دعا �إىل رئا�سية مبكرة

�ص 02

�آفاق تون�س يُعلن مقاطعته
لالنتخابات الت�شريعية

حامد بن زايد ي�شهد حفل تخريج طلبة

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية

•• الفجر -تون�س:
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عربي ودويل

�ص 13

�أكد حزب �آفاق تون�س� ،أم�س اخلمي�س ،يف بالغ له� ،أنه قرر عدم امل�شاركة يف االنتخابات
الت�شريعية القادمة ،داعيا جميع التون�سيني بكل مكوّناتهم ال�سيا�سية واملدنية �إىل
مقاومة الت�سلط ال�سيا�سي واالنحراف املت�سارع نحو احلكم الفردي ومنظومة البناء
القاعدي.ودعا احلزب ،عقب اجتماع جمل�سه الوطني ،الرئي�س قي�س �سعيد �إىل �إجراء
انتخابات رئا�سية مب ّكرة باال�ستناد �إىل الد�ستور اجلديد ،بعد �أن فقد �شرعيته ال�سيا�سية
والقانونية �إثر �إلغاء العمل بد�ستور  2014الذي �أُنتخب على �أ�سا�سه .و�شدّد على �أن
د�ستور قي�س �سعيد لـ  25يوليو  2022يحمل تغيريا جوهريا للنظام ال�سيا�سي وهو
ما يقت�ضي وجوبا وبالتوازي �إجراء انتخابات رئا�سية وت�شريعية.
(التفا�صيل �ص)10
الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

ال�رصاعات يف اجلمهوريات

ال�سوفيتية ال�سابقة ماذا تك�شف ؟
�ص 19

الفجر الريا�ضي

بر�شلونة غا�ضب من �إف�شاء
»
«
مفاو�ضات جتديد عقد مي�سي

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 28صفحة -الثمن درهمان
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بتوجيهات خالد بن حممد بن زايد

م�س�ؤول �أمريكي� :صواريخ احلوثيني
قادرة على الو�صول لقواعدنا بجيبوتي

دائرة التعليم واملعرفة تطلق برنامج «خطوة» البتعاث  6000طالب وطالبة
�إىل الواليات املتحدة وكندا بتكلفة �إجمالية ت�صل قيمتها �إىل  1.9مليار درهم

•• وا�شنطن-وكاالت:

•• �أبوظبي-وام:

بتوجيهات من �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي� ..أطلقت دائرة
التعليم واملعرفة برنامج (خطوة) البتعاث الطلبة الإماراتيني للدرا�سة يف
الكليات املجتمعية الأمريكية والكندية واجلامعات العاملية بتكلفة �إجمالية
ت�صل قيمتها �إىل  1.9مليار درهم مليار وت�سعمائة مليون درهم ،بهدف تطوير
وتعزيز الكفاءات املواطنة وتزويد الطلبة باملهارات الالزمة ملواجهة حتديات
امل�ستقبل ،ومتكينهم من حتقيق كامل �إمكاناتهم وامل�ساهمة يف دفع عجلة تنمية
االقت�صاد الوطني القائم على املعرفة.
وت�سعى دائرة التعليم واملعرفة من خالل برنامج خطوة �إىل ابتعاث ما ي�صل �إىل
 6,000طالب وطالبة �إماراتيني ممن يحققون ال�شروط املي�سرة للربنامج
ملوا�صلة درا�ستهم اجلامعية يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا ،حيث �ستغطي
حكومة �أبوظبي جميع تكاليف ابتعاث الطلبة( .التفا�صيل �ص)2

ذياب بن حممد بن زايد:

متكني ال�شباب عرب خلق فر�ص النمو �أمر جوهري لتقدم العامل العربي

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س مركز ال�شباب
العربي على �أهمية متكني ال�شباب الذين ي�شكلون ال�شريحة ال�سكانية
الأكرب يف العامل العربي؛ لدعم تقدم العامل العربي وذلك عرب حت�سني
جودة التعليم ،وخلق فر�ص عمل واعدة ،ودعم الروح الريادية لديهم.
جاء ذلك على هام�ش اطالع �سموه على نتائج ا�ستطالع �أ�صداء بي �سي
دبليو ال�سنوي الرابع ع�شر لر�أي ال�شباب العربي( .التفا�صييل �ص)2

رئي�س الدولة يف وداع عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة (وام)

ودعه رئي�س الدولة  ..ملك البحرين يغادر البالد
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه
•• �أبوظبي-وام:
اهلل.
غ��ادر �صاحب اجل�لال��ة امل�ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة عاهل كما كان يف وداعه  ..الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
مملكة البحرين ال�شقيقة �أم�س الدولة بعد زيارة �أخوية.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ حمدان
(�صور اخرى �ص)2
وك��ان يف وداع جاللته ل��دى مغادرته مطار الرئا�سة � ..صاحب بن حممد بن زايد �آل نهيان.

�أ�ضخم عملية تبادل �أ�سرى بني مو�سكو وكييف

رو�سيا� 10 :آالف �شخ�ص تطوعوا للقتال يف �أوكرانيا ب�أول �أيام التعبئة
•• عوا�صم-وكاالت:

ذكرت وك��االت �أنباء رو�سية �أم�س
اخلمي�س ،نقال عن هيئة الأركان
العامة الرو�سية� ،أن نحو ع�شرة
�آالف �شخ�ص تطوعوا للتجنيد
يف احلملة الع�سكرية الرو�سية
ب�أوكرانيا يف �أول �أيام التعبئة دون
انتظار �أوراق اال�ستدعاء ال�صادرة
يف �إطار تعبئة جزئية.
و�أع � � �ل� � ��ن ال ��رئ � �ي � �� ��س ال ��رو� � �س ��ي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين الأرب� �ع ��اء �أول
تعبئة عامة يف رو�سيا منذ احلرب
العاملية الثانية .وقال وزير دفاعه
�إنه يهدف �إىل جتنيد � 300ألف
من ذوي اخلربة للحملة الرو�سية
يف �أوكرانيا ،التي تعر�ضت م�ؤخرا
النتكا�سات �شديدة.
من جهة �أخرى و�صف الكرملني،
�أم ����س اخل �م �ي ����س ،ال �ت �ق��اري��ر عن
ن ��زوح ال��رج��ال يف ��س��ن التجنيد
م��ن رو��س�ي��ا بعد �إع�ل�ان الرئي�س
ف�ل��ادمي�ي��ر ب� ��وت� ��ن ع� ��ن تعبئة
ج��زئ�ي��ة ب ��أن �ه��ا م�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا .ويف
ات���ص��ال هاتفي م��ع ال�صحفيني،
�أحجم املتحدث با�سم الكرملني
دم � �ي �ت�ري ب �ي �� �س �ك��وف ع� ��ن نفي

الرئي�س اليمني يقاطع خطاب
«رئي�سي» يف الأمم املتحدة
•• نيويورك-وكاالت:

ق ��اط ��ع ال��رئ �ي ����س ال �ي �م �ن��ي ر�شاد
العليمي جل�سة للجمعية العامة
ل �ل ��أمم امل� �ت� �ح ��دة� ،أث � �ن ��اء خطاب
ال ��رئ� �ي� �� ��س الإي � � � � ��راين �إب ��راه� �ي ��م
رئي�سي اح�ت�ج��اج��ا ع�ل��ى تدخالت
طهران املزعزعة لأم��ن وا�ستقرار
اليمن واملنطقة ،ودع��م املتمردين
احلوثيني ،ح�سب ما ذك��رت وكالة
الأنباء اليمنية الر�سمية.
وقالت الوكالة �إن الرئي�س العليمي
ان�ضم �إىل اجلل�سة يف وق��ت الحق
عقب انتهاء الرئي�س الإيراين من
كلمته �أمام اجتماعات الدورة 77
للجمعية ال�ع��ام��ة لل��أمم املتحدة
التي انطلقت الثالثاء مب�شاركة
ر�ؤ�ساء دول وحكومات وم�س�ؤولني
رفيعني من خمتلف �أنحاء العامل.
وتتهم احل�ك��وم��ة اليمنية� ،إيران
بتقدمي الدعم املادي واللوج�ستي
وال �� �س �ي��ا� �س��ي مل�ي�ل�ي���ش�ي��ا احلوثي
االرهابية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أ�سرى �أوكرانيون �أطلقت �سراحهم رو�سيا يحملون علم بالدهم يف منطقة ت�شرينيهيف� ،أوكرانيا( .رويرتز)
ت �ق��اري��ر �إع�ل�ام �ي ��ة رو� �س �ي��ة عن اجل��زئ �ي��ة ،ق� ��ال ب�ي �� �س�ك��وف �إنها ال �ف��ور.ه��ذا وق��ال��ت ك�ي�ي��ف �إ ّنها
�أن بع�ض املحتجني املناه�ضني "�إ�شاعات مبالغ فيها كثريا مع �أجرت مع مو�سكو �أ�ضخم عملية
لتبادل الأ�سرى منذ بد�أ العملية
ل�ل�ت�ع�ب�ئ��ة ال ��ذي ��ن اع �ت �ق �ل��وا ليل الكثري التزوير.
وك��ان��ت ت�ق��اري��ر ق��د حت��دث��ت عن الع�سكرية يف  24م��ن فرباير.
الأربعاء تلقوا ا�ستدعاء للخدمة
ال�ع���س�ك��ري��ة ق��ائ�لا �إن ه��ذا لي�س ن �ف��اد ت��ذاك��ر ال ��رح�ل�ات اجلوية وق� � ��ال م ��دي ��ر م �ك �ت��ب الرئي�س
امل�غ��ادرة للأرا�ضي الرو�سية يوم الأوك � � ��راين �أن ��دري ��ه ي��رم��اك �إن
�ضد القانون.
وردا ع �ل��ى �� �س� ��ؤال ح ��ول مزاعم الأرب� �ع ��اء ب���ش�ك��ل ��س��ري��ع ب�ع��د �أن ك�ي�ي��ف جن�ح��ت يف حت��ري��ر 215
ازدحام املطارات ونقاط التفتي�ش �أم��ر بوتن با�ستدعاء � 300ألف ع���س�ك��ري��ا ب�ي�ن�ه��م ق ��ادة يف كتيبة
م ��ا ب �ع��د الإع �ل ��ان ع ��ن التعبئة جندي من قوات االحتياط على م�صنع �أزوف�ستال.

