  مكا�شب 

�لو��شحة.
و�شيوؤدي �ل�شتيالء على �ملدينة �إىل 
�أم��ام هجوم حمتمل  �لطريق  فتح 
ع��ل��ى م��ع��اق��ل �أوك���ر�ن���ي���ة �أخ����رى يف 
عليها  �مل��ت��ن��ازع  دونيت�شك  منطقة 
معاودة  ت����وؤدي  �أن  ومي��ك��ن  ب�����ش��دة. 
�لهجوم يف �ل�شرق �إىل عرقلة تقدم 

كييف �مل�شتمر يف �جلنوب.

�ل�شيطرة �لرو�شية.
�ل�شفة  �إىل  رو�شيا  ق��و�ت  �ن�شحاب 
�ل�������ش���رق���ي���ة م����ن ن���ه���ر دن���ي���رب من 
خري�شون، �أي �أنها مل تبتعد كثري� 

عن �ملدينة.
�أن  �إىل  ت�������ش���ري  خم�������اوف  وج�������ود 
�لن�شحاب �لرو�شي قد يكون فخا.

ت�شل�شل �لأحد�ث يف خري�شون
�جلي�س  �مل���ا����ش���ي،  م���ار����س   15 يف 
خري�شون  ع��ل��ى  ي�شيطر  �ل��رو���ش��ي 
بعد �أيام قليلة من �ندلع �حلرب.

�أوكر�نيا تبد�أ يف �شن هجوم م�شاد 
و�شرقيها مطلع  �لبالد  يف جنوبي 

���ش��ب��ت��م��رب �مل���ا����ش���ي وت����ق����رتب من 
�شبتمرب،  �أو�خ�������ر  يف  خ���ري����ش���ون. 
رو���ش��ي��ا جت����ري ����ش��ت��ف��ت��اء�ت يف 4 
مناطق �أوكر�نية ومنها خري�شون، 
�ل�شكان  رغ���ب���ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  وت��ظ��ه��ر 
لكن  رو�����ش����ي����ا،  �إىل  ب���الن�������ش���م���ام 
�أكتوبر  يف  �لنتائج.  رف�شت  كييف 
�خلناق  ت�شيق  �أوكر�نيا  ونوفمرب 
نوفمرب،   11 يف  خ��ري���ش��ون.  ع��ل��ى 
ب�شكل  �لأوكر�نية  �لقو�ت  ت�شيطر 

كامل على مدينة خري�شون.
�لأوكر�نيني  �حتفالت  من  جانب 

با�شتعادة �ل�شيطرة على خري�شون

�لأوكر�نيني  �حتفالت  من  جانب 
با�شتعادة �ل�شيطرة على خري�شون

�ن��ت�����ش��رت ���ش��ور تظهر  و�ل�����ش��ب��ت، 
�للوحات  ي���زي���ل���ون  �أوك�����ر�ن�����ي�����ني 
�ل�شلطات  ن�شبتها  �لتي  �لتذكارية 
�لأ����ش���ه���ر  ل���رو����ش���ي���ا يف  �مل����و�ل����ي����ة 

�ملا�شية.
وك����������ان �ل����رئ����ي���������س �لأوك��������������ر�ين 
كلمة  يف  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 
“حتى  �إن��ه  �جلمعة  م�شاء  م�شورة 
يف �لوقت �لذي مل يتم فيه تطهري 
�لعدو،  وج��ود  بالكامل من  �ملدينة 
�أنف�شهم  خ���ري����ش���ون  �أه������ايل  ف�����اإن 

�لرو�شية  �ل��رم��وز  بالفعل  يزيلون 
�ملدينة من  �آثار للمحتلني يف  و�أي 

�ل�شو�رع و�ملباين«.
�إع��الن مو�شكو ع��زم �لقو�ت  وج��اء 
�ل���رو����ش���ي���ة �لن�������ش���ح���اب ع���رب نهر 
منطقة  ي���ق�������ش���م  �ل��������ذي  دن�����ي�����رب، 
�أعقاب  يف  و�أوك���ر�ن���ي���ا،  خ��ري���ش��ون 

هجوم �أوكر�ين م�شاد مكثف.
يف �ل�شهرين �ملا�شيني، زعم �جلي�س 
�لع�شر�ت  ����ش��ت��ع��اد  �أن���ه  �لأوك�����ر�ين 
من �لبلد�ت و�لقرى �شمال مدينة 

خري�شون.
وميثل �لن�شحاب �لرو�شي �نتكا�شة 

م�������ش���ت���ه���دف���ة م�����ن ح������زب �ل���ع���م���ال 
فروعه  تتلقى  �ل���ذي  �ل��ك��رد���ش��ت��اين 
يف �شوريا و�لعر�ق �شربات ع�شكرية 
ق����وي����ة م����ن ت����رك����ي����ا، وك����ذل����ك من 
�شوريا،  �شمال  يف  �إرهابية  جماعات 
�لرتكي  �لوجود  عن  �لر��شية  غري 

هناك.

ملاذا ميدان تق�شيم؟
�ل�شياح  �ملنطقة  ه��ذه  ت�شتقطب   •

�ل�ش�������رطة و17 من �مل�����ارة.
• ��شتهدف تنظيم د�ع�س �لإرهابي 
تق�شيم  ميد�ن  يف  �ل�شتقالل  �شارع 
 2015 ع���اَم���ي  ه��ج��م��ات  ب�شل�شلة 
 500 �أ�شفرت عن مقتل  و2016، 
 2000 من  �أك��ر  و�إ�شابة  �شخ�س 

�آخرين بجروح.

وقت الذروة
قالت قناة “�إن تي يف” �لرتكية �إن 

من خمتلف بالد �لعامل، و�لأماكن 
للجماعات  ثمني  ه��دف  �ل�شياحية 
�لإرهابية يف �لدول �لتي يعتمد جزء 

�أ�شا�شي من دخلها على �ل�شياحة.
• ي�شهد �مليد�ن �كتظاظا يف معظم 
لإيقاع  ف��ر���ش��ة  يعني  مم��ا  �ل��وق��ت؛ 
وم�شاحة  �ل�شحايا،  من  ع��دد  �أك��رب 

�أو�شع لن�شر �لرعب.
“قلب  ب����اأن����ه  �مل�����ي�����د�ن  ي���و����ش���ف   •
ما  ل��ك��رة  �لناب�س”؛  �إ���ش��ط��ن��ب��ول 

�أ�شهر موقع ي�شهد مظاهر�ت ل�شتى 
�ألو�ن �لطيف �ل�شيا�شي.

ا�شتهداف متكرر لتق�شيم
ل�شل�شة  ت��ق�����ش��ي��م  م���ي���د�ن  ت��ع��ر���س 

هجمات �إرهابية �شابقة، منها:
�نتحاري  ت��ف��ج��ري   ،2010 يف   •
����ش�����������������ت��ه��دف ح��اف��ل�����ة ل��ل�����ش��رط��ة يف 
م����ي����د�ن ت��ق�����ش�����������������ي��م �أوق�����������������������ع 32 
رجال  م��ن   15 بينه�������م  جريح�����ا، 

�ملو�طنني  �أ���ش��و�ق جت��ذب  ي�شم من 
قدمية  تاريخية  و�أم��اك��ن  و�ل�شياح، 
�لباحثني  جت��ذب  حديثة  ومن�شاآت 

عن �لتنزه.
دبلوما�شية  بعثات  �ملنطقة  ت�شم   •
ورو�شيا،  ه��ول��ن��د�  منها  دول،  ل��ع��دة 
�ملوؤمتر�ت  �أه���م  ت�شت�شيف  وف��ن��ادق 
�ل���ت���ي ت�شم  و�مل���ن���اط���ق  �ل����دول����ي����ة، 
م�������ش���ال���ح �أج���ن���ب���ي���ة ع���ل���ى �أج����ن����دة 

�جلماعات �لإرهابية د�ئما.

فمنذ  ت��ر�ث��ي��ة،  قيمة  للمنطقة   •
مبكانة  حت����ظ����ى  م�������ش���ت  ق���������رون 
ك��ب��رية، وك��ان��ت يف �ل��ق��دمي منطقة 
�أحياء  على  �مل��ي��اه  )تق�شيم(  ت��وزي��ع 
وم��ن��اط��ق �مل���دي���ن���ة، وم����ن ه��ن��ا جاء 
ع�شكرية  ثكنة  قربها  وك��ان  �ل���ش��م، 
عثمانية، وحاليا بها ن�شب تذكاري 
للجمهورية �لرتكية وعيد �لتحرير 

و�لن�شر.
فهو  �شيا�شية،  رمزية  له  �مل��ي��د�ن   •

وا�سنطن حتذر بكني: 
ال�سراع على تاي�ان خيار �سيئ

•• وا�سنطن-وكاالت

�ل�شني  �إن  ميلي  م��ارك  �لأم��ري��ك��ي  �جل���رن�ل  �مل�شرتكة  �لأرك���ان  رئي�س هيئة  ق��ال 
�لتز�م  تاأكيد  و�أع���اد  ت��اي��و�ن،  على  �شر�عاً  دخلت  �إذ�  حقاً”  �شيئاً  “خيار�ً  �شتتخذ 

و��شنطن بتزويد �جلزيرة بامل�شاعد�ت �لع�شكرية.
�لنادي  ب�  فعالية  يف  ميلي  عن  تقرير  يف  �لأمريكي  تاميز”  “�إيبوك  موقع  ونقل 
�ملتحدة  �لوليات  �أن  �لثاين،  9 نوفمرب -ت�شرين  �لقت�شادي ملدينة نيويورك، يف 

�شتدعم تايو�ن “ع�شكرياً” بالتدريب وتوفري �لأ�شلحة.
“ملتزمون، من  عنه  �ل�شينية  بو�شت”  ت�شاينا مورنينغ  “�شاوث  ونقلت �شحيفة 
خالل قانون �لعالقات مع تايو�ن، مبو��شلة دعم �لوليات �ملتحدة لتايو�ن«. وقال 
فورية  خطط  �ل�شيني  �ل�شيوعي  للحزب  كانت  �إذ�  �لتنبوؤ  ي�شتطيع  ل  �إن��ه  ميلي 
�شن هجوم برمائي عرب  �ل�شعب على �حل��زب  �شيكون من  تايو�ن، ولكن  ملهاجمة 
يدركون  ب��د�أو�  �أنهم  �أعتقد  ذل��ك.  عمل  حقاً  �شعب  “�إنه  و�أ�شاف  تايو�ن.  م�شيق 

ذلك، ورمبا يقيمون �ملوقف و�إعادة ح�شاب ما ميكن فعله«.
�لعاملي”،  �لع�شكري  “�لتفوق  �إىل  بال�شعي  �ل�شيني  �ل�شيوعي  و�تهم ميلي �حلزب 
يف �أعقاب ت�شريحات �لزعيم �ل�شيني �شي جني بينغ يف �ملوؤمتر �لوطني للحزب يف 
�ل�شهر �ملا�شي و�لتي تعهد فيها برفع ميتوى قو�ته �مل�شلحة �إىل “معايري عاملية«.

و�أ�شاف “نحن على ما ير�م يف للمناف�شة، ول م�شكلة لدينا. لكن �إذ� كانت �ل�شني 
تريد دخول �شر�ع، ف�شيكون ذلك خيار�ً �شيئاً حقاً«.

ويطالب �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني بتايو�ن بو�شفها جزء�ً من �أر��شي �ل�شني يجب 
 ،1949 منذ  �ل��ذ�ت��ي  باحلكم  تتمتع  ت��اي��و�ن  لكن  �لرئي�شي.  �ل��رب  مع  �شملها  مل 
وتتمتع بدميقر�طية و�قت�شاد �شوق مزدهرين، ومل ي�شيطر عليها �حلزب مطلقاً.

 1979 و�لوليات �ملتحدة ملزمة قانوناً مبوجب قانون �لعالقات مع تايو�ن يف 
بتزويدها بو�شائل �لدفاع عن نف�شها، لكنها حتتفظ باتفاقيات مع �ل�شني تفيد باأن 

�أياً من �لقوتني لن يحاول تغيري �لو�شع �لر�هن من جانب و�حد.
ويعتقد �لنائب مايك غالغر �جلمهوري عن وي�شكون�شن، �أن د�فع لعب دور �ملنقذ 
�ل�شيني قد يقود �شي �إىل �لدخول يف �شر�ع مبا�شر مع �لوليات �ملتحدة، خا�شة �إذ� 
مل تردع و��شنطن �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني ردعاً فعاًل وت�شده عن غزو تايو�ن. 
ولتحقيق هذه �لغاية، دعا غالغر �لوليات �ملتحدة �إىل توجيه �لأ�شول �لع�شكرية 

�لأمريكية يف منطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادئ.
و�أ�شافت غالغر يف بيان يف 16 �أكتوبر-ت�شرين �لأول “نحن يف حاجة ما�ّشة �إىل 
�ل�شعور ب�شرورة قاهرة لو�شع �لقوة �ل�شارمة يف طريق �شي قبل فو�ت �لأو�ن. يبد�أ 
هذ� بتزويد تايو�ن بامل�شاعدة �لأمنية ونقلها �إىل مقدمة قائمة �ملبيعات �لع�شكرية، 
وزيادة �إنتاج �لذخرية �إىل �حلد �لأق�شى، وزيادة �لقوة �ل�شلبة �لأمريكية ون�شرها 

على �خلطوط �لأمامية يف �ملنطقة«.

“�لنفجار وقع بعد �ل�شاعة �لر�بعة 
�شارع  يف  �ل��زح��م��ة  ذروة  يف  ع�����ش��ر� 

�ل�شتقالل باإ�شطنبول«.
ي��وم �لعطلة  كما وق��ع �لن��ف��ج��ار يف 
يخرج  و�لتي  لالأتر�ك،  �لأ�شبوعية 
يف  و�لت�شوق  للتنزه  �لكثريون  فيه 

�مليد�ن.

ت�شامن حزبي
�ل�شيا�شية  �لأح������ز�ب  ق����ادة  �أ����ش���در 
�لكربى يف تركيا، بيانات تدين هذ� 

�لنفجار.
وق�������ال ك����م����ال ك���ل���ي���ج���د�ر �أوغ�����ل�����و، 
�جلمهوري:  �ل�����ش��ع��ب  ح���زب  زع��ي��م 
�لذين  ملو�طنينا  �لرحمة  “�أمتنى 
�ن��ف��ج��ار �شارع  �أرو�ح���ه���م يف  ف��ق��دو� 
�ل�شتقالل، و�أمتنى �ل�شفاء �لعاجل 

للم�شابني«.
بدورها، قالت مري�ل �أك�شرن، رئي�شة 
�لرحمة  “�أمتنى  �خل������ري:  ح�����زب 
�أرو�حهم  ف��ق��دو�  �ل��ذي��ن  ملو�طنينا 
�شارع  وق����ع يف  �ل����ذي  �لن���ف���ج���ار  يف 
�ل�شتقالل، و�أمتنى �ل�شفاء �لعاجل 

جلرحانا. ناأ�شف لهذه �خل�شارة«.
�ل�شعادة،  رئ��ي�����س ح���زب  ع���ربَّ  ب��امل��ث��ل 
مت��ي��ل ك���رم �هلل �أوغ���ل���و، ع��ن حزنه، 
بقلق”،  �لتطور�ت  “نتابع  م�شيفا: 
�مل�شتقبل،  ح�����زب  رئ���ي�������س  ووج�������ه 
�ل��ت��ع��ازي لأ�شر  �أوغ��ل��و،  د�ود  �أح��م��د 
باباجان،  علي  فعل  كما  �لت�شحايا، 
رئ����ي���������س ح��������زب �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 

و�لتقدم.

بعد ا�ستعادة خري�س�ن.. »البحث عن جن�د رو�ض بالزي املدين«

انفجار تق�سيم .. 6 اأ�سباب وراء ا�ستهداف »قلب اإ�سطنب�ل الناب�ض«
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•• وا�سنطن-وكاالت

����ش���رب���ت �لن����ق���������ش����ام����ات �حل�����زب 
بعد  �لأم��������ريك��������ي،  �جل�����م�����ه�����وري 
�لن�شفية  �لنتخابات  يف  �لإخ��ف��اق 
�ل����ت����ي ج�������اءت خم���ي���ب���ة ل����الآم����ال، 
ب���ع���د حت��ق��ي��ق م��ك��ا���ش��ب �أق������ل من 
وتفوق  �ل���ن���و�ب،  مبجل�س  �مل��ت��وق��ع 
على  بال�شيطرة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 

جمل�س �ل�شيوخ.
ووفق �شحيفة “و��شنطن بو�شت”، 
ماأزًقا  يو�جهون  فاإن �جلمهوريني 
وجودًيا حول من يقود �حلزب بعد 
تر�مب،  دون��ال��د  �ل�شابق  �لرئي�س 
�لرت�شح  �إع������الن������ه  ق���ب���ل  وذل��������ك 
 ،2024 �ل��رئ��ا���ش��ة يف  لن��ت��خ��اب��ات 

هذ� �لأ�شبوع.
فاإن  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شحيفة  ووف���ق 
بالنتخابات  �مل��ح��ب��ط��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�لن�شفية، �إىل جانب خ�شارة تر�مب 
�لرئي�س  �أم�������ام   2020 ع�����ام  يف 

�حلايل جو بايدن �أدت �إىل:
زيادة �حلديث �لعام و�خلا�س بني 
�جل���م���ه���وري���ني ح����ول �ل��ت��ف��ك��ري يف 

عامل ما بعد تر�مب.
�جلمهوريني  م���ن  م���ت���ز�ي���د  ع����دد 
يحاولون تهمي�س تر�مب و�لدخول 

يف جيل جديد من قادة �حلزب.
تر�مب،  ب��ال��ل��وم  يلقون  �ل��ك��ث��ريون 
�لنتخابات  خ�����الل  دف�����ع  �ل������ذي 
متطرفني  مبر�شحني  �لتمهيدية 
�لنتخابات  يف  �شيئة  نتائج  حققو� 

�لن�شفية �لعامة.
�ملانحني  كبار  من  �لعديد  يحاول 
�لآخرين  �ملر�شحني  دع��م  للحزب 

بعد �أن �شئمو� من تر�مب.

•• وا�سنطن-وكاالت

ما�شتو  كورتيز  كاثرين  ف��وز  ج��اء 
مبقعد  ن��ي��ف��اد�  ولي���ة  يف  �ل�شعب 
جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي مبثابة 
طوق �لنجاة للحزب �لدميقر�طي 
حيث �أف�شل خطط �جلمهوريني يف 
�ل�شيطرة على �لكونغر�س، وح�شم 
ب�شكل كبري �ملعركة �ل�شيا�شية بني 
�إجر�ء  �أي���ام م��ن   4 �حل��زب��ني بعد 

�لنتخابات.
بعد  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون  وو�����ش����ل 
�ملقعد  �إىل  ما�شتو  ف��وز  �إع��الن��ه��م 
50 بينما ظل �جلمهوريون  رقم 
جمل�س  يف   ،49 رق��م  �ملقعد  عند 
�لعليا  �لغرفة  يعد  �ل��ذي  �ل�شيوخ 
من  يتكون  �ل���ذي  �لكونغر�س  يف 
ف����ازو�  ل���و  100 م��ق��ع��د، وح���ت���ى 
�ملتبقي  باملقعد  �لأح��م��ر  �حل���زب 
من  �لأغلبية  �شتكون  جورجيا  يف 
�إن  ح��ي��ث  �لأزرق  �حل���زب  ن�شيب 
هاري�س  ك���ام���ال  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة 
مت���ل���ك ك�������ش���ر ق�����اع�����دة �ل���ت���ع���ادل 
وت��رج��ي��ح ك��ف��ة �مل���ي���ز�ن خ���الل �أي 

ت�شويت ب�شفتها رئي�شة �ملجل�س.

ماذا يعني ذلك؟
نيوز”:  ���ش��ي  ب��ي  “�إيه  �شبكة   •
�أن �لدميقر�طيني  �لنتيجة تعني 
يف جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ مي��ك��ن��ه��م �أن 
ي��ت��ن��ف�����ش��و� �ل�����ش��ع��د�ء ب��ع��د حملة 
�نتخابية متقلبة يف منت�شف �ملدة 
�أكدت مدى �شعف قب�شة �حلزب 

على �ل�شلطة.

ح��ول جن��اح �حل��زب يف �لنتخابات 
�لرئا�شية �ملقبلة«.

�جلمهوريني  �أن  “�أعتقد  وت��اب��ع: 
مل يكن لديهم مر�شحني موؤهلني 
�لنتخابات،  ل��ت��ل��ك  ك�����اف  ب���ق���در 
تر�شح  جلبها  ت��اأث��ري�ت  هناك  كما 
�ل�شود  �لأم���ريك���ي���ني  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
يف ت��ل��ك �لن��ت��خ��اب��ات م���ا ق��ل��ل من 

حظوظ �حلزب �جلمهوري«.
لإعالن  ي�شعى  “تر�مب  وي���ردف: 
�تهام  لئحة  ���ش��دور  قبل  تر�شحه 
����ش���ده ب�����ش��ب��ب ����ش���وء ت��ع��ام��ل��ه مع 
مغادرته  ب��ع��د  �ل�����ش��ري��ة  �ل���وث���ائ���ق 
تلك  لأن������ه يف  �لأب����ي���������س،  �ل���ب���ي���ت 
�لعدل  وز�رة  ����ش���ت���و�ج���ه  �حل����ال����ة 
كيفية  ح��ول  �شعبة  ع��دة  خ��ي��ار�ت 

توجيه �لتهامات له«.
مركز  رئي�س  باتيوك،  �خلبري  �أم��ا 
و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �ل��ب��ح��وث 
فيقول  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  مبعهد 
�ل�شاب �جلمهوري  “بروز جنم  �إن 
دي�شانتي�س،  رون  ف��ل��وري��د�،  ح��اك��م 
وغريه  تر�مب  فر�س  من  �شيقلل 
�مل����ع����رتك  �ل���������ش����ن يف  م������ن ك�����ب�����ار 
�لن��ت��خ��اب��ي �لأم���ريك���ي �مل��ق��ب��ل بال 

�أدنى �شك.
“��شتطالعات  �أن  ب��ات��ي��وك  وت��اب��ع 
�ل���ر�أي �أظ��ه��رت ع��دم رغبة غالبية 
�ل�شيناريو  ب��ت��ك��ر�ر  �لأم���ريك���ي���ني 
لرت�مب   2020 لعام  �لنتخابي 
�إىل  لف����ت����اً   ،2024 ����ش���ب���اق  يف 
بحظر  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  ق����ر�ر  �أن 
�لإجها�س باأمريكا بناء على طلب 
�ملحافظني �جلمهوريني كان �شببا 
رئي�شيا يف �إخفاقهم يف �لنتخابات 

�لن�شفية«.

�لو��شح  م���ن  ك����ان  ل����ذ�  ل��ل��غ��اي��ة، 
�إقبال  �أن  �ل�شيوخ  جًد� يف جمل�س 
�لت�شويت  ع���ل���ى  �جل���م���ه���وري���ني 
�ملحتمل  وم��ن  ا  منخف�شً �شيكون 
�لدعم  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ي��ق��دم��و�  �أل 

لهوؤلء �ملر�شحني
�لأمر باجلمهوريني  �نتهى  �إذ�   •
جمل�س  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���ط���رة  �إىل 
حالة  نتوقع  �أن  فيمكننا  �ل��ن��و�ب، 
م���ن �جل���م���ود يف �ل��ك��ون��غ��ر���س مع 
عدم �إجناز �أي �شيء وعدم مترير 
�أي ت�شريع رئي�شي خالل �لعامني 

�ملقبلني.
نتوقع  �أن  �����ا  �أي�����شً ميكنن�������ا   •
�ملزيد  ���ش��ت��دف��ع  ب���اي���دن  �إد�رة  �أن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة بدون  م���ن �لأو�م�������ر 
�جل��م��ه��وري��ني، ول��ك��ن م��ن �ل�شهل 
�لرئي�س  قبل  من  عنها  �ل��رت�ج��ع 

�لقادم.
يتعلق  فيما  �ملثال،  �شبيل  على   •
باأي �شفقة نووية مع �إي��ر�ن، من 
�إد�رة  ت��ق��دم��ه��ا  �أن  �مل���رج���ح  غ���ري 
ب���اي���دن ع��ل��ى �أن���ه���ا م���ع���اه���دة �إىل 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �أو ب����اأي ���ش��ك��ل �آخ���ر، 
�شيا�شات  ت��ب��ن��ي  حت������اول  ورمب������ا 
�إ�شر�ف  لتجنب  �جل��ان��ب  �أح��ادي��ة 

�لكونغر�س
• �إذ� �شارت �لأمور كما هو متوقع، 
وفاز �جلمهوريون مبجل�س �لنو�ب 
مع  �لختالفات  من  �لرغم  على 
جمل�س �ل�شيوخ، ميكننا �أن نتوقع 
�إد�رة  يف  �لتحقيقات  من  �لعديد 
بايدن وعالقات جنله مع �ل�شني 

وغريها

�لرئي�س  حمافظون  حلفاء  �نتقد 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  �ل�����ش��اب��ق 
�لإخبارية،  و�لقنو�ت  �لجتماعي 
�أن  �إذ� ك���ان ي��ج��ب  وت�����ش��اءل��و� ع��م��ا 

ي�شتمر كزعيم للحزب.
�شعار�ته  �أن  يعتربون  �جلمهورين 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة �ل�����ت�����ي و����ش���ف���وه���ا 
ب�”�ل�شامة” هي �شبب �لف�شل يف 3 

دور�ت �نتخابية متتالية.
م�شوؤوًل  باعتباره  ل��رتم��ب  ينظر 
“�لنهاية  ع�����ن  ك���ب���ري  ح�����د  �إىل 

�ملخيبة” للجمهوريني.
كما �أثارت �شيطرة �لدميقر�طيني 
�لأمريكي،  �ل�شيوخ  جمل�س  على 
�ت��ه��ام��ات م��ت��ب��ادل��ة د�خ����ل �حلزب 
منتقدو  �أل����ق����ى  �إذ  �جل����م����ه����وري، 
لالأد�ء  نظر�  عليه  باللوم  تر�مب، 
�جلمهوريني،  للمر�شحني  �ل�شيء 
ك��م��ا �ن��ت��ق��د ج��م��ه��وري��ون �آخ�����رون 
زعيمهم يف جمل�س �ل�شيوخ ميت�س 
ماكونيل، وفقا ملوقع “بي بي �شي” 

�لربيطاين.
�مل���ت���و�����ش���ع���ة  �ل����ن����ت����ائ����ج  �أن  ك����م����ا 
ت�شاوؤلت  �أث�������ارت  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني 
تر�مب،  ج��اذب��ي��ة  ب�����ش��اأن  ج���دي���دة 
�حت�شنه  �ل��ذي  �حل��زب  وم�شتقبل 
متاماً، ويبدو �أنه معر�س للخطر، 
لأقوى  جديد�ً  دفعة  �أعطت  بينما 
م��ن��اف�����ش��ي��ه �مل��ح��ت��م��ل��ني يف �حل���زب 
وكالة  ت���ق���ول  ك���م���ا  �جل����م����ه����وري، 
�لأمريكية،  بر�س”  “�أ�شو�شيتد 

�لتي �أكدت �أن:

�ختيار  ل���ك���ن  ت���اري���خ���ي���ة  ف���ر����ش���ة 
موؤهلني  غ���ري  مل��ر���ش��ح��ني  ت���ر�م���ب 

�أهدر تلك �لفر�شة«.
�لآن  ت���ر�م���ب  “خ�شر  و�أ������ش�����اف: 
للحزب  متتالية  �نتخابات  ثالثة 
للتوقف  �لوقت  وح��ان  �جلمهوري 

وفق قوله. عن هذه �ل�شخافات”، 
وك���ان���ت �ل��ن��ائ��ب��ة �لأم���ريك���ي���ة عن 
ت�شيني  ل��ي��ز  �جل���م���ه���وري  �حل����زب 
تر�مب  دون���ال���د  ت��ر���ش��ح  �إن  ق��ال��ت 
 2024 �ل��رئ��ا���ش��ة يف  لن��ت��خ��اب��ات 
عن �حلزب �جلمهوري “من �شاأنه 

حتطيم �حلزب«.

�شعود جنم رون دي�شانتي�س
م����������ن ج������ه������ت������ه ق�������������ال �خل�����ب�����ري 
�لطويل،  ج����الل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�نتخابات  يف  ت���ر�م���ب  ف���ر����س  �إن 
�أم�������ام  ����ش���ئ���ي���ل���ة  ب�����ات�����ت   2024
رون  �جل��دي��د  �جل��م��ه��وري  خ�شمه 
دي�شانتي�س، بعد �أن �أ�شاع �لفر�شة 
�شوء  و�����ش���ت���غ���الل  �حل�������زب  ع���ل���ى 
�لقت�شادية  �لأم��ريك��ي��ني  �أو���ش��اع 
�حل��ال��ي��ة ج����ر�ء ���ش��ي��ا���ش��ات �حلزب 

�لدميقر�طي.
وع������ن �ن�����ت�����ق�����اد�ت �جل���م���ه���وري���ني 
ي�شيف  �لنتخابات  بعد  ل��رت�م��ب 
نيوز  “�شكاي  مل����وق����ع  �ل����ط����وي����ل 
“�جلمهوريني  �أن  عربية”، 
�لن�شفية  �لن��ت��خ��اب��ات  نتائج  بعد 
ي�شكل عبئا  بات  �أن تر�مب  �أدرك��و� 
ع��ل��ى ح��زب��ه��م، وي�����ش��اروه��م �لقلق 

جمل�س  يف  �لب�شيطة  �لأغلبية   •
�لقدرة  �حل���زب  �شتمنح  �ل�����ش��ي��وخ 
�لذين  �لق�شاة  �ملو�فقة على  على 
�ملنا�شب  ل�شغل  بايدن  يختارهم 
وحماكم  �مل��ق��اط��ع��ات  حم��اك��م  يف 

�لد�ئرة و�ملحاكم �لعليا.
• �شيكون هذ� �أمًر� حا�شًما ب�شكل 
لك�شب  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني  خ���ا����س 
�لعليا  �ملحكمة  يف  جديدة  مقاعد 
 3-6 باأغلبية  �لآن  تتمتع  �ل��ت��ي 

من �ملحافظني.
• من خالل �ل�شيطرة على جمل�س 
للدميقر�طيني  مي��ك��ن  �ل�����ش��ي��وخ، 
ير�شله  �ل�����ذي  �ل��ت�����ش��ري��ع  رف�������س 
�أن  �ل��ذي يحتمل  �ل��ن��و�ب  جمل�س 

ي�شيطر عليه �جلمهوريون.
�جلمهورية  �خل��ط��ط  ت��ع��ل��ي��ق   •

لتحقيقات بايدن.
�جل���م���ه���وري���ون  خ���ط���ط  و�أد   •
لإجر�ء حتقيقات يف �أن�شطة �إد�رة 
ب��اي��دن وجن��ل��ه ه��ان��رت �ل���ذي كان 
�أوكر�نيا  له تعامالت جتارية مع 

و�ل�شني.
باأغلبية  �لحتفاظ  خ��الل  من   •
�ل�شيوخ،  جم���ل�������س  يف  ب�����ش��ي��ط��ة 
����ش���ي���ح���اف���ظ �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ون 
�للجان  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��م  ع��ل��ى 
منع  �إىل  بالإ�شافة  و�لتحقيقات، 
جمل�س  ق��ب��ل  م���ن  حم�����اولت  �أي 

�جلمهوريني لعزل بايدن.
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني  ح������ال ف������از   •
زي���ادة  �إىل  ���ش��ي��وؤدي  يف ج��ورج��ي��ا 
ما   49-51 �إىل  �لأغ����ل����ب����ي����ة 
ي���ع���ط���ي���ه���م م����ي����زة �إ�����ش����اف����ي����ة يف 

املحلل ال�شيا�شي وع�شو 
احلزب الدميقراطي 

االأمريكي مهدي عفيفي 
لـ”�شكاي نيوز عربية«:

على  �لدميقر�طيني  �شيطرة   •
جمل�س �ل�ش�������يوخ حتى ول��و بف�ارق 
�أنه  خ��ا���ش��ة  ج���د�  م��ه��م  ب�ش�������يط 
على  �مل��و�ف��ق��ة  �شالحي�ات  ميلك 
�لرئي�س  وت��ع��ي��ي��ن��ات  تر�ش��يحات 
كاملحكمة  �حل�����ش��ا���ش��ة  �مل���ر�ك���ز  يف 
و�لفيدر�لية  �لعليا  �لد�شتورية 

و�لوز�ر�ت و�لتفاقات �لكبرية
• و�ع�����ت�����رب �أن��������ه ح���ت���ى ل�����و ف���از 
�لنو�ب  مب��ج��ل�����س  �جل��م��ه��وري��ون 
متوقع  ه��و  كما  ب�شيطة  باأغلبية 
يعني �أن �ل�شيا�شات �لدميقر�طية 

هي �لتي �شتمر
• �لن��ت��خ��اب��ات ك��ان��ت �أك���رب دليل 
ع��ل��ى وع����ي �مل����و�ط����ن �لأم���ريك���ي 
�ل���ر�أي ج��اء م�شاند� ود�عما  ك��ون 
�لظروف  رغ����م  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ل�شتقر�ر  وع����دم  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�لدويل
�ملخت�شة  �لأم���ريك���ي���ة  �خل���ب���رية 
�إيرينا  �ل����دول����ي����ة،  �ل���������ش����وؤون  يف 
نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شوكرمان، 

عربية«:
�ش���يطرة �لدميقر�طيني  كانت   •
على جمل�س �ل�شيوخ متوقعة لأن 
ثلث �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ فقط 

كان متاًحا لنتز�ع �ل�شيطرة.
ع��الوة على ذل��ك، كانت جودة   •
�مل����ر�����ش����ح �مل�����دع�����وم م����ن ت���ر�م���ب 
�شيئة  �ل�شيوخ  جمل�س  لع�شوية 

�لبالد يف �لوقت �لر�هن«.

فر�س ترامب
��شتغالل  �إىل  ت����ر�م����ب  و����ش���ع���ى 
�لن�شفي  �ل���ت���ج���دي���د  �ن���ت���خ���اب���ات 
�ل�شيا�شي  ن��ف��وذه  لإث��ب��ات  كفر�شة 
�لد�ئم بعد خ�شارته للبيت �لأبي�س 

يف عام 2020.
330 مر�شحاً يف  �أك��ر م��ن  و�أي���د 
وغالباً  �لق����رت�ع،  خ��الل  �شباقات 
مر�شحني  ����ش���ع���ود  يف  ����ش���اه���م  م����ا 

بع�س �حللفاء ح�شو� تر�مب على 
تاأجيل �إعالن تر�شحه لالنتخابات 

�لرئا�شية 2024.
ت��رك��ي��ز �حل����زب �ل��ك��ام��ل ي��ج��ب �أن 

ين�شب على ولية جورجيا.
م�شت�شار  ميللر،  جي�شون  وي��ق��ول 
باأن  “�شاأن�شحه  �ل�����ش��اب��ق:  ت��رم��ب 
ما  �إىل  ت��ر���ش��ح��ه  �إع������الن  ي���وؤج���ل 
جورجيا”،  يف  �لإع����ادة  ج��ول��ة  بعد 
لأن  ب��ح��اج��ة  “جورجيا  م�شيفاً: 
ت����ك����ون حم������ور ك����ل ج���م���ه���وري يف 

بالنتخابات �ملقبلة �أو تر�شحه من 
�لأ�شل.

و�أ���ش��اف��ت: “مت �إل��ق��اء �ل��ل��وم على 
ت�شاوؤل  بعد  علني  ب�شكل  ت��ر�م��ب 
�ل��ف��ر���س �جل��م��ه��وري��ة لأن�����ه دعم 

مر�شحني يفتقرون للخربة«.
وق��������ال �خل����ب����ري �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
ب��احل��زب �جل��م��ه��وري ���ش��ك��وت ريد 
�لأمريكيني من  ��شتياء  “بعد  �إن��ه 
جو  �لرئي�س  و�شيا�شات  �لت�شخم 
�جلمهوري  للحزب  �أتيحت  بايدن 

ت�شوبهم  ل���ل���خ���ربة  “يفتقرون 
و�حتفل  ب�شدة”،  خ��ط��رية  ع��ي��وب 
�لنتخابات  يف  ب���ان���ت�������ش���ار�ت���ه���م 
“�أ�شو�شيتد  وف�����ق  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة، 

بر�س” �لأمريكية.
وذكرت �شحيفة نيويورك تاميز �أن 
تر�مب يو�جه هجوما من خمتلف 
�أط��ي��اف �حل���زب �جل��م��ه��وري، بعد 
للمر�شحني  �خل�شائر  من  �شل�شلة 
�ل����ذي����ن �خ���ت���اره���م ودع���م���ه���م، ما 
ي��ع��د م���وؤ����ش���ر�ً ع��ل��ى ���ش��ع��ف ف���وزه 

�لنتخابات  ك�����ش��ف��ت  �ل�������ش���ي���وخ، 
���ا ع���ن ب��ع�����س ن��ق��اط �شعف  �أي�������شً

�جلمهوريني.
• ر�شح ناخبو �حلزب �جلمهوري 
يف وليات مثل جورجيا وبن�شلفانيا 
�ملر�شحني  م��ن  �شل�شلة  و�أري���زون���ا 
غ�����ري �مل���خ���ت���ربي���ن و�مل���ع���ر����ش���ني 
بناًء  �حل����الت  معظم  يف  ل��ل��ج��دل 
على طلب �لرئي�س �ل�شابق تر�مب 

مترير عدد حمدود من م�شاريع 
�مل���ث���رية ل��ل��ج��دل �لتي  �ل���ق���و�ن���ني 
باأغلبية  ب���ال���ت���ق���دم  ل���ه���ا  ُي�����ش��م��ح 
خ�شر  �لأ�شو�تلماذ�  من  ب�شيطة 

�جلمهوريون؟
�لأمريكي:  هيل”  “ذ�  م��وق��ع   •
�لن�شفية  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن  رغ����م 
لأغلبية  وج��ودًي��ا  ت��ه��دي��ًد�  �شكلت 
جمل�س  يف  �ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي�����ني 

�لتي  �ل����ولي����ات  يف  �مل���ت���اأرج���ح���ني 
بها  ي���ف���وز  �أن  �مل���م���ك���ن  م����ن  ك�����ان 
�جل���م���ه���وري���ون يف ظ����ل ظ����روف 

خمتلفة
دع�������م  مت  �مل���������ق���������اب���������ل،  يف   •
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني ب���ق���ائ���م���ة من 
�ملر�شحني �لذين مت �ختبارهم يف 
�لت�شاري�س  على  للتغلب  �ملعركة 

�ل�شيا�شية غري �لودية

�لذين كافحو� ملو�كبة مناف�شيهم 
�لدميقر�طيني يف جمع �لتربعات 
�أنف�شهم  وج��������دو�  م����ا  وغ����ال����ًب����ا 
يت�شدون لالأ�شئلة� حول تاريخهم 

وموؤهالتهم �ل�شخ�شية.
ب�����ش��اأن ق�شايا  �ل��ن��اخ��ب��ني  ق��ل��ق   •
و�إنكار  �لإج���ه���ا����س  ح��ق��وق  م��ث��ل 
�لقاعدة  ح����ف����زو�  �لن���ت���خ���اب���ات 
�لناخبني  و�أوقفو�  �لدميقر�طية 
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ماذا تعني �سيطرة الدميقراطيني على جمل�ض ال�سي�خ؟

 رئي�ض جن�ب اأفريقيا يتجاهل دع�ات اإىل ا�ستقالته 
•• جوهان�سربغ-اأ ف ب

جت��اه��ل رئ��ي�����س ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا ���ش��ريي��ل ر�م����اب����وز� دع����و�ت 
وف�شاد  �شرقة  جر�ئم  على  بت�شرته  مز�عم  ب�شبب  لال�شتقالة 
وخطف، يف وقٍت ُي�شرف على �لتح�شري ملوؤمتر حزبي رئي�شي 

�ل�شهر �ملقبل.
�مل���وؤمت���ر �لوطني  �ل���ق���ر�ر يف ح����زب  و�ج��ت��م��ع��ت ه��ي��ئ��ة ���ش��ن��ع 
�لإفريقي �حلاكم يف �إحدى �شو�حي جوهان�شربغ خالل عطلة 
نهاية �لأ�شبوع ملناق�شة �ل�شتعد�د�ت للموؤمتر �لنتخابي �ملقبل 

للحزب.
وط��غ��ى على �لج��ت��م��اع ج��دل ب�����ش��اأن �لت��ه��ام��ات �ل��ت��ي تالحق 

�ل����دولر�ت  م��الي��ني  �شرقة  ج��رمي��ة  على  بالت�شرت  ر�م���اب���وز� 
�لنقدية من مزرعة ميلكها للما�شية.

�لبقاء  ر�م��اب��وز�  حم��اول��ة  باإجها�س  �لف�شيحة  ه��ذه  وت��ه��دد 
لولية ثانية على ر�أ�س حزب �ملوؤمتر �لوطني �لإفريقي �لذي 
يختار يف كانون �لأول/دي�شمرب رئي�شا جديد� له يف �نتخابات 
�حلزب  م��ر���ش��ح  تلقائيا  فيها  �ل��ف��ائ��ز  ي�شبح  ح��ي��ث  د�خ��ل��ي��ة، 

لالنتخابات �لرئا�شية �ملقبلة عام 2024.
��شتجو�بات  �ملغلق  �ملوؤمتر  �لرئي�س يف  و�جه  ورد،  وبح�شب ما 
رف�س  لكنه  للتنحي،  ودع����و�ت  �حل���زب  د�خ���ل  مناف�شيه  م��ن 
�لإجابة م�شري� �ىل �أن �ملوؤمتر �شريكز على �إعادة بناء �حلزب.

ويف �لكلمات �خلتامية �لتي بثها �لتلفزيون يف نهاية �ملوؤمتر، 

وركز  تالحقه  �لتي  �لف�شاد  ق�شايا  �ىل  ر�م��اب��وز�  يتطرق  مل 
بدل من ذلك على �ل�شيا�شات �لجتماعية.

وقال �ملتحدث �لرئا�شي فين�شنت ماغوينيا يف موؤمتر �شحايف 
حال  يف  �شرور”  بكل  “�شيتنحى  ر�م��اب��وز�  �إن  �شابق  وق��ت  يف 

وجهت �إليه تهمة، لكنه �شدد على �أن �لأمر لي�س كذلك.
ومبوجب قو�عد حزب �ملوؤمتر �لوطني �لإفريقي، يكون �أمام 
لرتك  يوما   30 خطرية  جر�ئم  بارتكاب  �ملتهمني  �لأع�شاء 

منا�شبهم �أو مو�جهة �لتهام.
رئي�س  ق��دم  �أن  بعد  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و  يف  �لف�شيحة  وظ��ه��رت 
�ملخابر�ت �ل�شابق يف جنوب �إفريقيا �شكوى �إىل �ل�شرطة زعم 
�شرق  �شمال  يف  �لرئي�س  م��زرع��ة  �قتحمو�  ل�شو�شا  �أن  فيها 

�ل��ب��الد و���ش��رق��و� 4 م��الي��ني دولر ن��ق��د� ك��ان��ت خم��ب��اأة د�خل 
�ل�شرقة عن  �أخفى  ر�مابوز�  �أن  �ل�شكوى  �أث��اث. وزعمت  قطع 
�ل�شلطات وبدل من ذلك نظم عملية خطف ور�شوة لّل�شو�س 

ل�شر�ء �شمتهم.
�ل�شطو، لكنه نفى ق�شّيَتي  �لرئي�س بحدوث عملية  و�عرتف 

�خلطف و�لر�شوة قائال �إنه �أبلغ �ل�شرطة بال�شرقة.
ويف وقت �شابق هذ� �ل�شهر، نفى ر�مابوز� �رتكاب �أي خمالفة يف 

�شهادة �أمام جلنة برملانية بحثت يف ما �إذ� كان يجب �أن ُيعزل.
�ل�شلطة  �إىل  و�شل  �ل��ذي  ر�م��اب��وز�  �شمعة  �لق�شية  و�شوهت 
حفل  �ل��ذي  زوم��ا  جاكوب  عهد  بعد  �لف�شاد  حماربة  متعهد� 

بق�شايا �لك�شب غري �مل�شروع.

اأمريكا تفر�ض عق�بات على �سبكة للم�سرتيات الع�سكرية لرو�سيا وا�سنطن : اإنهاء حرب اأوكرانيا يحل م�ساكل االقت�ساد 
•• نو�سا دوا-اأ ف ب

�إنهاء �حلرب يف  �أن  �أعلنت وزيرة �خلز�نة �لأمريكية جانيت يلني �لثنني 
�أوكر�نيا هو �لطريقة �لأف�شل ملعاجلة م�شاكل �لقت�شاد �لعاملي، يف ر�شالة 

و��شحة �إىل رو�شيا قبل قمة جمموعة �لع�شرين يف �إندوني�شيا.
وقالت يلني ل�شحافيني على هام�س �جتماع مع نظريها �لفرن�شي برونو 
لومري �إن “�إنهاء �حلرب �لتي ت�شنها رو�شيا هو و�جب �أخالقي وهو بب�شاطة 
�أف�شل ما ميكن فعله لالقت�شاد �لعاملي«. و�لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا لي�س 
�قت�شاد�   20 �لتي ت�شم  �لقمة  �أعمال  مطروحا ب�شكل ر�شمي على جدول 
�لق�شايا  على  �لرتكيز  �إىل  �لع�شرين  جمموعة  مو�شكو  ودع��ت  رئي�شيا. 
�حلرب  لكن  و�لأمنية.  �ل�شيا�شية  �لق�شايا  من  بدل  و�ملالية  �لقت�شادية 
لها  كانت  �أ�شهر  ت�شعة  قبل  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �شنها  �لتي 

تد�عيات �قت�شادية عميقة، جتلت يف �رتفاع �أ�شعار �لطاقة و�لغذ�ء.
وترف�س  �شالم  مفاو�شات  �إىل  للقمة،  �مل�شيفة  �لدولة  �إندوني�شيا،  وتدعو 

�إد�نة مو�شكو مبا�شرة.
و�شدد برونو لومري من جهته على �حلاجة �إىل �لعمل للتخفيف من �لآثار 
�لق�شية  �أن  “�أعتقد  �لفرن�شي  �لقت�شاد  وزي��ر  وق��ال  للنز�ع.  �لقت�شادية 
وكيفية  �لطاقة  �أ�شعار  خف�س  �شبل  هي  �لطاولة  على  �ملطروحة  �لأوىل 

�لتخل�س من �لت�شخم«.

•• وا�سنطن-رويرتز

قالت وزيرة �خلز�نة �لأمريكية جانيت يلني �إن �لوليات 
عابرة  �شبكة  على  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات  �شتفر�س  �مل��ت��ح��دة 
للحدود ت�شم �أفر�د و�شركات وتعمل على �شر�ء تقنيات 

ع�شكرية للجهود �حلربية �لرو�شية يف �أوكر�نيا.
جمموعة  قمة  هام�س  على  لل�شحفيني  يلني  و�أ�شافت 
�شت�شتهدف  �لعقوبات  �إن  باإندوني�شيا  �لع�شرين يف بايل 
ماليون،  مي�شرون  بينهم  م��ن  كيانا،   28 و  ف���رد�   14
�أماكن تو�جدهم.  ولكنها رف�شت �لإدلء بتفا�شيل عن 
و�أ���ش��اف��ت �أن���ه م��ن �مل��ق��رر ���ش��دور �إع���الن يف وق��ت لحق 

�ليوم �لثنني.
“هذ� جزء من جهدنا �لأكرب  وقالت يلني لل�شحفيني 
�ملعد�ت  من  وحرمانها  �حلربية  رو�شيا  جهود  لتعطيل 

�لتي حتتاجها من خالل �لعقوبات وقيود �لت�شدير«.
�لتي  �لتقنيات  ب�شاأن  بتفا�شيل  �لإدلء  يلني  ورف�شت 
�مل�شرتيات  ل��وق��ف  حم��اول��ة  يف  �لعقوبات  �شت�شتهدفها 
عقوبات  �لأمريكية  �خل��ز�ن��ة  وز�رة  فر�شت  �لرو�شية. 

رو�شيا  يف  �لكربى  �لع�شكرية  �ل�شناعية  �ل�شركات  على 
�لأمريكية  �مل��ك��ون��ات  ���ش��ادر�ت  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  و�أوق��ف��ت 
يف  ��شتخد�مها  مت  �لتي  �لأمريكية  و�لتقنيات  �ل�شنع 
بع�س �ملعد�ت �لع�شكرية �لرو�شية. وقالت يلني �إن هذه 

كانت لها بالفعل تاأثري على �شري �ملعارك يف �أوكر�نيا.
�إير�ن  م��ن  ط��ائ��ر�ت م�شرية  ���ش��ر�ء  م��ن  رو�شيا  ومتكنت 
��شتخد�مها ملهاجمة �ملدن و�لبنية �لتحتية للطاقة  مت 
�لع�شكرية  و�ل�شناعات  �لكيانات  وتخ�شع  �أوكر�نيا.  يف 
ب�شبب  ���ش��ارم��ة  �أم��ري��ك��ي��ة  لعقوبات  بالفعل  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�إذ�  ما  يت�شح  ومل   ، �ل��ن��ووي  للتطوير  طهر�ن  برنامج 
ذخرية  ب�شر�ء  مرتبطة  �لعقوبات  ه��ذه  م��ن  �أي  ك��ان��ت 

�لطائر�ت �مل�شرية.
وقالت يلني �أي�شا �إن �لوليات �ملتحدة �شتو��شل يف نف�س 

�لوقت دعم �أوكر�نيا بامل�شاعد�ت �ملالية و�لقت�شادية.
�إ�شافية لتقدمي  4.5 مليار دولر  �إد�رة بايدن  وطلبت 
�إنه  يلني  وق��ال��ت   ، لأوك��ر�ن��ي��ا  ع�شكرية  غ��ري  م�شاعد�ت 
مبجرد �حل�شول على مو�فقة �لكوجنر�س �شتبد�أ وز�رة 

�خلز�نة على �لفور يف �شرفها لأوكر�نيا.



الثالثاء   15  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13698  
Tuesday    15    November    2022   -  Issue No   1369812

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : بوك كيرب خدمات �ملحا�شبة

رخ�شة رقم:CN 2397878 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شنا �قبال حممد �قبال ٧5%

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة كو�جا فاريدول ح�شن كو�جا ر�زيويل ح�شن %25
تعديل مدير / �إ�شافة �شيد حممد على �شيد ��شد على

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد يون�س �حمد �خل�شر �حلو�شنى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ بوك كيرب خدمات �ملحا�شبة

BOOKKEEPER ACCOUNTING SERVICES
�إىل/ بوك كيرب خلدمات �ملحا�شبة ذ.م.م

BOOK KEEPER ACCOUNTING SERVICES L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شركة   - �ل�شيار�ت  لتاجري  كارلو  مونت   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم:CN 1173856 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ألتا �شارتوريا لالأزياء ذ.م.م

alta sartoria fashion LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ملجموعة �لدولية لالإ�شتثمار ذ.م.م

INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عاهد معروف عارف �لرطروط

تعديل ر�أ�س �ملال / من ١5٠٠٠٠ �إىل 5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ مونت كارلو لتاجري �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MONTE CARLO RENTA CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / مونت كارلو لتاجري �ل�شيار�ت ذ.م.م
MONTE CARLO RENTA CAR L.L.C.

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�شيار�ت  غيار  لقطع  �شبورت�س  جرمان   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�جلديده  رخ�شة رقم:CN 2825593 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل مدير / �إ�شافة حممد �شهيل �بو �لكا�شم

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ جرمان �شبورت�س لقطع غيار �ل�شيار�ت �جلديده

GERMAN SPORTS AUTO NEW SPARE PARTS

�إىل/ جرمان �شبورت�س لقطع غيار �ل�شيار�ت �جلديده - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

GERMAN SPORTS AUTO NEW SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مطعم جنمة لله ز�ر

رخ�شة رقم:CN 1843481 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم جنمة لله ز�ر

STAR LALAZAR RESTAURANT

�إىل/ مطعم و كافيه باك ماجنو
  PAK MANGO CAFE AND RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خمبز تنور  4٧8١٠٠3
تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5٦١٠٠٠3

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات  82٩٩٠١٠
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مغ�شلة �لورقاء للمالب�س

رخ�شة رقم:CN 1124088 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�شافة حممد في�شل خان عتيق �لرحمن

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد في�شل خان عتيق �لرحمن ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زبيده مهنا فا�شل

تعديل ر�أ�س �ملال / من ٠ �إىل 5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ مغ�شلة �لورقاء للمالب�س
AL WARQA' LAUNDRY

�إىل/ مغ�شلة �لورقاء للمالب�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALWARQA LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتو�شيل  جلف  �يليت   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لطلبات رخ�شة رقم:CN 4256853 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�شم جتاري من/ �يليت جلف لتو�شيل �لطلبات

ELITE GULF DELIVERY SERVICES

�إىل/ �يليت جلف للعقار�ت
  ELITE GULF PROPERTIES 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها  ٦82٠٠٠١
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تو�شيل �لطلبات 82٩٩٠١٠

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري جرين كلو�شا  رقم:3780220 
للنقليات و�ملقلولت �لعامة بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )للمنفذ �شدهم  ن�شرا(
�ملنفذ �شده / 1- مو�شى بن عبيد بن خلف �حلربي 2- حممد بن عبد�هلل بن �شفر �لب�شر  

ل�شالح �ملنفذ لهم /  
www. للمز�د�ت  �لإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �شينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  تعلن 
لبيع  وذلك   ،  2022/11/23 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ع�شر ظهر�  �لثانية  �ل�شاعة  emiratesauction.ae يف متام 

ح�شة �ملنفذ �شده )لعلى عطاء( يف �لعقار�ت �ملبينة على �لنحو �لتايل : 
- ح�شة من ح�شتني يف �لقطعة رقم 1230/ ح ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�شارقة ، �شعر �حل�شة : 2،430،000 درهم 

�شعر بد�ية �لعر�س : 1،215،000 درهم ، و�لعقار عبارة عن )�ر�س ف�شاء - ��شتعمال : جتاري / مكاتب / �شكني( 
- ح�شة من ح�شتني يف �لقطعة رقم 1230/ ل ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�شارقة ، �شعر �حل�شة : 2،092،500 درهم 

�شعر بد�ية �لعر�س : 1،046،250 درهم ، و�لعقار عبارة عن )�ر�س ف�شاء - ��شتعمال : جتاري / مكاتب / �شكني( 
يتوجب على �لر�غب بالإ�شرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�شر�ء �و �ل�شتف�شار عن ذلك مر�جعة ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين 
�لتقدم  �عرت��س  له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  لالإمار�ت 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
 رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
�ملنفذ �شده / 1- مو�شى بن عبيد بن خلف �حلربي 2- حممد بن عبد�هلل بن �شفر �لب�شر  

ل�شالح �ملنفذ لهم /  
www. للمز�د�ت  �لإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �شينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  تعلن 
لبيع  وذلك   ،  2022/11/23 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ع�شر ظهر�  �لثانية  �ل�شاعة  emiratesauction.ae يف متام 

ح�شة �ملنفذ �شده )لعلى عطاء( يف �لعقار�ت �ملبينة على �لنحو �لتايل : 
- ح�شة من ح�شتني يف �لقطعة رقم 1230/ ح ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�شارقة ، �شعر �حل�شة : 2،430،000 درهم 

�شعر بد�ية �لعر�س : 1،215،000 درهم ، و�لعقار عبارة عن )�ر�س ف�شاء - ��شتعمال : جتاري / مكاتب / �شكني( 
- ح�شة من ح�شتني يف �لقطعة رقم 1230/ ل ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�شارقة ، �شعر �حل�شة : 2،092،500 درهم 

�شعر بد�ية �لعر�س : 1،046،250 درهم ، و�لعقار عبارة عن )�ر�س ف�شاء - ��شتعمال : جتاري / مكاتب / �شكني( 
يتوجب على �لر�غب بالإ�شرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�شر�ء �و �ل�شتف�شار عن ذلك مر�جعة ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين 
�لتقدم  �عرت��س  له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  لالإمار�ت 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
 رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�ملدعو / فريتزى دى  فقد 
لر� كالف�شيال�س ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )B3675554P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0509939090

فقدان ج�از �سفر
لزعر  ليلى   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�مل���������غ���������رب   �جل���ن�������ش���ي���ة   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )5 3 9 5 0 1 7 O A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0545447276

فقدان ج�از �سفر

روه������������ان   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
��������ش�������ا��������ش�������ي�������ده�������ار�ن ب�����ي�����الى 
كي�شافا  ب��ي��الى  ���ش��ا���ش��ي��ده��ار�ن 
جو�ز  �جلن�شية  �لهند   ، بيالي 
 )4646350N( رق��م  �شفره 
عليه  ي����ع����ر  مم�����ن  ي����رج����ى   -
�و  �لهندية  بال�شفارة  ت�شليمه 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان ج�از �سفر
ر�ج  ب���ي���ن���و   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
، �لهند  ت��الوي��ال ر�ج��ي��ن��درن 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )3064009V(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر
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مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIIPOR2022 /0004856 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شركة نيكو �نرتنا�شونال للتجارة �لعامة ذ.م.م - �لعنو�ن ٩55٦١8٠ 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2٠22/٩/28 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 

ل�شالح / �شركة �نو�ر �لب�شائر لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م بالتايل :
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )�شبعة 
متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بو�قع  وفائدة  درهما  و�شبعون  و�شتة  �لف  و�شبعون 
�ل�شد�د على �ل تتعدى ��شل �ملبلغ �ملق�شي به و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم 

مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية .

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
نظر  اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2022 /0006263 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شرق مويلح لرتكيب وحد�ت �لتكييف - جمهول حمل �لقامة 
رقم  �للتما�س  يف  �جلن�شية:بنجالدي�س  منت�شر  �ي�شاك  �حمد  كوثر   / �مللتم�س  بان  نعلمكم 
�عاله  �ملذكورة  �للتما�س  رفع  قد  �لثالثة  �لد�ئرة  �لعمالية  �لو�حد  �ليوم  د�ئرة   2٠2٠/٦2٦3
�لدعوى رقم 2٠22-3٩3٩  �مللتم�س يف  و�لغاء �حلكم  �شكال  �ملاثل  �للتما�س  بقبول  يطالب فيه 
و�لق�شاء جمدد� بالطلبات �لو�رد يف لئحة �لدعوى و�لز�م �مللتم�س �شدها بالر�شوم و�مل�شاريف 

و�لتعاب .
�ل�شارقة  �لدعوى حمكمة  �د�رة  �مام مكتب   2٠22/١١/28 بجل�شة  باحل�شور  �نت مكلف  لذلك 
�لحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم ١5( �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �للتما�س مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
�لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقهما  �يام من تاريخ  خالل مدة ل تزيد على ع�شرة  

�عاله - بو�شفك ملتم�س �شده -   حرر بتاريخ ١١/١4/2٠22 
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الدع�ى رقم 127/2022 مدين كلي- دبي
�ملدعى عليها: مطعم ومقهى �آنكا. �س.ذ.م.م

يف �ل�دع�وى �ملذكورة �أعاله. بن�اء على تكليف حمكم�ة دبي، بن�دبي خبري�ً ح�ش�ابياً يف �لدعوى 
�ملذكورة �أعاله �ملرفوعة من: �إل بي�ه د�ون تاون بروبريتيز ليمت�د )�ملدعي�ة( �ش�دكم، وعلي�ه 
يرجى ح�شوركم يف جل�شة �خلربة �أو وكيال معتم�د�ً ميثلكم وتق�دي�م م�ا ل�دي�كم م�ن م�شتند�ت 
 06:00 2022/11/18 ف�ي ت�م�ام �ل�ش�اعة  تخ��س �ل�دع�وى وذل�ك ي�وم �جلمع�ة �ملو�ف�ق 
 )Microsoft Teams( تطبي�ق  �ملرئي  �لت�شال  تطبي�ق  خ�الل  م�ن  ب�ع�د  ع�ن  م�شاًء 

لإر�ش����ال �ل���ر�بط �خل�ا�س بالجتم�اع يرج�ي �لتو��ش�ل ع�ل�ى �ل�ربي�د �ل�ت�ايل
�لتالية. �لأرقام  �أو   malfalasi@mafbg.com
موبيل: 0506551333 - هاتف: 044328643

اخلبري احل�شابي
حممد علي خليفة بن حميدان الفال�شي

اإعلن بالن�شر
ح�شور اجتماع اخلربة 
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اإعلن بالن�شر - دعوة حل�شور اجتماع خربة ح�شابية عن بعد 

يف الق�شية رقم 2022/1990 جتاري جزئي - دبي
دب�ي  م�ق�ام حمكم��ة  ق�ب�ل  �لنعيمي خبرية ح�ش�ابية مكلف�ة م�ن  ك�اج�ور  �أح�م�د  ري�م م�ح�م�د  �أن�ا  ب�ش��فت�ى 

�لإبتد�ئية �ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم 2022/1990 جتاري جزئي – دبي .
�ملرفوعة من �ملدعية / كليفالند كيبل تريدجن �س م ح

�شد  �ملدعى عليها / هايدون �نرتنا�شيونال للمقاولت �مليكانيكية و�لكهربائية �س.ذ.م.
فاإننا قد قررنا دعوة �ل�شادة / هايدون �نرتنا�شيونال للمقاولت �مليكانيكية و�لكهربائية �س.ذ.م.

reem. ب�ش�����فتها �ملدعى عليه�ا بال��دع�وى �ملذكورة لالإجتم���اع م�ع �خلبي���رة عب���ر �لربي������د �لإلكرتون�����ي
ع�شر�   �لثالثة   �ل�ش�اعة   2022/11/16 �ملو�ف����������ق  �لأربع�������اء  ي�����������وم   alnuaimidxb@gmail.com

)03:00( عرب برنامج �لتو��شل ZOOM من خالل �لر�بط �لتايل
https://us04web.zoom.us/j/76210457708?pwd=9aGyhmnMy41UAHwfamXGj30ymMmDvz.1

�لإت�شال علي هاتف رقم 04/2517720 وذلك لتقدمي مالديكم من م�شتند�ت �أو دفوع �أو مذكر�ت
اخلبرية احل�شابية 
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي

اإعلن اإجتماع خربة
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اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2022/151487(
�ملنذرة: علم للحديد ليمتد

بوكالة �ملحاميان/ �شالح �لعبيديل و غامن �لهاجري
�شد  �ملنذر �إليه: �لنجم �لزرق للمقاولت ذ.م.م

درهم   1.490.020 وق��دره  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة/  تنذر 
�مل��رت��د برقم  �ل�شيك  �ل��ف و ع�����ش��رون دره���م( ع��ب��ارة ع��ن قيمة  �رب��ع��م��ائ��ة و ت�شعون  )م��ل��ي��ون و 
000905 و�ل�شادر من بنك �بوظبي �لتجاري و �ملوؤرخ 2022/3/4  وذلك خالل خم�س �أيام 

عمل من تاريخ �لن�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
ويف حالة عدم �لتز�مكم بال�شد�د �شوف نكون م�شطرين لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي 
حتفظ حقوق موكلنا مبا يف ذلك رفع دعوى �مر �د�ء �مام �ملحكمة �ملخت�شة ومطالبتكم باملبلغ 
�ملرت�شد يف ذمتكم وحتميلكم كافة �لر�شوم و�لنفقات و�لتعاب و�لفو�ئد �لقانونية و�لتعوي�شات 

�ملنا�شبة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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MOJAU_2022- 0098500 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء
رقم  هوية  بطاقة  ،ويحمل  �جلن�شية  عر�قي   - �لعاين  عبد�حلميد  غالب  على   : �ملخط�ر 

0559540140  : رقم  هاتف  – �ملجاز  �ل�شارقة   : �لعن�و�ن   ،78419878795324
�ملخطر �ليه:�مني �نور حممد - �ردين �جلن�شية

�لعن�و�ن :دبي ديرة – قرب دو�ر �ل�شاعة - بناية بالز� هاتف رقم : 0582809993
مو�شوع �لإخطار : �ملطالبة مببلغ قدره 66،000 درهم 

�لوقائع:• حيث �ن �ملخط�ر �ليه قد حرر للمخطر �ي�شال �أمانة
درهم  �لف  و�شتون  �شتة   ) درهم   66،000( وقدره  مبلغ   -1 •

�ملبلغ  �شد�د  يف  مياطل  و  �لطلب  عند  �لأمانة  �ي�شال  قيمة  بت�شليم  يلتزم  مل  �ليه  �ملخطر  �أن  حيث   2  •
�ملذكور دون مربر قانوين.

و علي�ه يطلب �ملخطر من �ملخطر �إليه �للتز�م بدفع قيمة �ي�شال �أمانة �لجمايل مبلغ و قدره 66،000 �شتة 
و�شتون �لف درهم فقط ل غري  يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ �لخطار و �إل �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية ل�شتالم �ملبلغ، . و عليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا.
 الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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MOJAU_2022- 0084612 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء
– �شوري  زيد  �بو  حممد  يو�شف  �ل�شيد/  عن  وكيل  ب�شفتي  �جلن�شية  �شوري   - زيد  �بو  يو�شف  �بر�هيم   / �ملخطر 

)MOJAU_2022_0070257( جلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة من �لكاتب �لعدل برقم�
�لعن�و�ن : عجمان - �لنعيمية 2  - ه�اتف : 0527459888 (

�ملخطر �ليه - �شمر� ملقاولت �لبناء ذ م م وميثله �ل�شيد/ با�شل فرحان �لديري – �شوري �جلن�شية 
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �شناعية 18 – خلف �شارع �ملليحه  - هاتف رقم : 065633505- 0503766601

مو�شوع �لإخطار : دفع قيمة �شيك
�لوق�ائ�ع : • حيث �أن �ملخط�ر �ليه حرر �شيك رقم ) 286037( ل�شالح �ملخطر بقيمة ) 65،000( درهم �ل�شيك 
)خم�شة و�شتون �لف درهم فقط (م�شحوبه على بنك دبي �ل�شالمي ي�شتحق تاريخ : 2018/03/01 - عدم كفاية 

�لر�شيد.
�لودية �لطرق  كافة  ��شتنفاذ  من  �لرغم  على  �شد�د  يرف�س  �ليه  �ملخطر  �ن  • وحيث 

وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيك و�ل �شوف ي�شطر ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت 
�لقانونية �شده و ��شعرك ب�شد�د �ملبلغ يف مدة �ق�شاه 5 �يام 

وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا 
 الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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MOJAU_2022- 0098153 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء
�ملخطر : مفرح مطر عبد�هلل �مل�شافري - �مار�تي �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم )784196306038520( 

�لعنو�ن : �ل�شارقة - هاتف : )0504620400(
�ملخطر �ليه : حممد �قبال دين حممد – باك�شتاين �جلن�شية - �لعنو�ن : دبي هاتف رقم : )0526200867(

مو�شوع �لإخطار : بدفع قيمة �ل�شيكات .
�لوقائع : حيث �أن �ملخط�ر �ليه حرر �شيكات وبياناتها كالتايل :

رقم )000013( بقيمة )2،160( درهم )�لفني ومائة و�شتون درهم فقط لغري ( م�شتحق بتاريخ )2022/09/25( 
م�شحوب على بنك )بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني (،

رقم )000011( بقيمة )2،160( درهم )�لفني ومائة و�شتون درهم فقط لغري ( م�شتحق بتاريخ )2022/09/25( 
م�شحوب على بنك )بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني (،

رقم )000012( بقيمة )2،160( درهم )�لفني ومائة و�شتون درهم فقط لغري ( م�شتحق بتاريخ )2022/09/25( 
م�شحوب على بنك )بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني (.

و حيث �أن �حل�شاب مغلق .
وحيث �ن �ملخطر �ليه مل يقم ب�شد�د قيمه �ل�شيك على �لرغم من ��شتنفاذ كافة �لطرق �لودية ،

وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيك خالل خم�شة �يام من تاريخ �لخطار و�ل �شوف 
ي�شطر ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شده 

وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ،
 الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
تنازل/بيع

اعلن بالن�شر
�لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل  ، يرغبو� يف  باأن ورثه ماجد �حمد طاهر �لطاهر  للجميع  • ليكن معلوماً 

ح�شتهم �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد : نز�ر ماجد �حمد �لطاهر - �جلن�شية : �لأردن
�لبيع و�لتنازل عن )25%( من كامل  ، يرغبو� يف  باأن ورثه ماجد �حمد طاهر �لطاهر  للجميع  • ليكن معلوماً 

ح�شتهم �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد : �مني ماجد �حمد �لطاهر – �جلن�شية : �لأردن
 )%25( عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغبو�   ، �لطاهر  طاهر  �حمد  ماجد  ورثه  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
يف  �لأردن   : �جلن�شية   – �لطاهر  �حمد  ماجد  �حمد   : �ل�شيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شتهم  كامل  من 
باأم�ارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم  �لرخ�شة �مل�شماه )موؤ�ش�شة فا�شت لتجارة قطع غيار �ملعد�ت �لثقيلة( تاأ�ش�شت 

)113174( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة،
تعديالت �أخرى:

 ) حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة   ( �ىل  خدمات(  وكيل   ( من  �لقانوين  �ل�شكل  • تغيري 
غيار  قطع  لتجارة  فا�شت   ( �ىل  �لثقيلة(  �ملعد�ت  غيار  قطع  لتجارة  فا�شت  )موؤ�ش�شة  من  �لتجاري  �ل�شم  • تغيري 

�ملعد�ت �لثقيلة ذ م م(  
�لعدل.  �لكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  �لقانون �لحتادي  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 

�لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
تنازل/بيع

اعلن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيدة / �شاره ح�شني هادي – �جلن�شية �لمار�ت - ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
جزء 30% من كامل ح�شتها �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )�خللود لطباعة و ت�شوير �مل�شتند�ت( 

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )214639(،
�إىل �ل�شيد / رحيم �بر�هيم كوتي – �جلن�شية �لهند،

كامل  70% من  جزء  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب   - �لمار�ت  – �جلن�شية  هادى  ح�شني  �شاره   / �ل�شيدة 
ح�شتها �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )�خللود لطباعة و ت�شوير �مل�شتند�ت( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )214639(،
�إىل �ل�شيد / عبد�لغفور حممد بوتي�شي - �جلن�شية �لهند .

تعديالت �خرى: مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �إىل وكيل خدمات.
�لكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 

من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
MOJAU_2022- 0101266 رقم املعاملة

تنازل/بيع
�لعربية  �لإمار�ت  �جلن�شية:   - �ملهري  �شهز�بي  �حمد  �شعيد  �حمد  �ل�شيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يو�شف  �ل�شيد: حممد  �إىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  �ملتحدة، يرغب يف 
خلدمات  �لقمة  )�شماء  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  �جلن�شية:   - �لعو�شي  ح�شني 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )782196( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  �لعمال(  رجال 

�لقت�شادية بال�شارقة،
تعديالت �خرى: تعديل �لن�شاط �لتجاري من )خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت، �خل�دم�ات �لأد�ري�ة 
لرجال �لأعمال( �إىل )خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت، �خلدمات �لأد�رية لرجال �لعمال، ��شت�شار�ت 

ودر��شات �د�رية(،.
2013 يف �شان �لكاتب  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 

من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/5899

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/21 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده دبليو اإ�س اإف كرييتف منطقة حرة-ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 52,685 اأجهزة ت�شوير        
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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عربي ودويل

 ماكرون: ال تقدم يف اتفاق اإيران الن�وي
•• باري�س-رويرتز

�إميانويل  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال 
يعتقد  �إن��ه ل  �لثنني  �أم�س  م��اك��رون 
م��ق��رتح��ات جديدة  �أي  ���ش��اأن  م��ن  �أن 
�لإ�شهام يف �إحياء �لتفاق �لنووي مع 
م�شيفا  �لقريب،  �مل�شتقبل  يف  �إي���ر�ن 
�شيلزم على  “�إطار عمل جديد�”  �أن 

�لأرجح ملعاجلة �مل�شاألة.
)فر�ن�س  لإذ�ع������ة  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�إمكانية  �إذ� كان يعتقد يف  �إن��رت( عما 
�إح���ي���اء �مل���ح���ادث���ات �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
�إع�����ادة جت��دي��د �لت���ف���اق ب��ني طهر�ن 
و�لقوى �لعاملية بعد �نتكا�شات كربى 
يف �لأ�شهر �ملا�شية، قال ماكرون “ما 

زلت �أتوخى �حلذر«.
و�أ�شاف “ل �أعتقد �أنه �شتكون هناك �أي مقرتحات جديدة ميكن تقدميها 
�لآن )لإنقاذ �لتفاق �لنووي(«. وقال ماكرون �إن �ملوقف �ل�شيا�شي �حلايل يف 
�إير�ن، حيث �ندلعت �حتجاجات مناه�شة للحكومة، �أدى �إىل تغيري �ملوقف 

بالن�شبة لالتفاق “كثري�” و”�أ�شعف” �حتمالية �لتو�شل �إىل �تفاق.
�أن  و�لعاجل”  “�ل�شروري  �إن من  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لغربية  �لقوى  وقالت 
�إي��ر�ن تف�شري� لآث��ار �ليور�نيوم �لتي ُعر عليها يف ثالثة مو�قع يف  تقدم 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  من  زي��ارة  ��شتقبال  على  �إي��ر�ن  وو�فقت  �لبالد. 

�لذرية هذ� �ل�شهر لتقدمي �إجابات على هذه �مل�شاألة.
و�أ�شبحت �لق�شية عائقا يف �ملحادثات �لأ�شمل لإحياء �تفاق �إير�ن �لنووي 
هذ�  باإنهاء  طهر�ن  تطالب  �إذ   ،2015 يف  �أب��رم  �ل��ذي  �لعاملية  �لقوى  مع 

�لتحقيق. 

••طهران-اأ ف ب

�ملتحدث  ل�شان  على  �إي���ر�ن  �أك���دت 
�لثنني،  خ��ارج��ي��ت��ه��ا  وز�رة  ب��ا���ش��م 
�شلوع  ع���ل���ى  “�أدلة”  ح���ي���ازت���ه���ا 
“�أعمال  يف  �أج����ان����ب  م���وق���وف���ني 
هام�س  ع���ل���ى  ت�����ش��ه��ده��ا  �شغب” 
�أع��ق��ب��ت وف����اة مه�شا  �ح��ت��ج��اج��ات 

�أميني.
و�ندلعت يف �إير�ن �عتبار� من 16 
�أي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب �ح��ت��ج��اج��ات يف 
 22( �أميني  �ل�شابة  وف���اة  �أع��ق��اب 
عاما( بعد ثالثة �أيام من توقيفها 
م���ن ق��ب��ل ���ش��رط��ة �لأخ�����الق لعدم 
�لتز�مها �لقو�عد �ل�شارمة للبا�س 

يف �جلمهورية �لإ�شالمية.
عنا�شر  بينهم  �لع�شر�ت،  وق�شى 
�لأم�������ن، ع��ل��ى هام�س  ق�����و�ت  م���ن 
رفع  تخللها  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات 
لل�شلطات  م��ن��اه�����ش��ة  �����ش����ع����ار�ت 
و�ع���ت���رب م�����ش��وؤول��ون ج����زء� كبري� 
ووّج����ه  �شغب”.  “�أعمال  م��ن��ه��ا 
�ألفي  ت��ه��م��ا لأك�����ر م���ن  �ل��ق�����ش��اء 

موقوف على خلفية �لتحركات.
�أعلنت توقيف  �أن  و�شبق لل�شلطات 
لرتباطهم  �لأج����ان����ب  م���ن  ع����دد 
ب���الح���ت���ج���اج���ات، خ�����ش��و���ش��ا من 

بولند� و�إيطاليا وفرن�شا.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
“فيما  ن��ا���ش��ر ك��ن��ع��اين  �لإي���ر�ن���ي���ة 

����ش��ت��دع��اء ���ش��ف��ر�ء ب��ع�����س �ل����دول 
�لالزمة  و�لوثائق  �لأدل��ة  وتقدمي 
مو�طنيهم  ����ش���ل���ة  ع���ل���ى  لهم” 
منهم  �لطلب  ومت  بالحتجاجات، 
من  �لإج�����اب�����ة  ع���ل���ى  “�حل�شول 

مر�كزهم«.
و�أكد �أن “�إير�ن �تخذت �لإجر�ء�ت 
�لدبلوما�شية  �إط�����ار  يف  �ل���الزم���ة 

�إىل  �أدت  �ل��ت��ي  بالتدخالت  يتعلق 
فيما  �أو  ب����اإي����ر�ن،  �ل�����ش��رر  �إحل�����اق 
ي��ت��ع��ل��ق ب���������اأد�ء م���و�ط���ن���ي �ل�����دول 
�أو  �إي���ر�ن،  يف  جر�ئم  �رتكبت  �لتي 
ومت  �ل�شغب  �أع��م��ال  يف  دوًر�  لعبت 
�لقب�س عليها، �شنتخذ �لإجر�ء�ت 

�لالزمة«.
“مت  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  و�أ����ش���اف 

“قمع”  �إي��ر�ن رد� على ما تعتربه 
�ل�شلطات للتحركات.