حكومة ورئي�س وفق الد�ستور..
بيان ثالثي ب�ش�أن لبنان

•• نيويورك-وكاالت:

عقب اجتماع ممثلني من اململكة العربية ال�سعودية ،والواليات املتحدة ،وفرن�سا
ملناق�شة الو�ضع يف لبنان على هام�ش اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،أ�صدرت
الدول الثالث بياناً �شددوا فيه على �أهمية دعم البلد ال�صغري والعمل حلماية
�أمنه وا�ستقراره .و�أكدوا �أي�ضا على �ضرورة �إجراء االنتخابات يف موعدها مبا
يتما�شى مع الد�ستور ،وذلك بينما ي�ستعد جمل�س النواب اللبناين النتخاب
رئي�س جديد .كما ركزوا على �أن يحر�ص الرئي�س املنتخب على توحيد ال�شعب
اللبناين ،و�أن يعمل مع الأط��راف الإقليمية والدولية الفاعلة للتغلب على
الأزمة احلالية .كذلك دعوا �إىل ت�شكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإ�صالحات
الهيكلية واالقت�صادية املطلوبة ب�شكل عاجل ملواجهة الأزم ��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف لبنان ،وحتديداً تلك الإ�صالحات الالزمة للتو�صل �إىل اتفاق
مع �صندوق النقد الدويل.
و�أعلنت ال��دول ال�ث�لاث �أي�ضا ا�ستعدادها للعمل ب�شكل م�شرتك م��ع لبنان
لدعم تنفيذ �إجراءات الإ�صالح الأ�سا�سية التي تعترب �ضرورية الزدهار البلد
وا�ستقراره و�أمنه يف امل�ستقبل ،مع �إقرار الدور احلا�سم للجي�ش اللبناين وقوى
الأم��ن الداخلي و�صفهما املدافعني ال�شرعيني عن �سيادة البلد وا�ستقراره
الداخلي� .أما احلكومة اجلديدة ،ف�أكد البيان على �ضرورة �أن تقوم بتنفيذ
قرارات جمل�س الأمن الدويل  1559و 1680و 1701و 2650وغريها
من القرارات الدولية ذات ال�صلة ،مبا فيها تلك ال�صادرة عن جامعة الدول
العربية ،والتي تلزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية وال�سلم
الأهلي يف لبنان.

ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���در����س نقل
���س��ف��ارت��ه��ا �إىل ال��ق��د���س
•• لندن-وكاالت:

ق��ال رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي،
يائري البيد ،اخلمي�س� ،إن نظريته
الربيطانية ليز ترا�س تدر�س نقل
��س�ف��ارة ل�ن��دن يف ال��دول��ة العربية
�إىل مدينة القد�س.
و�أعرب البيد يف تغريدة عرب تويرت
عن �شكره ملوقف ليز ترا�س.
وكتب� :أ�شكر نظريتي الربيطانية
ب�ع��د �إع�لان�ه��ا درا� �س��ة ن�ق��ل �سفارة
ب�لاده��ا �إىل ال�ق��د���س ،م�شريا �إىل
�أن ��ه و�إي ��اه ��ا ��س�ي�ع�م�لان م�ع��ا على
تعزيز عالقات البلدين.
وجاء حديث البيد بعد لقاء جمعه
مع ترا�س يف نيويورك على هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،م�ساء الأربعاء.
و�أك��د متحدث با�سم  10دوانينغ
�� �س�ت�ري ��ت يف ح ��دي ��ث ل�صحيفة
«الغارديان» الربيطانية �أن ترا�س
�أب �ل �غ��ت الب �ي��د ب �� �ش ��أن درا� �س��ة نقل
ال�سفارة من تل �أبيب �إىل القد�س.

م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه �أع� � �ل � ��ن ال ��رئ� �ي� �� ��س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي
�أن القوات الرو�سية �أطلقت �سراح
خم�س ِة قادة ع�سكريني �أوكرانيني
ُنقلوا جميعا �إىل تركيا .و�أو�ضح
زيلين�سكي �أ ّن� ��ه يف �إط� ��ار عملية
التبادل ،ا�ستعادت رو�سيا خم�سة
وخ �م �� �س�ين �أ� � �س �ي��راً ،م ��ن بينهم
النائب
"فيكتور ميدفيدت�شوك"
ُ
الأوك� � ��راين ال���س��اب��ق امل �ق � ّرب من
الرئي�س بوتني.
ويف ال�سياق ،وبعد تلويح الرئي�س
الرو�سي بوتني ب�أ�سلحة الدمار
ال�شامل� ،أعلن نظريه الأوكراين
ع � ��ن � � � � 5ش � ��روط غ �ي��ر قابلة
للتفاو�ض لإر�ساء ال�سالم.
ودعا زيلين�سكي يف كلمة للجمعية
ال�ع��ام��ة �إىل ف��ر���ض ع�ق��اب عادل
�ضد رو�سيا ،وفق تعبريه.
كما نا�شد الأمم املتحدة حلرمان
مو�سكو من حق الفيتو ،وت�شكيل
حم �ك �م��ة خ��ا� �ص��ة ح � ��ول رو�سيا
و�صندوق للتعوي�ضات.
و�شدد على �أن �أهم �شروط كييف
لل�سالم ،تكمن مبعاقبة رو�سيا
وا�ستعادة �أمن �أوكرانيا و�سيادتها
وال�ضمانات الأمنية.

قال قائد ع�سكري �أمريكي رفيع �إن �إي��ران �سوف ت�ستخدم الأ�صول
النقدية التي �ستقدمها �إدارة الرئي�س جو بايدن كجزء من اتفاق
نووي جديد لتمويل اجلماعات الإرهابية الإقليمية ،وتعزيز قدرات
�شبكات مت�شددة ملتزمة باغتيال امل�س�ؤولني الأمريكيني ف�ضال عن
زيادة دعمها للميلي�شيات احلوثية الذين لديهم �صواريخ قادرة على
الو�صول �إىل قواعد �أمريكا يف جيبوتي.
ووفقًا ل�شهادة مكتوبة �إىل الكونغر�س من القائد الع�سكري الأمريكي
يف مار�س ون�شرتها وا�شنطن فري بيكون الأمريكية ،حذر اجلرنال
�ستيفن تاون�سند ،ال��ذي ق��اد ال�ق�ي��ادة الأم�يرك�ي��ة يف �إف��ري�ق�ي��ا حتى
�أغ�سط�س من هذا العام ،الكونغر�س من �أن �إيران �ست�ستخدم بالت�أكيد
على الأقل بع�ض املوارد املكت�سبة من تخفيف العقوبات لزيادة �شحنتها
غري امل�شروعة من الأ�سلحة املتقدمة �إىل اجلماعات الإرهابية العاملة
يف �إفريقيا وال�شرق الأدنى ،وفقًا للمعلومات املكتوبة التي قدمها �إىل
ال�سيناتور اجلمهوري جوين �إرن�ست بعد جل�سة ا�ستماع عامة �أمام
الكونغر�س.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل تعزيز حلفاء �إي ��ران الإره��اب �ي�ين ،مثل املتمردين
احلوثيني يف اليمن ،ف�إن تخفيف العقوبات �سيمكن طهران من تو�سيع
�شبكة التهديد الإيراين ،وهي جمموعة من اخلاليا الإرهابية التي
يديرها فيلق القد�س التابع للحر�س الثوري الإ�سالمي والتي تركز
على اغتيال امل�س�ؤولني الأمريكيني ،وفقًا لتاون�سند.
و�أكد تاون�سند ،الذي �أدىل ب�شهادته �أمام الكونغر�س يف منت�صف مار�س،
�أن تخفيف العقوبات املقدم مبوجب ن�سخة معدلة من االتفاق النووي
لعام � 2015سيمول ب�شكل مبا�شر املنظمات الإرهابية املدعومة من
�إيران .ومت تقدمي حتليله ب�شكل كتابي �إىل ال�سيناتور �إرن�ست بعد �أن
طرحت �سل�سلة من الأ�سئلة الإ�ضافية بعد الإحاطة.

االحتجاجات الدامية تتوا�صل يف �إيران لليوم ال�ساد�س
•• طهران-وكاالت:

ت�ستمر االح�ت�ج��اج��ات املناه�ضة
للنظام الإيراين بعد مقتل مه�سا
�أم�ي�ن��ي ع�ل��ى ي��د ق ��وات ال�شرطة،
لليوم ال�ساد�س على التوايل ،فيما
يرتفع يومياً عدد القتلى.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س عن
منظمة "ايران هيومن رايت�س"
ت�أكيدها �أن  31مدنياً على الأق ّل
�سقطوا منذ اندالع التظاهرات يف
�إيران قبل �ستة �أيام.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال التلفزيون
الر�سمي يف �إي��ران �إن عدد القتلى
ه��و  17م��ن بينهم متظاهرون
و�شرطيان.
م��ن جهتها� ،أف ��ادت وك ��االت �أنباء
�إيرانية ر�سمية عن مقتل ثالثة
��ش��رط�ي�ين ط�ع�ن�اً �أو ب ��إط�ل�اق نار
الأربعاء يف كل من تربيز (�شمال
غ� ��رب) وم���ش�ه��د (� �ش �م��ال �شرق)
وق� ��زوي� ��ن (و� � �س� ��ط) ب �ع��د �أن مت
ا�ستدعا�ؤهم ملواجهة امل�شاغبني،
كما قتل عن�صر من ق��وات الأمن
ال� �ث�ل�اث ��اء خ �ل��ال ت� �ظ ��اه ��رات يف
�شرياز (و�سط).
وانتف�ضت ع�شرات املدن الإيرانية
ال �ك �ب�ي�رة ،م �ث��ل ط �ه ��ران وتربيز
وم�شهد وهمدان� ،إ�ضافة �إىل املدن

مت جتاوزه على اليمني:

�إيطاليا :هكذا خ�سر ماتيو
�سالفيني بريقه وح�ضوره!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

مت جت � ��اوزه ع �ل��ى ال �ي �م�ي�ن ...وق �ب��ل �أي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة من
االنتخابات الت�شريعية الإيطالية املقرر �إجرا�ؤها
يوم الأحد ،خ�سر ماتيو �سالفيني ،رئي�س الرابطة،
يف ا�ستطالعات ال��ر�أي ام��ام جيورجيا ميلوين،
زعيمة اليمني املتطرف فراتيلي ديتاليا .ومع
ذلك ،يتحد زعيما اليمني املتطرف يف حتالف
ي�سمى «مي�ين الو�سط» يف و�سائل الإعالم
الإيطالية ،والذي ي�ضم � ً
أي�ضا حزب فورزا
�إي�ط��ال�ي��ا ب��زع��ام��ة �سيلفيو برل�سكوين.
ل�ف�ترة طويلة �شخ�صية �سيا�سية بارزة،
يجد نائب رئي�س احلكومة ال�سابق ووزير
الداخلية ال�سابق نف�سه يف موقف معقد.
يف � 10سبتمرب ،ح�صلت «الرابطة» على  12فا�صل 1
باملائة من نوايا الت�صويت ،مقابل ما يقرب من 25
باملائة لـ «فراتلي ديتاليا»( .التفا�صيل �ص)13

متظاهرون يحرقون �صندوق قمامة يف طهران خالل احتجاج على وفاة �أميني
ال�ك��ردي��ة ،وخ��رج ع���ش��رات الآالف وخ��رج��ت ت�ظ��اه��رات يف م��دن عدة
م ��ن الإي ��ران� �ي�ي�ن �إىل ال�شوارع وال �سيما يف ��ش�م��ال �إي � ��ران ،ليل
ه��ات�ف�ين ��ض��د ال�ن�ظ��ام ومطالبني الأرب � �ع ��اء ،ل�ل�ي�ل��ة اخل��ام���س��ة على
ال� �ت ��وايل ،و�أف � ��اد ن���ش�ط��اء بوقوع
برحيله.
و�أظ� � �ه � ��رت �أ�� �ش ��رط ��ة ف �ي��دي��و ّ
مت ا�شتباكات يف مدن من بينها �أورميا
ت ��داول� �ه ��ا ب �ك �ث��اف��ة ع �ل��ى مواقع و�سرد�شت .كما �أحرق املتظاهرون
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي �أن بني الإي��ران�ي��ون �أك�بر �صورة للمر�شد
املحتجني ن�ساء خلعن الأو�شحة الإي��راين علي خامنئي يف �إيران،
عن ر�ؤو�سهن وعمدن �إىل �إلقائها ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل �إح� � � ��راق العلم
يف نريان �أ�شعلت يف الطريق ،بينما الإي � ��راين ،و��س��ط ت��ردي��د هتافات
ق�ص �شعورهن و�شعارات مناه�ضة للنظام.
عمدت �أخريات �إىل ّ
ب�شكل ق���ص�ير يف حت ��رك رم ��زي .وب � � � ��د�أت اح� �ت� �ج ��اج ��ات الأرب � �ع� ��اء
و�سمعت هتافات بني املتظاهرين مبظاهرات باجلامعات الإيرانية،
ُ
يف طهران ال للحجاب ،ال للعمامة ،مثل جامعة ال��زه��راء يف طهران،
نعم للحرية وامل�ساواة.
وجامعة تربيز �شمال البالد.