�لإير�نية  �خل��ارج��ي��ة  و����ش��ت��دع��ت 
�مل��ا���ش��ي��ة �شفر�ء  �لأ���ش��اب��ي��ع  خ���الل 
�ملتحدة  �ململكة  مثل  �أوروب��ي��ة  دول 
و�أمل����ان����ي����ا و�ل�����دمن�����ارك و�ل�������رنوج، 
لإب��الغ��ه��م �ح��ت��ج��اج ط��ه��ر�ن على 

مو�قف �تخذتها دولهم.

وو�ج����ب����ات �لأج����ه����زة �لأم���ن���ي���ة يف 
و���ش��ت��و����ش��ل متابعة  �ل�����ش��دد  ه���ذ� 
�لإجر�ء�ت �لالزمة يف �إطار �لآليات 
من  �ملنا�شب”،  �لوقت  يف  �لدولية 

دون �أن يقدم تفا�شيل �إ�شافية.
عن  ع�����دة  غ���رب���ي���ة  دول  و�أع�����رب�����ت 
وفر�شت  ل��الح��ت��ج��اج��ات،  دع��م��ه��ا 
عقوبات على م�شوؤولني وكيانات يف 

•• باري�س-اأ ف ب

�ملتحدة  و�مل��م��ل��ك��ة  ف��رن�����ش��ا  وّق���ع���ت 
معا  للعمل  جديد�  �تفاقا  �لثنني 
�ملهاجرين  ع��ب��ور  �أج���ل وق���ف  م��ن 
على  �ن���ك���ل���رت�  �إىل  �مل���ان�������س  ب��ح��ر 
م���ن ق�����و�رب ���ش��غ��رية، وه����و �أمر 
�لبلدين  بني  كبري�  توتر�  �أح��دث 

�جلارين.
ومبوجب �لتفاق �ملوقع يف باري�س 
�لفرن�شي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ب���ني 
ونظريته  د�رم�������ان�������ان  ج�����ري�ل�����د 
بر�فرمان،  ���ش��وي��ال  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
 72،2 لفرن�شا  بريطانيا  �شتدفع 
مليون يورو )74،5 مليون دولر( 
 2023-2022 �ل���ع���ام���ني  يف 
بن�شبة  �لفرن�شية  �ل�شلطات  لتزيد 
قو�تها  عنا�شر  ع��دد  �مل��ئ��ة  يف   40
�لأم��ن��ي��ة �ل��ذي��ن ي�����ش��رّيون دوريات 
�ل�شمالية،  فرن�شا  ���ش��و�ط��ئ  ع��ل��ى 
�لد�خلية  وز�رة  ذك��رت  ما  بح�شب 

�لفرن�شية.
عن�شر�   350 ب�����اأن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي 
جديد� من قو�ت �لأمن �لفرن�شية 

�شي�شارك يف دوريات بعد �لتفاق.
ك���م���ا ت����ع����ّه����دت ل����ن����دن وب���اري�������س 
وب�شرية  تقنية  م����و�رد  ����ش��ت��خ��د�م 
على �ل�شو�حل �لفرن�شية من �أجل 

ب�شكل  �ل��ب�����ش��ر  ت���ه���ري���ب  ���ش��ب��ك��ات 
�أف�شل وردع عمليات �لعبور.

ف���رق  ن�������ش���ر  م�����رة  لأول  و����ش���ي���ت���م 
ت���������ش����م م�����ر�ق�����ب�����ني ع����ل����ى ط����ريف 

ر�شد ومر�قبة و�عرت��س �لقو�رب 
ب�شكل �أف�شل.

و��شتخد�م  جلمع  �لبلد�ن  ي�شعى 
ه��ذه �مل��ع��ل��وم��ات م��ن �أج���ل تفكيك 

�أعلنت  ب���ع���دم���ا  �لت����ف����اق  وي����اأت����ي 
باأن  �لأح��د  �لربيطانية  �حلكومة 
�ألف مهاجر عربو�   40 �أكر من 
�لعام،  ه��ذ�  بريطانيا  �إىل  �ملان�س 

وهو عدد قيا�شي جديد.
تتوقع  باأنها  �لدفاع  وز�رة  وذك��رت 
�إىل  باأكمله  للعام  �لعدد  باأن ي�شل 
�ألبانيا  م��ن  معظمهم   ،40885
و�إي�������ر�ن و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، يف زي����ادة 
ك��ب��رية ع��ن �ل��ع��دد �مل�����ش��ج��ل �لعام 

�ملا�شي و�لذي بلغ 28561.
يعك�س �لت��ف��اق �أج���و�ء ج��دي��دة يف 
و�ململكة  ف��رن�����ش��ا  ب���ني  �ل���ع���الق���ات 
�لوزر�ء  رئي�س  ت��وىل  منذ  �ملتحدة 
ري�������ش���ي ����ش���ون���اك �ل�����ش��ل��ط��ة، بعد 
����ش���ج���الت �����ش���ت���م���رت ����ش���ن���و�ت يف 
وبوري�س  ت��ر����س  ليز  �شلفيه  عهد 

جون�شون.
ق�شية  �ل����ه����ج����رة  م���ل���ف  و�����ش����ّك����ل 
لندن  �تهمت  �إذ  رئي�شية  خالفية 
ب��اري�����س ب��ع��دم ب���ذل م��ا ي��ك��ف��ي من 
�ملهاجرين  ع���ب���ور  مل���ن���ع  �جل����ه����ود 
رف�شها  �ت���ه���ام���ات  وه����ي  �مل���ان�������س، 

م�شوؤولون فرن�شيون ب�شدة.

�لتفاهم  “تعزيز  �أج��ل  من  �ملان�س 
جل�شات  وحت�������ش���ني  �مل�شرتك” 
��شتجو�ب �ملهاجرين وزيادة تبادل 

�ملعلومات.

وول �سرتيت ج�رنال: جن�ن ترامب لن يفيد الدميقراطيني
•• وا�سنطن-وكاالت

�لتوقعات  م��ن  ك���اًل  ب�شكل ح��ا���ش��م  ق��ل��ب��و�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني  �أن  �ل��و����ش��ح  م��ن 
و”�أ�شا�شيات” �لنتخابات، مبا فيها خ�شائر منت�شف �لولية للحزب �حلايل، 
و�لت�شخم  بايدن،  للرئي�س �حلايل جو  �لتاأييد  �نخفا�س معدل  �إىل  �إ�شافة 

�ملرتفع، و�شلبية �لناخبني على �لقت�شاد وحالة �لبالد.
يبدو �أن �جلمهوريني م�شتعدون ل�شتعادة جمل�س �لنو�ب ولكن فقط بهام�س 
ذلك  كان  و�إن  �لدميقر�طيني،  �أي��دي  �ل�شيوخ يف  و�شيبقى جمل�س  متو��شع. 

ب�شكل �شيق.
�ل�شعيدة  �لدميقر�طيني  ليلة  �إن  �شرتيت جورنال”  “وول  وتقول �شحيفة 
تعزى ن�شبياً، قبل كل �شيء، �إىل �شالحهم �ل�شري: دونالد تر�مب. كانت قدرة 
وغري  �شيئني  مر�شحني  لختيار  �جلمهوريني  �لناخبني  دف��ع  على  تر�مب 

�أكفياء يف كثري من �لأحيان مع مو�قف متطرفة ب�شاأن ق�شايا من �نتخابات 
2020 �إىل �لإجها�س، مبثابة كارثة للجمهوريني.

�لنائب  �شكوت جينينغز،  ذل��ك. فقد غرد  يعرفون  �أن �جلمهوريني  �شك  ول 
“كيف  م��اك��ون��ي��ل:  ميت�س  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �جل��م��ه��وري  للزعيم  �ل�شابق 
�أي  لديه  تر�مب  �أن  و��شتنتاج  �لليلة  �لنتائج  هذه  على  نظرة  �إلقاء  ميكنك 

فر�شة للفوز يف �نتخابات وطنية يف 2024؟«.
“لقد  لنيوجري�شي:  �ل�شابق  �جلمهوري  �حلاكم  كري�شتي،  كري�س  ولح��ظ 
خ�شرنا يف 2018. خ�شرنا يف 2020. لقد خ�شرنا يف 2021 يف جورجيا. 
و�لآن يف 20222 �شنخ�شر عدد�ً من �لوليات.. هناك �شخ�س و�حد يلومه 
ل��ول��ر، ع�شو �لكونغر�س  على ذل���ك، وه��و دون��ال��د ت��ر�م��ب«. و�ق���رتح م��اي��ك 
“�مل�شي”  �إىل  بحاجة  �حلزب  �أن  نيويورك،  من  حديثاً  �ملنتخب  �جلمهوري 
بعيد�ً من تر�مب. و�شيخلق هذ� �لكور�س �ملت�شاعد بع�س �ل�شغط من �أجل 

�أن  ميكن  �أي��ن  �إىل  �ل�شحيفة  وتت�شاءل  �جلمهوري.  �حل��زب  د�خ��ل  �لتغيري 
يتجهو�؟، م�شيفى: “تقدم هذه �لنتخابات منوذجاً و��شحاً ميكن �أن ميثل 

حتدياً كبري�ً للدميقر�طيني. �أطٍلق عليها رون دي�شانتي�س«.
يف �نتخابات حكام ولية فلوريد�، �شحق دي�شانتي�س متاماً خ�شمه �لدميقر�طي 
ت�شاريل كري�شت، بفوزه عليه 19 نقطة. و�شمل هذ� �لفوز �لناخبني من �أ�شل 
�إ�شباين بفارق 13 نقطة و�لناخبني من �لطبقة �لعاملة ب� 27 نقطة. وكان 
�لدميقر�طيون على �ل�شعيد �لوطني ينزفون �لدعم من هاتني �ملجموعتني 
�لناخبتني. ومنذ 2018، تر�جعت ميزة �لدميقر�طيني مبقد�ر 18 نقطة 
بني ذوي �لأ�شول �لأ�شبانية، و17 نقطة بني ناخبي �لطبقة �لعاملة و23 

نقطة بني ناخبي �لطبقة �لعاملة من غري �لبي�س.
ويوؤكد �لنمط �جلغر�يف للنتائج يف فلوريد� على قوة دي�شانتي�س.

و�فرت�س �لدميقر�طيون �أن رعايته لقانون يحظر تعليم �أيديولوجية �لنوع 

�شيوؤذيه  �لثالث  �ل�شف  وحتى  �لأط��ف��ال  ري��ا���س  م��ن  لالأطفال  �لجتماعي 
ذلك  يف  جنح  دي�شانتي�س  �أن  �ل�شحيفة  و�شرحت  �أخ��ط��اأو�.  لكنهم  �شيا�شياً. 
ولديه  معاركه  يختار  كيف  يعرف  ومن�شبطاً  ذكياً  �شيا�شياً  كونه  من خالل 

�إح�شا�س قوي بالر�أي �لعام، وخا�شة ر�أي �لطبقة �لعاملة.
تر�مب  قوة  نقاط  �أعظم  دي�شانتي�س، وهي  �شمات  �أن مزيج  �ل�شحيفة  ور�أت 
من دون نقاط �شعفه، ميكن �أن ت�شعر �لدميقر�طيني بنوبات. فهو �شيكون 
قادر�ً على مهاجمتهم باجلرمية و�لهجرة وجوهرية �لعرق و�لأيديولوجية 
�لذي  �ل�شهل  �لهدف  تقدميه  دون  �لطاقة  و�أ�شعار  و�لت�شخم  �جلن�شانية 

ميثله تر�مب و�لأفكار �ملتطرفة لأتباعه.
�إنهم  ت��ر�م��ب.  م��ع  غريبة  عالقة  يف  �لآن  ه��م  �لدميقر�طيني  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�أكر  هو  به  �ملرتبط  �جلنون  �أن  ه��ذ�.  تفكريهم  يف  حمقون  وه��م  يعرفون، 

نقاط هجومهم فاعلية �شد �حلزب �جلمهوري ومر�شحيه.

فرن�سا وبريطانيا تتفقان على احلد من عب�ر املهاجرين للمان�ض 

اإيران ت�ؤكد �سل�ع اأجانب يف »اأعمال ال�سغب«   رئي�ض ال�زراء الياباين يلتقي �سي جينبينغ يف بانك�ك

اإجالء االآالف جّراء في�سانات قبيل االنتخابات املاليزية

اجلن�سية الرو�سية بني ال�سحب واملنح.. ما دالالت تعديالت ب�تني؟

•• طوكيو-اأ ف ب

�لياباين  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ���ش��ي��ع��ق��د 
فوميو كي�شيد� حمادثات مع �لرئي�س 
�خلمي�س  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ  ���ش��ي  �ل�����ش��ي��ن��ي 
بانكوك،  يف  لأب���ي���ك  �ج��ت��م��اع  خ����الل 
با�شم �حلكومة  �لناطق  �أف��اد  ما  وفق 
�لث��ن��ني. وق���ال ه��ريوك��ازو مات�شونو 
يعقد  �أن  �مل��ق��رر  “من  لل�شحافيني 
يابانية- �ل��وزر�ء كي�شيد� قمة  رئي�س 
�شي  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل��رئ��ي�����س  م��ع  �شينية 
�لأول- )ت�����ش��ري��ن   17 يف  جينبينغ 

�أكتوبر(، ملنا�شبة قمة �أبيك«.
�لأول-�أكتوبر  ت�شرين  يف  هاتفيا  �لزعيمان  وحت���ّدث 
�ملرتقب  �لجتماع  لكن  كي�شيد�،  �نتخاب  بعد   2021

�شيكون �أول لقاء �شخ�شي بينهما.
�لوزر�ء  رئي�س  مع  مبا�شرة  حم��ادث��ات  �آخ��ر  �شي  وعقد 
عندما   2019 �لأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  يف  �ل��ي��اب��اين 

�لتقى �شينزو �آبي يف بكني.
و�أحيت �ل�شني و�ليابان يف �أيلول-�شبتمرب ذكرى مرور 

•• كواالملبور-اأ ف ب

ُنقل �آلف �لأ�شخا�س يف �أنحاء ماليزيا �إىل مر�كز �إيو�ء 
موؤقتة نهاية �لأ�شبوع، وفق ما �أعلن م�شوؤولون، يف وقت 
�أثارت �لأمطار �ملو�شمية �لغزيرة خماوف حيال �شالمة 

�مل�شاركني يف �لنتخابات �لعامة �ملقبلة ون�شبهم.
وقال �لنائب �ملعار�س حمفوظ عمر من ولية قدح يف 
�لناخبني  �ل��وزر�ء حياة  رئي�س  “عّر�س  ماليزيا  �شمال 
�لأمطار  �لنتخابات يف ف�شل  تنظيم  �إىل �خلطر عرب 
هطول  من  حقا  �أخ�شى  �ملناخ،  تغرّي  ظل  ويف  �ملو�شمية 

�أمطار �أكر غز�رة يف �أنحاء ماليزيا«.
�مل��ال��ي��زي��ة عو��شف  �جل��وي��ة  �لأر����ش���اد  وت��وّق��ع��ت هيئة 
رعدية وهطول �أمطار متو��شلة �إىل حني موعد �إدلء 
توقعات  ظل  يف  �ل�شبت،  باأ�شو�تهم  ناخب  مليون   21

بحدوث مزيد من �لفي�شانات.
نهاية  ب��ي��ان  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�رث  �إد�رة  هيئة  وذك���رت 
�لأ�شبوع باأن �شت وليات يف �شبه جزيرة ماليزيا �شهدت 
ف��ي�����ش��ان��ات م��ف��اج��ئ��ة. وق��ال��ت �إن���ه “مت �إي�����و�ء 2388 

�شخ�شا يف �ملجموع يف 25 مركز م�شاعد�ت«.

يف  بينهما،  دبلوما�شية  عالقات  �إق��ام��ة  على  عاما   50
من  وغريها  حدودية  نز�عات  عن  �لناجم  �لتوتر  ظل 

�لق�شايا �خلالفية.
و�لبلد�ن �شريكان جتاريان وكان من �ملقرر قبل كوفيد 

باأن يقوم �شي بزيارة دولة �إىل �ليابان.
لكن �لعالقات تدهورت ب�شكل كبري يف وقت تعزز بكني 
نفوذها يف �ملنطقة وخارجها بينما ت�شدد مو�قفها حيال 

�خلالفات على �لأر��شي.

يتمكن  ب���األ  “�أخ�شى  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  وق���ال حم��ف��وظ 
منازلهم  ك��ان��ت  �إذ�  باأ�شو�تهم  �لإدلء  م��ن  �لناخبون 
غارقة مبياه �لفي�شانات ومل يعد من �ملمكن �ملرور يف 

�ل�شو�رع«.
و�ّتهم حمفوظ وغريه رئي�س �لوزر�ء �إ�شماعيل �شربي 
�لنتخابات  �إىل  �لدعوة  �ل�شلطة عرب  على  بال�شتيالء 
قبل عام من موعدها �ملقرر يف ظل ��شطر�ب �شفوف 

قوى �ملعار�شة.
بالثقة  �ملتحدة  �ملاليزية  �لوطنية  �ملنظمة  قادة  وي�شعر 
�أقوى،  �إجر�ء �نتخابات مبكرة �شيمنحهم تفوي�شا  باأن 
ب��اإم��ك��ان �لنتخابات  �أن���ه  �إىل  �أ����ش���ارو�  م��ع��ار���ش��ني  ل��ك��ن 
تد�عيات  م��ع  �لتعامل  ع��ن  �حلكومة  نظر  ت�شرف  �أن 
عادة  �لبالد  ت�شهدها  �لتي  �لغزيرة  �ملو�شمية  �لأمطار 
يف هذه �لفرتة من �ل�شنة، وتوؤدي �إىل وقوع في�شانات 

مميتة على �ل�شاحل �ل�شرقي ملاليزيا.
�شرق  �لو�قعة يف جنوب  �لدولة  �شهدت  �ملا�شي،  و�لعام 
 50 �أكر من  �إذ لقي  �أ�شو�أ في�شانات يف تاريخها  �آ�شيا 
�لأول-دي�شمرب  �لآلف يف كانون  �شخ�شا حتفهم ونزح 

.2021

••عوا�سم-وكاالت

قدم �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني �إىل جمل�س �لدوما 
م�شروع  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي��الت  م��ن  ح��زم��ة  �لنو�ب”  “جمل�س 
قانون �جلن�شية �لرو�شية، �لذي مت تبنيه يف �لقر�ءة �لأوىل 
�لرئا�شية  �لتعديالت  �إح��دى  تن�س  حيث  �ملا�شي،  �أبريل  يف 
�ملكت�شبة  �لرو�شية  �جلن�شية  �شحب  �حتمال  على  �ملقرتحة 
�لغرب  و�شفها  تعديالت  �جلي�س.  �إهانة  �شاحبها حال  من 
يرى  بينما  �ل��ب��الد،  د�خ���ل  �لأمنية”  �لقب�شة  ب�”ت�شديد 
مع�شكر مو�شكو �أن تلك �لإجر�ء�ت �شرورية ملو�جهة �أخطار 

�خلارج وحماولة �شرب �لوحدة د�خل �لبالد.

مواجهة �شهام الغرب
�ل��رو���ش��ي يف  ه��ك��ذ� ي��رى �لأك��ادمي��ي  »ق����ر�ر�ت �شرورية”.. 
�ل�شيا�شة �لدولية دمييرتي فيكتوروفيت�س، �لطلب �لأخري 
�شحب  عملية  تنظيم  �أج��ل  من  للدوما  بوتني  قدمه  �ل��ذي 

�جلن�شية.
و�شمل الطلب:

حرمان �جلن�شية �لرو�شية �ملكت�شبة ب�شبب �لتعدي على حياة 
رجل دولة )�أمن �أو جي�س(.

دعوة عامة للتطرف، وحماولة تنظيم مترد و�شرقة و�بتز�ز 
وتعري�س �أمن �لحتاد للخطر.

حماولة تغيري يف �لنظام �لد�شتوري للبالد بالقوة و�لعنف 
و�لتحري�س وتدني�س علم و�شعار رو�شيا.

ا �شحب �جلن�شية حال ن�شر معلومات مزيفة عن  يقرتح �أي�شً
�جلي�س �لرو�شي.

و�لتحقيق  �مللف  ه��ذ�  �ل��رو���ش��ي  �ل��ف��ي��در�يل  �لأم���ن  �شيتوىل 
و�لبت يف ق�شاياه.

ملوقع  ت�شريحاته  خالل  فيكتوروفيت�س،  دمييرتي  و�أو�شح 
�أن “تلك �لإجر�ء�ت يف ظل �لهجوم  “�شكاي نيوز عربية”، 
�لإع���الم���ي �ل�����ش��ر���س م��ن ج��ان��ب �ل��غ��رب وحم����اولت �شرب 
بخالف  �لرو�شي  �جلي�س  لقو�ت  بالأخ�س  �ملعنوية  �ل��روح 
�لرو�شي”،  �ل��د�خ��ل  يف  �لأجنبية  �ملنظمات  عمليات  ن�شاط 
غري  �ملنظمات  �شعيد  على  مت  �ل��ذي  “�لتعديل  �أن  م��وؤك��ًد� 
�حلكومية وكذلك يف �حلالت �لأخ��رى �ملذكورة، مهم جد�ً 

وعادل متاماً«.
هناك 67 منظمة �أجنبية معرتف بها �ليوم على �أنها غري 

مرغوب فيها على �أر��شي رو�شيا.
يف  بن�شاط  �حلكومي������ة  غ��ري  �ملنظمات  ه������ذه  ت�ش�������ارك 
�لتحري�س  ذل���ك  يف  مب��ا  لرو�ش�����يا،  �مل��ن��اه�����ش��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
يف  و�ل��ت��دخ��ل  و�لأدي�����������������ان،  �لأع���������ر�ق  ب��ني  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  على 

�لنتخابات..
و�أغلبها  �مل�شتفيدة  �جل��ه��ة  حت��دي��د  ب���دون  �ل��ت��ربع��ات  جمع 

يذهب لتمويل �ملعار�شني �أو �جلي�س �لأوكر�ين.
�لولء  ميني  �أق�شمو�  �لذين  �لأ�شخا�س  قام  “�إذ�  و�أ���ش��اف: 
باللتز�م  م��و�ط��ن��ني ووع������دو�  �أ���ش��ب��ح��و�  ع��ن��دم��ا  ل��رو���ش��ي��ا 
مع  �ل��ع��ق��د  ط��و�ع��ي��ة  ب��ذل��ك  ف��اأن��ه��و�  بانتهاكها،  بقو�نيننا، 
�لرو�شي،  �مل��و�ط��ن  وحقوق  �حلماية  منحتهم  �لتي  �ل��دول��ة 

وهذ� يعطي �لدولة حق �إلغاء قر�ر منح �جلن�شية«.
�لحتاد  ملجل�س  �لد�شتورية  �للجنة  ع�شو  ق��ال  جانبه،  من 
�لرو�شي، �ألك�شندر با�شكني، �إنه بعد �عتماد �لقانون من قبل 
جمل�س �لدوما، �شينظر جمل�س �لحتاد يف �لوثيقة �جلديدة 

�لرو�شية  �جلن�شية  �أن  �إىل  �أ�شار  كما  �لأول��وي��ة،  �شبيل  على 
لي�شت �شرفاً رفيعاً فح�شب، بل هي �أي�شاً م�شوؤولية.

ت�شديد القب�شة الداخلية
�ملع�شكر �لغربي يرى �أن قر�ر بوتني �لأخري ب�شحب �جلن�شية 
�لرو�شية حال �لتعر�س للجي�س، ب�”�لقمعي بهدف منع �أي 

�نتقاد د�خلي للعملية �لع�شكرية يف �أوكر�نيا«.
يوؤكد  كاتي،  جيل  كاميل  �لبولندي  و�لإع��الم��ي  �ل�شيا�شي 
�أن بوتني ��شتخدم �شالح �جلن�شية بطريقة مزدوجة خالل 

�لأ�شهر �ملا�شية.
و�أ�شاف كاميل جيل كاتي، خالل ت�شريحاته ملوقع “�شكاي 
بوتني  ق��ام  �ملا�شي  �شبتمرب  “منت�شف  �أن  عربية”،  ن��ي��وز 
بتوقيع قانون لت�شهيل ح�شول �لأجانب �لذين يخدمون يف 
�جلي�س على �جلن�شية �لرو�شية، من �أجل جتنيد �أكرب عدد 
ورف�س  �لتجنيد  ع��ن  �ل��رو���س  ع��زوف  م��ع  بالتز�من  ممكن 

قانون �لتعبئة �لذي فر�س يف هذ� �لتوقيت«.
و�أو�شح �ل�شيا�شي �لبولندي �أن قر�ر بوتني يف ذلك �لتوقيت 

يهدف �إىل عدة �أ�شباب:
�لرتهيب �لد�خلي ومنع �أي �نتقاد يف �ل�شارع �لرو�شي لدور 

�جلي�س.
�لعملية  م��دة  �ن��ت��ق��اد  م��ن  �ملحلي  وب��الأخ�����س  �لإع����الم  منع 

�لع�شكرية �لتي و�شفت منذ بد�ية �لعام باأنها خاطفة.
و�لتي  �لد�خل  �ملنظمات �حلقوقية يف  ت�شييق �خلناق على 

ترف�س فكرة �حلرب و�لعنف �شد حميط رو�شيا.
�لفرتة  خ��الل  �جلن�شية  �شحب  نطاق  د�ئ���رة  تو�شيع  توقع 

�لقادمة بخالف ت�شديد �لأحكام.
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املال والأعمال
�سراكة بني االحتاد للطريان وغارودا اإندوني�سيا للت��سع يف رحالت امل�ساركة بالرمز رئي�ض غرفة جتارة اإندوني�سيا لـ »وام«: فخ�رون مب�ساركة االإمارات يف قمة الع�سرين

�أكر  م�شرتيات  على  يطبق  �ل��ذي 
�حتادية  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   45 م��ن 
وطنية  ���ش��رك��ة   19 �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لن�شمام  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  ك���ربى، 
كبرية  فر�شاً  يتيح  �لربنامج  �إىل 
�ل�شناعي  و�لتو�شع  �لنمو  لتعزيز 
�أولوية،  وذ�ت  حيوية  قطاعات  يف 
فر�س  �����ش���ت���ح���د�ث  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
بهذه  ع��ال��ي��ة  م����ه����ار�ت  ذ�ت  ع��م��ل 
�ملجل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا  �ل��ق��ط��اع��ات، 
�لتقني  و�ل��ت��ط��ور  �لنمو  �إم��ك��ان��ات 
“�ل�شناعة  برنامج  يتيحها  �لتي 
4.0” �لذي يخلق فر�شاً جمدية 

لل�شركات و�ملوردين.

مرونة االإجراءات 
�ل�شناعة  تطوير  جمل�س  وي�شعى 
و��شحة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ����ش���م���ن 
وتناف�شية  ومن�����و  �أد�ء  ل��ت��ع��زي��ز 
�لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة، وزيادة 
�لرتخي�س  و�إج�����������ر�ء�ت  م����رون����ة 
�ل�����ش��ن��اع��ي، وف���ت���ح �مل���ج���ال ل����رو�د 
�ل�شغرية  و�ل�������ش���رك���ات  �لأع����م����ال 
�لتكنولوجيا  و�شركات  و�ملتو�شطة 
و�لتطوير  و�ل���ب���ح���ث  �مل���ت���ق���دم���ة 
لتاأ�شي�س �لأعمال و�لنمو و�لتو�شع 
�لوطنية  �لرب�مج  من  و�ل�شتفادة 
�مل�شافة”  �لوطنية  “�لقيمة  مثل 
وبرنامج �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
وبرنامج   ،”4.0 “�ل�شناعة 

�لتحول �لتكنولوجي.
�أن جمل�س تطوير �ل�شناعة  يذكر 
�لتكاملية  يعمل على دعم �جلهود 
�لوطنية على �مل�شتويني �لحتادي 
و�مل���ح���ل���ي ل��ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال 
للم�شتثمرين  و�جل��اذب��ة  �ملنا�شبة 
�لقطاع  يف  و�ل���دول���ي���ني  �مل��ح��ل��ي��ني 
�ل�������ش���ن���اع���ي، وت���ع���زي���ز �ل����ق����در�ت 
�إقليمياً  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
عمل  منظومة  وت��ر���ش��ي��خ  وع��امل��ي��اً، 
حمفزة  ومم����ك����ن����ات  و�إج��������������ر�ء�ت 
وبحث  �ل�������ش���ن���اع���ي،  �ل���ق���ط���اع  يف 
�لد�عمة  �ل�شرت�تيجية  �مل��ب��ادر�ت 
جذب  يحفز  مبا  �لتوجهات،  لهذه 
�ملحلية  �ل�شناعية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 

و�لأجنبية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شلطان  �ل���دك���ت���ور  م��ع��ايل  ت���ر�أ����س 
�ل�شناعة  وزي��ر  �جلابر،  �أحمد  بن 
رئي�س  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�شناعة”،  ت���ط���وي���ر  “جمل�س 
�لذي  للمجل�س  �لثالث  �لجتماع 
يركز على تن�شيق �جلهود و�لتكامل 
بال�شناعة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ب���ني 
و�ملحلي  �لحت��ادي  �مل�شتويني  على 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، و�ل���ذي يهدف 
�لتناف�شية  �ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز  �إىل 
وتطوير  �ل�������ش���ن���اع���ي،  ل���ل���ق���ط���اع 
�ل�شناعية،  و�ملمكنات  �لإج����ر�ء�ت 
�ل�شتثمارية  �جل��اذب��ي��ة  وحت��ف��ي��ز 

للقطاع حملياً ودولياً.
�ملجل�س  ثّمن  �لجتماع،  بد�ية  ويف 
عالياً �إ�شد�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للمر�شوم  �هلل”،  “حفظه  �ل��دول��ة 
ل�شنة   25 رق���م  �حت����ادي  ب��ق��ان��ون 
2022 ب�شاأن تنظيم وتنمية قطاع 
�ل�شناعة يف دولة �لإمار�ت، و�لذي 
لتطوير  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك����ي����زًة  مي��ث��ل 
�لتمكني  وحت��ق��ي��ق  �ل��ق��ط��اع،  �أد�ء 
�مل�شاريع  يف  و�ل�����ش��ر�ك��ة  و�ل��ت��ك��ام��ل 
�لدولة،  م�شتوى  على  �ل�شناعية 
وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ة دول�����ة �لإم�������ار�ت 
ر�ئ�������دة يف جذب  ع���امل���ي���ة  ك���وج���ه���ًة 

�ل�شتثمار�ت �ل�شناعية �لنوعية.
تو�شيات  �مل��ج��ل�����س  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�لجتماع �ل�شابق، و�لإجناز�ت �لتي 
عر�س  �إىل  �إ�شافة  منها،  حتققت 
�مل��ل��ف��ات ذ�ت �لأول���وي���ة  ع����دد م���ن 
لت�شهيل  �ل�������ش���ن���اع���ي  ل���ل���ق���ط���اع 
�لإجر�ء�ت �لد�عمة لبيئة �لأعمال 
�لطالع  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شناعية، 
�لناجتة  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لآث������ار  ع��ل��ى 
�خليمة  ر�أ���س  �إمارتي  �ن�شمام  عن 
�لقيمة  ب��رن��ام��ج  �إىل  و�ل���ف���ج���رية 

�لوطنية �مل�شافة.
جمل�س  �عتماد  �ملجل�س  ثمن  كما 
مدخالت  �إع��ف��اء  ل�شيا�شة  �ل���وزر�ء 
�جلمركية  �لر�شوم  م��ن  �ل�شناعة 
لها  ���ش��ي��ك��ون  و�ل����ت����ي  �ل����دول����ة  يف 
�لقطاع  على  كبرية  �إيجابية  �آث���ار 

�لد�خلة  �مل�����ش��ت��وردة  �مل����و�د  �إع���ف���اء 
و�شيكون  �ل�������ش���ن���اع���ة،  ق���ط���اع  يف 
�مل���و�د غري  على  �لإع��ف��اء مقت�شر�ً 
�مل��وج��ودة يف �لأ���ش��و�ق �ملحلية، مبا 
��شتخد�م  ع��ل��ى  �مل�����ش��ان��ع  ي�����ش��ج��ع 
�ن�شجاماً  حم��ل��ي��اً،  �مل��ن��ت��ج��ة  �مل����و�د 
�لإمار�ت”  يف  “��شنع  م��ب��ادرة  مع 
�ملنتجات  ���ش��ر�ء  لتحفيز  �ل��د�ع��م��ة 
و�شتحقق  �مل��ح��ل��ي��ة.  �خل���ام  و�مل����و�د 
�قت�شادياً  �أث��ر�ً  �جلديدة  �ل�شيا�شة 
�ل�شناعات  ت��ن��م��ي��ة  ع����رب  م���ه���م���اً 
�مل��ح��ل��ي��ة و���ش��ادر�ت��ه��ا، و�حل����د من 
�ملناف�شة غري �لعادلة، ودعم �لبيئة 
�لتناف�شية  وحت��ف��ي��ز  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ودعم  �لدولة  يف  �لأعمال  ملمار�شة 
�لأ����ش���و�ق �ل��وط��ن��ي��ة، وخ��ل��ق فر�س 

��شتثمارية ملنتجات جديدة.«

ا�شنع يف االإمارات 
�جتماعه  خ���الل  �ملجل�س  ون��اق�����س 
�مل�شروعات  م����ن  ع�������دد�ً  �ل���ث���ال���ث 
بتمكني  �مل����رت����ب����ط����ة  �حل�����ي�����وي�����ة 
تعزيز  �أب��رزه��ا  �ل�شناعي،  �لقطاع 
يف  �ل�شناعة  تطوير  جمل�س  دور 
�إط�����الق �مل����ب����ادر�ت �ل��ن��وع��ي��ة على 
و�ملحلي  �لحت���������ادي   �مل�����ش��ت��وي��ني 
مب��ا ي��دع��م ج��ه��ود م��ب��ادرة “��شنع 
هوية  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  �لإمار�ت”  يف 

وتقدمي  للدولة،  موحدة  �شناعية 
�ملزيد من �ملمّكنات �لد�عمة للنمو 
خالل �لفرتة �ملقبلة، وتوفري بيئة 
�لأعمال  ل�����رو�د  وج���اذب���ة  حم��ف��زة 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�ل�شركات 
�أ�شو�ق جديدة ملنتجات دولة  وفتح 
�ل��ع��امل، ودعم  �لإم�����ار�ت م��ع دول 
و�جلودة  و�ملرونة  �لكفاءة  مفاهيم 
�ملنتجات  ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ل���الرت���ق���اء 
بالأ�شو�ق  �لإم�������ار�ت  يف  �مل�����ش��ن��ع��ة 

�لإقليمية و�لعاملية.

القيمة الوطنية امل�شافة
�إج����ر�ء�ت  ب��اإجن��از  �ملجل�س  و�أ����ش���اد 
ر�أ�������س �خليمة  �إم����ارت����ي  �ن�����ش��م��ام 
�لقيمة  ب��رن��ام��ج  �إىل  و�ل���ف���ج���رية 
�ل��وط��ن��ي��ة �مل�������ش���اف���ة، و�ل������ذي من 
�شال�شل  ت����ك����ام����ل  دع�������م  �����ش����اأن����ه 
وتعزيز  �ل������دول������ة،  يف  �ل����ت����وري����د 
�لوطنية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�ل�شناعات  خا�س  وب�شكل  عموماً، 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�حل��ي��وي��ة وذ�ت 
ت�شهم يف حتقيق  و�ل��ت��ي  �لأول��وي��ة 
�لكتفاء �لذ�تي. و�أكد �ملجل�س على 
�لإم��ك��ان��ات �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي يتيحها 
�مل�شافة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج 
�ل�شر�ء  ع���ق���ود  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
�لربنامج  ����ش���رك���اء  م��ظ��ل��ة  حت����ت 

حتفيز  مثل  �ل��دول��ة،  يف  �ل�شناعي 
من���و �لإن����ت����اج �ل�����ش��ن��اع��ي وزي�����ادة 
�مل�شافة،  �ل�������ش���ن���اع���ي���ة  �ل���ق���ي���م���ة 
وتطوير �شال�شل �لإمد�د �لوطنية 
وت�شنيع منتجات جديدة، وتكامل 
وتوحيد خدمات �لإعفاء �جلمركي 
بالإ�شافة  �لحت��ادي  �مل�شتوى  على 
�إىل جميع جهات �جلمارك �ملحلية، 
�مل�شانع  ب��ي��ان��ات  وك��ذل��ك حت��دي��ث 
وتعزيز  وت��روي��ج��ه��ا  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

فر�س �ل�شر�ء �ملحلي.
م��ن معايل  ك��ال  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
�لزيودي،  �أحمد  بن  ثاين  �لدكتور 
وزير دولة للتجارة �خلارجية، نائب 
�ل�شناعة،  تطوير  جمل�س  رئي�س 
و�شعادة  �لتنفيذية،  �للجنة  رئي�س 
يون�س حاجي �خلوري، وكيل وز�رة 
�ل�شويدي،  ع��م��ر  و���ش��ع��ادة  �مل��ال��ي��ة 
وكيل وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
�ل���ل���و�ء �شهيل  �مل��ت��ق��دم��ة، و���ش��ع��ادة 
�لهيئة  عام  مدير  �خلييلي،  �شعيد 
و�جلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  �لحت�����ادي�����ة 
بالإنابة،  �ملنافذ  و�أم��ن  و�جلمارك 
�لدكتور  �ل���رك���ن  �ل���ل���و�ء  و���ش��ع��ادة 
مبارك بن غافان �جلابري، �لوكيل 
و�ل�شناعات  ل��الإ���ش��ن��اد  �مل�����ش��اع��د 
و�شعادة  �ل��دف��اع،  ب���وز�رة  �لدفاعية 
�ملركز  مدير  �أهلي،  من�شور  حنان 

�ل�شناعة  وتنمية  تنظيم  ق��ان��ون 
�أك��ر مرونة  �آل��ي��ات  يوفر  �جلديد 
م������ن خ��������الل حت���ق���ي���ق �ل���ت���ك���ام���ل 
و�ملمكنات  �لإج����ر�ء�ت  يف  �لوطني 

�ل�شناعية. 
وقال معاليه: “يعزز �إ�شد�ر قانون 
�جلديد  �ل�شناعة  وتنمية  تنظيم 
�إم���ك���ان���ي���ة ج������ذب �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�لقطاع  �إىل  و�لأج��ن��ب��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لتوجهات  وت���ع���زي���ز  �ل�����ش��ن��اع��ي 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة �ل����وط����ن����ي����ة يف 
�لأول��وي��ة، ومتكني  ذ�ت  �لقطاعات 
�لإمار�ت”،  يف  “��شنع  م���ب���ادرة 
خ����ا�����ش����ًة يف ق����ط����اع����ات �لأغ����ذي����ة 
�لكتفاء  وحت��ق��ي��ق  و�لأدوي�����������������������ة، 
�ل���ذ�ت���ي م��ن��ه��ا، ودع����م ف��ر���س منو 
�لف�شاء،  مثل  �مل�شتقبل  �شناعات 
و�لتكنولوجي������ا  و�ل��ه��ي��دروج��ني، 
ويعد  ،و�ل�������زر�ع�������ي�������ة.  �ل���ط���ب���ي�������ة 
�أ�شا�شية يف  رك��ي��زة  �أي�����ش��اً  �ل��ق��ان��ون 
�لد�عمة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
�ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  من���و  ل��ت��م��ك��ني 
�ل���وط���ن���ي وزي��������ادة م�����ش��اه��م��ت��ه يف 
�ل��ن��اجت �ملحلي �لإج��م��ايل، وه��و ما 
�ل�شرت�تيجية  م�شتهدفات  يدعم 
و�لتكنولوجيا  لل�شناعة  �لوطنية 
تطوير  وجم����ل���������س  �مل����ت����ق����دم����ة، 

�ل�شناعة«.