ت�أجيل التحقيق مع الغنو�شي..
والنائبة امل�سدي حتت احلماية
•• تون�س-وكاالت:

ق��رر ق��ا��ض��ي التحقيق يف وحدة
م �ك��اف �ح��ة الإره� � � � ��اب يف تون�س
حتديد جل�سة جديدة يف �أواخر
ن��وف �م�بر امل �ق �ب��ل ،ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق مع
زعيم حركة النه�ضة الإخوانية
را� �ش��د ال�غ�ن��و��ش��ي ،ال ��ذي يواجه
ا�ستجوابا على خلفية الق�ضية
امل � �ع� ��روف� ��ة �إع �ل�ام � �ي� ��ا بت�سفري
امل� �ت� ��� �ش ��ددي ��ن ،ف �ي �م��ا مت توفري
حماية �أم�ن�ي��ة للنائبة ال�سابقة
التي ح ّركت الق�ضية.
وج��اء ق��رار ال�سلطات الق�ضائية
التون�سية �إث��ر �إخ�ضاع الغنو�شي
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق يف ق �� �ض �ي��ة ت�سفري
املت�شددين ،الأربعاء وذلك لليوم
الثالث على التوايل.
وحدد قا�ضي التحقيق التون�سي
م ��وع ��د ال �ت �ح �ق �ي��ق اجل ��دي ��د مع
الغنو�شي يف  28نوفمرب املقبل،
وف ��ق م ��ا ذك� ��رت وك ��ال ��ة فران�س
بر�س.
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حامد بن زايد ي�شهد حفل تخريج طلبة جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية
•• �أبوظبي-وام:

�شهد �سمو ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زايد
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،اح�ت�ف��ال جامعة
حممد ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية
بتخريج دفعة جديدة من طالبها
يف برامج البكالوريو�س واملاج�ستري
وال ��دك �ت ��وراه ��ض�م��ت  165طالبا
وط��ال �ب��ة .وت �ق��دم م �ع��ايل الدكتور
ح �م��دان م���س�ل��م امل ��زروع ��ي ،رئي�س
جم�ل����س �أم �ن ��اء اجل��ام �ع��ة بال�شكر
واالم�ت�ن��ان  -ب�ه��ذه املنا�سبة � -إىل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" على رعايته مل�سرية
اجل��ام�ع��ة م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س�ه��ا ،ودعمه
املتوا�صل وم�ساندته امل�ستمرة لها
حتى �أ�صبحت اجلامعة واحدة من
مـــــ�ؤ�س�سات التعليــم العـــايل التي
ي���ش��ار �إل�ي�ه��ا ب��ال�ب�ن��ان يف الــــدولة،
وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال ح��ر� �ص �ه��ا على
ت�ع��زي��ز م���س��اره��ا العلمي ومتيزها

الأك � � ��ادمي � � ��ي ،وامل� ��� �ض ��ي ق ��دم ��ا يف
�أداء ر� �س��ال �ت �ه��ا ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة عرب
تخ�ص�صاتها الرئي�سية يف جمـــــاالت
الإ�ســـالم واللغة العربية والفل�سفة
وال �ت �� �س��ام��ح وال �ع �ل ��وم الإن�سانية
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى �إرث امل �غ �ف��ور له
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه".

وق ��ال �إن ال�ت�ع�ل�ي��م مي�ث��ل الركيزة
الأ�سا�سية التي تعزز نه�ضة الوطن
وري� ��ادت� ��ه ومت� �ي ��زه ،ل��ذل��ك �أولته
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ج ��ل الرعاية
واالهتمام ،ووفرت له كل املقومات
وامل � � � ��وارد والإم� �ك ��ان� �ي ��ات لرتقية
وت� �ط ��وي ��ر م �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ع �ل �ي��م يف
الدولة.

و�أ� �ض��اف "من ه��ذا املنطلق جاءت
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي� ��د للعلوم
الإن���س��ان�ي��ة ل�ت�ع��زز ه��ذا ال�ن�ه��ج من
خ�لال ب��راجم�ه��ا الأك��ادمي �ي��ة التي
مت و��ض�ع�ه��ا ب�ع�ن��اي��ة لت�ضيف بعدا
جديدا مل�سرية التعليم يف الدولة،
يكون من�سجما مع خطط اجلامعة
ور�سالتها يف تطوير ا�سرتاتيجيات

ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ن ��وع ��ي ،ال� � ��ذي يلبي
اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ت �ن �م �ي��ة املن�شودة
وال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى اق �ت �� �ص��اد املعرفة
واالبداع واالبتكار".
و�أكد حر�ص جامعة حممد بن زايد
للعلوم الإن�سانية ،على ا�ستقطاب
ك �ف��اءات م��ؤه�ل��ة م��ن الأكادمييني
م��ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ،لإث ��راء

جت��رب �ت �ه��ا ال �ع �ل �م �ي��ة وم�سريتها
الأك��ادمي �ي��ة ،وات �ب��اع �أف���ض��ل طرق
التدري�س و�أح��دث�ه��ا لتخريج جيل
مو�سوعي من الطالب م�سلح بالعلم
وامل�ع��رف��ة ،م�شريا �إىل �أن الفر�ص
الأكادميية والبحثية التي توفرها
اجل��ام �ع��ة ت �ع��زز م �� �س��اره��ا العلمي
وت��رت�ق��ي مب�خ��رج��ات�ه��ا املتمثلة يف

رف��د املجتمع بخريجني متميزين
يف تخ�ص�صاتهم ،وم�ؤهلني لتبوء
�أي منا�صب و�إجن��از �أي مهام توكل
�إليهم بجدارة واقتدار.
و�أ� � �ض ��اف �أن االح �ت �ف��ال بتخريج
ك��وك�ب��ة ج��دي��دة م��ن ��س�ف��راء القيم
م� ��ن ط �ل��اب اجل ��ام� �ع ��ة ،يتزامن
م��ع ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل���س�لام الذي

ي�صادف  21م��ن �سبتمرب م��ن كل
عام ،ويهدف �إىل ن�شر قيم ال�سالم
والوئام واملحبة بني ال�شعوب ،وهي
ال�ق�ي��م نف�سها ال �ت��ي ت��رت�ك��ز عليها
م�سرية اجلامعة احل�ضارية.
وق ��ال �إن ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زايد
ل �ل �ع �ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة م �ق �ب �ل��ة على
مرحلة جيدة من التنوع يف م�صادر
العلم وامل�ع��رف��ة وط��رق التدري�س،
من خ�لال ج��ذب خ�برات �أكادميية
ت�ساهم يف تعزيز ر�سالتها حمليا
و�إقليميا ودوليا.
وت �ق ��دم ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل�ل�خ��ري�ج�ين ..
م�ت�م�ن�ي��ا ل �ه��م ال �ت��وف �ي��ق وال�سداد
يف ح�ي��ات�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة امل�ستقبلية،
وخدمة الوطن الغايل من خمتلف
مواقعهم.
ح�ضر حفل التخريج ال��ذي �أقيم
يف ق�صر الإم � ��ارات ب��أب��وظ�ب��ي ومت
بثه مبا�شرة ع�بر ق�ن��وات اجلامعة
التوا�صلية� ،أع�ضاء جمل�س �أمناء
اجل��ام �ع��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ن�خ�ب��ة من
مدراء العموم والأكادمييني.

بتوجيهات خالد بن حممد بن زايد

دائرة التعليم واملعرفة تطلق برنامج «خطوة» البتعاث  6000طالب وطالبة �إىل الواليات املتحدة وكندا بتكلفة �إجمالية ت�صل قيمتها �إىل  1.9مليار درهم
•• �أبوظبي-وام:

ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ��س�م��و ال���ش�ي��خ خالد
بن حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإم ��ارة �أبوظبي،
رئ�ي����س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي..
�أط �ل �ق��ت دائ� � ��رة ال �ت �ع �ل �ي��م واملعرفة
ب��رن��ام��ج "خطوة" الب�ت�ع��اث الطلبة
الإم ��ارات �ي�ي�ن ل �ل��درا� �س��ة يف الكليات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة والكندية
واجلامعات العاملية بتكلفة �إجمالية
ت�صل قيمتها �إىل  1.9مليار درهم
" مليار وت�سعمائة مليون درهم"،
ب �ه��دف ت �ط��وي��ر وت �ع��زي��ز الكفاءات
امل��واط�ن��ة وت��زوي��د الطلبة باملهارات
الالزمة ملواجهة حتديات امل�ستقبل،
ومت� �ك� �ي� �ن� �ه ��م م� � ��ن حت� �ق� �ي ��ق ك ��ام ��ل
�إمكاناتهم وامل�ساهمة يف دف��ع عجلة
تنمية االقت�صاد الوطني القائم على
املعرفة.
وت�سعى دائ��رة التعليم واملعرفة من
خ�لال برنامج "خطوة" �إىل ابتعاث
ما ي�صل �إىل  6,000طالب وطالبة
�إم��ارات�ي�ين مم��ن يحققون ال�شروط
املي�سرة للربنامج ملوا�صلة درا�ستهم
اجل��ام �ع �ي��ة يف ال � ��والي � ��ات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة وك �ن ��دا ،ح �ي��ث �ستغطي
ح �ك��وم��ة �أب ��وظ �ب ��ي ج �م �ي��ع تكاليف
ابتعاث الطلبة.
ويف �إط � � ��ار ت �ع �ل �ي �ق �ه��ا ع �ل��ى �إط �ل��اق
الربنامج اجلديد ،قالت معايل �سارة
ع��و���ض ع�ي���س��ى م���س�ل��م ،وزي� ��رة دولة