و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحت����ادي 
ب���الإن���اب���ة، و���ش��ع��ادة �أح���م���د حممد 
�لنقبي، �لرئي�س �لتنفيذي مل�شرف 
�أ�شامة  و�شعادة  للتنمية،  �لإم��ار�ت 
�مل�شاعد  �ل���وك���ي���ل  ف�������ش���ل،  �أم������ري 
لقطاع �مل�شرعات �ل�شناعية بوز�رة 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 

مقرر جمل�س تطوير �ل�شناعة. 
ك���م���ا ح�����ش��ر �لج����ت����م����اع ك����ال من 
���ش��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د ب���ن �شامل، 
�لأمني �لعام لحتاد غرف �لتجارة 
نورة  و�شعادة  بالدولة،  و�ل�شناعة 
�مل�شاعد  �ل�����وز�رة  وك��ي��ل  �مل���رزوق���ي 
ل�شوؤون �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجية 
يف وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني، 
�لرحمن  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
د�ئرة  ع��ام  مدير  �لنقبي  �ل�شايب 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �لق���ت�������ش���ادي���ة ب����ر�أ�����س 
بن  عبيد  حممد  و�شعادة  �خليمة، 
د�ئرة  �لعام  �ملدير  �لعليلي  ماجد 

�ل�شناعة و�لقت�شاد بالفجرية.

تكامل االإجراءات  
بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  و�أك���د 
�أحمد �جلابر �أنه متا�شياً مع روؤية 
�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات 
�ل�شناعي  �لقطاع  دعم  على  تركز 
وت��ع��زي��ز من����وه وت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه، فاإن 

�لوطنية  �ل�شيا�شة  �عتماد  وح��ول 
لإع���ف���اء م���دخ���الت �ل�����ش��ن��اع��ة من 
�ل��ر���ش��وم �جل��م��رك��ي��ة، �أك����د معايل 
�شاحب  �ع����ت����م����اد  �أن  �ل����دك����ت����ور 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
مدخالت  �إع��ف��اء  ل�شيا�شة  �هلل”، 
�جلمركية  �لر�شوم  م��ن  �ل�شناعة 
يف �لدولة، �ملقرتحة من قبل وز�رة 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
جهود  �شمن  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي�شكل 
وحتفيز  �لوطنية  �ل�شناعة  دع��م 
هذه  و�أن  �لوطني،  �ملنتج  تناف�شية 
�خلطوة تعزز �لتقدم نحو حتقيق 
�مل�شتهدفات �ل�شرت�تيجية للدولة 
�ل�شناعة  ق��ط��اع  م�شاهمة  ب��زي��ادة 
�لقت�شاد  و�����ش���ت���د�م���ة  ت��ن��وي��ع  يف 
ممار�شة  �شهولة  وتعزيز  �لوطني، 
�ل�شناعي،  �ل��ق��ط��اع  يف  �لأع����م����ال 
ح���ي���ث ����ش���ي���ك���ون ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة �آث�����ار 
�إي���ج���اب���ي���ة ك��ت��ح��ف��ي��ز من���و �لإن���ت���اج 
وزيادة �لقيمة �ل�شناعية �مل�شافة، 
�ملحلية  �لتوريد  �شال�شل  وتطوير 

وت�شني�����ع منتجات جديدة. 
و�أ�شاف: “�ل�شيا�شة �جلديدة متثل 
لتمكني  ومتقدمة  م��ت��ط��ورة  �آل��ي��ة 
م����ن خالل  �ل����دول����ة  �مل�������ش���ان���ع يف 

جمل�ض تط�ير ال�سناعة يعقد اجتماعه الثالث ويبحث مبادرات ن�عية لتحقيق التكامل ال�سناعي يف الدولة

�مل�شرتكة.  وتعتزم �لناقلتان بحث �شبل �لتعاون يف �شوء �لفر�س �ملتاحة يف 
�ل�شوق ومتطلبات �لعمل مبا يف ذلك خدمات �ل�شحن و�ل�شيانة و�لإ�شالح 

و�لعمرة وتدريب �لطيارين وطو�قم �ل�شيافة �جلوية. 
�لقمة  هام�س  على  �لتعاون  تفاهم غطت جمالت  �لطرفان مذكرة  ووقع 
B20 �لتُي �أقيمت يف “بايل”، �إندوني�شيا �أول �أم�س بح�شور معايل �لدكتور 
ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة للتجارة �خلارجية و معايل �أحمد بن 
�شفري  �لظاهري  �شامل  عبد�هلل  و�شعادة   ، دول��ة  وزي��ر  �ل�شايغ  حممد  علي 
�لدولة لدى �جلمهورية �لإندوني�شية .  وقال �أنطونو�لدو نيفي�س، �لرئي�س 
�لتنفيذي ملجموعة �لحتاد للطري�ن : “�شيكون هذ� �لتعاون مبثابة من�شة 
لت�شكيل �شر�كة عميقة وم�شتمرة بني �لناقلتني �جلويتني.. نتطلع لإيجاد 
�لتعاون  تو�شيع  خاللها  من  لل�شركتني  ميكن  وعملية  متكاملة  �أ�شاليب 

وتعزيز �لفو�ئد وجتارب �لعمالء ل�شالح م�شافرينا �لد�ئمني.

•• اأبوظبي-وام: 

�ت��ف��ق��ت �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن، �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي ل���دول���ة �لإم�������ار�ت وغ�����ارود� 
�ل�شر�كة  تعزيز  على  �إندوني�شيا  جلمهورية  �لوطني  �لناقل  �إندوني�شيا، 
وقعت  �لتي  بالرمز  �ل�شر�كة  �تفاقية  نطاق  �لتو�شع يف  وذلك عرب  بينهما 
بد�ية عام 2012، بني �ل�شركتني لت�شل �إىل مايقارب �شعف عدد �لوجهات 
�أبوظبي وجاكرتا، وت�شمل  �مل�شرتكة �لتي توّفرها �لحتاد وغارود� ما بعد 
42 وجهة على �متد�د �لأرخبيل �لإندوني�شي، وجنوب �شرق �آ�شيا و�ل�شرق 

�لأو�شط و�لوليات �ملتحدة و�أوروبا. 
لأع�شاء  و��شتبد�لها  وجمعها  �لأم��ي��ال  ت��ب��ادل  فر�شة  �ل�شريكان  يوفر  و 
�شبكتي وجهات  �م���ت���د�د  ع��ل��ى  م��اي��ل��ز  وغ�����ارود�  �لحت����اد  ب��رن��اجم��ي �شيف 
�لت�شويقية  �لأن�����ش��ط��ة  �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن  ل��الأع�����ش��اء  و���ش��ت��ت��ي��ح  �ل�����ش��رك��ت��ني، 

مليار دولر ) 86.9 مليار درهم(. ومنا حجم �لتجارة �لبينية غري 
�لنفطية خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من �لعام �جلاري بزيادة 33 
 ،%  104 2021، وبنمو قيا�شي  بالفرتة نف�شها من  مقارنة   %

مقارنة بالفرتة ذ�تها من عام 2020.
وتعد �لإم��ار�ت من بني �أكرب 20 �شريكاً جتارياً لإندوني�شيا وثاين 

�أكرب �شريك جتاري لها يف �لوطن �لعربي.
تعقد  �لتي   B20 لالأعمال  �لع�شرين  قمة  �نعقاد  م��ع  وبالتز�من 
�أم�س  �أول  �لقت�شاد  وز�رة  نظمت   ،G20 �جتماعات  هام�س  على 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  مع  بالتعاون  �لإمار�تي  �لأعمال  منتدى 
ختام  يف  �لبلد�ن  ووق��ع  �مل�شرتك،  �لنمو  �آف��اق  لبحث  �لإندوني�شية 

�ملنتدى 16 �تفاقية تعاون بني �ل�شركات من �جلانبني.

•• بايل-وام:

�أعرب �أر�شد ر�شيد رئي�س غرفة �لتجارة و�ل�شناعة �لإندوني�شية عن 
فخره مب�شاركة دولة �لإمار�ت يف �جتماعات قمة �لع�شرين.. م�شيد� 

بالتعاون و�لعالقات �لوطيدة بني �لإمار�ت و�إندوني�شيا.
كما �أعرب عن �أمله - يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” على 
هام�س فعاليات �جتماعات قمة �لع�شرين يف جزيرة بايل باإندوني�شيا 
�ل��ع��دي��د من  �مل��زي��د م��ن �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �لإم��ار�ت��ي��ة يف  - با�شتقطاب 

�ملجالت يف بالده.
وب���ل���غ �إج����م����ايل �ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي ب���ني �لإم�������ار�ت 
 24 قيمته  م��ا   2021-2012 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  و�إن��دون��ي�����ش��ي��ا 
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االإمارات العاملية لالأملني�م حتتفي باإنتاج 40 ملي�ن طن من االأملني�م
•• اأبوظبي-وام: 

�حتفت �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم، بو�شول �إنتاجها �إىل 
40 مليون طن من �ملعدن �مل�شهور منذ بدء �لإنتاج يف �لعام 
�لأملنيوم  �إجمايل  من  باملائة  ثالثة  ح��و�يل  ي�شكل  و   ،1979

�مل�شنوع على م�شتوى �لعامل.
�لب�شرية،  ل��ت��ط��ور �حل�����ش��ارة  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ي��ع��د �لأمل���ن���ي���وم م����ادة 
معدن  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لأ�شخا�س  مليار�ت  وي�شتخدم 
من  �ليومية،  حياتهم  يف  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم����ار�ت  �شركة 

ناطحات �ل�شحاب �إىل �لهو�تف �لذكية.
�شبعينيات  منذ  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم����ار�ت  �شركة  من��و  �أدى 
دول��ة منتجة  �أك��رب  �لإم���ار�ت خام�س  �إىل جعل  �ملا�شي  �لقرن 
لقطاع  �لناب�س  �لقلب  �ل�شركة  ومتثل  �ل��ع��امل.  يف  لالأملنيوم 
�لأملنيوم، �لذي ي�شهم ب� %1،5 يف �لقت�شاد �لوطني، ويعترب 

بعد  �ل��دول��ة  ���ش��ادر�ت  �أك���رب  �ل�شركة  ت�شنعه  �ل���ذي  �لأمل��ن��ي��وم 
�لنفط و�لغاز ويتم �شحنه �إىل �أكر من 50 دولة.

و ��شتغرقت �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم حو�يل 30 عاماً 
10 ماليني طن من �لإنتاج، ولكن ت�شارع منو  �إىل  للو�شول 
عمالق  �ل�شركة  و�أ�شبحت  �ملا�شي،  �لعقد  م��د�ر  على  �ل�شركة 
باعت  وقد   ، �لعاملي  �مل�شتوى  على  لالأملنيوم  متكامل  �شناعي 
�شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم يف �لعام �ملا�شي 2،54 مليون 

طن من �ملعدن �مل�شبوب.
ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ك��ل��ب��ان،  ب��ن  �ل��ن��ا���ش��ر  ع��ب��د  وق���ال 
40 مليون  �إنتاج  �إىل  �لو�شول  �إن  �لعاملية لالأملنيوم  �لإم��ار�ت 
ط��ن م��ن �لأمل��ن��ي��وم �مل�����ش��ه��ور مي��ث��ل �إجن������از�ً ي��ف��خ��ر ب��ه جميع 
من  نبتكر  “معاً،  �شعارنا  يج�شد  حيث  �ل�شركة،  يف  �لعاملني 
ومنذ تاأ�شي�س �ل�شركة على  �لأملنيوم حياة ع�شرية متكاملة” ، 
يد �ملغفور له �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حتت ��شم دبي 

دولة  �لقت�شادي يف  �لتنويع  لتعزيز  �ل�شركة  �شعت  لالأملنيوم، 
�ل��ر�ئ��دة يف �شناعة  �ل�شركات  �إح��دى  �أن تكون  و�إىل  �لإم���ار�ت 

�لأملنيوم على م�شتوى �لعامل.
على  ر�ئ��دة  مكانة  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �شركة  حتتل  و 
وهو  �جلودة”،  ع���ايل  “�لأملنيوم  �إن���ت���اج  يف  �ل��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
�ملعدن �مل�شنوع وفقاً ملو��شفات �لعمالء �لتي تت�شمن �شناعة 
�ل�شبائك. و�أنتجت �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أكر من 

41،6 مليون طن من �ملعدن �مل�شبوب منذ �لعام 1979.
�أول  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �أ�شبحت   ،2021 �لعام  ويف 
�ل�شم�شية  �لطاقة  با�شتخد�م  �لأملنيوم  تنتج  �لعامل  يف  �شركة 
�لذي  �ملعدن �جلديد،  ، وتعترب هذه �خلطوة لإنتاج  �لنظيفة 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  “�شيلي�شتيال”،  �ل��رتوي��ج��ي  �ل���ش��م  يحمل 
�لقطاع نظر�ً لأن ��شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية يحد كثري�ً من 

�لنبعاثات �ملرتبطة بعمليات �شهر �لأملنيوم.

و�لتقنيات �لتي �شت�شاعد يف �بتكار 
�أكر  زر�ع��ي  قطاع  نحو  طريقنا 
قدرة على �لتكيف، م�شري�ً �إىل �أن 
�لفرتة  يف  �شت�شت�شيف  و��شنطن 
 2023 م���اي���و   10 �إىل   8 م���ن 
للمناخ،  �ل��زر�ع��ي  �لبتكار  مهمة 
حيث نعتزم دعوة �ل�شركاء بهدف 
�ل�شتثمار�ت  من  �لإ���ش��ر�ع  زي��ادة 
ل����دع����م م�������ش���روع���ات �ل����زر�ع����ي����ة 
موؤ�ش�شة بحوث  �أن  و�أكد  �لذكية. 
�ل����غ����ذ�ء و�ل�����زر�ع�����ة ت���دع���م هذ� 
ل�شركاء  �ملخ�ش�س  �لهام  �حل��دث 
للمناخ،  �ل��زر�ع��ي  �لبتكار  مهمة 
حيث �شيكون هذ� �حلدث مبثابة 
وبناء  �لطموحات  لتعزيز  من�شة 
�ل�شر�كات وم�شاركة �خلرب�ت ذ�ت 
�ل�شلة باحللول �لإبد�عية و�لتي 
�ملناخ  ق��م��ة  يف  م��ن��اق�����ش��ه��ا  ���ش��ي��ت��م 
يف دول��ة �لإم���ار�ت،   ”28 “كوب 
�إىل �إطالق دعوة موجهة  م�شري�ً 

�ل�������ش���دي���ق ل��ل��ب��ي��ئ��ة م�����ن خ���الل 
متويل �ل�شركات �لنا�شئة �لعاملة 

يف جمال �حللول �ملناخية.

•• �رشم ال�سيخ -ام:

كد توم فيل�شاك وزير �لزر�عة يف 
�أن  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ت��ع��د ���ش��ري��ك��اً ج�����اد�ً وم��ل��ت��زم��اً يف 
مكافحة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �جل���ه���ود 
يجعلها  مب����ا  �مل���ن���اخ���ي،  �ل���ت���غ���ري 
و�حدة من �أكر �لدول ن�شاطاً يف 

جمال �لعمل �ملناخي.
و�أ���ش��اف فيل�شاك - يف ح��و�ر مع 
“و�م”  �لإم��������ار�ت  �أن���ب���اء  وك���ال���ة 
موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
�ملناخ  بتغرّي  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم 
يف  حاليا  �ملنعقد   »COP 27«
“ �أتطلع   : �ل�شيخ -  مدينة �شرم 
 »COP28»يف �مل�����ش��ارك��ة  �إىل 
�أن  و�أث����ق   ،2023 �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام 
دول�����ة �لإم���������ار�ت ���ش��ت��ت��م��ك��ن من 
ناجحة  مناخية  قمة  ��شت�شافة 

وذكر �أن “مهمة �لبتكار �لزر�عي 
لهدفني  �إط��الق��ه��ا  مت  للمناخ” 
�لوعي  تعزيز  �لأول هو  رئي�شني، 
�أهمية �لإب��د�ع يف �لزر�عية  ب�شاأن 
�لذكية �ل�شديقة للبيئة للتعامل 
يتمثل  فيما  �ملناخي  مع حتديات 
�لهدف �لثاين يف ت�شريع �لإبد�ع.

ل�  �ل�شتجابة  �أن  فيل�شاك  و�أك���د 
“مهمة �لبتكار �لزر�عي للمناخ” 
�لإعالن  مت  لذ�  ��شتثنائية  كانت 
عن   »COP27« �مل��ن��اخ  قمة  يف 
�لزر�عة  يف  �ل�شتثمار  م�شاعفة 
�ل��ذك��ي��ة م��ن��اخ��ي��اً و�ب��ت��ك��ار �لنظم 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن 4 م��ل��ي��ار�ت دولر 
8 مليار�ت دولر حالياً، كما  �إىل 
ت�����ش��اع��ف ع����دد ���ش��رك��ائ��ن��ا ثالث 
 275 ن��ح��و  �لآن  ل��ي��ب��ل��غ  م�����ر�ت 
�ملقدم  �ل��دع��م  ب��اأن  وذك��ر  �شريكا. 
من �لقطاع �خلا�س ي�شاعد على 
و�شع �ملو�رد يف �لرب�مج و�لأفكار 

مل���ج���ت���م���ع �ل����ش���ت���ث���م���ار �ل������دويل 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت يف  زي���ادة  لت�شجيع 
جم��الت �لإب��د�ع �لزر�عي �لذكي 

�ل����زر�ع����ة  ق����ط����اع  �ل����ري����ادي����ة يف 
�للتز�م �جلاد من دولة �لإمار�ت 
ك��م��ا جت��ع��ل��ه��ا و�ح������دة م���ن �أك���ر 
�لدول ن�شاًطا يف �لعمل �ملناخي«.

�لأمريكي  �ل��زر�ع��ة  و�أ���ش��ار وزي���ر 
�إىل م�شاركته يف فعاليات موؤمتر 
بتغرّي  �مل���ع���ن���ي  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
بهدف   ،”  COP 27“ �مل��ن��اخ 
م�شاركة خرب�ت �لوليات �ملتحدة 
�لزر�عية  �مل��م��ار���ش��ات  جم����ال  يف 
للبيئة، م�شري�ً  �ل�شديقة  �لذكية 
�مل�شاركة تعد فر�شة  �أن هذه  �إىل 
“مهمة  �إط���ار  يف  للتعاون  ج��ي��دة 
�لبتكار �لزر�عي للمناخ” �لتي مت 
بال�شر�كة  �ملا�شي  �لعام  �إطالقها 
مع دول��ة �لإم���ار�ت يف ظل �شبكة 
 275 م��ن  �أك���ر  ت�شم  متنامية 
�شريكا لتحفيز �لإب��د�ع يف �لنظم 
�لزر�عية �لذكية �ل�شديقة للبيئة 

وتعزيز �لإنتاجية �لزر�عية.

�مل��ائ��ي��ة يف �لعامل،  �ل���زر�ع���ة  ع��ل��ى 
وقد مت �إطالقها يف يوليو 2022 
�شركة  ب���ني  م�����ش��رتك  ك��م�����ش��روع 
�لطائر�ت”  لتموين  “�لإمار�ت 
و�شركة “كروب و�ن” �لأمريكية 
�لر�أ�شية  �ل��زر�ع��ة  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لتقنيات  على  �ملُعتمدة  �لد�خلية 

�لعالية.
م�شروع  �أن  �إىل  فيل�شاك  ول��ف��ت 
 - �ل����غ����ذ�ء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “و�دي 
 »Foodtech Valley
�مل�شاريع  ب����ني  م����ن  ي���ع���د  �ل������ذي 
�ل����زر�ع����ي����ة �حل���دي���ث���ة �ل����ت����ي مت 
�إطالقها يف دولة �لإم��ار�ت، وهي 
�لأوىل  هي  تقنية  زر�عية  مدينة 
تكون  �أن  �إىل  وتهدف  نوعها  من 
مب���ث���اب���ة �خ����ت����ب����ار ل���الب���ت���ك���ار�ت 
�إىل  �لتحول  تقود  �لتي  �ل��ر�ئ��دة 

�أنظمة غذ�ئية م�شتد�مة.
�لبتكار�ت  ه��ذه  “ُتظهر   : وق��ال 

.. م��ن��وه��ا ب��ج��ه��ود م��ع��ايل مرمي 
بنت حممد �شعيد حارب �ملهريي 
�ملناخي و�لبيئة يف  �لتغري  وزي��رة 

هذ� �ل�شدد«.
�لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�أهمية  ت��ق��در  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
مم����ار�����ش����ات �لب����ت����ك����ار �ل����زر�ع����ي 
�إيجاد  يتيح  م��ا  للبيئة  �ل�شديق 
حتديات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ح���ل���ول 
�ملناخي،  و�لتغري  �لغذ�ئي  �لأم��ن 
بالزر�عة  �هتمامها  ع��ن  ف�شال 
و�بتكار  للبيئة  �ل�شديقة  �لذكية 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��ن��ظ��م 

�لعامل.
�لإبد�عية  �ملنتجات  �أن  و�أو���ش��ح 
و�لأ����ش���ال���ي���ب �حل���دي���ث���ة �أت���اح���ت 
لدولة �لإمار�ت حتويل �ل�شحر�ء 
تعترب  م��ز�رع خ�شر�ء، حيث  �إىل 
لذلك،  “ب�شتاِنَك” مثال  مزرعة 
تعتمد  ر�أ�شية  مزرعة  �أك��رب  وه��ي 
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املال والأعمال

االإمارات تدع� خالل - قمة B20 باإندوني�سيا - اإىل ح�سد اجله�د لتحفيز التدفق التجاري واال�ستثماري مل�ساعدة االقت�ساد العاملي على تخطي التحديات 
�لع�شرين  �لأع��م��ال ملجموعة  ذل��ك خ��الل م�شاركة معاليه يف قمة  ج��اء 
B20 �لني عقدت يومي 13 و14 نوفمرب �جلاري يف بايل باإندوني�شيا 
�إىل  �لتحول  م�شاريع  �ل�شتثمار يف  على  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورت��ه��ا  ورك���زت يف 
�لطاقة �لنظيفة و�حلياد �لكربوين و�ل�شتعانة بالتكنولوجيا �ملتقدمة 
يف �حلد من �لنبعاثات من جهة و�حلفاظ على معدلت منو م�شتد�مة 

لالقت�شاد �لعاملي من جهة �أخرى. 
وبهذه �ملنا�شبة، قال معايل �لدكتور ثاين �لزيودي: “توفر قمة �لأعمال 
ملجموعة �لع�شرين B20 من�شة حيوية للوزر�ء و�مل�شوؤولني �حلكوميني 
من جميع �أنحاء �لعامل للتو��شل مبا�شرة مع موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س، 
و�ل�شتماع �إىل روؤ�ها وخرب�تها �لتي ت�شاعد يف �شياغة �لأطر و�لرب�مج 
و�لأولويات �لتي ت�شهم يف ت�شكيل توجهات �لقت�شاد �لعاملي خالل �لعام 

مبثابة  �شتكون  �إندوني�شيا  فيهم  مب��ا  للدولة  �لرئي�شيني  �لتجاريني 
لت�شريع  �ملتبادلة  و�ل�شتثمار�ت  �مل�شرتكة،  للم�شاريع  مهمة  من�شات 
تطوير �شناعات �مل�شتقبل �لقائمة على �ملعرفة و�لبتكار، و�لأقل تلويثاً 

للبيئة. 
�لع�شرين  ملجموعة  �لرئي�شي  �مل��ن��ت��دى   )  B20 �لأع���م���ال  )ق��م��ة  ت��ع��د 
للتو��شل مع جمتمع �لأعمال �لعاملي متهيد�ً لنعقاد قمة قادة جمموعة 

�لع�شرين يف �لفرتة من 15 �إىل 16 نوفمرب. 
ومت تنظيم �لقمة هذ� �لعام من قبل غرفة �لتجارة �لإندوني�شية حتت 
و��شت�شافت �أكر من  �شعار “تعزيز �لنمو �ملبتكر و�ل�شامل و�لتعاوين”، 
و�لروؤ�شاء  �حلكوميني  �مل�شوؤولني  وكبار  �ل���وزر�ء  من  م�شارك   2000

�لتنفيذيني يف �ل�شركات �لدولية. 

•• بايل-وام:

�أكد معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة للتجارة �خلارجية 
�لعمل  تو��شل  �لر�شيدة  قيادتها  وتوجيهات  وبروؤية  �لإم��ار�ت  دولة  �أن 
على ح�شد �جلهود �لدولية لتحفيز �لتدفق �لتجاري و�ل�شتثماري بني 
�أرجاء �لعامل مل�شاعدة �لقت�شاد �لعاملي على تخطي �لتحديات �لر�هنة، 
مع �لهتمام بقطاعات �قت�شاد �مل�شتقبل �لقائمة على �ملعرفة و�لبتكار، 
بالإ�شافة �إىل �شخ �ل�شتثمار�ت يف م�شاريع �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة 
وتطوير �لتكنولوجيا �لزر�عية و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، وذلك من �أجل 
�لتنمية  �أه��د�ف  �لنامية من حتقيق  و�لبلد�ن  �لنا�شئة  �لأ�شو�ق  متكني 

�مل�شتد�مة وتعزيز زخم �إعادة �نتعا�س �لقت�شاد �لعاملي. 

�لقادم وما يليه.. ومتتاز قمة هذ� �لعام باأهمية خا�شة لأنها جتمع بني 
�حلاجة �إىل مو�جهة خطر �لركود �لقت�شادي �لعاملي و�لطلب �ملتز�يد 
يتطلب  �ل��ذي  �لأم��ر  وهو  و�ل�شاملة،  و�لعادلة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  على 

�إجر�ء�ت فورية وتفكرًي� مبتكًر� ». 
و�أ�شاف معاليه: “�شتو��شل دولة �لإمار�ت بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
ممار�شة دورها �لر�ئد يف تطوير م�شادر �لطاقة �ملتجددة، �شو�ء د�خل 
�لتكنولوجيا  ��شتخد�م  عن  ف�شاًل  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �أو  �ل��دول��ة 

�ملتقدمة لتح�شني �لكفاءة �لت�شغيلية وتقليل �لهدر«. 
�لتي  �ل�����ش��ام��ل��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ات  �شل�شلة  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ل��دول ذ�ت �لأهمية  تربمها دول��ة �لإم���ار�ت مع جمموعة خمتارة من 
�ل�شركاء  �أن هذه �لتفاقيات مع  وعاملياً، موؤكد�ً  �إقليمياً  �ل�شرت�تيجية 

غرف دبي وهيئة تنمية املجتمع تعززان �سراكتهما لتعزيز دمج ال�سركات يف جه�د دعم امل�س�ؤولية املجتمعية 

خالل اجتماع جمل�س االإدارة الثالث برئا�شة وزير االقت�شاد

6.3 مليار درهم �سمانات تاأمينية قدمتها االحتاد الئتمان ال�سادرات خالل الـ 9 اأ�سهر االأوىل من 2022

وزير البرتول امل�سري لـ »وام«: ن�ا�سل تاأمني 
اإمدادات الطاقة مع تقليل االنبعاثات الكرب�نية

•• �رشم ال�سيخ -وام:

�أكد معايل �ملهند�س طارق �ملال، وزير �لبرتول �مل�شري، مو��شلة �لعمل على 
تاأمني �إمد�د�ت �لطاقة مع تقليل �لنبعاثات �لكربونية من �أجل مناخ �أكر 
حيادية. و�أ�شاف معاليه يف ت�شريحات خا�شة لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م”، 
 COP« �ملناخ  بتغرّي  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  فعاليات  هام�س  على 
�نه  �لعربية،  م�شر  بجمهورية  �ل�شيخ  �شرم  مدينة  يف  حاليا  �ملنعقد   »27
�أن  �ل�شروري  من  كان  �لعاملية،  �لطاقة  باأزمة  �خلا�شة  �لتحديات  ظل  يف 

خا�شا  يوما  �مل��ن��اخ  م��وؤمت��ر  يخ�ش�س 
�لتخفيف  بهدف  �لكربون”  ب�”�إز�لة 

من ظاهرة �لحتبا�س �حلر�ري.
و�أ�شار معاليه �إىل جناح فعاليات يوم 
كبرية  مب�شاركة  �لكربون”  “�إز�لة 
�مل�شتهلكة  �أو  �ملنتجة  �ل�شركات  م��ن 
ل���ل���ط���اق���ة وم�����������ش�����وؤويل �حل���ك���وم���ات 
وم���وؤ����ش�������ش���ات �ل���ت���م���وي���ل، ح���ي���ث مت 
ودوره  كل قطاع  م�شوؤوليات  مناق�شة 
�ملهمة  و�مل���ع���ادل���ة  �مل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  يف 
�إىل ��شتد�مة �لطاقة  “�حلاجة  وهي 

مع قليل من �لنبعاثات«.
تاأمني  ه��و  “هدفنا  م��ع��ال��ي��ه:  و�أك����د 
�لم�����������د�د�ت وت��ق��ل��ي��ل �لن���ب���ع���اث���ات، 

و�شنو��شل �لعمل على ذلك حتى تت�شلم 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة رئا�شة موؤمتر �ملناخ COP28 يف 
�لعام �لقادم، وما مت حتقيقه و�جنازه يف �لعام �حلايل �شنو��شل �لعمل عليه 
 COP»قمة �إن  �مل�شري،  �لبرتول  وزي��ر  معايل  وق��ال   .»2023 قمة  يف 
و��شعة  وم�شاركة  �قباًل كبري�ً  ت�شهد  �لأ�شبوع  �نطالقها مطلع  منذ   »27
وح�شور �أكر من 140 من قادة وزعماء �لعامل وروؤ�شاء �حلكومات ولفيف 
�ملناخ  بتغري�ت  �لعامل  �هتمام  �لدولية، وهو ما يدل على  �ل�شخ�شيات  من 
وكيفية مو�جهة �لحتبا�س �حلر�ري وغريها من �لأمور �ملهمة �لتي تتعلق 

بالكوكب.

دعم �لقطاع �لجتماعي وتوظيف 
ج���ه���ود �ل�������ش���رك���ات �خل���ا����ش���ة مبا 
�لحتياجات  طبيعة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
دب��ي، وتطوير  �لجتماعية لإم��ارة 
لتقدميها  جتارية  حو�فز  و�إن�شاء 
هذ�  يف  �لأد�ء  ع��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

�ملجال.

ن�شر ثقافة التطوع
على  �ل��ت��اأك��ي��د  �لت��ف��اق��ي��ة  ت�شمنت 
�ملتطوعني  ب��دع��م  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ت���ز�م 

�ل���ت���اب���ع���ني ل�����رب�م�����ج وم�����ب�����ادر�ت 
للموؤ�ش�شات  �مل�شوؤولية �لجتماعية 
مركز  ع���ل���ي���ه���ا  ي�����ش�����������������رف  �ل����ت����ي 
لغرفة  �لتابع  �لأع��م��ال  �أخالقيات 

جتارة دبي.
 و�شتقوم �لهيئة بتقدمي كافة �أنو�ع 
للمتطوعني،  و�ل��ت��وج��ي��ه  �ل���دع���م 
وت������وف������ري �ل���������������دور�ت و�ل������ور�������س 
وطرح  لهم،  و�لتوعوية  �لتدريبية 
على  م�شرتكة  جمتمعية  مبادر�ت 

م�شتوى �لإمارة.

�ل����ط����رف����ني مب�����ا يف ذل������ك ت���ب���ادل 
و�مل�������ع�������ارف يف جم����ال  �خل����������رب�ت 
و�لت�شجيع  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
ع���ل���ى �ل��ت��ع��ل��م �مل�����ش��ت��م��ر و�ق������رت�ح 
�حل�����ل�����ول ل���ل���ت���ح���دي���ات �حل���ال���ي���ة 
و�مل�شتقبلية، بالإ�شافة �إىل �قرت�ح 
م�شرتكة  توعوية  وب��ر�م��ج  خطط 
هذه  ون�شر  �ل�شركات  دور  لتقوية 
�ملمار�شات.  �أف�شل  و�إب��ر�ز  �لثقافة 
�لتعاون  �أي�شاً  �لتفاقية  وتت�شمن 
على  �خلا�شة  �ل�شركات  لت�شجيع 

�أ�شا�شية يف  ركيزة  �حلكومي و�خلا�س 
و�مل�شوؤولية  �لقت�شاد،  جناح منظومة 
�ل�شر�كة  ه��ذه  �أوج���ه  �أح���د  �ملجتمعية 
م�شاهمة  ت���ع���زي���ز  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي 
م����ن خالل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل�������ش���رك���ات يف 
ت��ن��ف��ي��ذ �ل���رب�م���ج و�إط������الق �مل���ب���ادر�ت 
�لتاأثري �ملجتمعي و�لتنموي على  ذ�ت 
�لأعمال  ثقافة  �ل��ق��ط��اع��ات.  خمتلف 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة ه��ي من��ط ح��ي��اة، ونتطلع 
�مل��ح��ف��زي��ن ع��ل��ى ن�شر  ن��ك��ون م��ن  لأن 
هذه �لثقافة وحتفيز �لقطاع �خلا�س 
��شرت�تيجيات  �شمن  �عتمادها  على 
�شركاته �ملوؤ�ش�شية.« بدوره قال �شعادة 
ي�شعدنا  ج��ل��ف��ار:  �ل��ك��رمي  �أح��م��د عبد 
�لتعاون مع غرف دبي لرت�شيخ ثقافة 
موؤ�ش�شات  ب��ني  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
ل��ق��ط��اع �خل��ا���س �ل��ع��ام��ل��ة يف �لإم����ارة 
ت�شهل  �لتي  �لتنظيمية  �لأط��ر  وو�شع 
م�شاهمة هذه �ل�شركات يف دعم عجلة 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف �لإمارة. ونتوقع 
�أن يعزز هذ� �لتعاون من �شهول �لعمل 
�مل�شوؤولية  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر  �مل�������ش���رتك 
مبادر�ت  ج��ه��ود  وت��وج��ي��ه  �ملجتمعية 
�لذي  �ل�شحيح  �لجت���اه  يف  �ل�شركات 
�ملجتمع.  �ف����ر�د  م�شلحة  يف  ين�شب 

و�أ�شاف: “يتيح لنا �لتعاون مع غرف 
وهام  كبري  قطاع  �إىل  �لو�شول  دب��ي، 
من جمتمع دبي ولعبني �أ�شا�شيني يف 
�ملجتمعية،  �لتنمية  وتعزيز  ��شتد�مة 
�لأمر �لذي �شينعك�س ب�شكل كبري على 
�ملجتمع  تنمية  هيئة  بخدمات  �لوعي 
دبي  برنامج  ر��شها  وعلى  وبر�جمها 
للتطوع �لذي يرتبط جناحه وتطوره 
�لتطوعية،  �جل���ه���ات  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
باملجالت  �ل��وع��ي  ت��ع��زي��ز  ع��ن  ف�شال 
�لأكر �أهمية لطرح وتطوير مبادر�ت 

جمتمعية«.
 

حوافز جتارية
 وتبادل للخربات

�أوجه  �أي�شاً  �لتفاهم  مذكرة  وح��ددت 
�لطرفني مبا  �لتعاون بني  وجم��الت 
يف ذل��ك ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل��ع��ارف يف 
جمال �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�لت�شجيع 
و�ق��رت�ح �حللول  �مل�شتمر  �لتعلم  على 
و�مل�شتقبلية،  �حل���ال���ي���ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
�ق��رت�ح خطط وبر�مج  �إىل  بالإ�شافة 
ل���ت���ق���وي���ة دور  م�������ش���رتك���ة  ت����وع����وي����ة 
و�إبر�ز  �لثقافة  ه��ذه  ون�شر  �ل�شركات 

�أف�شل �ملمار�شات.

•• دبي-الفجر:

�أم�������س مذكرة  وق���ع���ت غ����رف دب����ي 
تنمية  هيئة  م��ع  م�شرتكة  تفاهم 
�ملجتمع بهدف زيادة �لوعي باأهمية 
�مل�شوؤولية  جمال  يف  �ل�شركات  دور 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وذل����ك �ن��ط��الق��اً من 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  �حل���ر����س 
وتعزيز  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�خلا�س  �لقطاع  �شركات  م�شاهمة 
وجم��ت��م��ع �لأع���م���ال يف �لإم�����ارة يف 

جهود �لتنمية �ملجتمعية.
وق�����ع م����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م ك����ل من 
حم��م��د ع��ل��ي ر����ش��د ل���وت���اه، مدير 
�أحمد  ع����ام غ����رف دب�����ي، و����ش���ع���ادة 
ع��ب��د �ل���ك���رمي ج��ل��ف��ار، م��دي��ر عام 
ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف دب����ي، 
حيث تت�شمنت �أبرز بنودها تعزيز 
م�شاهمة �ل�شركات �خلا�شة يف دعم 
�ملجتمع، وتن�شيق �جلهود �مل�شرتكة 
�مل�شوؤولة،  �لأع��م��ال  ثقافة  لغر�س 
�ملجتمعية  للم�شوؤولية  و�ل��رتوي��ج 
باعتبارها ��شرت�تيجية فعالة تفيد 
�ل�شركات  �شمعة  وحت�شن  �ملجتمع 
�ل�شياق،  �لعمل.  ويف هذ�  �شوق  يف 
�ل�شر�كة  “تعك�س هذه  قال لوتاه: 
�جلهود  بتن�شيق  دبي  غرف  �لتز�م 
�مل�شوؤولية  ثقافة  لتعزيز  �لر�مية 
�ملجتمعية لالأعمال يف �لإمارة مبا 

لقطاع �خلا�س �لعاملة يف �لإمارة 
وو����ش���ع �لأط�����ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �لتي 
�ل�شركات  ه���ذه  م�����ش��اه��م��ة  ت�����ش��ه��ل 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  عجلة  دع��م  يف 
هذ�  يعزز  �أن  ونتوقع  �لإم����ارة.  يف 
�لتعاون من �شهول �لعمل �مل�شرتك 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ثقافة  لن�شر 
�ل�شركات  مبادر�ت  جهود  وتوجيه 
يف �لجت��اه �ل�شحيح �لذي ين�شب 

يف م�شلحة �فر�د �ملجتمع.
�ل��ت��ع��اون مع  لنا  “يتيح  و�أ���ش��اف: 
�إىل قطاع  �ل��و���ش��ول  دب����ي،  غ���رف 
ك���ب���ري وه��������ام م�����ن جم���ت���م���ع دب���ي 
��شتد�مة  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ني  ولع��ب��ني 
�لأمر  �ملجتمعية،  �لتنمية  وتعزيز 
على  كبري  ب�شكل  �شينعك�س  �ل��ذي 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  ب���خ���دم���ات  �ل����وع����ي 
ر��شها  وع��ل��ى  وب��ر�جم��ه��ا  �ملجتمع 
برنامج دبي للتطوع �لذي يرتبط 
جن���اح���ه وت���ط���وره ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
�جل���ه���ات �ل��ت��ط��وع��ي��ة، ف�����ش��ال عن 
ت��ع��زي��ز �ل���وع���ي ب��امل��ج��الت �لأك���ر 
مبادر�ت  وت��ط��وي��ر  ل��ط��رح  �أه��م��ي��ة 

جمتمعية«.
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�أي�شاً  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وح�����ددت 
�أوج��������ه وجم��������الت �ل����ت����ع����اون بني 

يتنا�شب مع توجهات وروؤية قيادتنا 
�ل��ر���ش��ي��دة يف ه����ذ� �مل���ج���ال وذل���ك 
بالتعاون مع هيئة تنمية �ملجتمع. 
ه��ذه �خلطوة  م��ن خ��الل  ونتطلع 
يف  �أ�شا�شياً  م�شاهماً  نكون  �أن  �إىل 
فتح �آفاٍق و��شعة لل�شركات �لعاملة 
يف �لإم��ارة لإب��ر�ز جهودها ودورها 
فئاته  وجميع  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف 

ومكوناته«.
“�ل�شر�كة  ق��ائ��اًل:  ل��وت��اه  و�أ���ش��اف 
ب��������ني �ل�����ق�����ط�����اع�����ني �حل����ك����وم����ي 
جناح  يف  �أ�شا�شية  ركيزة  و�خل��ا���س 
و�مل�شوؤولية  �لق��ت�����ش��اد،  منظومة 
�ملجتمعية �أحد �أوجه هذه �ل�شر�كة 
م�شاهمة  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
خالل  م��ن  �لتنمية  يف  �ل�����ش��رك��ات 
�ملبادر�ت  و�إط��الق  �لرب�مج  تنفيذ 
و�لتنموي  �ملجتمعي  �لتاأثري  ذ�ت 
ثقافة  �ل��ق��ط��اع��ات.  خمتلف  ع��ل��ى 
�لأعمال �مل�شوؤولية هي منط حياة، 
�ملحفزين  م��ن  ن��ك��ون  لأن  ونتطلع 
وحتفيز  �ل��ث��ق��اف��ة  ه���ذه  ن�شر  ع��ل��ى 
�عتمادها  ع��ل��ى  �خل���ا����س  �ل��ق��ط��اع 
�شركاته  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ���ش��م��ن 

�ملوؤ�ش�شية.«
ب������دوره ق����ال ����ش���ع���ادة �أح���م���د عبد 
�لتعاون  ي�شعدنا  جلفار:  �ل��ك��رمي 
ل��رت���ش��ي��خ ثقافة  دب����ي  م���ع غ����رف 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية بني موؤ�ش�شات 

•• دبي-الفجر:

وق����ع����ت غ������رف دب������ي �أم�����������س م���ذك���رة 
ه��ي��ئ��ة تنمية  م���ع  م�����ش��رتك��ة  ت��ف��اه��م 
باأهمية  �ل��وع��ي  زي���ادة  بهدف  �ملجتمع 
�مل�شوؤولية  جم���ال  يف  �ل�����ش��رك��ات  دور 
�ملجتمعية، وذلك �نطالقاً من �حلر�س 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 

يتنا�شب مع  �لإم���ارة مبا  لالأعمال يف 
يف  �لر�شيدة  قيادتنا  وروؤي���ة  توجهات 
بالتعاون مع هيئة  وذل��ك  �ملجال  ه��ذ� 
خالل  م��ن  ونتطلع  �مل��ج��ت��م��ع.  تنمية 
م�شاهماً  ن��ك��ون  �أن  �إىل  �خل��ط��وة  ه��ذه 

�آف��اٍق و��شعة لل�شركات  �أ�شا�شياً يف فتح 
�لإم�����ارة لإب����ر�ز جهودها  �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�مل��ج��ت��م��ع وجميع  خ��دم��ة  ودوره������ا يف 
لوتاه  و�أ�����ش����اف  وم���ك���ون���ات���ه«.  ف��ئ��ات��ه 
�لقطاعني  ب���ني  “�ل�شر�كة  ق���ائ���اًل: 

يف  �ل�شركات  �شمعة  وحت�شن  �ملجتمع 
�ل�شياق، قال  �ل��ع��م��ل.  ويف ه��ذ�  ���ش��وق 
�لتز�م  �ل�شر�كة  ه��ذه  “تعك�س  لوتاه: 
�لر�مية  �جل��ه��ود  بتن�شيق  دب��ي  غ��رف 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ثقافة  لتعزيز 

دعم  يف  �خلا�شة  �ل�شركات  م�شاهمة 
�مل�شرتكة  �جل��ه��ود  وتن�شيق  �ملجتمع، 
�مل�شوؤولة،  �لأع����م����ال  ث��ق��اف��ة  ل��غ��ر���س 
�ملجتمعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  و�ل����رتوي����ج 
تفيد  فعالة  ��شرت�تيجية  باعتبارها 

�شركات  م�شاهمة  وتعزيز  �مل�شتد�مة، 
�لأعمال يف  �لقطاع �خلا�س وجمتمع 
�ملجتمعية.  �لتنمية  جهود  يف  �لإم��ارة 
وق��ع م��ذك��رة �لتفاهم ك��ل م��ن حممد 
علي ر��شد لوتاه، مدير عام غرف دبي، 
و���ش��ع��ادة �أح��م��د ع��ب��د �ل��ك��رمي جلفار، 
مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي، 
تعزيز  ب��ن��وده��ا  �أب����رز  تت�شمنت  ح��ي��ث 

�جتماع  ح�شر   « �لعاملية.  �لأ�شو�ق 
�شامح  ����ش���ع���ادة  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�ل�شوؤون  ع�����ام  م���دي���ر  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
�لتنمية  د�ئ������رة  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�شعادة  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لقت�شادية 
�لعو�شي،  حممد  �شاعد  �ملهند�س 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
مرو�ن  �شعادة  �ل�����ش��ادر�ت،  لتنمية 
�أح��م��د �آل ع��ل��ي م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 
�ل�شيخ عمر بن  �ملالية يف عجمان، 
�شقر �لقا�شمي نائب رئي�س جمل�س 
و�لتطوير  �ل�شتثمار  مكتب  �إد�رة 
�شعادة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�������س  �إم������ارة  يف 
مدير  نائب  �ليماحي  �شامل  �أحمد 
�لفجرية،  �إم��ارة  يف  �ملالية  �لد�ئرة 
�حلميدي  حم���م���د  ع���م���ر  �ل�����ش��ي��د 
�ملمار�شات  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�ل�شيد  �لقت�شاد،  ب���وز�رة  �ل�شارة 
رئي�س  كاظم،  �لرحيم  عبد  عامر 
�لتدقيق �لد�خلي يف بنك �لإمار�ت 
دبي �لوطني؛ �ل�شيدة رجاء حممد 
�ملزروعي ، نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
ح�شر  ك���م���ا  ه����اي����ف.  ف��ي��ن��ت��ي��ك  يف 
فال�شيوين،  م��ا���ش��ي��م��و  �لج���ت���م���اع 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �لحتاد 

لئتمان �ل�شادر�ت.

•• دبي-الفجر:

لئتمان  �لحت������اد  ���ش��رك��ة  ع���ق���دت 
�ل�شادر�ت، �جتماع جمل�س �إد�رتها 
برئا�شة   ،2022 ع���ام  يف  �ل��ث��ال��ث 
ب��ن ط���وق �ملري،  م��ع��ايل ع��ب��د �هلل 
وزي���ر �لق��ت�����ش��اد ورئ��ي�����س جمل�س 
�لجتماع  ورك����ز  �ل�����ش��رك��ة.  �إد�رة 
�لرب�مج  جمموعة  مر�جعة  على 
و�ملبادر�ت �ل�شاملة ل�شركة �لحتاد 
لئتمان �ل�شادر�ت، و�لتي تتما�شى 
لتعزيز  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج����ن����دة  م���ع 
�لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة 
وزيادة  �ملتحدة  �لعربية  لالإمار�ت 
 %  50 بن�شبة  �لوطنية  �ل�شادر�ت 
�ملقبلة،  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
“م�شاريع  م���ن  ج����زء�  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�أ�شاد  �لج��ت��م��اع  وخ��الل   .»50 �ل 
ب���ن ط����وق �ملري  م��ع��ايل ع��ب��د �هلل 
بالتز�م �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت 
�ل�شتثمار�ت  ب��ح��م��اي��ة  �مل�����ش��ت��م��ر 
�ملحلية  ل���ل�������ش���رك���ات  �خل����ارج����ي����ة 
�ل�شادر�ت  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
�إىل  و�شولها  و�شمان  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�نفتاح  �أ����ش���و�ق ج���دي���دة، وحت��ق��ي��ق 
�أك����رب ع��ل��ى �لأ����ش���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة مبا 

�مل��ه��م��ة ف��ي��م��ا و���ش��ل��ت �إل���ي���ه دول���ة 
�لإم������ار�ت م��ن �إجن����از ت��اري��خ��ي يف 
معدلت �لتجارة غري �لنفطية. كما 
��شرت�تيجيا  لعبا  �ل�شركة  تعترب 
�ل��ت��ج��اري من  �ل��ت��و���ش��ع  يف حتقيق 
�ملحلية،  �ل�شركات  خالل دعم منو 
كحافز كبري يف خلق فر�س �لعمل 
�قت�شاد  م�شاعفة  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
من    .2030 �لدولة بحلول عام 
�أحمد  ����ش���ع���ادة ع��م��ر  ق����ال  ج��ان��ب��ه 
�ل�����ش��وي��دي، وك��ي��ل وز�رة  ���ش��وي��ن��ع 
�ملتقدمة:  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
جتارة  يف  �لأخ�����ري  �لرت����ف����اع  “�إن 
�لإم��������������ار�ت غ�����ري �ل���ن���ف���ط���ي���ة هو 
لئتمان  �لحت���اد  نهج  على  �شهادة 
�ل�شادر�ت �ل�شتباقي جتاه �لتنويع 
�مل�شتد�مة.  و�لتنمية  �لقت�شادي 
من خالل ت�شهيل و�شول �ل�شركات 
جمموعة  �إىل  ب�����ش��ه��ول��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
مبتكرة من حلول تاأمني �لت�شدير 
و �لتمويل، ت�شاعد �لحتاد لئتمان 
�لنمو يف  �ل�شركات على  �ل�شادر�ت 
�خلارج ، وهذ� من �شاأنه �أن ي�شاعد 
�لقيمة  ت���ع���زي���ز  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 
�مل�شنوعة  �ملنتجات  على  و�لطلب 
يف �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 

�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  دع���م  ي�شمن 
�ملتميزة  �مل��ك��ان��ة  وتر�شيخ  ل��ل��دول��ة 
�ل��ت��ي حتتلها دول���ة �لإم����ار�ت على 

خريطة �لتجارة �لدولية.
دولة  �إن  قائال:”  معاليه  وت��اب��ع 
�لإم��ار�ت حققت بدعم وتوجيهات 
ر�ئدة  �إجن���از�ت  �لر�شيدة  قيادتها 
و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتويني  علي 
�ملركز  باعتبارها  مكانتها  ور�شخت 
توليد  وق��دوة على  ن�شاطا  �لأك��ر 
�لفر�س �لتجارية ،�ل�شتثمارية يف 
جهودها  �لدولة  وتو��شل  �ملنطقة 
�ل�شركات  ن��ط��اق  ،ت��ن��وي��ع  لتو�شيع 
بيئة  تناف�شية  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لنا�شئة  و�ل�������ش���رك���ات  �لأع�����م�����ال 
ومتكينها  و�ملتو�شطة  ،و�ل�شغرية 
�لإمار�ت  دول��ة  من  �لنطالق  من 
�لأ�شو�ق  يف  و�ملناف�شة  و�ل��و���ش��ول 
لئتمان  �لحت���اد  .وتلعب  �لعاملية 
دعم  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا  دور�  �ل�������ش���ادر�ت 
تلك �لتوجهات �لوطنية ، و�شمان 
ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر ب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال 
�لتنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ����ش��ت��ي��ف��اء  و 
�مل�شتد�مة، من خالل  �لقت�شادية 
�مل�شاهمة يف خمتلف �ملبادر�ت مثل: 
“م�شروع  و  �لإمار�ت”  “��شنع يف 

قال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد 
للتجارة  �ل��دول��ة  وزي���ر  �ل���زي���ودي، 
�خل��ارج��ي��ة ون��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شادر�ت:  لئتمان  �لحت��اد  �إد�رة 
�ل�شتباقية  �ل���روؤي���ة  خ���الل  “من 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة، ف����اإن �لحت���اد 
�لعو�مل  �أح��د  �ل�����ش��ادر�ت  لئتمان 

�إم���ار�ت���ي  6.3 م��ل��ي��ار دره����م  م���ن 
درهم  مليار   16.6 ي��ع��ادل  م��ا  �أي 
�إمار�تي �إجمايل �شمانات للتجارة 
�ملوجودة  لل�شركات  �لنفطية  غري 
يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي 

�شدرت �إىل 111
دول�����������ة. وب������دع������م وت����وج����ي����ه من 

�إط�����الع  مت  ك���م���ا  م����ل����ي����ار.    300
�ل�شتثنائي  �لأد�ء  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه 
ل�شركة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت 
من  �لأوىل  �ل��ت�����ش��ع��ة  �لأ����ش���ه���ر  يف 
�شبتمرب  يف  وك���م���ا   ،2022 ع����ام 
لئتمان  �لحت����اد  غ��ط��ت   ،2022
�ل�شادر�ت �شمانات تاأمينية باأكر 

�حلكومة، �أ�شدرت �لحتاد لئتمان 
 7936 �لآن  ح���ت���ى  �ل���������ش����ادر�ت 
����ش���م���ان �ئ���ت���م���اين م���ت���ج���دد. وقد 
�ملدعومة  �ل�شمانات  هذه  �شاعدت 
50000 فر�شة  يف حماية وخلق 
ع��م��ل م��ن خ���الل دع���م 72 % من 

�ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

�سياحة ال�سارقة تطلق اله�ية املرئية اجلديدة لـ »�سد الرفي�سة« 
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املال والأعمال

و�ل�شياحة،  و�ل�����ش��ف��ر  �ل��زر�ع��ي��ة، 
�لوفد  وت��ر�أ���س  �لكثري.   وغريها 
بي�شينالييفا،  نزير�  �لقريغيزي 
�آ�شيا  بنك  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 
غرفة  ورئ���ي�������ش���ة   ،)CJSC(
جمهورية  يف  �لأمريكية  �لتجارة 
�شيباكوفا،  ود�ري��ا  قريغيز�شتان، 
مديرة �لعالقات �لعامة يف غرفة 
جمهورية  يف  �لأمريكية  �لتجارة 

قريغيز�شتان.
�ملجل�س،  �إد�رة  و�����ش���ت���ق���ب���ل���ت 
مم����ث����ل����ًة مب�������رمي ب������ن �ل�������ش���ي���خ، 
�أعمال  �شيد�ت  “جمل�س  م��دي��رة 
ي�شم  �ل����ذي  �ل��وف��د  �ل�شارقة”، 
ن��خ��ب��ة م����ن ر�ئ���������د�ت �لأع�����م�����ال، 
�لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  بح�شور 
�شيد�ت  م���ن  وع�����دد  �مل��ج��ل�����س  يف 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أعمال  �شيد�ت  “جمل�س  ��شتقبل 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ت���اب���ع  �ل�شارقة”، 
يف  ب�����امل�����ر�أة،  ل���الرت���ق���اء  “مناء” 
ب��ي��ت �حل��ك��م��ة ب��ال�����ش��ارق��ة، وف���د�ً 
�أعمال  ���ش��ي��دة   14 م���ن  م���ك���ّون���اً 
قريغيز�شتان،  ج��م��ه��وري��ة  م���ن 
�لتعاون  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
دولة  يف  نظري�تهّن  وب��ني  بينهن 
و�ل�شارقة  ع���م���وم���اً،  �لإم���������ار�ت 
خ�������ش���و����ش���اً، ����ش���م���ن ق���ط���اع���ات 
و�لبنية  �لتعليم،  م��ث��ل  متنوعة 
و�لبيع  و�لأزي�������������اء  �ل���ت���ح���ت���ي���ة، 
ب���ال���ت���ج���زئ���ة، وو����ش���ائ���ل �لإع������الم 
و�خلدمات �ل�شت�شارية، و�لطاقة 
�لغذ�ئية  و�ل�شناعات  �مل��ت��ج��ددة، 

�أع���م���ال �ل�����ش��ارق��ة، ومم��ث��ل��ني عن 
�أعمال  ���ش��ي��د�ت  “جمل�س  �إد�رة 
من  وم�������ش���وؤول���ني  �لإمار�ت”، 
�لر�ئدة  �لتجارية  �لهيئات  بع�س 
“�ملنطقة  وم��ن��ه��ا  �ل�������ش���ارق���ة،  يف 
�حلرة مبطار �ل�شارقة �لدويل”، 
لال�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  و”مكتب 
�لأج���ن���ب���ي �مل��ب��ا���ش��ر )����ش��ت��ث��م��ر يف 
�إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل�شارقة(”، 
جت�����ارة  “غرفة  ع�����ن  مم���ث���ل���ني 

و�شناعة �ل�شارقة«.
وع�����ن �لج����ت����م����اع، ق���ال���ت مرمي 
“جمل�س  م����دي����رة  �ل�������ش���ي���خ،  ب����ن 
“منذ  �ل�شارقة”:  �أعمال  �شيد�ت 
�لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات  �إق��ام��ة 
قريغيز�شتان  ج���م���ه���وري���ة  ب����ني 
و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 

1996، ثم عقد �تفاقية �لتعاون 
بني   2014 ل��ع��ام  �لق��ت�����ش��ادي 
قرغيز�شتان  �أ�شبحت  �لبلدين، 
و�ح��������������دة م�������ن �أه������������م �����ش����رك����اء 
�آ�شيا  يف  �لقت�شاديني  �لإم����ار�ت 
ه���ذ� �لجتماع  وق����ّدم  �ل��و���ش��ط��ى، 
من  �لأع��م��ال  ل��ر�ئ��د�ت  �لفر�شة 
كثب  عن  للتعرف  قريغيز�شتان 
�ل�شارقة  �ملتوفرة يف  �لفر�س  �إىل 
و�لقت�شاد �ملتنوع لدولة �لإمار�ت 
�ل��ت��ي ميكنهّن  �مل��ج��الت  وب��ع�����س 

�ل�شتفادة منها«.
�للقاء  ه���ذ�  “يعك�س  و�أ���ش��اف��ت: 
للمجل�س  �مل�شتمر  �لتطور  م��دى 
حتقيق  يف  �جل����ري����ئ����ة  وروؤي������ت������ه 
ل�شيد�ت  �ل����ك����ام����ل  �لن������دم������اج 
�لقت�شادي  �لقطاع  يف  �لأع��م��ال 

�لوفد  م��ع  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  �شاعد 
على  �جل��ان��ب��ني  ك��ال  �لقريغيزي 
من  يح�شى  ل  ع���دٍد  ��شتك�شاف 
�لفر�س �لتي ميكن �إمعان �لنظر 
فيها قبل حتويلها يف �لنهاية �إىل 
دعم  خ��الل  من  ناجحة  م�شاريع 
�لقطاعات  يف  وخ��ربت��ه  �مل��ج��ل�����س 
)�مل�شتثمر  نهج  �أن  كما  �ملحلية، 

و�ملز�يا  �ل�شارقة  يف  �ملّتبع  �أوًل( 
جانب  �إىل  �لأخ����رى،  �لتناف�شية 
�ل�����ش��ج��ل �حل��اف��ل ب��ال��ن��ج��اح فيما 
�شيد�ت  ط��م��وح��ات  ب��دع��م  يتعلق 
ت�شّكل  ع���و�م���ل  ك��ل��ه��ا  �لأع����م����ال، 
قدماً  للم�شي  �إ���ش��اف��ي��اً  ح���اف���ز�ً 
وم��د ج�شور  �خل���رب�ت،  تعزيز  يف 
�لتو��شل مع �لنخب �ملتميزة من 

وت�شهيل و�شولهن �إىل �لقطاعات 
�لقت�شادية �ملحلية و�لعاملية، من 
خالل ��شت�شافة �شيد�ت ور�ئد�ت 
�لأع������م������ال م�����ن ج���م���ي���ع �أن����ح����اء 
بيئة حمفزة  �لعامل، بهدف خلق 
حتقيق  م��ن  متكينهّن  يف  ت�شهم 
�أنف�شهن  ُيثبَن  حتى  �أه��د�ف��ه��ّن 
يف ه��ذ� �جل��زء م��ن �ل��ع��امل، حيث 

ر�ئد�ت �لأعمال يف �لعامل«.
�لذي  �لج���ت���م���اع،  �أن  �إىل  ُي�����ش��ار 
بال�شارقة،  �حلكمة  بيت  يف  ُعقد 
ك����ان ج������زء�ً م���ن ���ش��ل�����ش��ل��ة جهود 
يف  لال�شتثمار  �ملتو��شلة  �ملجل�س 
وتوطيد  �لدولية  �لأعمال  ري��ادة 
�شيد�ت  �ل��ع��الق��ات م��ع جم��ال�����س 

�لأعمال على م�شتوى �لعامل.

خالل اجتماع مع وفد �شيدات االأعمال القادم من اجلمهورية الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى

 �سيدات اأعمال ال�سارقة يفتح اآفاقًا جديدة 
مع رائدات قريغيز�ستان يف قطاعات تنم�ية متن�عة

% مليار درهم اأرباح اأدن�ك للحفر يف 9 اأ�سهر بنم� 24   2.09
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة “�أدنوك للحفر” �أم�س عن نتائجها �ملالية لالأ�شهر �لت�شعة 
�ملنتهية يف 30 �شبتمرب �ملا�شي و�لربع �لثالث من �لعام �جلاري �أي�شا.

ع��ن فرتة  �أرب��اح��ه��ا  �شايف  %24 يف  بن�شبة  ق��وي��اً  �ل�شركة من��و�ً  و�شجلت 
�لأ�شهر �لت�شعة �ملنتهية يف �شبتمرب 2022 لت�شل �إىل2.09 مليار درهم 
 15% بن�شبة  �لإي����ر�د�ت  ز�دت  حني  يف  �أم��ري��ك��ي(،  دولر  مليون   568(
�أمريكي(  دولر  مليار  �إمار�تي)1.94  دره��م  مليار   7.12 �إىل  لت�شل 

مقارنة بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي.
�إىل   2022 ع��ام  من  �لأوىل  �لت�شعة  لالأ�شهر  �ل�شركة  �أرب��اح  و�شلت  كما 
وذل��ك قبل  �أمريكي(،  دولر  �إم��ار�ت��ي )879 مليون  دره��م  3.23 مليار 
قدرها  زي��ادة  م�شجلة  و�لإط��ف��اء،  و�ل�شتهالك  و�ل�شريبة  �لفائدة  خ�شم 

كما  نف�شها..  �ل��ف��رتة  ع��ن  �أم��ري��ك��ي(  دولر  دره��م��اإم��ار�ت��ي )299 مليون 
�رتفع �شايف �أرباح �لربع �لثالث مبعدل %6 على �أ�شا�س �شنوي لي�شل �إىل 

694 مليون درهم �إمار�تي )189 مليون دولر �أمريكي(.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شيعري،  �ملنا�شبة، قال عبد�لرحمن عبد�هلل  وبهذه 
ل�شركة �أدنوك للحفر: “�إن ما حققناه من نتائج قوية خالل ت�شعة �أ�شهر 
جاء مدفوعاً باأهد�ف و�أولويات ��شرت�تيجية و��شحة �أكدت مكانة ’�أدنوك 
للحفر‘ ك�شركة ر�ئدة يف قطاعاأعمال �حلفر.. وتعك�س هذه �لنتائج �ملتميزة 
جناح �ل�شركة يف ت�شريع وترية تنفيذ برناجمها �لطموح لتو�شعة �أ�شطول 
حفار�تها بهدف �مل�شاهمة يف دعم جهود �لدولة لتحقيق �أهد�فها طويلة 
�لأجل لرفع �ل�شعة �لإنتاجية من �لنفط و�لغاز، و�لذي �أثبت جدو�ه منذ 
�ملزيد من  لإ�شافة  �ل�شركة  ُتخطط  كما  ت�شغيل حفار�ت جديدة..  بد�ية 
�حلفار�ت خالل �لربع �لأخري من هذ� �لعام لدعماأد�ئها �ملايل و�لت�شغيلي 

%12 على �أ�شا�س �شنوي وبهام�س قدره 45.3%.
�شنوي  �أ�شا�س  على  للحفر”  “�أدنوك  �شركة  �إي���ر�د�ت  منو  ��شتمر�ر  ياأتي 
�أعمال �حلفر �لربية، وُجهود �ل�شركة �ملتو��شلة  َمدفوعاً بقطاع خدمات 
لتمكني جمموعة “�أدنوك” من حتقيق �أهد�فها �لطموحة �ملتمثلة يف رفع 
�شعتها �لإنتاجية من �لنفط و�لغاز.. كما حقق قطاع �أعمال خدمات حقول 

�لنفط يف �ل�شركة َمكا�شب قوية على �أ�شا�س �شنوي.
على   17% بو�قع  �لثالث  �لربع  خ��الل  من��و�ً  �ل�شركة  �إي���ر�د�ت  و�شهدت 
�أ�شا�س �شنوي لت�شل �إىل 2.46 مليار درهم �إمار�تي )671 مليون دولر 
�أمريكي( مدفوعًة ب�شكل �أ�شا�شي بقطاعي خدمات �حلفر �لربية وخدمات 

حقول �لنفط.
و�رتفعت �لأرباح قبل خ�شم �لفائدة و�ل�شريبة و�ل�شتهالك و�لإطفاء يف 
1.10 مليار  �إىل  �أ�شا�س �شنوي وو�شلت  %5 على  �لثالث مبعدل  �لربع 

وخلق قيمة �أكرب للم�شاهمني خالل 2023«.
عملياتها،  من  �لنبعاثات  و�إز�ل���ة  بخف�س  �لتز�مها  �إط��ار  “يف  و�أ���ش��اف: 
�أ�شا�شياً  باعتبارها حمور�ً  �ل�شتد�مة  �ل�شركة على حتقيق  تركيز  ي�شتمر 
يف  �أهد�فهم  لدعم  �شركائها  مع  تعاونها  ي�شتمر  كما  عملياتها..  جلميع 
يف  بئر  �أط���ول  حفر  يف  م��وؤخ��ر�ً  �ل�شركة  جنحت  حيث  �ل�شتد�مة،  جم��ال 
�لعامل بطول 50 �ألف قدم يف حقل ز�كوم �لعمالق، ل�شالح �شركة ’�أدنوك 
حقل  مكمن  �شمن  �ملطورة  غري  �مل��و�رد  من  �ل�شتفادة  بهدف  �لبحرية‘ 
ز�كوم �لعلوي مع �إمكانية رفع �ل�شعة �لإنتاجية للحقل بحو�يل 15 �ألف 
�إن�شاء بنية حتتية  �أو  �لنفط يومياً، دون �حلاجة لأي تو�شعة  برميل من 
هذه  و�شتعززمثل  لعملياتها.  �لبيئية  �لب�شمة  م��ن  يحد  مم��ا  ج��دي��دة 
بو�شها  للحفر‘  ’�أدنوك  �شركة  مكانة  من  �ملهمة  �لهند�شية  �لإجن���از�ت 

ر�ئدة يف قطاع عمليات حفر �لآبار و�إكمالها«.

جمم�عة بيئة تتعهد بالتح�ل اإىل املركبات �سفرية االنبعاثات

حي دبي للت�سميم يحتفي بنجاح اأ�سب�ع دبي للت�سميم و معر�ض داون تاون ديزاين 2022 •• دبي-الفجر: 

�أ�شاد حي دبي للت�شميم �لتابع ملجموعة 
ت��ي��ك��وم ب��ال��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �ل����ذي حّققه 
بعد   ،2022 للت�شميم  دب���ي  �أ���ش��ب��وع 

من  �لعديد  وت�شّمنت  �أي��ام  �شتة  ملدة  ��شتمرت  �لتي  فعالياته  بالأم�س  �ختتامه 
�ملعار�س و�لأن�شطة �لإبد�عية �ملتنوعة و�جلل�شات �حلو�رية �ل�شيقة. فقد جنحت 
�لن�شخة �لثامنة من “�أ�شبوع دبي للت�شميم”، �ملهرجان �لإبد�عي �لأكرب و�لأهم 
�خلرب�ء  م��ن  �لآلف  ع�شر�ت  ��شتقطاب  يف  �ملنطقة،  م�شتوى  على  ن��وع��ه  م��ن 
و�ملتخ�ش�شني و�ملهتمني �إىل �إمارة دبي، حمققًة بذلك �رتفاعاً منقطع �لنظري 

يف �أعد�د �لزو�ر بن�شبة %56 على �أ�شا�س �شنوي. 
�لت�شميم  معر�س  ديز�ين”،  ت��اون  “د�ون  م��ن  �لتا�شعة  �لن�شخة  �شهدت  كما 
%50 على  بن�شبة  �ل���زو�ر  �أع���د�د  يف  قوياً  �ملنطقة، من��و�ً  �ل��ر�ئ��د على م�شتوى 

�لإمار�ت. و�نطالقاً من �ملو�شوع �لرئي�شي لأ�شبوع دبي للت�شميم هذ� �لعام، �أل 
�ملعار�س و�لأعمال �لرتكيبية و�ملتاجر  ترّكزت  �لت�شميم”،  “�لتاأثري عرب  وهو 
�لنموذجية و�جلل�شات �حلو�رية وور�س �لعمل حول �لت�شميم من �أجل م�شتقبل 
م�شتد�م. ونظم حي دبي للت�شميم �أي�شاً �لن�شخة �لثالثة من “�مللتقى �لإقليمي 
قدم  حيث  للت�شميم،  دبي  �أ�شبوع  مع  بالتز�من  �ل�شنوي”  �ملعمارية  للهند�شة 
جمموعة من �لأعمال �لهند�شية �لتي تهدف �إىل �بتكار ت�شاميم ت�شهم يف بناء 
�لعقول يف جمال  �أملع  ��شت�شافة نخبة من  م�شتقبل م�شتد�م، وذلك من خالل 

�لهند�شة �ملعمارية على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.
و�جلدير بالذكر باأن �ل�شناعات �لإبد�عية توؤدي دور�ً جوهرياً يف �قت�شاد �لدول، 

و�شّناع  �لت�شميم  جم���الت  يف  �خل���رب�ء  م��ن  نخبة  م�شتقطبًة  ���ش��ن��وي،  �أ���ش��ا���س 
�لذي  �ل�شريع  �ل��ت��ق��ّدم  ب��ال�����ش��ر�ء، يف خ��ط��وة تعك�س  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل��ق��ر�ر و�جل��ه��ات 
وجهًة  �لإم���ارة  مكانة  ير�شخ  م��ا  دب��ي،  يف  و�لإب����د�ع  �لت�شميم  �شناعات  ت�شهده 
عامليًة للت�شميم و�لإبد�ع. وقد �أطلق حي دبي للت�شميم، �ل�شريك �ل�شرت�تيجي 
لأ�شبوع دبي للت�شميم يف دورته �لثامنة، ن�شخة �لعام 2022 من هذ� �حلدث 
جمال  يف  �شة  متخ�شّ جهة   360 مب�شاركة  نوفمرب   8 �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �ل��ب��ارز 
وكان  ودولية.  �إقليمية  200 عالمة جتارية  �أك��ر من  ذلك  �لت�شميم، مبا يف 
120 م�شمماً من د�خل دولة �لإم��ار�ت �لعربية  �أكر من  �لبارز م�شاركة  من 
�إم��ارة دبي ودولة  �لإبد�عي يف  �مل�شهد  �لذي يعك�س مدى تطّور  �لأم��ر  �ملتحدة، 

�أجر�ها  حديثة  در����ش��ة  �أظ��ه��رت  حيث 
موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية 
يوّفرها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���س  )�لأون���ك���ت���اد( 
�لنمو  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لإب�����د�ع�����ي  �ل���ق���ط���اع 
�لإبد�عية  و�خلدمات  �ل�شلع  يف  �لدولية  �لتجارة  م�شاهمة  وم��دى  �لقت�شادي 
�إي��ر�د�ت �لدول. وبال�شتناد �إىل تقرير �شادر عن موؤ�ش�شة دبي لتنمية  يف زيادة 
 233 ج��ذب  يف  دب��ي  جنحت  و�ل�شياحة،  �لقت�شاد  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �ل�شتثمار 
2021، متفوقًة  ��شتثمارياً جديد�ً �شمن �لقت�شاد �لإبد�عي يف عام  م�شروعاً 
منّوها  لتو��شل  وب��رل��ني،  و�شنغافورة  ن��ي��وي��ورك  مثل  ك��ربى  م��دن  على  بذلك 
وتعزيز مكانتها كوجهة �إقليمية قادرة على جذب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية و�ملو�هب 
�لإبد�عية. وحتتّل دبي �ملرتبة �لأوىل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا 
من حيث �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر يف �ل�شناعات �لثقافية و�لإبد�عية، و�ملرتبة 

�لثانية على م�شتوى �لعامل.

•• �رشم ال�سيخ -الفجر: 

�أعلنت جمموعة بيئة، �ملجموعة �لر�ئدة يف جمال �ل�شتد�مة و�حللول �لذكية يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط، عن توقيع ميثاق “�ملركبات �شفرية �لنبعاثات”، وذلك 
 )27 �ملناخ )كوب  على هام�س م�شاركتها يف موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بتغرّي 
�لتعهد،  على  �ملوقعة  �لأط��ر�ف  وتعمل  �مل�شرية.  �ل�شيخ  �شرم  مدينة  يف  �ملنعقد 
�لذي �أطلقته �ململكة �ملتحدة خالل رئا�شتها ملوؤمتر )كوب 26(، و�لبالغ عددها 
حو�يل 200 موؤ�ش�شة و�شركة على و�شع خارطة طريق للتحول كلياً للمركبات 
من  بيئة  جمموعة  وتتخذ    .2040 بحلول  �لنبعاثات  �شفرية  و�حل��اف��الت 
خالل توقيعها على هذ� �مليثاق خطو�ت ملمو�شة يف م�شاعيها للحفاظ على �لبيئة 
�ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات  للحكومات  وتن�شم  �ملناخية،  �لتغري�ت  ومكافحة 
بال�شاأن �لبيئي من �أجل ت�شريع م�شاعي �لتحول نحو �ملركبات �شفرية �لنبعاثات 
�أهد�ف �تفاقية باري�س للمناخ.  وتعليقاً على هذ� �ملو�شوع،  �لكربونية وحتقيق 
قال خالد �حلرميل، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بيئة: “نلتزم بتمهيد �لطريق 
�ل�شتد�مة يف  ر�ئ��دة يف جمال  ك�شركة  ين�شجم مع مكانتنا  �مل�شتد�م مبا  للعمل 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط. �إىل ذلك طرحنا من خالل �شركاتنا و�بتكار�تنا �لعديد 
من �لنماذج �ملوجهة لالرتقاء با�شرت�تيجيات �حلياد �ملناخي وحتويل �لنفايات 
بالكامل بعيد�ً عن �ملكبات. وناأمل �لآن، بعد �أن �أ�شبحنا �أول �شركة �إمار�تية ُتوقع 
على �مليثاق، �أن نكون قدوة لغرينا ون�شتعر�س �ملز�يا �لتجارية �مللمو�شة ل�شتخد�م 
�لطاقة  �لقائمة على  �ملركبات �شفرية �لنبعاثات يف عملياتنا و�عتماد �حللول 
حققت  بيئة  جمموعة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  �ل��ه��ي��دروج��ني«.  ووق���ود  �لكهربائية 
على  �لكربونية  �لنبعاثات  بخف�س  يتعلق  فيما  �لإجن��از�ت  �لعديد من  بالفعل 
�لإم��ار�ت لال�شتد�مة  �متد�د �شركاتها وم�شاريعها، مبا ين�شجم مع خطة دولة 
و�ملبادرة �ل�شرت�تيجية للحياد �ملناخي 2050. و�نطالقاً مما �شبق فاإن “بيئة 
تنظيف”، وهي �إحدى �ل�شركات �لتابعة ملجموعة بيئة، وتخت�س بجمع �لنفايات 
وتنظيف �ملدن وتنت�شر �أعمالها يف ُكلٍّ من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
�لعربية �ل�شعودية وجمهورية م�شر �لعربية يف مدينة �شرم �ل�شيخ �لتي حتت�شن 
�أعمال موؤمتر �لأمم �ملتحدة للمناخ )كوب27(، حري�شة على �أن ي�شم �أ�شطول 

مركباتها مناذج تعمل بالكهرباء للحفاظ على �لبيئة ومقوماتها. 
وقبل �نطالق �أعمال �ملوؤمتر �لأممي ب�شرم �ل�شيخ، د�شنت “بيئة تنظيف” �أعمال 

�ملعززة  �لآل��ي��ات  ن�شر  �ل�شركة  با�شرت  حيث  باملدينة  �لنفايات  و�إد�رة  �لنظافة 
بالتقنيات �لرقمية، و�حلاويات �لذكية يف �لأماكن �ل�شياحية و�ل�شكنية خلدمة 
تنظيف”  “بيئة  توفر  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  �نعقاد  ف��رتة  وخ��الل  و�ل����زو�ر.  �ل�ُشكان 
خدماتها ملركز �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س حيث ُتقام �لفعالية )كوب27(. وُبعيد �نتهاء 
�ملوؤمتر �شتتو��شل �أعمال �لنظافة يف �ملدينة وفقاً للعقد �ملربم مبا يعزز م�شتوى 

جودة حياة �لنا�س.