• برنامج بعثات خارجية جديد ب�شروط قبول مي�سرة تلبي تطلعات الطلبة الذين مل يتمكنوا من احل�صول على منحة للدرا�سة يف اخلارج �سابقا
• حكومة �أبوظبي تتكفل بتغطية جميع نفقات ابتعاث الطلبة ،مبا يف ذلك ر�سوم الدرا�سة ونفقات الإقامة لدى العائلة امل�ضيفة
• يهدف برنامج (خطوة) �إىل تطوير وتعزيز الكفاءات املواطنة وتزويد الطلبة باملهارات الالزمة ملواجهة حتديات امل�ستقبل ودعم عجلة التنمية االقت�صادية
• الربنامج يغطي التخ�ص�صات التي تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية الوطنية مبا يعزز فر�ص توظيف اخلريجني يف امل�ستقبل
للتعليم املبكر ورئي�س دائرة التعليم
واملعرفة يف �أبوظبي" ..يعد برنامج
خ�ط��وة ا�ستثمارا مهما يف م�ستقبل
الأج �ي��ال� ،إذ ن��دع��م م��ن خ�لال��ه فئة
ج ��دي ��دة م ��ن ال �ط �ل �ب��ة الإم ��ارات �ي�ي�ن
ال��ذي��ن مل ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن االن�ضمام
ل�برام��ج البعثات اخل��ارج�ي��ة �سابقا،
ونوفر لهم الفر�صة لتحقيق كامل
�إم �ك��ان��ات �ه��م وال ��درا� �س ��ة يف الكليات
واجل� ��ام � �ع� ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،وب ��ال �ت ��ايل
متكينهم من لعب دوره��م يف تطوير
االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ك ��أف��راد فاعلني
ومنتجني يف جمتمعهم".
و��س�ي�ت��م ال �ب��دء ب�ت�ط�ب�ي��ق الربنامج
اجل��دي��د ب ��دءا م��ن ال �ع��ام الأكادميي
احل � � � � ��ايل ، 2023 - 2022
ح �ي��ث مت ف �ت��ح ب � ��اب ال �ت �� �س �ج �ي��ل يف
ال�برن��ام��ج ع�بر امل��وق��ع الإلكرتوين:
https://ad.adek.gov.
 .ae/khotwaوفيما ت�ستهدف
الدائرة ابتعاث ح��وايل  100طالب

وطالبة �إماراتيني هذا العام� ،ستزداد
�أع ��داد الطلبة �سنويا لي�صل العدد
الإج � �م ��ايل ل�ل�ط�ل�ب��ة امل�ب�ت�ع�ث�ين �إىل
 6,000طالب بحلول عام .2028
ويتميز ب��رن��ام��ج "خطوة" مبعايري
ق� �ب ��ول ��ه امل� �ب� ��� �س� �ط ��ة ،ح� �ي ��ث ميكن
خل��ري �ج��ي امل ��رح �ل ��ة ال �ث ��ان ��وي ��ة من
امل� � ��دار�� � ��س احل� �ك ��وم� �ي ��ة واخل ��ا�� �ص ��ة
وم��دار���س ال �� �ش��راك��ات التعليمية يف
�أب��وظ �ب��ي ت�ق��دمي ط�ل�ب��ات االن�ضمام
للربنامج يف ح��ال حتقيقهم معدل
ع ��ام ال ي�ق��ل ع��ن  65%يف ال�صف
ال �ث��اين ع���ش��ر ،ون�ت�ي�ج��ة ال ت�ق��ل عن
 3.0يف امتحان الكفاءة اللغوية يف
الإجنليزية "�آيلت�س" .كما وتنطبق
ذات ال�شروط على خريجي اخلدمة
ال��وط�ن�ي��ة م��ن غ�ير احل��ا��ص�ل�ين على
درجة البكالوريو�س ،علما �أنه �سيتم
منح الأولوية للمر�شحني امل�ستوفني
لل�شروط من العائالت امل�ستفيدة من
برامج الدعم االجتماعي.

ويف ح � ��ال ع � ��دم ام � �ت �ل�اك الطلبة
للمهارات اللغوية املطلوبة للدرا�سة
يف اخلارج� ،سيتمكن الطلبة من درا�سة
اللغة الإجنليزية ملدة عام حت�ضريي
يف بلد االبتعاث ،حيث تغطي املنحة
تكاليف هذه ال�سنة �أي�ضا.
وي ��وف ��ر ال�ب�رن ��ام ��ج ف��ر� �ص��ة مميزة
ل �ه ��ؤالء الطلبة ل�لال�ت�ح��اق ب�إحدى
ال �ك �ل �ي ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة امل � �ح � ��ددة يف
ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة وكندا
ملدة �سنتني ،ومن ثم حتويل �ساعات
الدرا�سة املعتمدة لأي جامعة عاملية
�أو حملية من اختيارهم عند ا�ستيفاء
ال�شروط الالزمة والدرا�سة لعامني
�إ� �ض��اف �ي�ي�ن ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى درج ��ة
البكالوريو�س.
و�سيقيم الطلبة خالل فرتة درا�ستهم
يف ال�ك�ل�ي��ات املجتمعية م��ع عائالت
م���ض�ي�ف��ة يف دول� ��ة ال ��درا�� �س ��ة ،حيث
اختارت دائ��رة التعليم واملعرفة هذه
العائالت بالتعاون مع �أهم املنظمات

املخت�صة بت�أمني العائالت امل�ضيفة
يف دول �أمريكا ال�شمالية.
وكانت دائرة التعليم واملعرفة �أجرت
ت�ق�ي�ي�م��ا � �ش��ام�لا ل�ب�رام ��ج االبتعاث
امل �ت��اح��ة �أم� ��ام ال�ط�ل�ب��ة الإماراتيني
ب� �ه ��دف حت ��دي ��د ال� �ت� �ح ��دي ��ات التي
تعيق الطلبة ال��راغ�ب�ين با�ستكمال
درا�ستهم يف اخل��ارج فطورت الدائرة
برامج البعثات احلالية عرب ت�ضمني
ح��زم��ة م��ن ال�ت�خ���ص���ص��ات اجلديدة
مبا يلبي احتياجات القطاعات ذات
الأولوية لدولة الإمارات ،كما �أطلقت
برنامج "خطوة" لتوفري منح ممولة
بالكامل ل�شريحة جديدة من الطلبة
الإماراتيني للدرا�سة يف املجاالت التي
حتقق طموحاتهم وتلبي احتياجات
�سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية.
ويف ه ��ذا الإط � ��ار� ،أ� �ض��اف��ت معاليها
ن� �ح ��ر� ��ص �أث� � �ن � ��اء ت �� �ص �م �ي��م ب ��رام ��ج
ال�ب�ع�ث��ات ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار التخ�ص�صات
التي تعزز فر�ص توظيف املبتعثني

بعد تخرجهم ،ومتكنهم من خدمة
اح� �ت� �ي ��اج ��ات االق� �ت� ��� �ص ��اد ال��وط �ن��ي،
حيث يتم اختيار ه��ذه التخ�ص�صات
بالتن�سيق م��ع �شركائنا م��ن اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة وال� ��� �ش ��رك ��ات الوطنية
و�شركات القطاع اخلا�ص وقد �أثبت
ه ��ذا ال �ن �م��وذج جن��اح��ه ،خ��ا� �ص��ة مع
جت� ��اوز م �ع ��دالت ت��وظ �ي��ف خريجي
ب��رام��ج البعثات ال�ت��ي نوفرها ن�سبة
."90%
وي �ت��وج��ب ع �ل��ى امل��ر� �ش �ح�ي�ن الذين
يحققون معايري برنامج "خطوة"
ح�ضور برنامج التدريب التح�ضريي
على م��دار � 5أي ��ام ،وال��ذي �ستنظمه
الدائرة يف مقرها خالل �شهر �أكتوبر
ال� �ق ��ادم ،ب �ه��دف ت�ق�ي�ي��م جاهزيتهم
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج ال��درا� �س��ة يف
اخل � � ��ارج والإق � ��ام � ��ة م ��ع العائالت
امل�ضيفة.
ويف هذا ال�سياق ،قالت الدكتورة ب�شاير
املطرو�شي ،مدير تنفيذي بالإنابة -

قطاع متكني املواهب يف دائرة التعليم
واملعرفة " يت�ضمن برنامج التدريب
التح�ضريي جمموعة من املقابالت
ال�سلوكية وجل�سات التقييم الذاتي
ودرا� �س��ات احل��ال��ة وجل�سات املحاكاة
الواقعية وتنمية املهارات ال�شخ�صية
وي��وف��ر جتربة غنية للم�شاركني� ،إذ
يزودهم بعدد من املهارات احلياتية
واالجتماعية املهمة .ويتوجب على
ج�م�ي��ع امل�ت�ق��دم�ين حت�ق�ي��ق ع ��دد من
ال�شروط واملعايري خ�لال الربنامج
ال �ت �ح �� �ض�يري م �ث��ل �إب � � ��داء الرغبة
وال� �ق ��درة ع�ل��ى ال�ت�ع�ل��م للتمكن من
احل�صول على املنحة" .وبعد اختيار
املجموعة النهائية م��ن امل�شاركني،
� �س �ي �غ��ادر ال �ط �ل �ب��ة ال ��ذي ��ن مت قبول
تر�شيحاتهم �إىل الكليات املجتمعية
امل �خ �ت��ارة يف ��ش�ه��ر ي �ن��اي��ر م��ن العام
ال �ق��ادم ،ل�ب��دء م�سريتهم التعليمية
اجل ��دي ��دة خ� ��ارج ال ��دول ��ة .ويف هذا
ال�سياق ،قالت املطرو�شي "حر�صنا

على ح�صول �أبنائنا الطلبة على �سكن
مالئم م��ع ع��ائ�لات موثوقة وقادرة
على توفري �أعلى م�ستويات الرعاية
واالهتمام ،ب�شكل ميكنهم من تطوير
مهاراتهم يف اللغة الإجنليزية وعي�ش
جت��رب��ة ث �ق��اف �ي��ة و�أك ��ادمي� �ي ��ة غنية
ت�ع��زز ال�ت��وا��ص��ل الإن �� �س��اين .وركزنا
يف اختيارنا للعائالت امل�ضيفة على
اجل��وان��ب الثقافية ل�ه��ذه التجربة،
خا�صة فيما يتعلق ب��اح�ترام القيم
ال��دي �ن �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة وال�شخ�صية
للطلبة".
وع�ل�اوة على تغطية جميع تكاليف
الدرا�سة والإقامة� ،سيح�صل الطلبة
املبتعثون �ضمن برنامج "خطوة" على
ب��دالت املعي�شة وال��دع��م اال�ست�شاري
امل�ت��وا��ص��ل م��ن ف��ري��ق اال�ست�شاريني
الأكادمييني يف دائرة التعليم واملعرفة
طيلة فرتة درا�ستهم.