Date 15/ 11/ 2022  Issue No : 13698
Defendant's notification by Publication

Case Management Office of Sharjah Court, The Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0007286 - Civil (Partial)

To the defendant : Jackson Male
Unknown place of residence.
We Inform you that Cliamant : Sharjah Taxi L.L.C, filed the case mentioned above requested 
the following:- First : rregistration of the case, setting the date for its consideration, and 
notifying the defendant.
- Second : Obligate the defendant to pay an amount of) 32303.91 AED) Thirty- two 
thousand three hundred & three & Nine one-fils, and interest at 12% from the date of 
Judicial claim until the date of full payment.
- Third: Obligate the defendant to pay Fees, expenses, and attorney's fees.
You are assigned to attend hearing on 24/11/2022 infront ofCase Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - 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 you are the defendant.
Judicial services office 
Hamid Abdullah AlSuadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 15/ 11/ 2022  Issue No : 13698
Defendant Published Notice

To Case Management Office, Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance 
In case No. SHCFICICOM2022/0007358 Commercial Plenary

To Defendant : GULF PETROCHEM FZC 
Unknown address :
- Defendant : GULF PETROCHEM FZC
- Defendant : Ashok Kumar Goel- Nationality : Indian
- Defendant : Sudhir Goyel Bin Shankar Lal Goyel - Nationality : Indian
- Defendant : Manan Qol Ashok Qol- Nationality : Indian
- Defendant : Prerit Goel Sudhir Goel- Nationality : Indian
You are required to attend a hearing 21/11/2022, at the Case Management Office, Sharjah 
Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office No.1) In person 
or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by 
all documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order 
to consider the case whose number is mentioned above- as a defendant.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Ali Al Ali
Date : 10/11/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 15/ 11/ 2022  Issue No : 13698
Notification via Publishing to the Respondent 

Before the Case Management Office, Federal Court in Ajman,
Federal Civil Court of First Instance 

In Case No. AJCFICIPOR2022/0004161, Commercial (Partial)
To the Respondent : TOTAL INDUSTRIAL GASES LLC
Place of Residence is unknown
You are obliged to attend, in person or by an authorized attorney, the 
Hearing on 30/11/2022 before the Case Management Office, Federal 
Court in Ajman, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager 
Office No. 8), as well as submitting a rejoinder to the case and all exhibits 
attached thereto within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, for the consideration of the case with the number mentioned 
above - in your capacity as the Respondent.
Judicial Services Office
KHOLOUD SALEM AL SUWAIDI
Issued Date : 09/11/2022 AD 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 15/ 11/ 2022  Issue No : 13698
Dubai Courts of First Instance

Notice and Payment Order with Announcement
Execution No.: 13975/2022/253 - Execution of Cheques
Pending in: Ninth Execution Circuit - No. 230
Execution Subject: Claiming the total value of ten returned cheques amounted to AED 
169,900.00 (one hundred sixty-nine thousand and nine hundred dirhams) withdrawn on Abu 
Dhabi Commercial Bank in addition to charges, expenses and attorney fees. The total claim of 
AED 174,643 inclusive charges.
Claimant: Malek Mohamed Zafer Malek Mohamed Sheer
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai- Al Garhoud - Deira - Building of 
Cooperative Association For Housing And Development in Dubai - Office 310.
Notice to : 1. Hetech Rajo Laloan - Capacity : Respondent
Notice Subject: The afore-mentioned executive claim was filedagainst you to obligate you 
with paying the amount under execution of AED 169,900 to the Claimant or Court Treasury. 
Accordingly; the Court shall proceed the legal procedures against you in case of not adhering to 
the afore-mentioned resolution within 15 days as from the date of this notice publication. 
To review the details of the claim, regulations or memos and submit defense and claims, it must 
use the Electronic and Smart Services of Dubai Courts. To subscribe, please click on the link.
Prepared by: Maryam Saad Mohamed
Approval Date:04/11/2022 - 08:25:48

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 15/ 11/ 2022  Issue No : 13698
Dubai Court of First Instance

Notification of judgment by Publication
Case No. 16/2022/2108- commercial Partial
Heard in Eleventh Circuit of the case management No. 854
The subject matter of the case is a claim process to obligate the defendants jointly with the amount 
of (170,000) one hundred and seventy thousand along with fees, charges and attorneys' fees and 
in addition to the legal interest at the rate of 9 % from the date of the claim until full payment 
is made, fees, expenses, and for attorneys' fees and the inclusion of the judgment with urgent 
execution without bail
The defendant: Mohammed Akbar Sulaiman Ahmed Al Blooshi - Address: UAE, Dubai, Naif, 
Dubai, a building owned by Mohamed Ali, Flat, shop No. 36 
The defendant : Sheikh Salman Sheikh Samiulla,
A lawsuit has been brought against you, the subject matter of which is a claim to obligate the 
defendants jointly with an amount of (170,000 dirhams) one hundred and seventy thousand 
dirhams, fees, expenses, attorney fees and interest 9% from the date of the claim until full payment 
and the inclusion of the judgment with urgent execution without bail. A hearing was set for the 
same on Thursday, 17-11-2022 at 09:00, in the remote litigation room & BUILDING_DESC, so 
you are required to attend or your legal representative, and you must submit your memoranda or 
documents to the court at least three days before the hearing. In order to view the details of the 
case, the regulations, memoranda, and submit the defense and requests, it is necessary to use the 
electronic and smart services of Dubai Court. To subscribe, please click on the link.
Prepared by: Hanan Ahmad El Hamady
accreditation date: 10-11-2022  12:10

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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•• اأبوظبي-وام:

بطال  �مل����ه����ريي  ي��ح��ي��ى  �ل����ر�م����ي  وج 
رماية  بطولة  من  �ل�شاد�شة  للن�شخة 
�لأطباق من �حلفرة "�لرت�ب" و�لتي 
للرماية على  �لإم���ار�ت  �حت��اد  نظمها 
ميادين  يف  �ملا�شيني  �ل��ي��وم��ني  م���د�ر 
و�لرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل���ع���ني  ن�����ادي 
�لتقييم  �لبطولة  ومتثل  و�جل��ول��ف. 
منتخبنا  لرماة  �لأخ��ري  وقبل  �لثالث 
وفق  �ل��رم��اة  ت�شنيف  حل�شم  �لوطني 
لأف�شل  ر�م  ك��ل  حققها  �لتي  �لنتائج 
�لبطولت  م��ن  ب��ط��ولت  ث��الث  نتائج 
�لأ�شماء حتى  �لأرب��ع حيث مل حت�شم 
�لآن لعدم حتقيق �أي ر�م �ملعيار �لذي 
ح���ددت���ه �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة وه���و 118 
قد  �لذهبية  �لطلقات  وكانت   . طبقا 
ح�شمت ترتيب �لرماة عقب �جلولت 
�شر�شة  مناف�شة  �شهدت  �لتي  �خلم�س 
�ل�شد�رة،  ثنائي  خا�شة  رم��اة   6 ب��ني 
و�شيف  �مل��ه��ريي  يحيى  ت�����ش��اوى  حيث 

116 طبقا، كما  �ل�شام�شي يف ر�شيد 
�لبناي  م�شعل  م��ن  ك��ل  �أي�شا  ت�شاوى 
 112 و�أح���م���د �حل���م���ادي يف ر���ش��ي��د 

طبقا. وبعد فك �ل�شتباك جاء يحيي 
�مل��رك��ز �لأول ون��ال ذهبية  �مل��ه��ريي يف 
يف  �ل�شام�شي  �شيف  وح���ل  �ل��ب��ط��ول��ة، 

�لف�شية  �مليد�لية  ون��ال  �لثاين  �ملركز 
من  �ل��ربون��زي��ة  �مليد�لية  كانت  بينما 
ن�شيب م�شعل �لبناي. و�شيقام �لتقييم 

�لأخري يومي �ل�شبت و�لأحد �ملو�فقني 
وهو  �جل������اري  ن��وف��م��رب  و27   26
�لتقييم �لذي �شيح�شم �أمر �لت�شنيف 

بعد جمع نتائج �أف�شل ثالث بطولت 
لكل ر�م . ويف بقية نتائج �لرماة فقد 
ج���اء �ل��ر�م��ي �أح��م��د �حل��م��ادي �ملركز 

�لر�بع وتبعه وليد �لعرياين يف �ملركز 
111 ط��ب��ق��ا ثم  ب��ر���ش��ي��د  �خل��ام�����س 
ظاهر �لعرياين �شاد�شا بر�شيد 108 

�ل��ب��ل��و���ش��ي �شابعا  ���ش��ع��ي��د  ث���م  �أط���ب���اق، 
بر�شيد 89 طبقا ثم عو�س �لنعيمي 
مبارك  ثم  طبقا،   88 بر�شيد  ثامنا 
طبقا   84 بر�شيد  تا�شعا  �ملن�شوري 
�ل���دي���ري ع��ا���ش��ر� بر�شيد  �أح���م���د  ث���م 
مبارك  فاطمة  حلت  كما  طبقا.   59
�ل�شيد�ت  �شعيد  على  �لأول  �ملركز  يف 
يف  وتلتها  �ل��ذه��ب��ي��ة،  �مل��ي��د�ل��ي��ة  لتنال 
بنت حامت حيث  عائ�شة  �لثاين  �ملركز 
نالت �مليد�لية �لف�شية . وعلى �شعيد 
�أ�شحاب �لهمم �حتل �لر�مي �لكويتي 
ونال  �لأول  �مل���رك���ز  �ل��ه��اج��ري  ف���الح 
طبقا،   96 بر�شيد  �لبطولة  ذهبية 
و�ح��ت��ل �مل��رك��ز �ل��ث��اين حم��م��د ها�شل 
�لف�شية  �مليد�لية  و��شتحق  �حلب�شي 
93 طبقا، وتبعهما يف �ملركز  بر�شيد 
�لثالث �شيف �حلمريي ونال �مليد�لية 
90 ط��ب��ق��ا ثم  ب��ر���ش��ي��د  �ل���ربون���زي���ة 
 89 بر�شيد  ر�ب��ع��ا  �لها�شمي  حممد 
�مل����زروع����ي خام�شا  ���ش��ع��ي��د  ث���م  ط��ب��ق��ا 

بر�شيد 80 طبقا.

•• اأبوظبي-ام:

بطل  �أم���ام  مانعا  �لإع��اق��ة  تكن  مل 
عي�شى  ح���م���د  �ل���ب���ار�ج���وج���ي���ت�������ش���و 
�ل��ب��ل��و���ش��ي لع�����ب ن������ادي �ل���وح���دة 
ممار�شة  يف  �لإم��������ار�ت،  وم��ن��ت��خ��ب 
يف  و�مل�شاركة  �جلوجيت�شو،  ريا�شة 
خمتلف �لبطولت و�أبرزها بطولة 
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  وبطولة  �ل��ع��امل، 

ملحرتيف �جلوجيت�شو.
وقال �لبلو�شي يف حو�ر خا�س لوكالة 
" ريا�شة  “و�م” :  �أن��ب��اء �لإم����ار�ت 
�جلوجيت�شو وبرغم �أنها حتتاج �إىل 
ذل��ك مل  �أن  �إل  لياقة وق��وة بدنية، 
�أج��ل ممار�شتي لها  يكن عائقا من 
ما  �إىل  و�شلت  حتى  �ل�شغر،  منذ 
�أنا عليه �لآن، وحققت �لعديد من 
�لفرتة  خالل  و�مليد�ليات  �لألقاب 
�لف�شية  �مليد�لية  و�آخرها  �ملا�شية 
يف بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف 

�جلوجيت�شو".
�للعبة  مم��ار���ش��ة  يف  ب��د�ي��ت��ه  وع���ن 
�أو���ش��ح : “ ك��ان��ت �ل��ب��د�ي��ة منذ �أن 
تعرفت   .. ع��ام��ا   13 ع��م��ري  ك���ان 
�ملدر�شة،  خ���الل  م���ن  �ل��ل��ع��ب��ة  ع��ل��ى 
وممار�شتها  جت��رب��ت��ه��ا  يف  وب������د�أت 
من وقت لآخر، حتى وجدت نف�شي 
ف��ي��ه��ا، وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت �لنطالقة 
و�أ�شكر  �ل��ت��دري��ب��ات،  يف  و�ل��رتك��ي��ز 
نادي �لوحدة �لذي وفر يل �لأجو�ء 
�مل��ث��ال��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��و�ي ودعم 
�أ�شكر  كما  لف���ت،  ب�شكل  م�شريتي 
�لإم��ار�ت للجوجيت�شو �لذي  �حتاد 
ي��ت��اب��ع ك���ل �ل��الع��ب��ني وي���وف���ر لهم 

�أقوى �لبطولت و�مل�شاركات”.
�إعاقتي  منعتني  رمب���ا  و�أ�شاف:" 

من �لقوة �لكافية يف قدمي، ولكني 
�أ�شكر �هلل على �لنعمة �لتي وهبني 
�إي��اه��ا يف ي��دي، و�ل��ت��ي متكنني من 
�لتدريبات  يف  �لأ���ش��وي��اء  مناف�شة 
وه����ذ� ي��ع��د ح��اف��ز ك��ب��ري يل يقوي 
لتقدمي  د�ئ��م��ا  ويدفعني  عزميتي 

�لأف�شل".
�لبار�جوجيت�شو  لع�����ب  و�أك��������د 
�لإمار�تي حمد �لبلو�شي �أن �للعبة 
�لأ�شعدة  على  كبري�  تطور�  ت�شهد 
ك���اف���ة ب��ف�����ش��ل م���ا جت����ده م���ن دعم 
كبري من قبل �لقيادة �لر�شيدة، مبا 
و�أرقام  نتائج  بالتاأكيد على  �نعك�س 
�مليد�ليات  وحت��ق��ي��ق��ه��م  �ل��الع��ب��ني 

�مللونة يف خمتلف بطولت �لعامل.
�ملقبلة  �ل���ف���رتة  يف  ط��م��وح��ه  وع���ن 
تاأ�شي�س  يف  "�أطمح  �لبلو�شي:  ق��ال 
�لهمم  باأ�شحاب  خا�شة  �أك��ادمي��ي��ة 
م��ن لع��ب��ي �ل��ب��ار�ج��وج��ي��ت�����ش��و من 

�ملو�هب  و�ك��ت�����ش��اف  دع��م��ه��م  �أج����ل 
منهم يف �شن مبكرة، كما �أطمح �أن 

للح�شول على  �أ�شتمر يف م�شريتي 
�حلز�م �لأ�شود".

•• اأبوظبي -ام:

�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ف��ري��ق  وج 
�لعام  �ل���رتت���ي���ب  يف  �لأول  ب���امل���رك���ز 
�لياباين  �ل�����ش��ف��ري  ك����اأ�����س  ل��ب��ط��ول��ة 
�لنا�شئني  لفئتي  ل��ل��ج��ودو  �ل�شنوية 
و�لأ�شبال، �لتي �أقيمت ب�شالة فاطمة 
ظبي،  �أب��و  يف  �لريا�شية  م��ب��ارك  بنت 
ون��ظ��م��ه��ا �حت����اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو 
لدى  �ليابانية  �ل�شفارة  مع  بالتعاون 
�لدولة. و�شارك يف �ملناف�شات �أكر من 
180 لعبا ميثلون 9 �أندية ومر�كز 
م��ن �ل���دول���ة، وك�����ش��ف��ت �ل���ن���ز�لت عن 
عليها  �لعتماد  ميكن  كثرية  مو�هب 
�ل�شقل  ب��ر�م��ج  يف  �ملقبلة  �مل��ر�ح��ل  يف 
مع  �لحت���اد  يتبناها  �لتي  و�لتطوير 
�مل�شتمر  �لح���ت���ك���اك  ف���ر����س  ت���وف���ري 
وتاأهيلهم  م�شتوياتهم  لتطوير  لهم 

لتمثيل �ملنتخب �لوطني.
�ل�شارقة  ن������ادي  مت���ك���ن  وت��ف�����ش��ي��ال 
ميد�ليات   8 ب  �لفوز  من  �لريا�شي 
وف�شيتان  ذه��ب��ي��ات   4 م��ن��ه��ا  م��ل��ون��ة 
وب��رون��زي��ت��ان، وح��ل يف �مل��رك��ز �لثاين 
يف �لرتتيب �لعام نادي خورفكان، ثم 
�ملركز  يف  �لقتالية  للفنون  �لفجرية 

�لثالث.
�شعادة  ق������ام  �ل���ب���ط���ول���ة  خ����ت����ام  ويف 
لدى  �ل��ي��اب��ان  �شفري  �أك��ي��و�إي�����ش��وم��ان��ا 

�لدولة، ونا�شر يو�شف ممثل جمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي، ومن جانب �حتاد 
�جل��ودو نا�شر �لتميمي �لأم��ني �لعام 
�ل�شجو�ين  جا�شم  وحممد  لالحتاد، 
�لدويل  و�حلكم  �مل�شاعد،  �ل�شر  �أم��ني 
رئي�س  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ���ش��ل��ي��م��ان  �أح����م����د 
و�شلطان  ول��ف��ن��ي��ة،  �حل���ك���ام  جل��ن��ت��ي 
�لكتبي رئي�س جلنة تنظيم �لفعاليات 
بالقاب  �ل��ف��ائ��زي��ن  بتتويج  ب��الحت��اد، 
�لفردي و�لرتتيب �لعام لكل فئة، كما 
ريكي  �لعاملي  �لياباين  �لبطل  �شارك 
ناكايا باحلفل يف ختام زيارته للدولة. 
ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  ووج������ه 
�إىل  �ل�شكر  �لحت����اد،  رئي�س  �ل��درع��ي 
على  �ل��دول��ة  ل��دى  �ليابانية  �ل�شفارة 

تعاونها �ملثمر مع �لحتاد، و�هتمامها 
�لإمار�تي،  �جل���ودو  بتطوير  �لكبري 
جنبا  �ل�شنية،  �ملر�حل  فئة  وحتديد� 
�إىل جنب مع �لرب�مج �مل�شرتكة �لتي 
توكاي  ج��ام��ع��ة  م��ع  تنفيذها  ي��ج��ري 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل���د�ر����س 

وقطاعات �لنا�شئني و�ل�شبال.
وثمن �لدرعي ح�شور �خلبري و�لبطل 
�لعاملي �لياباين ريكي ناكايا وتقدميه 

و�لتدريبات  �ملحا�شر�ت  م��ن  �شل�شلة 
و�ملنطقة  �ل����ف����ج����رية  يف  �ل���ع���م���ل���ي���ة 
و�شط  و�أبوظبي  و�ل�شارقة  �ل�شرقية 
�لالعبني  م�����ن  و������ش����ع����ة  م�������ش���ارك���ة 
تركت  و�لتي  و�لو�عدين  �ل�شاعدين 
�أث������ر� ك���ب���ري� ع��ل��ى لع���ب���ي ولع���ب���ات 
و�حلافز  �لد�فع  لهم  يوفر  �لإم���ار�ت 
لتطوير م�شتوياتهم و�لتحول �لكامل 

�إىل �لحرت�ف.

•• اأبوظبي-وام: 

وقع �حتاد �لمار�ت للجوجيت�شو �تفاقية تعاون و�شر�كة مع وكالة �أنباء 
�لمار�ت" و�م" يف �إطار �شعي �لطرفني �إىل حتقيق نقلة نوعية لريا�شة 
�جلوجيت�شو يف جمال �لتغطيات �لعالمية مبختلف �لو�شائل و�ملن�شات 
�لتقليدية و�حلديثة، د�خل �لدولة وخارجها مبختلف �للغات، للم�شاهمة 
يف تر�شيخ مكانة �بوظبي عا�شمة عاملية لتلك �لريا�شة، وذلك من خالل 
و�تفاقياتها  �ل��دول��ي��ة  وخ��رب�ت��ه��ا  وعالقاتها  �ل��وك��ال��ة  �م��ك��ان��ات  ��شتثمار 

�لعديدة مع خمتلف دول �لعامل.
يتو�كب ذلك مع مرحلة �لتو�شع �لتي ت�شهدها وكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م" 
حاليا، و�للغات و�ملن�شات �لتي تقدم بها خدماتها للخارج و�لد�خل، ف�شال 
عن ��شتثمار تاأثريها دوليا يف تعظيم مكا�شب �لدولة و�أبطالها وجنومها 

و�إجناز�تها يف �ملحافل �لدولية كافة.

ح�شر مر��شم توقيع �لتفاقية �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي رئي�س �لحتادين 
�لمار�تي و�ل�شيوي �لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لدويل، و�شعادة حممد 

جالل �لري�شي مدير عام وكالة �أنباء �لإمار�ت.
وقع �لتفاقية على هام�س بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو 
�ل�شيد فهد علي �ل�شام�شي �لأمني �لعام لالحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي 
للجوجيت�شو و�ل�شيد عبد�هلل عبد�لكرمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملحتوى 

�لإخباري بالإنابة يف وكالة �أنباء �لإمار�ت .
�لدعم  و�م"  �لإمار�ت"  �أن��ب��اء  وكالة  تقدم  �لثنائية  �لتفاقية  ومبوجب 
لأن�شطة �لحتاد، �شعياً للم�شاهمة يف تطوير �لريا�شة وتو�شيع �نت�شارها، 
�مل�شاركة  �أبوظبي عا�شمة عاملية للعبة، �لأمر �لذي توؤكده  وتعزيز ريادة 
�لكبرية من خمتلف دول �لعامل يف �لن�شخة 14 لبطولة �أبوظبي �لعاملية 
ملحرتيف �جلوجيت�شو �ملقامة برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، ومب�شاركة 5،000 لعب ولعبة من 

حول �لعامل، وت�شتمر حتى 19 نوفمرب �جلاري. دولة   100
و�أ�شاد �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي بدور �لرعاة و�ل�شركاء و�عتربهم جزء� 
ل يتجز�أ من �لنجاحات و�لجناز�ت �لتي يحققها �لحتاد و�أبطال �ملنتخب 
�مل�شتقبل  يف  ك��ب��رية  �لآم����ال  و�أن  �مل��ح��اف��ل،  ك��ل  يف  للجوجيت�شو  �ل��وط��ن��ي 

لتحقيق �ملزيد من �لجناز�ت بحثا عن �لرقم و�حد .
عبد�ملنعم  ���ش��ع��ادة  �إىل  بال�شكر  �ل��ري�����ش��ي  ج���الل  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  وت��وج��ه 
�لها�شمي وجمل�س �إد�رة �حتاد �لمار�ت للجوجيت�شو على �لثقة يف قدر�ت 
تو�شيل  �شريكا لالحتاد يف  �شتكون  �لتي  �لم��ار�ت  �أنباء  وكالة  و�إمكانات 
�لوكالة لن تدخر  و�أن  �لد�خل و�خل��ارج،  �ملعنيني يف  لكل  ر�شائله وقيمه 
�أثر �لجن��از�ت �لتي يحققها  �أي جهد يف تبني مبادر�ت �لحت��اد وتعميق 

�أبطال هذه �للعبة.
�أنباء  وك��ال��ة  م��ع  �لتفاقية  �ل�شام�شي:"�إبر�م  علي  فهد  ق��ال  جانبه  م��ن 
من  �جلوجيت�شو  ريا�شة  تلقاه  �ل���ذي  �له��ت��م��ام  م��دى  يعك�س  �لإم����ار�ت 

وتطوير  ن�شر  جم��الت  يف  �لحت���اد  ب��اإجن��از�ت  وقناعتهم  �ل�شركاء،  قبل 
�للعبة، و�كت�شاف �ملو�هب و�شقلها، و�شناعة �لأبطال، وح�شد �لإجناز�ت 
�أث��ر كبري يف تر�شيخ جناحات  ك��ان له  يف كل �ملحافل، وه��و دع��م م�شتد�م 

�جلوجيت�شو �مل�شتمرة ".
�أن �حت���اد �لم����ار�ت  �أك���د ع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��ك��رمي  وتعليقا ع��ل��ى �لت��ف��اق��ي��ة 
للجوجيت�شو هو �حتاد �لجناز�ت، على �شوء �خلطو�ت �لنوعية �لكربى 
وتنظيم  �للعبة  وتطوير  ن�شر  جم��الت  يف  قيا�شي  وق��ت  يف  قطعها  �لتي 
�مل��ي��د�ل��ي��ات على  �ل��ع��امل، وح�شد  ك��ل دول  �ح���رت�يف يف  �ل��ب��ط��ولت ب�شكل 
�أكرب مطور لريا�شة  �أبوظبي  �أ�شبحت  �مل�شتويات �لقارية و�لعاملية، حتى 
�جلوجيت�شو يف �لعامل، وهو �لأمر �لذي يدفع وكالة �أنباء �لمار�ت لو�شع 
�إىل  و�إجن��از�ت��ه  بر�شالته  للو�شول  �لحت���اد  ت�شرف  حت��ت  �مكاناتها  ك��ل 
وكل من�شاتها مبختلف  �لإخ��ب��اري  �لعامل، من خالل حمتو�ها  دول  كل 

�للغات.

يحيى املهريي بطل الن�سخة ال�ساد�سة لبط�لة رماية االأطباق من احلفرة »الرتاب«

جنم الباراج�جيت�س� حمد البل��سي: االإعاقة حفزتني على 
ممار�سة الريا�سة واملناف�سة مع االأ�س�ياء تق�ي عزميتي

»ال�سارقة الريا�سي« بطال لكاأ�ض ال�سفري الياباين للج�دو

حتت �شعار اإجنازات بكل اللغات

احتاد االإمارات للج�جيت�س� ي�قع اتفاقية �سراكة مع وكالة اأنباء االإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

عن  �لكتبي  في�شل  �لعاملي  �لبطل  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  منتخب  قائد  �أع��رب 
�جلوجيت�شو،  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  يف   14 �ل���  مب�شاركته  �شعادته 

و�ملقامة حاليا يف جوجيت�شو �آرينا باأبوظبي.
و�ألقى �لكتبي كلمة �لفتتاح للحدث �لعاملي نيابة عن �شعادة عبد �ملنعم �لها�شمي 
لرئي�س  �لأول  �لنائب  للجوجيت�شو-  و�لآ���ش��ي��وي  �لإم��ار�ت��ي  �لحت��ادي��ن  رئي�س 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  �شعادته مبا قدمه ط��و�ل  �لكتبي عن  �ل��دويل. وعرب  �لحت��اد 
يف بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو، معربا عن �شعادته لإلقاء كلمة 

�لفتتاح نيابة عن �شعادة عبد �ملنعم �لها�شمي.
ووجه لعب �ملنتخب �لوطني �ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" على دعمه للريا�شة و�لريا�شيني، خا�شة 

�لألعاب  خمتلف  بني  مرموقة  مكانة  لها  �أ�شبحت  �لتي  �جلوجيت�شو  ريا�شة 
�لريا�شية .

�آل نهيان ع�شو  �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد  �إىل �شمو  �أي�شا  و وجه �ل�شكر 
دعمه  على  �لتنفيذي  �أبوظبي  رئي�س مكتب  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 

للعبة ومتابعته و�هتمامه بالالعبني.
�لإمار�ت،  و�لإجن���از�ت مع منتخب  �لأرق��ام  �لعديد من  �لكتبي  ويحمل في�شل 
فهو قائد �ملنتخب ومت تر�شيحه لإلقاء كلمة رئي�س �لحتاد يف �لفتتاح �لر�شمي 
للن�شخة �لر�بعة ع�شرة من بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو تقدير� 
�لعاملية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �ملا�شي  يوليو  يف  ذهبيتني  ميد�ليتني  على  حل�شوله 
مبدينة برمنجهام يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إحد�هما يف وزنه و�لثانية يف 
ريا�شة �جلوحيت�شو يف  �أيقونات  �أيقونة من  �لكتبي  يعد في�شل  �ملفتوح.  �ل��وزن 

�لدولة وقدوة للكثري من لعبي �لأجيال �جلديدة.

في�سل الكتبي: اإلقاء كلمة االفتتاح يف عاملية اأب�ظبي ملحرتيف اجل�جيت�س� و�سام على �سدري

ر��شيلى  �ملدعو / ميلني  فقد 
�ي�شتيبان ماجنيجو ، �لفلبني   
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )B1227593P(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم  0567318068 & 

    0547965787

فقدان ج�از �سفر

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

يف الدع�ى رقم 686-2022 نزاع تعيني خربة دبي – دبي 
�ملقامة من �ملتنازعة / �شنابل �خلري للتجارة �لعامة -ذ.م.م � �شركة �ل�شخ�س �لو�حد � وميثلها مالكها �ل�شيد / �أحمد 
فردية  موؤ�ش�شة   � �لفنية  للخدمات  �شيناء  جبل  �شدها/  /�شد/�ملتنازع  �جلن�شية  م�شري   � �لألفي  ح�شن  ح�شن  خالد 

وميثلها مالكها / حممد جمدي حلمي حممد � م�شري �جلن�شية                                  
نعلن نحن �خلبري �حل�شابي / حممد حميد �ملري �أنه مت ندبنا من حمكمة دبي �ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �لو�ردة 
جبل  �شدها/  �ملتنازع  نعلن  – كما  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2022-10-25 بجل�شة  �ل�شادر  �لتمهيدي  باحلكم 
�شيناء للخدمات �لفنية � موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها / حممد جمدي حلمي حممد � م�شري �جلن�شية - حل�شور 
�جتماع �خلربة �ملقرر له جل�شة يوم �لإثنني �ملو�فق 21-11-2022 يف ت�مام �ل�شاعة 03:00 ع�شر�ً وذلك من خالل 

�لت�شال �ملرئي بجميع �أطر�ف �لنز�ع عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول على �لر�بط �دناه �لتايل.
Zoom Link  https://us04web.zoom.us/j/73772756693?pwd=EMnXHXfCSiQKhdpJZaEJBmzXgTimF8.1

Meeting ID 73772756693 
Passcode 6862022 

، ويف حال وجود �ي ��شتف�شار�ت ميكنكم �لت�شال علي رقم مكتب �خلبري 042227585 �أو عرب �لربيد �لإلكرتوين 
 info@wisehouseconsultancy.com

خبري ح�شابي / حممد حميد املري

اإعلن اجتماع اخلربة

70197
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

�لرتفيه  يا�س، وجهة  �أعلنت جزيرة   
�أبوظبي،  يف  �ل���ر�ئ���دة  و�ل���ش��ت��ج��م��ام 
�ملناطق  م����ن  �ل���ع���دي���د  �إط�������الق  ع����ن 
ي�شمل  مب��ا  للم�شجعني  �ملخ�ش�شة 
�جلولة  خ��الل  �لرتفيهية،  �لتجارب 
�لحتاد  ج��ائ��زة  ���ش��ب��اق  م��ن  �لنهائية 
ل��ل��ط��ري�ن �ل��ك��ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1 يف 
�أبوظبي 2022. ويحظى �مل�شجعون 
�ل�شباق  ج���ول���ة  م�����ش��اه��دة  ب��ف��ر���ش��ة 
مبجموعة  و�ل����ش���ت���م���ت���اع  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
خمتلف  يف  �لرتفيهية  �لتجارب  من 
�مل���ر�ف���ق �مل��ت��م��ي��زة يف �جل���زي���رة، مثل 
يا�س  �أبوظبي، وملعب  ف��ري�ري  عامل 
باي  يا�س  وو�ج��ه��ة  �أبوظبي،  لينك�س 
�لبحرية، وحلبة مر�شى يا�س، ويا�س 
عاملية  �لفنادق  �إىل  بالإ�شافة  م��ول؛ 
�لوجهة،  حتت�شنها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��وى 
ب�����الز�، وفندق  وم��ن��ه��ا ف���ن���ادق ي��ا���س 
وفندق  يا�س،  جزيرة  �أبوظبي  دبليو 
هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س، وفندق 
و�رنر بر�ذرز �أبوظبي. وميكن لع�شاق 
�لعرو�س  ح�����ش��ور  �أي�����ش��اً  �ل�����ش��ب��اق��ات 
يف  �ل�شباق  بعد  �حل�شرية  �ملو�شيقية 

�لحتاد بارك.
حلبة  يف  �لأ�شبوع  نهاية  عطلة  �شباق 

مر�شى يا�س :

التاريخ: بني 17 و20 نوفمرب 
ل�شتقبال  يا�س  مر�شى  حلبة  ت�شتعد 
حل�شور  �ل�����ق�����ادم�����ني  �مل�������ش���ج���ع���ني 
جمموعة من �لفعاليات �ل�شتثنائية 
�عتبار�ً  و�مل�شاء،  �لنهار  فرت�ت  خالل 
ولغاية  ن��وف��م��رب   17 �خل��م��ي�����س  م��ن 
�لأحد 20 نوفمرب، وتوفر لهم باقة 
متنوعة من عرو�س �ملاأكولت وجتارب 
�حلياة �لليلية �لناب�شة خالل عطلة 

عرو�س  ي�شمل  مب��ا  �لأ���ش��ب��وع،  نهاية 
�لليزر و�لعرو�س �لرتفيهية �ملبا�شرة 
�لنارية  �لأل��ع��اب  ع��رو���س  جانب  �إىل 
ب��ع��د �ل�����ش��ب��اق ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ف��ائ��ز يف 

�شباق �لفورمول 1 لعام 2022.

حفالت يا �شالم ملا بعد ال�شباق يف 
االحتاد بارك

�لتاريخ: 17 نوفمرب
ت�شت�شيف �لحتاد بارك يوم �خلمي�س 
�شالم"،  "يا  مهرجان  نوفمرب   17
�أغنية  ي������وؤدي  �أن  �مل���ق���رر  م���ن  ح��ي��ث 
�لر�ب  دي���ف، مغني  �ل��ف��ن��ان  �لف��ت��ت��اح 
�لربيطاين  و�ملنتج  �لأغ���اين  وك��ات��ب 

�حلائز على �لعديد من �جلو�ئز.

نوفمرب التاريخ: 18 
فعالياته  �ملو�شيقي  �مل��ه��رج��ان  يتابع 
�ملو�شيقيني  م��ن  ن��خ��ب��ة  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
�شويدي�س  ف���رق���ة  م��ن��ه��م  �ل��ع��امل��ي��ني، 
نوع  يف  عاملياً  �ل�شهرية  مافيا  هاو�س 
ميكن  حيث  �لإلكرتونية،  �ملو�شيقى 
بالأنغام �حلما�شية  للزو�ر �ل�شتمتاع 
 8 �ل�شاعة  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �ل�شباق  بعد 

م�شاًء يوم �جلمعة 18 نوفمرب. 

نوفمرب التاريخ: 19 
مغني  لم��ار،  كيندريك  �لفنان  يقدم 
�ل��ه��ي��ب ه���وب �ل��الم��ع و�حل���ائ���ز على 
�لبالتينيوم  ج���و�ئ���ز  م���ن  �ل���ع���دي���د 
و�جل���ر�م���ي، �ل��ع��ر���س �ل��رئ��ي�����ش��ي من 
مهرجان يا �شالم ملا بعد �ل�شباق يوم 

�ل�شبت 19 نوفمرب.
 

التاريخ: 20 نوفمرب 
ُيختتم �شباق جائزة �لحتاد للطري�ن 
 2022 لعام   1 للفورمول  �لكربى 
بعر�س ��شتثنائي لفرقة ديف ليبارد، 

و�ملخت�شة  �مل�شاهري  ق��اع��ة  �أ���ش��ط��ورة 
مبو�شيقى �لروك �أند رول، وذلك يوم 

نوفمرب. �لأحد 20 
ب�شباقات  �خلا�شة  �مل�شجعني  منطقة 
ف������ري�ري  ع������امل  يف   1 �ل�����ف�����ورم�����ول 

�أبوظبي
�لتاريخ: بني 18 و20 نوفمرب

�أبوظبي  ي�شتطيع زو�ر عامل فري�ري 
�لنهائية على  متابعة �شباق �جلولت 
�شا�شات �لعر�س �خلارجية �ل�شخمة، 
�ملتنوعة  ب��الأن�����ش��ط��ة  و�ل����ش���ت���م���ت���اع 
�لحتاد  جائزة  �شباق  خ��الل  �ملقدمة 

للطري�ن �لكربى للفورمول 1. 
منطقة م�شجعي �شباق �لفورمول 1 

يف يا�س مول

التاريخ: بني 17 و20 نوفمرب
فر�شة  للم�شجعني  م��ول  يا�س  يقدم 
جائزة  �شباق  حل�شور  بتذ�كر  �ل��ف��وز 
�لحتاد للطري�ن �لكربى للفورمول 
جولة  ك�����ل  يف   2022 ل����ع����ام   1
ميكنهم  ك��م��ا  خ���الل���ه���ا.  ي��ت�����ش��وق��ون 
زيادة فر�س ربحهم من خالل �شر�ء 
�لعالمات  م��ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��الب�����س 

�مل�شاركة يف �ملول. 

ن�شخة   3000 غــامــبــول  رايل 
ال�شرق االأو�شط

�لتاريخ: بني 18 و20 نوفمرب
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  ت�شت�شيف 
 ،3000 غ��ام��ب��ول  ر�يل  م���رة  لأول 
���ش��ب��اق �ل�����ش��ي��ار�ت �ل�����ش��ه��ري ع��امل��ي��اً يف 
دورت����ه �ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن، و�ل���ذي 
ي�شل �إىل وجهته �لنهائية يف جزيرة 
�ل�شيار�ت  ع�����ش��اق  وي��ح��ظ��ى  ي���ا����س. 
ب��ف��ر���ش��ة م�����ش��اه��دة ���ش��ي��ار�ت �ل���ر�يل 
حلظة و�شولهم �إىل خط �لنهاية يوم 
 5 �ل�شاعة  نوفمرب بني   18 �جلمعة 
جزيرة  �أبوظبي  دبليو  يف  م�شاًء،  و7 
يا�س، وبعد ذلك �شتكون �ل�شيار�ت يف 

و�جهة يا�س باي �لبحرية.

1 يف  عرو�س �شباقات الفورموال 
يا�س لينك�س اأبوظبي

�لتاريخ: بني 17 و20 نوفمرب
يتيح مطعم هيكوريز يف يا�س لينك�س 
�ل�شيوف  �أم�����ام  �ل��ف��ر���ش��ة  �أب���وظ���ب���ي 
و�ل�شتمتاع  �ملرتقب  �ل�شباق  مل�شاهدة 

بتجربة �لرب�ن�س �لفاخرة على مد�ر 
يوفر  ح��ي��ث  �لأ���ش��ب��وع،  ن��ه��اي��ة  عطلة 
�ملاأخوذة  �لعاملية  �لأطباق  من  بوفيه 
من حمطات �لطهو �حلية و�مل�شروبات 
�لأغ���اين  من�شقي  وع��رو���س  �ملنع�شة 
�لذي  �خلارجي،  �لرت��س  �ملبا�شرة يف 
يتميز باإطاللته �ملذهلة على �لتالل 
ميكن  كما  �جلميلة.  �لقرم  و�أ�شجار 
�لرب�ن�س  جت��رب��ة  مت��دي��د  لل�شيوف 
م��ع ع��ر���س �مل�����ش��روب��ات �خل��ا���ش��ة ملدة 
لل�شيوف  هيكوريز  ويوفر  �شاعتني. 
�ل�������ش���ي���ار�ت يف موقف  رك����ن  خ���دم���ة 
�شيار�ت يا�س لينك�س، �لتي تتيح لهم 
تناول  ق�شائم  من  �ل�شتفادة  فر�شة 
فعاليات  خ���الل  �مل��ط��ع��م  يف  �ل��ط��ع��ام 

�شباق عطلة نهاية �لأ�شبوع.
ع�����رو������س �����ش����ب����اق ج�����ائ�����زة �لحت�������اد 
ل��ل��ط��ري�ن �ل��ك��ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1 يف 

فنادق يا�س يالز�

التاريخ: بني 18 و20 نوفمرب
تقدم فنادق يا�س بالز� فر�شة مميزة 
و�لعائالت  و�ل��ذّو�ق��ة  �ل�شباق  لع�شاق 
نهاية  ع��ط��ل��ة  ب�����ش��ب��اق  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع 
�لتي  �مل���ط���اع���م  ج��م��ي��ع  �لأ����ش���ب���وع يف 
�لفاخرة.  �لعالمة  فنادق  حتت�شنها 
وت��وف��ر ف��ن��ادق ي��ا���س ب���الز� جمموعة 
مم����ي����زة م�����ن �مل���������ش����اح����ات �ل���ف���اخ���رة 
لال�شتمتاع بوجبات �لغد�ء و�لرب�ن�س 
و�ل���ع�������ش���اء ب���ال���ق���رب م����ن �أح����و������س 
�ل�����ش��ب��اح��ة و�ل�����رده�����ات و�ل���رت�����ش���ات 
وم��ن��اط��ق �ل�����ش��و�ء �مل��خ�����ش�����ش��ة، �لتي 
�لعرو�س  �أروع  م��ع  جميعها  تتكامل 
�لرتفيهية �ملبا�شرة و�شا�شات �لعر�س 
�ل�����ش��خ��م��ة. ع��ر���س م��ن�����ش��ق �لأغ����اين 
دبليو  رده��ة  �شان�شيز يف  �ملميز روج��ر 
جزيرة  �أبوظبي  دبليو  فندق  لوجن، 

يا�س  

نوفمرب و20  التاريخ: بني 18 
�شباق  لوجن  دب��ل��ي��و  رده����ة  ت�شتقبل 
مليئة  ب��اأج��و�ء  �لأ�شبوع  نهاية  عطلة 
ب���احل���م���ا����س ب����ال����ت����ع����اون م�����ع روج�����ر 
�مل�شهور  �لأغ�����اين  من�شق  ���ش��ان�����ش��ي��ز، 
�لفاخرة  �ل����رده����ة  وت��ت��م��ي��ز  ع���امل���ي���اً. 
م�شمار  ع��ل��ى  �مل��ذه��ل��ة  ب��اإط��اللت��ه��ا 
ل�شيوفها  وت��وف��ر  و�مل��ر���ش��ى،  �ل�شباق 
�مل�شروبات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�شباقات  وعرو�س  �ملخ�ش�شة  �ملنع�شة 

فورمول 1 �لر�ئعة. 

االحتاد  جائزة  �شباق  عرو�س 
يف   1 للفورموال  الكربى  للطريان 
مطعم كابيال بول بار اآند جريل 
يف فندق هيلتون اأبوظبي جزيرة 

يا�س
�لتاريخ: بني 19 و20 نوفمرب

يقدم مطعم كابيال بول بار �آند جريل 
فاخرة خالل �جلولة  بر�ن�س  جتربة 
 1 �ل��ف��ورم��ول  �لأخ���رية م��ن �شباقات 
�لأ�شبوع، حيث مينح  يف عطلة نهاية 
�شيوفه فر�شة لال�شتمتاع مبجموعة 
�ملختارة،  �لبوفيه  �أط��ب��اق  �أ�شهى  م��ن 
�مل�شوية  �للحوم  �أط��ب��اق  ذل��ك  يف  مب��ا 
�شيفيت�شي  وط��ب��ق  باملطعم  �خل��ا���ش��ة 
�للذيذة،  �حللويات  وت�شكيلة  �لطازج 
خم�ش�شة  م�������ش���اح���ة  ج����ان����ب  �إىل 
لالألعاب �لرتفيهية ت�شمح لل�شيوف 
ب��ق�����ش��اء �أوق�������ات مم���ي���زة ب���ع���ي���د�ً عن 
وت�شمل  �ل�����ش��ب��اق.  م�����ش��م��ار  ���ش��خ��ب 
�مل��خ�����ش�����ش��ة باقة  جت��رب��ة �ل���رب�ن�������س 
باأ�شعار  �خل��ف��ي��ف��ة  �مل�������ش���روب���ات  م���ن 
درهما   455 م���ن  �أ����ش���ع���اره���ا  ت���ب���د�أ 
�إمار�تيا لل�شخ�س �لو�حد، وباقة من 
باأ�شعار  �خل��ا���ش��ة  �ملطعم  م�����ش��روب��ات 
�إم���ار�ت���ي���ا  565 دره���م���ا  م���ن  ت���ب���د�أ 

لل�شخ�س �لو�حد. 

يف  امل�شائية  الــربانــ�ــس  جتــربــة 
كيت�شن  �شو�شال  جرافو�س  مطعم 
يف فندق هيلتون اأبوظبي جزيرة 

يا�س
التاريخ: 18 نوفمرب

فعاليات  ��شتقبال  لل�شيوف  مي��ك��ن 
جتربة  م�����ع  �حل���م���ا����ش���ي���ة  �ل�������ش���ب���اق 
�لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  �مل�شائية  �ل��رب�ن�����س 
وت��ول��ي��ف��ة م��ن �أ���ش��ه��ى �لأط���ب���اق، مبا 
�ل��ع��ج��ل �ملدّخن  يف ذل���ك حل��م ���ش��در 
�لدجاج  وتيكا  �للهب  على  و�مل�����ش��وي 
با�شتخد�م  ��ر  �مل��ح�����شّ �ل�����ش��اأن  وحل���م 
جمموعة  جانب  �إىل  ك��ام��ادو،  �شو�ية 
�ل�شرقية  �لأط������ب������اق  �أ�����ش����ه����ى  م�����ن 
من  �مل�شتوحاة  و�مل�شروبات  و�لغربية 
�ملنع�شة.  �أجو�ء �شباقات �لفورمول 1 
�خلفيفة  �مل�����ش��روب��ات  �لباقة  وت�شمل 
م�شروبات  �أو  �مل��ط��ع��م  م�����ش��روب��ات  �أو 
ب��اأ���ش��ع��ار تبد�أ  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
لل�شخ�س  �إمار�تيا  درهما   395 من 
خ�شم  مع  �لوجبات  وتقدم  �ل��و�ح��د. 
بقيمة %50 لالأطفال بني 6 و12 
دون  لالأطفال  جماين  وب�شكل  عاماً، 

�شنو�ت.  6

 1 الفورموال  م�شروبات  عرو�س 
فندق  يف  اأوفرلوك  ذا  مطعم  يف 

وارنر براذرز اأبوظبي
�لتاريخ: بني 18 و20 نوفمرب

�لفاخر  �أوف���رل���وك  ذ�  م��ط��ع��م  ي��وف��ر 
�أبوظبي  ب��������ر�ذرز  و�رن�������ر  ف���ن���دق  يف 
باإطاللته �ملذهلة على حلبة مر�شى 
من  لل�شيوف  مثالية  فر�شة  ي��ا���س، 
�ل�شباق  ب��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ش��ت��م��ت��اع  �أج���ل 

حو�س  �إىل  و�ل�����و������ش�����ول  �مل����ذه����ل����ة 
�إ�شافًة  �لأف��ق،  �ملتماهي مع  �ل�شباحة 
�ملنع�شة  �مل�����ش��روب��ات  م��ن  توليفة  �إىل 
و�مل���ق���ب���الت �ل�����ش��ه��ي��ة �ل���ط���ازج���ة من 
وت�شمل  �ملتخ�ش�س.  �ل�شيف  �إب����د�ع 
باقة �ملطعم �حل�شرية ثالث �شاعات 
حمدودة،  غري  بكمية  �مل�شروبات  من 
�مل�شروبات  خ�����ي�����ار�ت  ذل�����ك  يف  مب����ا 
�خلفيفة وم�شروبات �ملطعم �خلا�شة 
و�مل�شروبات  �ل����ف����و�رة  و�مل�������ش���روب���ات 
�ل���ف���اخ���رة، ب��اأ���ش��ع��ار ت���ب���د�أ م���ن 195 
�مل�شروبات  ل��ب��اق��ة  �إم���ار�ت���ي���ا  دره���م���ا 

�خلفيفة.
عرو�س �ل�شو�ء �خلا�س ب�شباق نهاية 
�لأ�شبوع يف مطعم ذ� د�يركرتز كلوب 

يف فندق و�رنر بر�ذرز �أبوظبي

التاريخ: بني 19 و20 دي�شمرب
كلوب  د�ي�����رك�����رتز  ذ�  م��ط��ع��م  ي���ق���دم 
�ملميز يف فندق و�رنر بر�ذرز �أبوظبي، 
جمموعة من عرو�س �ل�شو�ء �ملميزة 
ع����ل����ى �ل������رت��������س �خل������ارج������ي خ����الل 
�ملقامة   1 �لفورمول  �شباق  فعاليات 
�شيوفه  مينح  ما  �لأ�شبوع،  نهاية  يف 
بفعاليات  لال�شتمتاع  فريدة  فر�شة 
خالل  م��ن  طريقة  باأف�شل  �ل�شباق 
�للحوم  �أط��ب��اق  �أ�شهى  م��ن  جمموعة 
�مل�����ش��وي��ة، مب���ا يف ذل���ك حل���م �لعجل 
�إىل جانب ت�شكيلة  و�لدجاج و�ل�شاأن 
�ملخ�ش�شة  �مل�����ش��روب��ات  م���ن  و����ش��ع��ة 
وتبد�أ  �مل��ن��ا���ش��ب��ة.  ب���ه���ذه  ل��الح��ت��ف��ال 
�أ�شعار باقات تناول �لطعام من 170 
درهما �إمار�تيا للبالغني و90 درهما 
�إمار�تيا لالأطفال بني 6 و12 عاماً.  

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  �إىل  �أم�����س  ���ش��ب��اح  و���ش��ل 
جن���وم م��ن��ت��خ��ب �لأرج���ن���ت���ني لكرة 
دي  و�أنخيل  مي�شي  ليونيل  �لقدم 
وذلك  باريدي�س،  وليوناردو  ماريا 

منتخب  مع�شكر  �إىل  لالن�شمام 
بالدهم �ملقام يف �أبوظبي ��شتعد�د� 
للم�شاركة يف كاأ�س �لعامل 2022، 
ح��ي��ث ي���و�ج���ه م��ن��ت��خ��ب �لإم������ار�ت 
وديا يوم �لأربعاء �ملقبل على ��شتاد 

حممد بن ز�يد.

ح�شة  �لأرجنتني  منتخب  وخا�س 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �أم�����س  تدريبية 
نهيان  �آل  ������ش����ت����اد  ع���ل���ى  م�������ش���اء 
و�شائل  ح�شور  يف  �ل��وح��دة  ب��ن��ادي 

�لإعالم.
و�لفني  �لإد�ري  �ل��ط��اق��م  وك�����ان 

�إىل  و�شل  ق��د  �لأرج��ن��ت��ني  ملنتخب 
�أن  �ملا�شي، قبل  �أبوظبي �خلمي�س 

يكتمل و�شول �لبعثة �أم�س.

وت�����ش��م جم��م��وع��ة �لأرج���ن���ت���ني يف 
من  ك����ل   2022 �ل����ع����امل  ك����اأ�����س 

�ل�شعودية وبولند� و�ملك�شيك.

•• الفجرية-وام:

م�شائل  �لعامل حلل  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ��شت�شافت 
�ل�شطرجن و�لتي تقام برعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية .. حلقة �شبابية بعنو�ن “دور 
�ل�شباب يف دعم �لبطولت و�لأحد�ث �لعاملية �لريا�شية” نظمها 

جمل�س �شباب �لفجرية �لتابع للهيئة �لحتادية لل�شباب .
 - �ل��ف��ج��رية  نوفوتيل  ف��ن��دق  يف  ع��ق��دت  �ل��ت��ي   - �حللقة  ح�شر 
�شعادة نا�شر �ليماحي ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شعادة 
�لدكتور عبد�هلل �آل بركت رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة مدير 
و  �ملنظمة  �للجنة  �أع�شاء  لل�شطرجن وعدد من  �لفجرية  نادي 
من جمل�س �إد�رة نادي �لفجرية لل�شطرجن وجمهور من حمبي 

ريا�شة �ل�شطرجن من فئة �ل�شباب .
وقال �شعادة نا�شر �ليماحي �إن دور �ل�شباب كان ومايز�ل موؤثر� 
ملختلف  �ل��دول��ة  ��شت�شافة  خ��الل  حتققت  �لتي  �لنجاحات  يف 
على  �لكبري  حلر�شهم  �لريا�شية  وغري  �لريا�شية  �لتجمعات 
�لنجاح  من  ج��زء�  يكونو�  و�أن  �شورة  باأف�شل  �لإم���ار�ت  متثيل 
�لتنظيمي �مل�شتهدف .. موؤكد� �أن �ملكا�شب كانت تربز للو�جهة 

ملا يتمتعون به من �إمكانيات مميزة.
�شباب  �أن  بركت  �آل  علي  عبد�هلل  �لدكتور  �شعادة  �أك��د  ب��دوره  و 
�لإمار�ت متيزو� يف جميع �لقطاعات و�جلو�نب و�أثبتو� قدرتهم 
�لتطوعية  �ل��ف��رق  م��ع  وخ�شو�شا  ت��و�ج��دو�  �أينما  �لتميز  على 
مبينا  �ل��ري��ا���ش��ي،  �مل��ج��ال  يف  �لتطوعي  �جل��ان��ب  يف  و�ملهتمني 
�لر�شيدة  �لقيادة  من  كبري  بدعم  يحظون  �لإم���ار�ت  �شباب  �أن 

للدولة بف�شل متكينهم من خو�س �لتجارب �لعاملية و�مل�شاركة 
يف �ملحافل �لدولية ب�شكل مميز .

ك��ان مهتما  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي  �أن  و�أو���ش��ح 
باإ�شر�ك �شباب �لوطن يف بطولة �لعامل بهدف �إك�شابهم ملهار�ت 
وقيمهم  �لوطنية  هويتهم  �إب����ر�ز  و���ش��رورة  و�لإد�رة  �ل��ق��ي��ادة 

�لأ�شيلة يف مثل هذه �لأحد�ث �لعاملية.
�لبلو�شي  هيكل  جا�شم  �أد�ره��ا  �لتي  �ل�شبابية  �حللقة  وناق�شت 
و�شع  يف  �ل�����ش��ب��اب  تطلعات  لل�شباب  �ل��ف��ج��رية  جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأف���ك���ار و�لآل���ي���ات �ل��ت��ي ت��ع��زز �ل��ع��م��ل �لتطوعي 
و�أفكار مبتكرة و�شيا�شات فاعلة تدعم  و�خلروج بحلول عملية 
�لتي  �لعاملية  �لريا�شية  �ل��ب��ط��ولت  يف  �لتطوعية  �مل�����ش��ارك��ات 

ت�شت�شيفها �لدولة .

•• اأبوظبي-وام:

�لأول  �ملركز   ، عاًما   21 روبرت�س،  �لأمريكية هانا  حققت 
"بي  �ل���  مناف�شات  نهائيات  يف  �لذهبية  �مليد�لية  لتح�شد 
يف  ومثرية  �شعبة  مناف�شة  بعد  �حل��ر  �إك�س" لالأ�شلوب  �م 
�أبوظبي، على �لرغم من �شقوطها يف �جلولة �لأوىل خالل 
للمرة  �لعامل  ببطولة  لتتوج  �مل�شابقة،  من  �لأخ��ري  �ليوم 

�لر�بعة يف تاريخها بر�شيد 87.20 نقطة.
وجاءت �ل�شوي�شرية نيكيتا دوكاروز يف �ملركز �لثاين تليها 
�يفيتا ميكوليكوفا من جمهورية �لت�شيك يف �ملركز �لثالث. 
ببطولة  �لتتويج  يف  ن��اك��ام��ور�  رمي��و  �ل��ي��اب��اين  جن��ح  فيما 
�لعامل للدر�جات �لهو�ئية يف �ملناطق �حل�شرية )�أبوظبي 
مرة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط،  لأول  تقام  �لتي   )2022
من  تغلب  م��ث��ري،  ع��ر���س  يف  نقطة   93.80 �شجل  حيث 
خالله �لدر�ج �ل�شاب على جا�شن دويل و�أنتوين جاجنني 
 91.20 و  نقطة   91.50 بر�شيد  كثب  عن  تبعه  �ل��ذي 
للدر�جات  �ل��ع��امل  بطولة  و�أق��ي��م��ت  �ل��ت��و�يل.  على  نقطة 
�لهو�ئية يف �ملناطق �حل�شرية، )�أبوظبي 2022(، للمرة 
�لأوىل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، برعاية كرمية من �شمو 
�ملجل�س  نهيان، ع�شو  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خالد بن حممد بن 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي، 
يف  جم���دد�ً  �لبطولة  �أب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيف  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
2024، وبطولة جر�ن فوندو �لعاملية يف عام  ن�شخة عام 
�لأبطال مرمي حممد �لرميثي مدير عام  وتوج   .2028
بهارون  �ملطلب  عبد  و�أح��م��د  �لأ���ش��ري��ة،  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
وعبد  �لبيئية،  للبيانات  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  م��ب��ادرة  م��دي��ر 
�ل��رح��ي��م �ل��ب��ط��ي��ح �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة �أبوظبي 
عام  �جل��زي��ري، مدير  و�شالح حممد  ب��الإن��اب��ة،  ل��الإع��الم 

و�ل�شياحة-�أبوظبي من جانبه  �لثقافة  د�ئرة  �ل�شياحة يف 
قال ديفيد لبارتينت، رئي�س �لحتاد �لدويل للدر�جات : 
تتويج �أبطال �لعامل �لأوملبيني يف نهائي �شباقات "بي  "�إن 
�إم �إك�س" �لأ�شلوب �حلر كان ختاماً ر�ئعاً لأ�شبوع �لدر�جات 

�ملثري يف �أبوظبي".
على  �أبوظبي  لإم���ارة  �ل�شكر  بخال�س  "�أتوجه   : و�أ���ش��اف 
��شت�شافتها وتنظيمها �لناجح لبطولة �لدر�جات �لهو�ئية 
�لأوىل يف  للمرة  تقام  �لتي   2022 �ملناطق �حل�شرية  يف 
جمدد�ً  �لبطولة  لتنظيم  ومت�شوقون  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
ق���ادرة على  �أن��ه��ا  �أب��وظ��ب��ي  �أثبتت  2024، حيث  �ل��ع��ام  يف 
باحرت�فية  �لعاملية  �لريا�شية  �لفعاليات  �أك��رب  ��شت�شافة 
ومتيز و�بهار ". من جهته قال �شعادة عارف حمد �لعو�ين، 
�أ�شبوعاً  "كان  �ل��ري��ا���ش��ي:  �أب��وظ��ب��ي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�مل�����ش��ارك��ني يف  ب��ني  وم��ث��رية  ق��وي��ة  �شهد مناف�شات  ر�ئ���ع���اً، 
يف  �لهو�ئية  للدر�جات  �لعامل  بطولة  يف  �لفئات  خمتلف 
�عتلو�  للذين  نبارك   ،2022 �أبوظبي  �ملناطق �حل�شرية 

من�شة �لتتويج، وحظاً �أوفر للذمي مل يحالفهم �حلظ".
�أي�شاً  �أبوظبي  بايك  مهرجان  خ��الل  "نظمنا   : و�أ���ش��اف 
�شباق بايك �أبوظبي جر�ن فوندو �ملجتمعي �لعاملي �ل�شهري 
من  ك��م،   150 ومل�شافة  ب��اه��ر،  وبنجاح  �شخمة  مب�شاركة 
�ملهرجان  �ل��ع��ني، كما نظمنا خ��الل  �إىل  و���ش��وًل  �أب��وظ��ب��ي 
�جلولة �ملجتمعية �ملفتوحة على �متد�د� كورني�س �أبوظبي، 
�إ���ش��اف��ة �إىل �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل�����ش��اح��ب��ة يف قرية 
�جلماهري، كل ذلك جاء بهدف توفري مناخ منا�شب لع�شاق 
ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية، ولت�شجيع عموم فئات �ملجتمع 
على �تباع منط حياة �شحي، وجعل �لريا�شة �أ�شلوباً للحياة 
�ليومية، �إ�شافة �إىل �لرتقاء بجودة حياة �ملجتمع يف �إمارة 

�أبوظبي".

جزيرة يا�ض تقدم عرو�سًا وفعاليات ح�سرية خالل اجل�لة النهائية من 
�سباق جائزة االحتاد للطريان الكربى للف�رم�ال 1 يف اأب�ظبي 2022

اكتمال و�س�ل جن�م منتخب االأرجنتني 
اإىل اأب�ظبي مل�اجهة منتخبنا ال�طني وديا

»الفجرية لل�سباب«ينظم حلقة ح�ل دور ال�سباب يف دعم البط�الت واالأحداث العاملية الريا�سية

هانا حت�سد ذهبية الـ »بي اإم اإك�ض« .. وناكام�را 
بطاًل للدراجات اله�ائية يف املناطق احل�سرية

االأبي�ض االأوملبي ي�ستعد مل�اجهة ك�ريا اجلن�بية وديًا
�أم��ام نظريه منتخب كوريا  �لقدم خلو�س مبار�تني وديتني  لكرة  �لأوملبي  �لوطني  ي�شتعد منتخبنا 
20 نوفمرب �جلاري يف ملعب نادي �لإم��ار�ت بر�أ�س �خليمة �شمن مع�شكره  17 و  �جلنوبية يومي 
و�لت�شفيات  �آ���ش��ي��ا  غ��رب  �أب��رزه��ا  �ملقبلة  للبطولت  ����ش��ت��ع��د�د�ً  �لأول  �أم�����س  �نطلق  �ل���ذي  �ل��د�خ��ل��ي 

�لآ�شيوية.
و�ختار �لإ�شباين دين�س �شيلفا مدرب �ملنتخب 25 لعباً للتو�جد يف هذ� �لتجمع وهم :: وليد ر��شد ، 
حممد �ملازمي ، يا�شر ح�شن" �حتاد كلباء " فهد بدر " �لإمار�ت " عبد�هلل عبا�س " �لبطائح " �شلطان 
�لزعابي " بني يا�س " ر�كان وليد ، �أحمد حممود ، ز�يد �شلطان ، نو�ف �حلارثي " �جلزيرة " عبد�هلل 
 ، �لأ�شبحي  ، خالد  �لبلو�شي  ، عبد�لعزيز  نا�شر  " بدر  " �ل�شارقة  " خالد توحيد  " حتا  �لبدو�وي 
�شلطان �لبدو�وي ، حممد يو�شف " �شباب �لأهلي " عبد�هلل �حلمادي " �لظفرة " عبد�هلل �لرئي�شي 
، ر��شد �شكري " عجمان " من�شور �ل�شام�شي ، عي�شى �حلر��شي " �لعني " عبد�لعزيز �شويلم ، علي 

عبد�لعزيز ، بالل �جل�شمي " �لن�شر ".
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عزز باري�س �شان جرمان �شد�رته للدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم يف �ملبار�ة �لخرية قبل توجه جنومه 
�ملرحلة  يف  �أوك�شري  �شيفه  على  نظيفة  بخما�شية  ب��ف��وزه  �ل��ع��امل،  ك��اأ���س  نهائيات  خلو�س  قطر  �ىل 
�لناري  عن�شر من هجومه  �أي  يريح  �أل  غالتييه  كري�شتوف  �مل��درب  وعمد  �لح��د.  ع�شرة  �خلام�شة 
�ملوؤلف من كيليان مبابي و�لرب�زيلي نيمار و�لرجنتيني ليونيل مي�شي يف م�شعاه لتفادي �أي �نزلق 

قبل �ل�شتحقاق �لدويل.
قال غالتييه بعد فوز فريقه "مل ير�شل يل �أي من لعبي فريقي �إ�شارة خوف. كان هو�شي �أن يتمكن 

�لفريق من �لتعبري عن نف�شه بحرية قدر �لإمكان من دون �خلوف من �ل�شابة...".
و�أ�شاف "��شتجاب �لالعبون وكانو� جادين و�شرعان ما �ت�شع �لفارق وكنا مركزين دفاعياً ويف ��شتعادة 
�لكرة. بالن�شبة يل، كان من �ملحزن للغاية �إ�شابة �أحد لعبي �لفريق قبل كاأ�س �لعامل، و�شرعان ما 

قمت باإجر�ء �لتغيري�ت لر�حة �لو�حد تلو �لآخر".
ودخل �شان جرمان �ىل �للقاء متقدًما بفارق نقطتني فقط عن لن�س �لثاين �لفائز 2-1 على �شيفه 
كلريمون �ل�شبت، لكنه �أعاد فارق �خلم�س نقاط حمافًظا على �شجله �خلايل من �لهز�ئم يف �لدوري 
�شولر  كارلو�س  �ل�شباين   ،)11( مبابي  �له��د�ف  ت�شجيل  على  وتناوب  وت��ع��ادلن(.  �نت�شاًر�   13(
هوغو  و�ل�شاب   )81( �شان�شيز  ريناتو  �لربتغايل  و�لبديالن   )57( حكيمي  �أ�شرف  �ملغربي   ،)51(
ب�شبب م�شكلة ع�شلية ولعب  �لرب�زيلي ماركينيو�س  �لقائد  �لغائبني  �أبرز  وكان  �إيكيتيكيه )84(. 
�لو�شط �ل�شباين فابيان روي�س ل�شابة يف قدمه. و�شارك نوردي موكييلي بدل من ماركينيو�س يف 
قلب �لدفاع �ىل جانب �ل�شباين �شريخيو ر�مو�س �لذي مل ي�شتدعه �ملدرب لوي�س �إنريكي �ىل منتخب 

"ل روخا" ملونديال 2022.
كما جل�س �ملد�فع �لدويل �لفرن�شي بري�شنيل كيمبيمبي �لعائد من �إ�شابة يف وتر �أخيل، على مقاعد 

�لبدلء قبل �أن يدخل بديال يف ربع �ل�شاعة �لخري.
ومل يتاأخر �شان جرمان لفتتاح �لت�شجيل بعد �أن رفع مي�شي كرة ر�ئعة فوق �ملد�فعني "لوب" نحو 
�لربتغايل نونو مندي�س �لذي غمزها �شريعة عر�شية منخف�شة �ىل مبابي �لذي تابعها خاطفة يف 
�ل�شباك )11(. و�أتيحت فر�شة ذهبية لل�شيوف ملعادلة �لنتيجة بعد �أن و�شلت كرة يف ظهر �لدفاع 
�ىل �ل�شنغايل مبايي نيانغ بالقرب من �لقائم، تابعها على �لطائر تاألق �حلار�س �ليطايل جانلويجي 

دوناروما يف �لت�شدي لها )17(.
�ىل  و�شلت  كرة  با�شتثناء  �ملحققة  �لفر�س  وغابت  �لتطلعات  م�شتوى  �ىل  �لول  �ل�شوط  يرتق  ومل 
مي�شي نو �لقائم �لثاين قبل �أن يرو�غ لعبني وي�شدد بعيًد� )38(، قبل �أن ينتف�س فريق �لعا�شمة 

يف �لثاين م�شجال �أربعة �أهد�ف.
ويعود �لف�شل يف �لهدف �لثاين �ىل مندي�س �لذي قام بفا�شل مهاري ر�ئع على �جلهة �لي�شرى د�خل 

ا من ثالثة لعبني قبل �أن يرفع �لكرة تابعها �شولر ر�أ�شية يف �ملرمى )51(. �ملنطقة متخل�شً
وحتول �ل�شباين �ىل دور �ملمرر بعد �أن �أر�شل كرة يف �لعمق �ىل حكيمي �إثر مرتدة تابعها �لظهري يف 

�ل�شباك )57(.
ن��اب عن �حلار�س  �أن  �ملو�شم بعد  �ل��دوري ه��ذ�  �لثامن يف  �لقائم مي�شي من هدفه  وح��رم 

لإبعاد ت�شديدة بي�شر�ه من م�شارف �ملنطقة )66(.
و�شجل �شان�شي�س �لهدف �لر�بع بعد 20 دقيقة من نزوله بديال ل�شولر، بعد �أن ت�شدى 

�إيكيتيكيه  �لخ��ر  �لبديل  له  ميررها  �أن  قبل  ملحاولته  كو�شتيل  بونو�  �حلار�س  �أول 
وي�شددها لرتتطم باجلهة �لد�خلية للقائم وتدخل �ملرمى )81(.

وحت�شل �ل�شاب �لفرن�شي على هدفه �لول بعد �أن �فتك �لكرة من �خل�شم بالقرب 
من منطقته و�أودع �لكرة �ل�شباك )84(.

من  دقيقتني  قبل  �حلّمالة  على  �أوك�شري  مد�فع  جانفييه  جوليان  �لغيني  وخ��رج 
نهاية �ملبار�ة بعد تعر�شه لإ�شابة يف كاحله.

�ملتو�شطي  �لنادي  ليحتل   ،2-3 موناكو  م�شيفه  على  قاتاًل  ف��وز�ً  مر�شيليا  وحقق 
�خلام�س  ل��وري��ان  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  متقدماً  نقطة   30 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز 
�ملتعادل مع �شرت��شبورغ 1-1 يف وقت �شابق، وبفارق 3 نقاط عن موناكو �ل�شاد�س. 
و�حتفل مر�شيليا بفوزه �ل� 500 يف خمتلف �مل�شابقات يف �لقرن �لو�حد و�لع�شرين 

يف مبار�ته �لرقم 1083.
و�فتتح مر�شيليا �لت�شجيل بخام�س �أهد�ف مهاجمه �لت�شيلي �ألك�شي�س �شان�شي�س 

من ركلة حرة ر�ئعة على بعد 18 مرت�ً )35(.
وعادل و�شام بن يدر ملوناكو من ركلة جز�ء نفذها على طريقة بانينكا يف حني 
�أهد�فه  �شاد�س  )45(، يف  �لي�شار  �إىل  لوبي�س  باو  �ل�شباين  �حلار�س  �رمتى 

هذ� �ملو�شم.
ومنح �ملهاجم كيفن فولند �لتقدم لنادي �لإمارة بعد �لتمريرة �حلا�شمة 
�لملاين  عليها  �شيطر  غ��ول��وف��ني  �لك�شندر  للرو�شي  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  �لثالثة 
و�شددها  بالريدي  ليوناردو  و�لأرجنتيني  روجنييه  فالنتان  من  وتخل�س 

بقدمه �لي�شرى خدعت لوبي�س )72(.
و�أعاد جورد�ن فرييتو مر�شيليا �إىل �أجو�ء �للقاء بت�شجيله هدف �لتعادل 

يف �لدقيقة 83، قبل �أن يخطف هدف �لفوز بر�أ�شية �لبديل �لبو�شني �شيد كول�شينات�س )8+90(.
 58 �لدقيقة  ح��ارث يف  �أم��ني  �ل��دويل  با�شابة لعبه  قوية  �شربة  �ملغرب  ومنتخب  وتلقى مر�شيليا 

وخروجه على نقالة لتحوم �ل�شكوك حول م�شاركته يف مونديال قطر.
وتابع لوريان هدر �لنقاط �ذ ف�شل يف حتقيق �لفوز للمبار�ة �خلام�شة تو�لياً )هزميتان و3 تعادلت( 

ب�شقوطه يف فخ �لتعادل �أمام م�شيفه �شرت��شبورغ 1-1.
�فتتح لوريان �لت�شجيل عرب �لنيجريي تريمي تويف بعد 5 دقائق من �شافرة �لبد�ية، وفر�س �لبديل 

�ل�شنغايل حبيب ديالو �لتعادل بهدف قاتل )87(.
وميلك �شرت��شبورغ، و�شيف �لقاع �لذي تعادل للمرة �ل�شاد�شة هذ� �ملو�شم، 11 نقطة.

�إىل �شكة �لنت�شار�ت بفوزه على �شيفه �أجنيه -1�شفر، �شجله مد�فعه �لربتغايل تياغو  وعاد ليل 
دجالو )36(. و�أكمل ليل �ملبار�ة بع�شرة لعبني بعد طرد لعبه �لبديل �لكامريوين كارلو�س باليبا 

بالبطاقة �حلمر�ء بعد 12 دقيقة من دخوله �مللعب )74(.
وهو �لفوز �لأول لليل بعد خ�شارة �أمام ليون �شفر1- وتعادل �أمام رين 1-1 يف �ملرحلتني �ملا�شيتني، 
متاأخر�ً  �ل�شابع  �ملركز  يف  نقطة   26 �إىل  ر�شيده  لريفع 
بفارق نقطة عن مر�شيليا �لر�بع وموناكو ولوريان 

يف �ملركزين �خلام�س و�ل�شاد�س تو�لياً.
يف �ملقابل، مل يفز �أجنيه متذيل �لقاع مع 
8 نقاط على �أحد �لفرق �شمن �ملر�كز 
يف  و�ح���دة  م��رة  ���ش��وى  �لأوىل  �لع�شرة 
"ليغ1"  �لأخ���رية يف   22 �ل���  مبارياته 
ح��ي��ث ت��ع��ادل 4 م���ر�ت وخ�����ش��ر يف 17 
يعود  �لوحيد  ف��وزه  �أن  م��ب��ار�ة، علماً 
�إىل 11 �أيلول/�شبتمرب �ملا�شي �أمام 

مونبلييه 1-2.
وتعادل مونبلييه مع رين�س 1-1.

�ل��ر�ب��ع ع�شر مع  ي��ذق مونبلييه  ومل 
�شل�شلة من  �لفوز يف  نقطة طعم   14
7 مباريات )5 هز�ئم وتعادلن(، وحتديد�ً 
م��ن��ذ �ن��ت�����ش��اره ع��ل��ى ���ش��رت����ش��ب��ورغ 2-1 يف 

�ملرحلة �لثامنة.
وقلب نانت تاأخره بهدفني �أمام �شيفه 

�أوك�شري �إىل تعادل 2-2.

•• ال�سارقة-وام: 

حجز فريقا بلدية مدينة �حلمرية 
بطاقتي  للتعليم  �ل�شارقة  وجمل�س 
�لتاأهل �إىل ن�شف نهائي �لبطولة �ل� 
و�لدو�ئر  و�ملوؤ�ش�شات  للهيئات   24
�حلكومية لكرة �لقدم �لتي ينظمها 
�ل�شارقة  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ن�����ادي 
للمعاقني  �لثقة  نادي  مع  بالتعاون 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  �إ�����ش����ر�ف  وحت����ت 

�لريا�شي.
و فجر فريق بلدية مدينة �حلمرية 
بالفوز  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ف��اج��اأت  ك���ربى 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق  على 
�ل�شارقة �ملر�شح �لأول للفوز باللقب 
�أحرزه  ل�شئ  مقابل  ه��دف  بنتيجة 
�لالعب حممد �شعيد عبد �لعظيم 
�ملربع  �إىل  �حلمرية  فريق  ليتاأهل 
جمل�س  فريق  مع  ويتقابل  �لذهبي 
�ملتاأهل  لتحديد  للتعليم  �ل�شارقة 

�إىل �ملبار�ة �لنهائية .
و يف مبار�ة مثرية جنح فريق جمل�س 
�ل�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب��خ��ط��ف فوز 
على  ل�شئ  مقابل  بهدف  م�شتحق 
�لإجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  فريق 
�شاحب �خلربة �لكبرية و�لألقاب يف 

�ل�شارقة  حكومة  موظفي  بطولت 
حيث �شهدت �ملبار�ة ندية كبرية بني 
�لتعليم  فريق  و��شتطاع  �لفريقني 
�للقاء عن طريق  نتيجة  من ح�شم 
�ل�شيد  �أك���رم حممد  �مل��ت��األ��ق  لع��ب��ه 
ليتاأهل �لتعليم �إىل ن�شف �لنهائي.