ذياب بن حممد بن زايد :متكني ال�شباب عرب خلق فر�ص النمو �أمر جوهري لتقدم العامل العربي

ذياب بن حممد بن زايد :علينا جميع ًا �أن نغتنم م�ستوى التفا�ؤل بني ال�شباب العربي ونظرته الإيجابية للأيام القادمة ،و�ضمان خلق بيئات مواتية لتحقيق تطلعاته و�إثراء حياته
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ذي��اب ب��ن حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س مركز
ال�شباب العربي على �أهمية متكني
ال�شباب الذين ي�شكلون ال�شريحة
ال�سكانية الأكرب يف العامل العربي؛
لدعم تقدم ال�ع��امل العربي وذلك
عرب حت�سني ج��ودة التعليم ،وخلق
ف��ر���ص ع�م��ل واع� ��دة ،ودع ��م الروح
ال��ري��ادي��ة ل��دي�ه��م .ج��اء ذل��ك على

ه��ام����ش اط�ل�اع ��س�م��وه ع�ل��ى نتائج
ا��س�ت�ط�لاع �أ�� �ص ��داء ب��ي ��س��ي دبليو
ال�سنوي الرابع ع�شر لر�أي ال�شباب
العربي ،والتي �صدرت �أم�س الأول
الأربعاء؛ حيث تعك�س النتائج بر�أيه
املهمة الأ�سا�سية التي حددها مركز
ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي لتمكني ال�شباب
العربي وتلبية احتياجاته.
وتعقيبا على خمرجات اال�ستطالع
ل �ه��ذا ال� �ع ��ام� ،أك� ��د � �س �م��وه � " :أنه
علينا ج�م�ي�ع�اً �أن نغتنم م�ستوى

ال� �ت� �ف ��ا�ؤل ب�ي�ن ال �� �ش �ب��اب العربي
ونظرته الإيجابية للأيام القادمة،
و�ضمان خلق بيئات مواتية لتحقيق
تطلعاته و�إثراء حياته".
وق � � ��ال �� �س� �م ��وه " :ت �� �ش�ي�ر نتائج
ا� �س �ت �ط�لاع ر�أي ال �� �ش �ب��اب العربي
�إىل � � � �ض� � ��رورة ت� ��� �ض ��اف ��ر ج �ه ��ود
خم�ت�ل��ف اجل �ه ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات يف
املنطقة والعمل معاً للرتكيز على
طموحات فئة ال�شباب ممن تكمن
اه�ت�م��ام��ات�ه��م الأ��س��ا��س�ي��ة يف جودة

ال �ت �ع �ل �ي��م ،وخ �ل ��ق ف ��ر� ��ص العمل،
واال�ستقرار االقت�صادي .وال �شك
�أن معاجلة ه��ذه الأم ��ور �ضرورية
لإلهام ه��ذه ال�شريحة ب��أن �أيامهم
ال�ق��ادم��ة �أف���ض��ل ،حتى نتمكن من
احل �ف��اظ ع�ل��ى م��واه�ب�ن��ا ورعايتها
ل�ت���س��اه��م يف ال �ت �ق��دم االجتماعي
واالقت�صادي ملنطقتنا" .و�أ�شار �سمو
ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل
نهيان �إىل �إحدى النتائج الرئي�سية
لال�ستطالع التي بينت م��دى قلق

ال�شباب العربي من فقدان القيم
التقليدية ورغبته يف احلفاظ على
ه��وي�ت��ه ال�ث�ق��اف�ي��ة ،وه��و م��ا يعك�س
�أهمية الرتكيز على تراثنا الغني.
وب�ي�ن �أن ت ��أك �ي��د �أك �ث�ر م��ن ن�صف
�شباب دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية على �أهمية اللغة
ال �ع��رب �ي��ة يف ح �ي��ات �ه��م ،ه ��و ت�أكيد
على املكانة املتميزة للغة العربية
يف ت�شكيل الثقافة والوعي ل�شباب
املنطقة ،كما �أن�ه��ا ت�برز االرتباط

ال �ك �ب�ي�ر ب�ي�ن ال �ع��رب �ي��ة وامل� � ��وروث
امل �ع��ريف وال �ث �ق��ايف ل� ��دول املنطقة،
وال� �ت ��ي ت���س�ت�ن��د يف ع�لاق��ات �ه��ا مع
�شعوب العامل على املبادئ والعادات
والتقاليد العربية الأ�صيلة التي
ق��ام��ت عليها وت�ع��د �أح ��د املكونات
الرئي�سية لهويتها .واع�ت�بر �سمو
ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �أن
اخ�ت�ي��ار ال�شباب ال�ع��رب��ي يف جميع
�أن� �ح ��اء امل �ن �ط �ق��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
كوجهة وخيار �أول للعمل والعي�ش،

ما هو �إال دليل وا�ضح على مكانة
ال ��دول ��ة ك �م �ن��ارة لل��أم��ل والتقدم
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط .وقال
�سموه  " :يرى ال�شباب العربي �أن
دول��ة الإم� ��ارات ت��واك��ب تطلعاتهم
مب� ��ا ت� ��وف� ��ره م� ��ن ف ��ر� ��ص واع � ��دة
تدعمها عنا�صر اال�ستقرار والأمان
والنمو االقت�صادي امل�ستمر والتنوع
الثقايف والقيم الإن�سانية .والتي
ن�ع�ت�بره��ا ن�ت�ي�ج��ة طبيعية جلهود
وم�ساعي قيادتنا الر�شيدة ور�ؤيتها

احل �ك �ي �م��ة ل �ب �ن��اء م �ن �ظ��وم��ة حياة
متطورة وجاذبة يف بلدنا ،و�أملنا �أن
ينعم جميع �شباب العرب مب�ستقبل
مزدهر".
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عبداهلل بن زايد يلتقي الأمني العام حللف الناتو يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل معايل ين�س �ستولتنربغ
الأمني العام حللف �شمال الأطل�سي " الناتو".
ج��رى خ�لال اللقاء  ،ال��ذي عقد على هام�ش �أعمال
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة يف نيويورك  ،بحث
ال�ت�ع��اون الثنائي ب�ين دول��ة الإم� ��ارات وح�ل��ف الناتو
مب��ا ي�سهم يف ت�ع��زي��ز الأم ��ن واال� �س �ت �ق��رار الإقليمي
والدويل.

كما ا�ستعر�ض اجلانبان امل�ستجدات على ال�ساحتني
الإقليمية والعاملية وت�ب��ادال وج�ه��ات النظر ب�ش�أنها،
وناق�شا عددا من الق�ضايا املدرجة على جدول �أعمال
اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان خالل
ال�ل�ق��اء � ،أن دول��ة الإم� ��ارات وح�ل��ف �شمال الأطل�سي
"الناتو" جتمعهما �شراكة متميزة تهدف �إىل تعزيز
اال�ستقرار يف املنطقة و�صون ال�سلم والأمن الدوليني
 ،م�شريا �إىل احلر�ص على تنمية التعاون الثنائي بني
اجلانبني يف خمتلف املجاالت.

من جانبه �أكد معايل ين�س �ستولتنربغ على الإ�سهامات
البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات لتحقيق ال�سالم يف
املنطقة وتعزيز الأمن واال�ستقرار الإقليمي والعاملي ،
م�شيدا بجهودها الإن�سانية والإمنائية البارزة التي
ميتد ت�أثريها �إىل خمتلف �أنحاء العامل.
ح���ض��ر ال�ل�ق��اء م �ع��ايل رمي ب�ن��ت �إب��راه �ي��م الها�شمي
وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل ومعايل ال�سفرية
النا زكي ن�سيبة ،م�ساعدة وزي��ر اخلارجية والتعاون
الدويل لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،املندوبة الدائمة للدولة
لدى الأمم املتحدة.
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عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء خارجية الدول امل�شاركة يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة
•• نيويورك -وام:

ال�ت�ق��ى ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال � ��دويل يف نيويورك
ع��ددا م��ن وزراء خ��ارج�ي��ة الدول
امل�شاركة يف �أعمال ال��دورة الـ 77
للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
كل على حدة.
ف �ق ��د ال �ت �ق ��ى � �س �م ��وه  ..معايل
ج��اب��ري �ل �ي��و���س الند�سبريجي�س
وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ليتوانيا ومعايل
ي ��ان ل�ي�ب��اف���س�ك��ي وزي� ��ر خارجية
ال�ت���ش�ي��ك وم �ع��ايل زب�ي�ج�ن�ي��و راو
وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ب��ول �ن��دا ومعايل
�أنيكني هويتفيلد وزي��رة خارجية
مملكة الرنويج ومعايل �أورما�س
رين�سالو وزي��ر خارجية �أ�ستونيا
ومعايل جريومي خافيري والكوت
وزير خارجية باربادو�س.
وبحث �سموه مع �أ�صحاب املعايل
وزراء اخلارجية عددا من الق�ضايا
امل � ��درج � ��ة ع� �ل ��ى ج � � ��دول �أع� �م ��ال
اجلمعية العامة لل��أمم املتحدة

�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل امل �� �س �ت �ج��دات على
ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل،
ومنها الأزم��ة يف �أوك��ران�ي��ا و�أزمة
الطاقة وال �غ��ذاء  ،و�سبل حتقيق
اال�� �س� �ت� �ق ��رار يف ال �� �س��وق العاملي
وتعزيز اجلهود العاملية املبذولة
ل�صون ال�سلم والأمن الدوليني.

ويف هذا ال�صدد � ،أكد �سمو ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان ،على
�أهمية تعزيز ال�شراكات العاملية
وال� �ت� �ع ��اون ال � ��دويل يف مواجهة
التحديات احلالية من �أجل خلق
ف��ر���ص م�ت�ن��وع��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز النمو
االقت�صادي يف املجتمعات.

ك� �م ��ا ج � � ��رى خ� �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اءات
ب�ح��ث ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون الثنائي
وال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن دول� ��ة الإم � ��ارات
وه� ��ذه ال� ��دول يف امل �ج ��االت كافة
ومنها االقت�صادية واال�ستثمارية
والتعليمية والثقافية وال�سياحية
وال� ��زراع � �ي� ��ة والأم� � � ��ن الغذائي

وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وغ�يره��ا من
املجاالت.
ومت ا� �س �ت �ع��را���ض � �س �ب��ل حتفيز
ال� �ت� �ع ��اون ال � � ��دويل يف مواجهة
التغري املناخي و�أهمية الرتكيز
على حتقيق التقدم يف ه��ذا امللف
ال� � ��ذي ي��رت �ب��ط ب �� �ش �ك��ل مبا�شر

مب� ��� �س ��ارات ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
واالزده��ار االقت�صادي يف خمتلف
ال � ��دول ،ك�م��ا ج ��رى �أي �� �ض��ا خالل
ال�ل�ق��اءات ا�ستعرا�ض ا�ستعدادات
دولة الإمارات ال�ست�ضافة م�ؤمتر
ال� � ��دول الأط � � � ��راف COP28
العام املقبل.

ك�م��ا ال�ت�ق��ى ��س�م��وه  ،ع�ل��ى هام�ش
�أعمال الدورة الـ  77من اجلمعية
ال�ع��ام��ة ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة  ،معايل
جوانا الك�ساندرا وزي��رة خارجية
ال �� �س �ل �ف��ادور  ،ح �ي��ث ج ��رى بحث
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
و�سبل تعزيزها وتطويرها على

ال�صعد كافة.
وعقب اللقاء  ،وق��ع �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن زايد �آل نهيان ومعايل
وزي ��رة خ��ارج�ي��ة ال���س�ل�ف��ادور على
م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب���ش��أن امل�شاورات
ال�سيا�سية بني البلدين.
ك�م��ا وق ��ع ��س�م��وه وم �ع��ايل جوانا
ال �ك �� �س��ان��درا ع�ل��ى م��ذك��رة تفاهم
ب�ش�أن �إن�شاء جلنة م�شرتكة بني
دولة الإمارات وال�سلفادور.
ح�ضر ال�ل�ق��اءات معايل رمي بنت
�إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي وزي ��رة دولة
ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل و معايل
م��رمي ب�ن��ت حم�م��د �سعيد حارب
امل �ه�ي�ري وزي � ��رة ال �ت �غ�ير املناخي
والبيئة ومعايل ال�سفرية النا زكي
ن�سيبة ،م�ساعدة وزي��ر اخلارجية
وال � �ت � �ع� ��اون ال � � � ��دويل ل �ل �� �ش ��ؤون
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،امل �ن ��دوب ��ة الدائمة
ل� �ل ��دول ��ة ل � ��دى الأمم املتحدة
و�� �س� �ع ��ادة ع �م��ر غ �ب��ا���ش م�ساعد
وزير اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية
العامة.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية �أوكرانيا يف نيويورك عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الربازيل يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

•• نيويورك-وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال� ��دويل م �ع��ايل دم �ي�تري كوليبا
وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة �أوك ��ران� �ي ��ا وذلك
على هام�ش �أعمال الدورة الـ 77
للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
يف نيويورك .ج��رى خ�لال اللقاء
بحث العالقات الثنائية بني دولة
الإمارات و�أوكرانيا و�سبل تعزيزها
يف امل �ج��االت ك��اف��ة ال�سيما الأمن
الغذائي والتبادل التجاري.
كما ا�ستعر�ض اجلانبان تطورات
الأزم ��ة يف �أوك��ران �ي��ا  ،و�أك ��د �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
 يف هذا ال�صدد  -ا�ستعداد دولةالإم��ارات للم�ساهمة يف دعم كافة
اجلهود الرامية لإعادة اال�ستقرار

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال ��دويل م�ع��ايل ك��ارل��و���س �ألبريتو
ف��ران���س��ا وزي ��ر خ��ارج�ي��ة الربازيل
وذل��ك على هام�ش �أع�م��ال الدورة
ال �ـ  77للجمعية ال�ع��ام��ة للأمم
املتحدة يف نيويورك.
وب �ح��ث اجل ��ان �ب ��ان خ �ل�ال اللقاء
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن دول ��ة
الإم��ارات وال�برازي��ل و�آف��اق تعزيز
رواب � � � ��ط ال � �ت � �ع� ��اون امل� ��� �ش�ت�رك يف
املجاالت كافة ومنها اال�ستثمارية
واالقت�صادية والتجارية.
ك �م��ا ج ��رى ا� �س �ت �ع��را���ض ع ��دد من
ال �ق �� �ض��اي��ا امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج ��دول
�أع �م��ال اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة للأمم
امل� �ت� �ح ��دة ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل �سبل

و�إر� �س��اء ال�سالم م��ن خ�لال احلل
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي امل �� �س �ت��دام .ح�ضر
اللقاء ..معايل رمي بنت �إبراهيم
ال�ه��ا��ش�م��ي وزي � ��رة دول� ��ة ل�ش�ؤون

ال�ت�ع��اون ال ��دويل و م�ع��ايل مرمي
بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي
وزي � ��رة ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي والبيئة
ومعايل ال�سفرية النا زكي ن�سيبة،

م�ساعدة وزير اخلارجية والتعاون
ال � � ��دويل ل �ل �� �ش ��ؤون ال�سيا�سية،
امل �ن��دوب��ة ال��دائ �م��ة ل �ل��دول��ة لدى
الأمم املتحدة.

تعزيز اجلهود العاملية املبذولة يف
مواجهة التغري املناخي.
ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء م �ع ��ايل رمي بنت

�إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي وزي� ��رة دولة
ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال��دويل ومعايل
ال�سفرية النا زكي ن�سيبة م�ساعدة

وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية املندوبة الدائمة
للدولة لدى الأمم املتحدة.

�أ�ضخم م�شاركة لـ(ت�سليح) الإماراتية يف املعر�ض الدويل لل�صيد والفرو�سية 2022

�سامل املطرو�شي  3 :من�صات لعر�ض الأ�سلحة النارية والتكتيكية و 6م�سارات للرماية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة "ت�سليح" الإماراتية
عن م�شاركتها يف املعر�ض الدويل
ل�ل���ص�ي��د وال �ف��رو� �س �ي��ة "ابوظبي
 " 2022الذي يقام حتت رعاية
�سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل
ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف ��رة رئ �ي ����س ن � ��ادي �صقاري
الإمارات.
وق ��ال � �س��امل امل�ط��رو��ش��ي الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل���ش��رك��ة يف ت�صريح
�صحايف �أم����س �أن امل�شاركة يف هذا
احل � ��دث ال � ��ذي � �س �ي �ق��ام يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض خالل
ال�ف�ترة م��ن � 26سبتمرب حتى 2
�أكتوبر القادم تكت�سب �أهمية كبرية
نظراً للمكانة املحلية والإقليمية و
العاملية التي يحظى بها املعر�ض .
وك���ش��ف امل�ط��رو��ش��ي ع��ن تفا�صيل
م �� �ش��ارك��ة (ت���س�ل�ي��ح ) يف معر�ض
�أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية

( ،ADIHEX) 2022وذلك
�ضمن ثالث من�صات متميزة� ،أولها،
من�صة ت�سليح :والتي ت�ض ّم �شريكها
ّ
املُ�ص ّنع للأ�سلحة ال�ن��ار ّي��ة� ،شركة
ف��رات�ي�ل��ي تانفوجليو الإيطال ّية.
حيث َ�س ُتعر�ض �أ�سلحتهم النار ّية
اليدو ّية الأكرث انت�شا ًرا يف املجاالت
ال ��دف ��اع � ّي ��ة وال ��ري ��ا� �ض � ّي ��ة وح ّتى
الع�سكر ّية .كما �ستعر�ض �أ�سلحة
ال�ب�ن��ادق الأوت��وم��ات�ي�ك�ي��ة اخلا�صة
ب�شركة تانفوجليو.
وق ��ال ان " ث��اين من�صات ت�سليح
من�صة ت�سليح التكتيك ّية
�ستكون ّ
وال�ت��ي �ست�ض ّم منتجات ال�شركات
امل�ص ّنعة لأ�سلحة اخل��رز املعروفة
ب��االي��ر��س��وف��ت وال �ب �ن��ادق الهوائ ّية
املختلفة ،مثل �شركة ك��ارل والرت
املحدودة وهي �شركة �أملان ّية رائدة
يف جمال �صناعة الأ�سلحة النار ّية
والأ�سلحة الهوائ ّية حيث �سيجري
عر�ض الأ�سلحة الهوائ ّية التي ّ
مت
ت�صنيعها م��ن ِق � َب��لِ ��ش��رك��ة والرت

وامل�ع�ت�م��دة لال�ستخدام يف بطولة
ك ��أ���س ال �ع��امل ل �ل��رم��اي��ة (االحت� ��اد
الدويل لريا�ضة الرماية) ،و�شركة
�أوم��اري�ك����س امل �ح��دودة وه��ي �شركة
متخ�ص�صة ب�صناعة
�أملان ّية �أخ��رى
ّ
�أ�سلحة الإير�سوفت،
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لل�شركة
انه �سيت ّم عر�ض بنادقهم ّ
املرخ�صة
والتي حتظى بطلب مرتفع ،و�شركة
��س��اي�برج��ن وه��ي ��ش��رك��ة فرن�س ّية
متخ�ص�صة ب�صناعة �أ�سلحة
�أخرى
ّ
الإير�سوفت و�سيتم عر�ض بنادقهم
امل� ّ
�رخ �� �ص��ة ال �ت��ي حت �ظ��ى ب�شعبية
وا�سعة� ،إىل جانب �شركة جي �آند
جي �أرمنت�س وهي �شركة تايوان ّية
ل�ت���ص�ن�ي��ع �أ� �س �ل �ح��ة الإير�سوفت
امل �ع��روف��ة ب�ت���ص��ام�ي�م�ه��ا اجل � ّذاب ��ة
وم � ��واده � ��ا ع��ال �ي��ة اجل � � ��ودة حيث
�سيتم ع��ر���ض �أغ �ل��ب م��ا يقدمونه
من �أ�سلحة و�إك�س�سوارات .وذكر ان
�سيتم عر�ض منتجات �شركة نوريكا
متخ�ص�صة
وه��ي �شركة �إ��س�ب��ان� ّي��ة
ّ

ب�صناعة البنادق الهوائ ّية يف هذه
املن�صة.
ّ
اخلا�صة
�ة
�
ي
�ا
�
م
�ر
�
ل
ا
�ساحة
ان
وق��ال
ّ
ب�شركة (ت�سليح ) والتي �ست�ض ّم 6
م�سارات للرماية با�ستخدام �أ�سلحة
الإي��ر� �س��وف��ت م��ع اال� �س �ت �ف��ادة من
برامج جتربة رماية على الهدف
والتي ت�ساعد على حتديد �سرعة
الرامي ود ّقته ب�شكلٍ م�ضبوط.
وب��احل��دي��ث ع��ن �أن���ش�ط�ت�ه��ا خالل
ال�ف�ع��ال�ي��ة� ،أو� �ض��ح امل �ط��رو� �ش��ي �أن
ال�سيد ماتيا تانفوجليو �سيمثل
�شركة فراتيلي تانفوجليو و�سيكون
م� ��وج� ��ودًا ع �ل��ى امل �ن �� ّ��ص��ة مل�شاركة
ت �ف��ا� �ص �ي��ل �أ� �س �ل �ح��ة تانفوجليو.
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك �سين�ض ّم ال�سيد
وول��ف هاينز بفالومر وهو رئي�س
�شركة وولرت و�أوراميك�س املحدودة
�إىل املعر�ض،
�أم � � � � ��ا ب � �خ � �� � �ص ��و� ��ص الأن � �� � �ش � �ط� ��ة
من�صة
ال�ت�روي� �ج� �ي ��ة� � ،س �ت �� �ض � ّم ّ
اخلا�صة ب�شركة (ت�سليح
الرماية
ّ

) جوائز يوم ّية لكل من املواطنني
وال��واف��دي��ن والأط� �ف ��ال م��ن عمر
� 7إىل  17عامًا .وتتن ّوع اجلوائز
ب�ين منتجات ت�سليح م��ن �أ�سلحة
الإي ��ر�� �س ��وف ��ت والإك� ��� �س� ��� �س ��وارات.
حيث يجب على املتناف�س حتقيق
�أعلى نتيجة يف اليوم (يتم ح�ساب
ال ��درج ��ات ع �ن��د ال �� �س��اع��ة 6:45
م�ساءً) ويعلن ا�سم الفائز بحلول
ال�ساعة  7م�سا ًء وت�س ّلم اجلوائز
للفائزين يوم ًّيا.
ع � �ل� ��او ًة ع� �ل ��ى م� ��ا �� �س� �ب ��ق ،عملت
ك��ل م��ن � �ش��رك��ة ( ك� ��ارل وال �ت��ر )
امل �ح��دودة و��ش��رك��ة ( �أورام�ي�ك����س )
امل� �ح ��دودة و� �ش��رك��ة (� �س��اي�برج��ن )
و�شركة (ج��ي �آن��د ج��ي �أرمنت�س )
على متويل بع�ض جوائز �أن�شطة
معر�ض �أب��وظ�ب��ي ال ��دويل لل�صيد
وال� �ف ��رو�� �س� �ي ��ة .و� �س �ي �ت � ّم تكرمي
الفائزين ب�أن�شطة معر�ض �أبوظبي
ال � ��دويل ل�ل���ص�ي��د وال �ف��رو� �س �ي��ة يف
من�صة ت�سليح للرماية .كما توفر
ّ