•• اأبوظبي-وام:

بعد 5 م�شاركات �شابقة، �قت�شر فيها ح�شوره على �لدور �لأول "دور �ملجموعات" 
، ي�شعى �ملنتخب �لتون�شي لكرة �لقدم �إىل تقدمي �شيء جديد يف بطولت كاأ�س 
فعاليات  يخو�س  عندما  �لبطولة  يف  �ل�شاد�شة  م�شاركته  خ��الل  م��ن  �ل��ع��امل 

مونديال 2022 .
ن�شخة  �لعامل من خالل  كاأ�س  �لتون�شي يف بطولت  �ملنتخب  وب��د�أت م�شاركات 
1978 بالأرجنتني، وحقق خاللها �أول �نت�شار يف تاريخه بالبطولة لكنه ودع 

�لبطولة من �لدور �لأول.
و�نتظر �لفريق عقدين كاملني ليظهر جمدد� يف �لنهائيات من خالل ن�شخة 
يف فرن�شا لتكون �لأوىل يف 3 م�شاركات متتالية مل يحقق فيها �لفريق   1998

�أي �نت�شار يف �ملباريات �لتي خا�شها بدور �ملجموعات.
حقق  رو���ش��ي��ا،  يف   2018 ن�شخة  يف  جم���دد�  �لبطولة  �إىل  �لفريق  ع���ودة  وم��ع 
�نت�شاره �لثاين يف �لبطولة لكنه مل يكن كافيا ليتاأهل �إىل �لأدو�ر �لإق�شائية 
ليظل هذ� هو �حللم �لغائب عن �لفريق، و�لذي ي�شعى �إىل حتقيقه يف �لن�شخة 

�ملرتقبة خالل �لفرتة �ملقبلة.
وطاملا �متلك �ملنتخب �لتون�شي �إمكانيات فنية وبدنية كانت توؤهله للمناف�شة يف 
�لعديد من �لبطولت �لأفريقية من ناحية و�لظهور ب�شكل �أف�شل يف �لبطولة 
�لعاملية، ولكن ر�شيده يف �لبطولة �لقارية ظل قا�شر� على لقب �لن�شخة �لتي 

��شت�شافتها بالده يف 2004 .
يحتاج  �حل���ايل،  �لتون�شي  �ملنتخب  ميتلكها  �لتي  �جل��ي��دة  �لإم��ك��ان��ي��ات  وب��رغ��م 
�لفريق �إىل �لظهور باأف�شل مما كان عليه يف مونديال 2018 �إذ� �أر�د �لعبور 
�إىل �لأدو�ر �لإق�شائية يف �ملونديال �لقادم بعدما و�شعته �لقرعة يف �ملجموعة 
و�أ�شرت�ليا  �لعنيد،  و�ل��دمن��ارك  �للقب،  حامل  فرن�شا  منتخبات  م��ع  �ل��ر�ب��ع��ة 

�لطموح.
نظريه  مع  مثرية  مبو�جهة  �ملجموعة  يف  م�شريته  �لتون�شي  �ملنتخب  وي�شتهل 
�لأ�شرت�يل  �ملنتخب  يلتقي  �لفوز، ثم  �إىل حتقيق  �لتي يحتاج فيها  �لدمناركي 
يف مبار�ة ل بديل فيها عن �لفوز من �أجل ح�شم موقف �لفريق ب�شكل كبري من 
�شر�ع �لتاأهل قبل �ملو�جهة �لأ�شعب على �لإطالق مع �ملنتخب �لفرن�شي حامل 

�للقب و�ملر�شح �لقوي ل�شد�رة �ملجموعة.
ويعول �ملدرب جالل قادري �ملدير �لفني للمنتخب �لتون�شي يف هذه �ملهمة على 
جمموعة متميزة من �لالعبني، �لذين ين�شط عدد منهم يف �لأندية �لأوروبية 

�إىل جانب بع�س �ملحرتفني يف �أندية �أفريقيا و�خلليج.
خالل  م��ن  �مل��ون��دي��ال  فعاليات  خا�س  �أن  �لالعبني  ه���وؤلء  م��ن  للعديد  و�شبق 
ن�شخة 2018 يف رو�شيا، وينتظر �أن ي�شتفيد �لفريق من خرب�تهم باملونديال 

يف م�شاركته �جلديدة بالبطولة �لعاملية.
�مل��وه��وب��ني مثل وه��ب��ي �خلزري  �ل��الع��ب��ني  م��ن  ع���دد�  �ل��ف��ري��ق  وت�شم �شفوف 

ويو�شف م�شاكني وفرجاين �شا�شي وعلي معلول.

�مل�شوؤولية يف منت�شف بطولة  لكنه توىل  للفريق  ق��ادري مدربا م�شاعد�  وكان 
ب�شبب  �حل��ايل  �لعام  مطلع  �لكامريون  ��شت�شافتها  �لتي  �أفريقيا،  �أمم  كاأ�س 
�إ�شابة �ملدرب منذر �لكبري بعدوى كورونا، وقاد �ملدرب قادري �لفريق �إىل �لفوز 

على نيجرييا 1-0 يف دور �ل�16 قبل �خلروج من دور �لثمانية.

كاأ�س  لنهائيات  ق��اده  بعدما  كبري  ب�شكل  �لفريق  �أك��د جناحه مع  ق��ادري  ولكن 
�لت�شفيات  من  �حلا�شم  �لنهائي  �ل��دور  يف  مايل  على  بالتغلب   2022 �لعامل 
�لأفريقية �ملوؤهلة للبطولة. و�لآن، ي�شتعد قادري و�ملنتخب �لتون�شي للتحدي 

�لكبري يف كاأ�س �لعامل 2022 .

قبل توجه جنومه اإىل قطر 

�سان جرمان يعزز �سدارته بخما�سية نظيفة

احلمرية و التعليم يف ن�سف نهائي 
بط�لة امل�ؤ�س�سات احلك�مية بال�سارقة

كاأ�ض العامل 2022... املنتخب الت�ن�سي.. م�ساركة 
�ساد�سة وحلم االأدوار االإق�سائية يداعب الفريق بامل�نديال

•• اأبو ظبي-وام:

�ل�شهري  �لنجم  �لتون�شية معلقة على  �آمال �جلماهري  �أخرى، �شتكون  مرة 
وهبي �خلزري عندما يخو�س �ملنتخب �لتون�شي لكرة �لقدم حتديه �جلديد 

يف بطولة كاأ�س �لعامل من خالل �لن�شخة �ملرتقبة خالل �لفرتة �ملقبلة.
وقبل 4 �شنو�ت ، كان �خلزري هو �لالعب �لذي يعول عليه �لفريق كثري� 
يف  �لحرت�فية  خلربته  نظر�  رو�شيا،  يف   2018 مبونديال  م�شاركته  يف 

�أوروبا.
�ملنتخب  على  للفوز  وق��اده  �لفريق  �أد�ء مميز� مع  �خل��زري  قدم  وبالفعل، 
�لبنمي 2-1 ليكون �لفوز �لثاين فقط للمنتخب �لتون�شي يف 5 م�شاركات 

�شابقة له ببطولت كاأ�س �لعامل.
�لإق�شائية من  �لأدو�ر  �إىل  �لفريق  ليعرب  كافيا  يكن  �لفوز مل  هذ�  ولكن 

�حتالل  �للذين  و�لإجنليزي،  �لبلجيكي  �ملنتخبني  �أي�شا  �شمت  جمموعة 
�ملركزين �لثالث و�لر�بع يف �لبطولة ذ�تها.

ن�شخة  �ملونديال من خالل  �لتون�شي يف  للمنتخب  �مل�شاركة �جلديدة  ومع 
2022، تاأمل جماهري �لفريق يف �أن يتحقق هذه �ملرة ما �أخفق فيه �لفريق 
على مد�ر 5 م�شاركات �شابقة، و�أن يعرب فريقها �إىل �لأدو�ر �لإق�شائية يف 
�لبطولة. وميثل �خلزري "31 عاما" �أحد �أهم �لعنا�شر �لتي يعتمد عليها 
�لفريق يف �لوقت �حلايل يف ظل مو��شلته م�شو�ر �لحرت�ف �لأوروبي ب�شكل 
جيد على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية و�مل�شتوى �جليد له مع فريقه مونبلييه 
قادما  �لعام  ه��ذ�  �شيف  يف  �إليه  �نتقل  بعدما  �حل��ايل  �ملو�شم  يف  �لفرن�شي 
�لحرت�فية  م�شريته  معظم  �خل��زري  وق�شى  �لفرن�شي.  �إتيان  �شانت  من 
يف فرن�شا ما يعني �أن خربته �شتكون يف غاية �لأهمية للمنتخب �لتون�شي 
ملونديال  �ملجموعات  دور  يف  مبارياته  بختام  �لفرن�شي  نظريه  مو�جهة  يف 

2022 علما باأن �لفريق �شيلتقي قبلها نظرييه �لدمناركي و�لأ�شرت�يل.
يحظى  �لأن��دي��ة،  م�شتوى  على  �ملتميزة  �لحرت�فية  م�شريته  جانب  و�إىل 
وي�شعى   2013 يف  ب���د�أه  �لتون�شي  �ملنتخب  م��ع  ح��اف��ل  مب�����ش��و�ر  �خل���زري 
و�لذي   ،  2022 �لفريق يف مونديال  تتويجه مب�شاركة متميزوة مع  �إىل 

�شي�شهد م�شاركته �لثانية يف �ملونديال.
�ملنتخبني  من  كل  �شباك  �خل��زري  هز  برو�شيا،   2018 مونديال  وخ��الل 

�لبلجيكي و�لبنمي.
دولية خا�شها مع  71 مبار�ة  24 هدفا يف  ت�شجيل  �لالعب يف  كما جنح 
�لفريق حتى �لآن، وكان �آخر �أهد�فه مع �لفريق ثنائية يف مرمى �ملنتخب 

�ملوريتاين ببطولة كاأ�س �أمم �أفريقيا بالكامريون مطلع �لعام �حلايل.
كما ت�شدر �خلزري، ترتيب هد�يف �ملنتخب �لتون�شي خالل م�شو�ر �لفريق 

بت�شفيات مونديال قطر بر�شيد ثالثة �أهد�ف.

وهبي اخلزري.. اأيق�نة ت�ن�ض يف م�نديال 2022



حت�سل على اأنف جديد ُزرع يف ذراعها 
ح�شلت �أم فرن�شية فقدت �أنفها قبل ثماين �شنو�ت يف معركة مع 
مر�س �ل�شرطان، �أخري�ً على �أنف جديد، بعد �أن متت زر�عته على 
ذر�عها. تعر�شت �ملري�شة، �ملعروفة با�شم كارين فقط، لقطع جزٍء 
وبينما   .2013 عام  �لأنفية يف  �جليوب  �شرطان  لعالج  �أنفها  من 
�أّث��ر على  �أنفها  د�ئ��م يف  �أنقذت �جلر�حة حياتها، عانت من �شرر 
حا�شة �شمها و�شوه مظهرها. وح�شلت كارين على �أنف ��شطناعي 
�لأبعاد،  ثالثية  بالتقنية  مطبوعة  بيولوجية  م��ادة  من  م�شنوع 
و�لأوعية  �خلاليا  ومن��ت  �شاعدها  يف  �جللد  حتت  زرع��ه  مت  حيث 
بزرع  �لأط��ب��اء  ق��ام  �شهرين،  وبعد  �شهرين.  م��دى  على  �ل��دم��وي��ة 
بتلك  بد�خله  �ملوجودة  �لدموية  �لأوعية  �لأنف يف وجهها، وربط 
�ملوجودة يف �شدغها. ت�شعر �ملري�شة ب�شعادة غامرة حل�شولها على 
�أف�شل،  ب�شكل  �لتنف�س  على  ي�شاعدها  �إن��ه  وتقول  �جلديد،  �أنفها 
و�شّم �لرو�ئح �لعطرة من حديقتها. وكان �لأطباء �شخ�شو� �إ�شابة 
�لكيميائي  �ل��ع��الج  وتلقت   ،2013 ع��ام  �لأن���ف  ب�شرطان  ك��اري��ن 

و�لإ�شعاعي، قبل �أن يتم ��شتئ�شال جزء كبري من �أنفها.
دوبريت  �أغني�س  �لدكتورة  �جل��ر�ح��ان  �ق��رتح  ب�شنو�ت،  ذل��ك  بعد 
�أنف  زر�ع��ة  �إع��ادة  �أن يحاول  فالريي  بنجامني  و�لدكتور  بوري�س 
جديد لها، حيث قاما بزرع �لأن��ف على �ل�شاعد لأن �جللد هناك 

�أرق بكثري، وي�شبه �جللد �ملوجود يف �لوجه. 

م�ساجرة على منت طائرة.. وامل�سيفة اإىل امل�ست�سفى
و�شخ�شان  �إيرلينز"  "يونايتد  �شركة  يف  ط��ري�ن  م�شيفة  نقلت 
�آخر�ن �إىل �مل�شت�شفى، بعدما تعر�شت لعتد�ء على من رحلة من 

�شان فر�ن�شي�شكو �إىل �شيكاغو، �لأحد.
وقالت �ل�شركة يف بيان: "�أخرجت �شلطات �إنفاذ �لقانون م�شافرة 
م�شاك�شة على من رحلة جوية من �شان فر�ن�شي�شكو �إىل �شيكاغو 
ع��ن��د ه��ب��وط��ه��ا، �لأح�����د، ون��ق��ل �أح���د �أف�����ر�د ط��اق��م �مل�����ش��ي��ف��ات �إىل 
�لركاب  �أح��د  �لتقطه  فيديو  مقطع  ويظهر  للتقييم".  �مل�شت�شفى 
ي�شمع �شر�خ  ث��م  ط��ف��ال،  �م����ر�أة حت��م��ل  ي��و�ج��ه��ن  ع���دة م�شيفات 
ذعر  بنربة  م�شيفة  تقول  بينما  هو؟"،  "�أين  �مل�شافرة:  وت�شيح 

لزميلتها على ما يبدو: "�شارة. تر�جعي".
لطاقمنا  ممتنون  "نحن  بيانها:  يف  �إيرلينز"  "يونايتد  وقالت 
�لأولوية  ولإعطاء  باحرت�فية،  �ل�شعب  �ملوقف  هذ�  مع  للتعامل 

ل�شالمة فريقنا وعمالئنا".
وذكرت �ل�شركة �أنه مل يتم �لإبالغ عن �إ�شابات خطرية، كما قالت 
�شرطة �شيكاغو �إن �حلادث قيد �لتحقيق من جانب �لأمن ومكتب 

�لتحقيقات �لفيدر�يل )�إف بي �آي(.
نيوز":  "فوك�س  ل�شبكة  �شيكاغو  يف  �ملكتب  با�شم  متحدث  وق��ال 
"مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل على علم بحادث وقع يف مطار �أوهري 

هذ� �ل�شباح. ل يوجد تهديد حايل للجمهور يف هذ� �لوقت".

زفاف تيفاين ترامب على اللبناين مايكل ب�ل�ض
�ل�شبت،  ليلة   ،29 �لعمر  م��ن  �لبالغة  ت��ر�م��ب،  تيفاين  ت��زوج��ت 
�مللياردير �للبناين، مايكل بول�س، يف حفل زفاف و�شف باخليايل، 

بولية فلوريد�.
ويف تفا�شيل �حلفل �لذي �نطلق بتمام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء:

باخلرز، وطوقا م�شنوعا من  زف��اف مذهل مزين  ف�شتان  �رت��دت 
�لأملا�س، فيما ظهر زوجها ببدلة ر�شمية �شود�ء.

دونالد  و�شوهد  �لأوىل،  رق�شتهما  يف  للزوجني  �حل�شور  هتف 
تر�مب وهو ي�شارك زوجته ميالنيا �لرق�س �أي�شا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأخت �سديقة رونالدو ت�ستغيث: اأحيانا ال اأملك ثمن الطعام
قالت باتري�شيا �لأخت غري �ل�شقيقة جلورجينا رودريغيز، �إن عالقتها مع �شديقة �أ�شطورة كرة �لقدم كري�شتيانو 

رونالدو لي�شت على ما ير�م، و�إن �أختها ل تقدم لها دعما ماديا.
و�أو�شحت باتري�شيا يف ت�شريحات تلفزيونية �أنها مرت باأوقات �شعبة من �لناحية �ملادية، موؤكدة �أنها "حمطمة" 

و"تعي�س يف فو�شى منذ 3 �شنو�ت"، بينما مل تتلق م�شاعدة من �شقيقتها عار�شة �لأزياء �لإ�شبانية �لرية.
وتابعت: "�أنا حمطمة و�أختي ل ت�شاعدين. من يوؤملني �أكر هم �أطفايل ل �أنا. يف �لنهاية ميكنني تناول ك�شرة خبز، 

لكن ماذ� عن �أطفايل �لذين هم �أبناء �أختها؟".
وقالت باتري�شيا ل�شرح و�شعها �ملادي �ل�شعب: "�أحيانا �أملك ما يكفيني لأتناول �لطعام و�أحيانا ل �أملك. �أحيانا 

�أملك ما يكفيني لدفع �إيجار بيتي و�أحيانا ل �أملك".
وتابعت: "كاأخت �أنا ل �أتوقع كل هذ�". ومنذ وفاة �لو�لد قبل 3 �شنو�ت، ز�دت �خلالفات بني �لأختني وفقا لتقارير 

�شحفية، لكن باتري�شيا مل تتوقف عن �ل�شتغاثة، م�شيفة: "جورجينا. �أنا بحاجة �إىل �مل�شاعدة. �أنِت �أختي".
و��شتطردت: "�أعلم �أن لي�س عليها �أي �لتز�م �أو م�شوؤولية )جتاهي(، لكن مبا �أنها د�عمة وجيدة جد� مع �لآخرين، 

فعلى �لأقل يجب �أن تكون مع �أبناء �أختها. �إذ� كنت ل تريدين �أن تكوين معي فكوين مع �أبناء �أختك".
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تنجب بعد 26 حالة اإجها�ض
حققت �مر�أة �شينية حلمها بعد 26 حالة �إجها�س، و�أجنبت طفلة �شليمة 

وبحالة �شحية جيدة، بعدما فقدت �لأمل يف حتقيق حلم �لأمومة.
 37 �أن �ملر�أة �لبالغة من �لعمر  �إىل  و�أ�شار موقع "Asia One" �لإخباري 
عاماً رف�شت �لك�شف عن هويتها �ل�شخ�شية، موؤكدة �أنها كانت د�ئماً تتمنى 

�أن ت�شبح �أماً، و�لآن حتققت �أمنيتها وت�شعر ب�شعادة كبرية.
�مل�شت�شفيات  �أح��د  يف  قي�شرية  بعملية  طفلتها  �أجنبت  فقد  للمر�أة،  ووفقاً 
�ملحلية، ب�شبب كرة حالت �لإجها�س �لتي عا�شتها، حيث فقدت �لأمل يف 
�بنتي  "�شاأكر�س جهدي ووقتي لرتبية  �مل��ر�أة:  �أخ��رى. وتقول  �حلمل مرة 
�لأ�شبوع  قبل  للحمل  تلقائي  فقد�ن  هو  �لإجها�س  �نتظارها".  طال  �لتي 
�لع�شرين، وحتدث �لعديد من هذه �حلالت ب�شبب عدم منو �جلنني ب�شكل 
من   50% نحو  يف  �لطفل  ك��روم��و���ش��وم��ات  م�شاكل  تت�شبب  كما  طبيعي، 
فقد�ن �حلمل �ملبكر. ويف بع�س �لأحيان، قد توؤدي حالة �شحية مثل �شعف 
�ل�شيطرة على مر�س �ل�شكري �أو م�شكلة يف �لرحم �إىل �لإجها�س، ومع ذلك 

غالباً ما يكون �شبب �لإجها�س غري معروف.

طعن معلم بعد تدخله لف�ض م�ساجرة طالب
�س معلم للطعن، �إثر حماولته ف�س م�شاجرة وقعت بني طالب مدر�شة  تعرَّ

ثانوية يف �لكويت.
ووقعت �مل�شاجرة �إثر خالف بني عدد من طالب ثانوية "بالط �ل�شهد�ء" 

�لتابعة ملنطقة �لأحمدي �لتعليمية، يف نهاية دو�م �ليوم.
و��شتنجد �أحد �ملت�شاجرين ب�شقيقه من خارج �ملدر�شة لي�شل �لأخري على 
�لفور وتتطور �لأمور، ويتدخل �إثر ذلك �ملعلمون، وفق ما �أكده م�شدر من 

د�خل �ملدر�شة ل�شحيفة "�لأنباء" �لكويتية.
�لذين  �لأم���ن  رج��ال  تدخل  رغ��م  ز�دت  �ل�شتباك  "حدة  �إن  �مل�شدر  وق��ال 
ح�شرو� لف�س �مل�شاجرة �لعنيفة"، مو�شًحا �أن "�شقيق �لطالب قام بطعن 
�إىل  نقلهم  �لذين مت  �ملعلمني  بقية  بال�شرب على  و�عتدى  �ملعلمني،  �أح��د 

�مل�شت�شفى".
�ل��ط��الب، وحجم  ب��ني  �ل��رئ��ي�����س  �خل���الف  �شبب  ع��ن  �مل�����ش��در  يك�شف  ومل 
�إ�شابات �ملعلمني، وم�شري �ل�شاب �ملعتدي �لذي قِدم من خارج �ملدر�شة تلبيًة 

ل�شتنجاد �شقيقه �أحد �أطر�ف �ل�شجار.
وتد�ولت ح�شابات �إخبارية حملية مقطع فيديو قالت �إنه للحظة �قتحام 
�ل�شاب للثانوية للدفاع عن �شقيقه، حيث �أظهر �لفيديو جانًبا من �مل�شاجرة 

و�شط تو�جد عدد من رجال �لأمن.

علي بابا تتحفظ عن ح�سيلة 
مبيعات ي�م العزاب

�ل�شينية  بابا  علي  �شركة  حتّفظت 
�لإلكرتونية  ل��ل��ت��ج��ارة  �ل��ع��م��الق��ة 
�لكاملة  �ملبيعات  �أرق����ام  ن�شر  ع��ن 
�لعز�ب"  "يوم  �ل�����ش��ن��وي  حل��دث��ه��ا 
فيما  ت��اري��خ��ه��ا،  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
يت�شبب �لقت�شاد �لبطيء برت�جع 

�لطلب.
"يوم �لعز�ب" �لذي �أطلق  ويعترب 
�شنوي  ح����دث  �أك����رب   ،2009 ع����ام 
�لعامل،  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة  للتجارة 
�أمريكية  �أح���د�ث  على  تفّوقه  م��ع 
فر�يد�ي"  "بالك  م��ث��ل  مم��اث��ل��ة 
حيث  م����ن  موند�ي"  و"�شايرب 

�ملبيعات.
�لعام  بابا"  "علي  مبيعات  وبلغت 
 76،1" 540،3 مليار يو�ن  �ملا�شي 

مليار دولر".
قالت  �ل�شبت،  �أ���ش��درت��ه  ب��ي��ان  ويف 
هذ�  ح��دث  نتائج  �إن  بابا"  "علي 
�لعام "تتما�شى مع �لعام �ملا�شي... 
و�لتاأثري  �لكلية  �ل��ت��ح��دي��ات  رغ��م 
تقدمي  دون  بكوفيد"  �مل���رت���ب���ط 
 290 نحو  �أن  و�أ�شافت  تفا�شيل. 
�أل����ف ع��الم��ة جت���اري���ة ���ش��ارك��ت يف 
قّدم  ف��ي��م��ا   ،2022 �ل���ع���ام  ن�����ش��خ��ة 
�ل��ت��ج��ار م�����ش��ت��وي��ات م��ت��ف��اوت��ة من 
�حل�������ش���وم���ات �ب����ت����د�ء م���ن �أو�خ�����ر 

ت�شرين �لأول-�أكتوبر.
"�شينتون" للبحوث  �شركة  وكانت 
قّدرت يف �ليوم �ل�شابق �أن من�شات 
و"جاي  بابا"  "علي  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
 262 جمتمعة  حققت  دي.كوم" 
�لثامنة  �ل�شاعة  ب��ني  ي���و�ن  مليار 
 06،00" و�لثانية  �خلمي�س  م�شاء 

ت غ" بعد ظهر �جلمعة.

بالك بانرث يت�سدر 
�سباك التذاكر 

و�كاند�  بانر:  بالك  فيلم  ت�شّدر 
فوريفر" �شباك �لتذ�كر يف �شالت 
عطلة  يف  �لأم����ريك����ي����ة  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
�لتي  �لأرق���ام  وف��ق  �لأ�شبوع  نهاية 
�أعلنتها �شركة "�إكزبيرت ريلي�شنز" 
 180 حتقيقه  وم��ع   . �ملتخ�ش�شة 
مليون دولر من �لإير�د�ت �ملقّدرة 
�لوليات  يف  و�لأح���د  �جلمعة  ب��ني 
�لفيلم  ه��ذ�  �حتل  وك��ن��د�،  �ملتحدة 
من عامل "مارفل" �ملرتبة 13 من 
بني �أكر �لأفالم ربحا يف �لتاريخ 
يف �لأ�شبوع �لول لإطالقها، وفقا 
موجو"  �أوف���ي�������س  "بوك�س  مل���وق���ع 
�ملتخ�ش�س. على �ل�شعيد �لدويل، 
م��ل��ي��ون دولر   150 �ل��ف��ي��ل��م  ح��ق��ق 

�إ�شايف.
ويقّدم فيلم "بالك بانر: و�كاند� 
فوريفر" حتية لت�شادويك بوزمان، 
"بالك  م���ن  �لأول  �ل��ف��ي��ل��م  جن���م 
 2020 ع���ام  ت���ويف  بانر" و�ل����ذي 
عاما.   43 ع��ن  �لقولون  ب�شرطان 
ويظهر �ملمثل يف �لإ�شد�ر �جلديد 
م�شاهد  يف  خ������الل  ع������دة  م�������ر�ت 

��شتذكار للما�شي.
وكان فيلم "بالك بانر" )2018(، 
�أول فيلم لبطل خارق �أ�شود، �أ�شبح 
�أك���ر من  وح��ق��ق  ثقافية  ظ��اه��رة 
�لإي�����ر�د�ت،  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   1،3
بينها  �أو�شكار  جو�ئز  ل�شبع  ور�ّشح 

جائزة �أف�شل فيلم �شنة 2019.
�لبطل  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  يف  وح�����ل 
بقي  �ل����ذي  �آدم"  "بالك  �خل�����ارق 
مت�شّدر� �شباك �لتذ�كر يف �أمريكا 
مع  �أ�شابيع،  ثالثة  مل��دة  �ل�شمالية 
حتقيقه �إير�د�ت بلغت 8،6 ماليني 

دولر.

م�سروع ثقايف يك�سف عن 
ل�حة مثرية عمرها قرون

م�شروعا  �لإيطالية  فلورن�شا  مدينة  يف  �مل��رمم��ون  ب��د�أ 
عن  رقميا  �ل��ن��ق��اب  وك�شف  لتنظيف  �أ���ش��ه��ر  �شتة  م��دت��ه 
للرقابة  عارية خا�شعة  �شبه  �م��ر�أة  زيتية جت�شد  لوحة 
و�لتي  جنتل�شكي،  �أرتيمي�شا  ر�شمتها  طويلة  فرتة  منذ 

تعد و�حدة من �أبرز �لن�شاء يف تاريخ �لفن �لإيطايل.
"�أنا  حملة  ع�شر  يف  م��ت��ج��دد�  رو�ج���ا  جنتل�شكي  لقيت 
و�لتحر�س  �لع���ت���د�ء  وت���دي���ن  ت�شتنكر  �ل��ت��ي  �أي�شا"، 

�جلن�شي.
باحلجم  عارية  �أنثى  �مليل"،  "رمزية  لوحتها،  وت�شور 
وق��د غطيت  ل��ه��ا،  ذ�ت��ي��ة  ���ش��ورة  �أن��ه��ا  يعتقد  �لطبيعي، 
قيام  70 عاما من  بعد حو�يل  د�ئرية  و�أغطية  ب�شتائر 

جنتل�شكي بر�شمها عام 1616.
خطر  ب�شبب  �ل�شتائر  �إز�ل���ة  م��ن  �مل��رمم��ون  يتمكن  ل��ن 
بدل  �شيقومون  لكنهم  �ملوجودة حتتها.  �للوحة  �إت��الف 
�لأ�شلية،  �لن�شخة  م��ن  رقمية  ن�شخة  بعمل  ذل��ك  م��ن 

و�لتي �شتعر�س �بتد�ء من �شبتمرب �ملقبل.

يفاجئ عرو�سه بت�سرف اأحمق 
ماألوف،  غري  نحو  على  زفافهما  بحفل  عرو�شان  �حتفل 
�لكعكة على  م��ن  بقطعة  ع��رو���ش��ه  �ل����زوج  ���ش��رب  ب��ع��دم��ا 
عرب  �ل��زوج��ان  ن�شره  ف��ي��دي��و،  مقطع  وبح�شب  وج��ه��ه��ا. 
من  قطعة  ب��ي��ده  �لعري�س  ت��ن��اول  توك"،  "تيك  تطبيق 
كعك حفل �لزفاف، وظل يالحق عرو�شه للحظات، �إىل �أن 
�أ�شاب وجهها. و�شادت حالة من �ملرح حلظة �إقد�م �لزوج 
على فعلته، �إىل حد و�شفت فيه �لعرو�س ما تعر�شت له 
باأنه �أمر ممتع، لكن ردود فعل �ملعلقني عرب "تيك توك" 
�شلوك  �لعرو�شان  متابعو  وو���ش��ف  �ملتوقع.  عك�س  كانت 
�ل��زوج بانه ع���دو�ين، وه��و نف�س �مل��ن��و�ل �ل��ذي �شار عليه 
�لبقية يف تدوين تعليقاتهم، �إىل �أن �أوقف �لزوجان تلقي 

�ملزيد منها مع زيادة حدة �لنتقاد�ت.

حت�سل على درجة املاج�ستري بعمر 18
عندما تقرتب معظم �لفتيات من عيد ميالدهن �لثامن 
من  بالتخرج  بالتفكري  من�شغالت  يكن  م��ا  ع���ادة  ع�شر، 
�مل��در���ش��ة �ل��ث��ان��وي��ة، ل��ك��ن �إي��ز�ب��ي��ل ج��ي��وي��ل ك��ان��ت تنتظر 

�حل�شول على درجة �ملاج�شتري بهذ� �لعمر.
وتخرجت �إيز�بيل و�شقيقتها �لكربى �شوفيا هذ� �لأ�شبوع 
بدرجة �ملاج�شتري يف �للغات �ل�شالفية و�آد�بها من جامعة 
تورنتو. وكان هذ� �لتخرج تتويجاً لرحلة بد�أت باحل�شول 
على �لبكالوريو�س من جامعة �ألربتا عندما كانتا تبلغان 

من �لعمر 12 و 14 عاماً فقط.
و�أخفت �ل�شقيقتان �أعمارهما عن معظم زمالء �لدر��شة 
هذ�   CBC Toronto �إىل  لكنهما حتدثتا  و�ملدر�شني، 
�لأ�شبوع، وقالت �إيز�بيل جويل �لتي بلغت 18 عاماً لتوها 
"بطريقة ما، مل يحدث هذ� فرقاً بالن�شبة يل لأنني كنت 
�أفعل ذلك مع �أختي فقط وكنا معاً طو�ل �لوقت. ولكن 
عندما �أخربنا زمالء �لدر��شة، وجدو� �لأمر غريباً حقاً. 

دمو� نوعاً ما. لذلك توقفنا عن �إخبار �لنا�س". لقد �شُ
وبد�أت �شوفيا هذه �ملغامرة، وقالت "يف �لبد�ية، كان ذلك 
ب�شبب �للغات فقط. �أردت حقاً تعلم �للغات، لكن عائلتنا 
لذلك  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  تتحدث  ول  �لبولندية،  تتحدث  ل 

�عتقدت �أنه ميكننا رمبا تعلم هذه �للغات يف �جلامعة".

مغامر يف مكان ال يخطر على البال
مغامر�ت  توثق  �لتي  �لفيديو  ومقاطع  �ل�شور  حتظى 
خطرية مبتابعة كبرية على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
يف  جبلني  قمتي  بني  �أرجوحة  على  م�شرتخ  رجل  ومنها 
من�شة  على  م�شاركته  متت  �ل��ذي  �لفيديو  ويف  �إ�شبانيا. 
"ريديت"، يظهر رجل يف �شورة خميفة وهو م�شتلق على 

�أرجوحة تبدو كما لو �أنها معلقة يف �لهو�ء.
�ملكان  "�ملخيفة"  جتربته  يوثق  �ل��ذي  �ملغامر  ويعر�س 

حيث تبدو جبال �شديدة �لنحد�ر مك�شوة بالثلوج.
�إنه �شّور يف جبال �لبريينيه  وحظي �لفيديو �لذي قيل 
كثريون  عّلق  كما  �لتو��شل،  مو�قع  على  كبرية  مبتابعة 
على �ملغامرة، حيث قال �أحدهم: "كيف ��شتطاع �لو�شول 

لهذ� �ملكان �ملرعب".
بينما �أ�شاف �آخر: "ل�شت م�شتعد� باملغامرة بحياتي من 

�أجل �حل�شول على م�شاهد�ت كبرية".

نا�سا تع�د اإىل القمر بعد ن�سف قرن من الغياب
"نا�شا"،  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ف�����ش��اء  وك��ال��ة  ت��ع��ت��زم 
�ل��ق��م��ر، يف خ��ط��وة من  �إىل  �إر����ش���ال ����ش���اروخ 
قرن،  لن�شف  ��شتمر  غيابا  تنهي  �أن  �شاأنها 
�إر���ش��ال �ملزيد من  و�شط �شجال ح��ول ج��دوى 

�لبعثات.
�أعطى  ع��ام��ا،   50 قبل  �ل�شهر  ه��ذ�  مثل  ويف 
من  �لأخ�شر  �شوءهم  "نا�شا"  وك��ال��ة  علماء 
�أج����ل �ن���ط���الق رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ب�����ش��ر �إىل 
فاإنه  "غارديان"،  �شحيفة  وبح�شب  �لقمر. 
مل ي�شر �لعتقاد، وقتئذ، باأن "نا�شا" �شتنتظر 
ن�شف قرن كامل قبل �أن تعود �إىل �لقمر مرة 

�أخرى.
وعندما خطا ر�ئد �لف�شاء �لأمريكي، يوجني 
على   ،"17 "�أبولو  بعثة  قائد  وه��و  �شرينان، 
�إىل  ���ش��ي��ط��ول  �ل��غ��ي��اب  �أن  يعتقد  مل  �ل��ق��م��ر، 

هذ� �حلد.
�لقمر طيلة  �إىل  �لعودة  ويعزو �خل��رب�ء عدم 
�لباهظة  �ملالية  �لتكلفة  �إىل  �ملا�شية،  �لعقود 

لالأمر، و�حلاجة �إىل قر�ر�ت �شيا�شية د�عمة.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن ن��وف��م��رب �جل�����اري، �أدت 
م�شاكل تقنية وعو�مل طق�س يف ولية فلوريد� 
�لقمر؛  �إىل تاأجيل �إطالق "�أرتيمي�س 1" �إىل 

وهو �أقوى �شاروخ يف تاريخ "نا�شا".
وي�شعى �مل�شروع �إىل نقل كب�شولة غري ماأهولة 
 25 ت�شتغرق  رحلة  يف  �لقمر  �إىل  ت�شل  حتى 
من  منه،  و�ل��ع��ودة  �لقمر  �إىل  للذهاب  يوما؛ 

�أجل قطع م�شافة 1.3 مليون ميل.
ومن �شاأن جناح هذه �لبعثة �أن يعبد �لطريق 
�أمام �إنز�ل كب�شولت �أخرى ماأهولة يف غ�شون 

�أربع �شنو�ت.
نيل�شون،  بيل  "نا�شا"،  وك��ال��ة  رئي�س  و���ش��رح 
قائال "�شنعود �إىل �لقمر بعد 50 عاما، حتى 
ونطور  ونبتكر  ونعمل  ون��در���س  هناك،  نبقى 
ومركبات  ج��دي��دة  و�أن��ظ��م��ة  ج��دي��دة  تقنيات 
جديدة حتى ن�شبح قادرين على �لذهاب �إىل 

�ملريخ".

املمثلة الكوميدية االأمريكية ت�شيل�شي هاندلر خالل ح�شورها حفل اأمفار غاال لو�س اأجنلو�س جلمع االأموال الأبحاث اأمفار حول فريو�س االإيدز. ا ف ب

تايل�ر �س�يفت ت�ستاأثر بج�ائز اإم.تي.يف
فازت مغنية �لبوب �لأمريكية تايلور �شويفت باأربع جو�ئز يف حفل توزيع جو�ئز 
�إم.ت��ي.يف للمو�شيقى �لأوربية ، مبا يف ذلك �أف�شل فيديو ملدة ع�شر دقائق عن 

�أغنتيها �مل�شورة )�أول تو ويل("كل �شيء على ما ير�م".
و�أف�شل مو�شيقى بوب   و�أف�شل فيديو  �أف�شل فنان  وقد فازت �شويفت بجائزة 

و�أف�شل فيديو طويل.
وفازت �أي�شا نيكي ميناج بجائزتني لأف�شل �أغنية و�أف�شل مو�شيقى هيب هوب 
وفاز من�شق �لأغاين �لفرن�شي ومنتج �لت�شجيالت ديفيد جوتا باأف�شل جائزة 

�إلكرتونية و�أف�شل تعاون.
ومت بث �حلفل على قناة �إم.تي.يف من دو�شلدورف يف غرب �أملانيا و�شهد تكرمي 

مو�شيقيني من �لرب�زيل �إىل كوريا �جلنوبية.
�لأغنية  �ل��ف��ائ��زة يف م�شابقة  �لأوك���ر�ن���ي���ة،  ك��ال��و���س  ف��رق��ة  و���ش��ارك يف �حل��ف��ل 

�لأوروبية لهذ� �لعام، و�لتي قدمت �أغنية "�شتيفانيا".