ت�سليح ال �ع��دي��د م��ن اخل�صومات
واالمتيازات الأخرى لأوائل زوارها
و�أكرثهم فاعلية.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة �أن
( ت�سليح ) �ستعر�ض �شا�شة مراقبة
الرماية الذكية التي ّ
مت �إنتاجها
بوا�سطة �شركة جن ب��اور الواقعة
يف ج�ن��وب ك��وري��ا ،وه��ي ع �ب��ارة عن
نظام رماية متط ّور ودقيق وف ّعال
يف التدريب ،مت ت�صميمه برجم ًّيا
و��ش�ك�ل� ًّي��ا مل�ح�ب��ي ال��رم��اي��ة ولإنفاذ
ال �ق��ان��ون وال �ت��دري �ب��ات الع�سكر ّية
� ً
أي�ضا .ختامًا� ،ستقوم ت�سليح بعر�ض
نظام ت�سجيل النتائج الإلكرتو ّ
ين
ال ��ذي �أن�ت�ج�ت��ه ��ش��رك��ة ميجالينك
وه��و نظام رماية م�ستخدم ب�شكل
وا�سع يف االحت��اد ال��دو ّ
يل لريا�ضة
الرماية "اي ا�س ا�س اف" ومرافق
ال ��رم ��اي ��ة ال ��ري ��ا�� �ض� � ّي ��ة وم ��راف ��ق
اخلا�صة بكبار ال�شخ�صيات
الرماية
ّ
يف الإمارات العرب ّية املتحدّة .ويُعدُّ
نظام ت�سجيل النتائج الإلكرتو ّ
ين

الذي �أنتجته �شركة (ميجالينك )
نظام رماية حديث الت�صميم �إذ �أ ّنه
قد �ص ّمم لتلبية احتياجات اندماج
ال �ن �ظ��ام ال �ب�رجم � ّ�ي م ��ع امل� �ع� �دّات
بهدف حتديد د ّقة الرامي و�سرعته
وي���س�ت�خ��دم ه��ذا ال�ن�ظ��ام ب�ك�ثرة يف
جمال الأ�سلحة الهوائ ّية.
و�أو� �ض��ح امل�ط��رو��ش��ي ان من�صة (
ت���س�ل�ي��ح ) ال�ت�ك�ت�ي�ك� ّي��ة يف معر�ض
�أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية
 2022ت �� �ش �ك��ل �إع� � � ��ادة تقدمي
ملتجرها اخلا�ص بالبيع بالتجزئة.
�إذ �أن� �ه ��ا � �س �ت �ق��دم � �ش �ع��ا ًرا جديدًا
ومتج ًرا �إلكرتون ًّيا �أك�ثر �شمولية
ي�ضم منتجات �أ�سلحة الإير�سوفت
والأ�سلحة الهوائ ّية وقطع تكتيك ّية
وم���س�ت�ل��زم��ات خ��ارج � ّي��ة ومالب�س
ريا�ض ّية تكتيك ّية وغريها على �أن
تكون هذه املنتجات �أو�ضح و�أكرب.
واك��د يف ختام حديثه على �أهمية
امل�شاركة يف املعر�ض الدويل لل�صيد
والفرو�سية بقوله " �إنه هو احلدث

ال �ف��ري��د يف امل�ن�ط�ق��ة ال� ��ذي يعني
ب �� �ص��ون ال �ت��راث وح �م��اي��ة البيئة
يهدف اىل الو�صول لثقافة بيئية
ل�ه��ا رك��ائ��زه��ا ع�ل��ى �أر�� ��ض الواقع
وم �� �س �ت �م��دة م ��ن ت � ��راث �إم� ��ارات� ��ي
عريق" .و�أ� �ض��اف ق��ائ�لا " �أن هذا
احلدث له �أهمية كبرية يف الثقافة
الإم��ارات �ي��ة� ،إذ ُي�ب�رز ع��راق��ة تراث
الإم � � ��ارات و ُي �ت �ي��ح لل��آخ��ري��ن من
خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل م�شاهدته
وال �ت �ع��رف ال �ي��ه ع ��ن ك �ث��ب وذل ��ك
يف اط��ار اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة لتعزيز
ال��وع��ي ب��ال�ت�راث واحل �ف��اظ عليه
ب��اع �ت �ب��اره رك �ن �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً للهوية
الوطنية الإماراتية "
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موزة بنت مبارك �آل نهيان :عالقات الإمارات وال�سعودية تاريخية ورا�سخة
•• �أبوظبي-وام:

04

�أك��دت ال�شيخة الدكتورة م��وزة بنت مبارك بن حممد �آل نهيان رئي�سة
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة املباركة �أن االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي
منا�سبة غالية يلتف حولها �شعبا البلدين ال�شقيقني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية فخراً واع�ت��زازاً باملكت�سبات
احل�ضارية التي حتققت خالل هذه امل�سرية املباركة للمملكة .
و�أ�ضافت  -يف كلمة لها بهذه املنا�سبة � -أن العالقات الإماراتية ال�سعودية
تقدم منوذجاً يحتذى به يف العالقات العربية – العربية فهي عالقات
ذات جذور را�سخة يف عمق التاريخ مرتكزة على و�شائج الأخ��وة واملحبة

وعالقات القربى وامل�صري الواحد وامل�صالح امل�شرتكة التي ت�ستهدف خري
ورفاه ال�شعبني ال�شقيقني .
وقالت ال�شيخة الدكتورة موزة بنت مبارك �آل نهيان �إن هذه العالقات
مت�ضي �إىل االزده��ار دائماً بف�ضل الرعاية التي يوليها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" وخادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة
العربية ال�سعودية و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير دفاع
اململكة حيث ت��ويل القيادة الر�شيدة يف بلدينا ال�شقيقني ك��ل الرعاية
واالهتمام لهذ امل�سرية املباركة التي جتمع ال�شعبني ال�شقيقني وترتجم

هذه الرعاية ر�سالة بلدينا وم�صريهما امل�شرتك وغايتهما من حتقيق
التنمية الب�شرية وبناء الإن�سان واالرتقاء مبختلف املجاالت التي تعزز
من املكت�سبات احل�ضارية للدولتني ال�شقيقتني.
و�أ�ضافت  ":هذا نهج ترجمته دول��ة الإم��ارات واململكة تقدماً وازدهاراً
ط��وال العقود املا�ضية وك� ّر��س��ه �شعبا البلدين ع�م� ً
لا خ�ّيًرّ اً وا�ستثماراً
ملكت�سبات تنمو وتزدهر و�سجلت كل من الدولتني ال�شقيقتني متيزاً يف
م�ؤ�شرات التناف�سية الدولية مت�صدرة الأمم فيما حققته من منجزات
يف قطاعات التعليم وال�صحة والإ�سكان والرعاية االجتماعية واالقت�صاد
والدبلوما�سية وغ�يره��ا م��ن امل �ج��االت ال�ت��ي �سجلت م��ن خاللها دولة
الإمارات واململكة منوذجاً يحتذى به يف التنمية على امل�ستويات الإقليمية

والدولية ".
و�أ�شارت ال�شيخة الدكتورة موزة بنت مبارك �آل نهيان �إىل �أن االحتفال
باليوم الوطني ال�سعودي هو ترجمة �صادقة ملا يك ّنه �أبناء وبنات الإمارات
م��ن فخر واع �ت��زاز للمملكة ال�شقيقة ط��وال ه��ذه امل�سرية التي امتدت
لعقود من التميز والريادة والإبداع يف خدمة الأمة والب�شرية كافة ومع
احتفاالت اليوم الوطني الثاين والت�سعني نبعث بكل الفخر واالمتنان
ر��س��ائ��ل حمبة م��ن الأ��ش�ق��اء يف دول��ة الإم� ��ارات �إىل �إخ��وان�ه��م يف اململكة
ال�شقيقة قيادة وحكومة و�شعباً � ..سائلني املوىل ع ّز وج ّل �أن يجعل م�سرية
اململكة يف ازدهار وتقدم دائماً و�أن يدمي على بلدينا الغاليني نعمة الأمن
واال�ستقرار وال�سالم.

الإمارات ت�شارك ال�سعودية احتفاالتها باليوم الوطني الـ 92

•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك دولة الإمارات العربية املتحدة �شقيقتها اململكة العربية ال�سعودية
احتفاالتها بيومها ال��وط�ن��ي الـ ،92وال ��ذي ي���ص��ادف  23م��ن �سبتمرب
اجلاري ،و�سط احتفاء ر�سمي و�شعبي كبري.
وحت�م��ل اح�ت�ف��االت الإم� ��ارات باملنا�سبة �شعار " معا �أب ��دا  -ال�سعودية -
الإم ��ارات " يف جت�سيد لعمق العالقات الأخ��وي��ة التي تربط القيادتني
وال�شعبني ال�شقيقني.
وبد�أت املعامل الرئي�سية يف الدولة وقائمة طويلة من امل�ؤ�س�سات الر�سمية
واخلا�صة تزيني مبانيها ب�ألوان العلم ال�سعودي ،فيما �أعلنت مراكز الت�سوق
عن فعاليات و�أن�شطة احتفالية خا�صة باملنا�سبة ،وخ�ص�صت اجلهات املعنية
يف مطارات الدولة ومنافذها الربية �أختاماً خا�صة باملنا�سبة ال�ستقبال
الأ�شقاء ال�سعوديني القادمني للدولة.
وتعد العالقات الأخ��وي��ة التي تربط الإم ��ارات واململكة �أمن��وذج�اً فريداً
بالنظر �إىل عمقها وتكامليتها وم��ا تت�ضمنه من تاريخ حافل بالتعاون
على خمتلف الأ��ص�ع��دة التي �شملت امل�ج��االت ال�سيا�سية والدبلوما�سية

واالقت�صادية والثقافية وغريها.
و�أع�ل��ن البلدان يف ع��ام  2016عن ت�أ�سي�س جمل�س التن�سيق ال�سعودي
الإم��ارات��ي ،وال��ذي يعمل على و�ضع ر�ؤي��ة م�شرتكة لتعميق وا�ستدامة
العالقات امل�شرتكة وتعزيز املنظومة االقت�صادية املتكاملة بني البلدين.
وتت�شارك دول��ة الإم ��ارات واململكة العربية ال�سعودية ال��ر�ؤى نف�سها مع
خمتلف الق�ضايا وامللفات العربية والإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك ،انطالقا من ثوابت را�سخة تدعم �سيادة الأمن وال�سلم باملنطقة،
ويف خمتلف �أنحاء العامل ،وحتقيق اال�ستقرار والرخاء يف الوطن العربي
ولكافة �شعوب العامل.
وتوطدت العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني بف�ضل جهود املغفور
لهما ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  ،وامللك في�صل بن عبدالعزيز �آل
�سعود" ،طيب اهلل ثراهما" ،وامتدت لت�صل �إىل ال�شراكة الكاملة يف ظل
ر�ؤى املغفور لهما ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان  ،وامللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود " ،رحمهما اهلل "  .فيما توا�صل قيادتي البلدين
برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" وخ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز

�آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية تعزيز تلك العالقات و�ضمان
االرتقاء بها �إىل �أعلى امل�ستويات.
وحت��ر���ص ق�ي��ادة البلدين على ت�شارك االحتفاء باملنا�سبات الوطنية يف
ال��دول�ت�ين ال�شقيقتني ،وذل��ك جت�سيدا ل��ر��س��وخ وم�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ات التي
جتمعهما والتي متثل امتدادا لأوا�صر تاريخية وعادات وتقاليد وحا�ضر
وم�صري م�شرتك قائم على املواقف والأه��داف التي حتقق تكامل الر�ؤى
بني البلدين.
وجت�سد العالقات الثقافية واالجتماعية بني البلدين م�ستوى الرتابط
اجلغرايف واالجتماعي بني �شعبيهما ،ومتتد تلك العالقات بجذورها �إىل
عمق التاريخ وت�ستند على موروث ثقايف وقيمي م�شرتك من فنون و�آداب
وعادات وتقاليد �شكلت هوية ثقافية وجمتمعية متجان�سة لكل منها.
ومتثلت العالقات الثقافية بني البلدين يف م�ستويات عدة� ،سواء من خالل
�إقامة العديد من االتفاقيات والربامج امل�شرتكة� ،أو على م�ستوى التداخل
الثقايف ب�ين امل�ؤ�س�سات اجلامعة ال�ت��ي تعمل يف ه��ذا ال�سبيل واملبدعني
واملثقفني يف ال�ب�ل��دي��ن ،وذل��ك �ضمن ر�ؤي ��ة ترتكز �إىل �أن ال�ع�لاق��ة بني
البلدين ال�شقيقني ،تعززها عالقة �شعبني لهما امتداد وتاريخ وموروث

ثقايف ،واجتماعي وجغرايف واقت�صادي.
و�شكلت العالقات االقت�صادية والتجارية بني الإم��ارات واململكة منوذجاً
ا�ستثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف ،وقد �أكدت الدولتان يف بيان م�شرتك
يف دي�سمرب املا�ضي �سعيهما �إىل تعزيز التعاون اال�سرتاتيجي والتكامل
االق�ت���ص��ادي وال�ت�ج��اري والتنموي لبناء م�ستقبل �أف�ضل يحقق الأمن
واالزدهار والتنمية ال�شاملة وتطلعات �شعبي البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين خالل الن�صف الأول
من عام  2022نحو 17.9مليار دوالر ،مقابل 16.8مليار دوالر للفرتة
ذاتها من عام  ،2021فيما بلغت ن�سبة منو حجم التبادل التجاري غري
النفطي ب�ين البلدين خ�لال الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجل��اري  6.6يف
املائة مقارنة بالفرتة ذاتها من عام .2021
وتعد اململكة العربية ال�سعودية �أكرب �شريك ا�ستثماري لدولة الإمارات
على امل�ستوى اخلليجي والعربي والإقليمي واخلام�س عامليا ،وميتلك
وي�ساهم �أك�ثر من � 11أل��ف �سعودي رخ�صة اقت�صادية يف دول��ة الإمارات
حتى �سبتمرب  ،2021يف حني ت�ستثمر �أكرث من � 140شركة �إماراتية
يف ال�سعودية.

�سهيل املزروعي :الإمارات وال�سعودية عالقات �أخوية را�سخة �سفري الدولة :اليوم الوطني ال�سعودي احتفاء ب�شراكة اخلري والتعاون
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل �سهيل بن حممد فرج
ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي وزي � ��ر الطاقة
والبنية التحتية عمق العالقات
الأخوية واال�سرتاتيجية الرا�سخة
ال �ت��ي جت�م��ع ب�ي�ن دول ��ة الإم � ��ارات
واململكة العربية ال�سعودية.
وقال معاليه يف كلمة له مبنا�سبة
ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ال���س�ع��ودي ال �ـ 92
� �� " :ش� �ه ��دت امل �م �ل �ك��ة �إجن� � � ��ازات
طموحة منذ ت�أ�سي�سها ويوا�صل
خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود
م�ل��ك اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
م �� �س�ي�رة الإجن� � � � ��ازات الطموحة
يف ال�ط��اق��ة واالق�ت���ص��اد والتنمية
امل�ستدامة وغ�يره��ا م��ن املجاالت
يف �إط ��ار "ر�ؤية  "2030لتكون

ال�ي��وم يف م�صاف ال��دول املتقدمة
وال��دور املحوري ال��ذي تلعبه على
امل�ستويني الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل يف
العديد م��ن امل�ج��االت ،وخا�صة يف
قطاع الطاقة".
وع �ب��ر ع ��ن ع �م �ي��ق اع� � �ت � ��زازه مبا
حققته ال�سعودية من منو وتقدم

وازده� ��ار وال�ن�ج��اح��ات ال�ب��اه��رة يف
ب �ن��اء �أج �ي��ال ط�م��وح��ة ق ��ادرة على
م ��واك� �ب ��ة م �� �س�ي�رة الإجن � � � � ��ازات..
م�ؤكدا �أن ما حققته ال�سعودية من
�إجنازات مدعاة فخر لكل �إماراتي
يف �إطار العالقات الأخوية الوثيقة
ال �ت��ي جت�م��ع ال�ب�ل��دي��ن وال�شعبني
ال�شقيقني وب��ات��ت م �ث��ا ًال يحتذى
به عاملياً.
ورف��ع معاليه �أ�سمى �آي��ات التهاين
وال� �ت�ب�ري� �ك ��ات خل� � ��ادم احل ��رم�ي�ن
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبد
ال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود و�إىل و�صاحب
ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر حم�م��د بن
�سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود
ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال��وزراء وزير دفاع اململكة ول�شعب
اململكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة
اليوم الوطني الـ  92للمملكة .

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سعادة ال�شيخ نهيان بن �سيف
بن حممد �آل نهيان �سفري الدولة
لدى اململكة العربية ال�سعودية �أن
االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي
هو احتفاء ب�شراكة اخلري والتعاون
بني دولة الإمارات واململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة.
وق ��ال ��س�ع��ادت��ه يف م �ق��ال ل��ه بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة �إن ال �ع�لاق��ات ب�ين دولة
الإم� � ��ارات وامل�م�ل�ك��ة ت�ع��د منوذجا
ا�ستثنائيا وثريا للتعاون والتكاتف
على كافة الأ�صعدة.
وفيما يلي ن�ص املقال ..
يف ال �ب��داي��ة ي�ط�ي��ب يل �أن �أتقدم
ب�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات
�إىل خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال�شريفني
امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل
�سعود "حفظه اهلل" ،و�إىل �صاحب
ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر حم�م��د بن
�سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود
ويل العهد ون��ائ��ب رئي�س الوزراء
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي

الـ  ،92حيث مت�ضي اململكة نحو
املزيد من التنمية والتطور بثقة
وعزم ،بف�ضل اجلهود امل�ستمرة من
قبل قيادتها الر�شيدة.
�إن ال � �ي� ��وم ال ��وط� �ن ��ي ال�سعودي
م�ن��ا��س�ب��ة غ��ال �ي��ة ع �ل��ى ق �ل��وب �ن��ا يف
دول ��ة الإم � ��ارات ،ن�ظ��را للعالقات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة واالجتماعية
امل � �ت � �ج ��ذرة ب �ي�ن ب �ل ��دي �ن ��ا ،وال �ت ��ي
ا��س�ت�ن��دت �إىل ت��اري��خ �شيد بنيانه
الآب ��اء امل�ؤ�س�سون ،وت�غ��ذت �أوردته
من �أوا��ص��ر الن�سب ورواب��ط الدم،
وم��ن العزمية امل�شرتكة للتعاون
التي مل تقف عند حتقيق م�صالح
ال �ب �ل��دي��ن وال���ش�ع�ب�ين ال�شقيقني
فقط ،بل �أينعت ثمارا وعطاء غري
حم��دود خل��دم��ة الإن�سانية �أينما
كانت ،لتحقيق اال�ستقرار والتنمية
والأمن وال�سالم ورفاه ال�شعوب.
ت�ت�ج��دد يف ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة املعاين
ال���س��ام�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا اململكة
خلدمة املجتمع الإن�ساين ،ونتذكر
معها م�سرية حافلة بالإجنازات،
ت �ت��وج ال� �ي ��وم ب�ن�ه���ض��ة � �ش��ام �ل��ة يف

ج�م�ي��ع امل �ج��االت ول�ت�ت�ح��ول معها
اململكة يف زمن قيا�سي �إىل م�صاف
ال� � ��دول امل �ت �ق��دم��ة وال ��س�ي�م��ا مع
اق�ت�راب حتقيق ر�ؤي ��ة ال�سعودية
 ،2030التي تعد خارطة طريق
ت��دف��ع املنطقة للنمو واالزده� ��ار.
وتعد العالقات بني دولة الإمارات
وامل� �م� �ل� �ك ��ة من� ��وذج� ��ا ا�ستثنائيا
وث ��ري ��ا ل �ل �ت �ع��اون وال �ت �ك��ات��ف على
كافة الأ��ص�ع��دة الأم��ر ال��ذي وجد
��ص��داه عمليا يف تعا�ضد البلدين
ال�شقيقني �إزاء خمتلف الق�ضايا
ال �ت��ي ت�ع��ام�ل��ت معها امل�ن�ط�ق��ة من
خالل التفاهم التام بني البلدين،
وال� ��ر�ؤى املن�سجمة جت��اه العديد
من ق�ضايا املنطقة.
ال �شك �أن الزيارات املتبادلة ،تعترب
خري دليل على الرغبة امل�شرتكة
لرت�سيخ عالقات الأخوة والتعاون
وال�ت�راب ��ط ال�ت��اري�خ��ي وتعزيزها
ف �� �ض�لا ع ��ن ك��ون �ه��ا م ��ؤ� �ش ��را �إىل
تقدم م�ستوى التفاهم والتعاون
املتبادل.
ومت�ضي ال��دول�ت��ان بكل ع��زم نحو

م���س�ت�ق�ب��ل م �� �ش��رق م ��ن التعاون
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى الأخ � ��وة واالح�ت��رام
املتبادل ،لتحقيق �آمال وطموحات
�شعبي البلدين بالرخاء والتقدم
واال� � �س � �ت � �ق� ��رار ،ف� �ه� �ن ��اك الكثري
م ��ن ال� � ��ر�ؤى وال �ط �م��وح��ات التي
ت���س�ع��ى ال��دول �ت��ان �إىل حتقيقها،
وال� �ت ��ي ت ��وج ��ت ب �ت��وق �ي��ع العديد
م��ن االت�ف��اق�ي��ات ،لتعزيز التعاون
ب�ين البلدين وحتقيق اال�ستفادة
الق�صوى م��ن امل ��وارد والإمكانات
الكبرية التي يحظى بها البلدان
بو�صفهما م��ن �أك�بر االقت�صادات
الإق �ل �ي �م �ي��ة و�أك �ث�ره� ��ا ت� ��أث�ي�را يف
املنطقة والعامل.
�إن ال ��رواب ��ط الأخ ��وي ��ة والتعاون
الدائم بني البلدين متثل �ضمانة
ق��وي��ة ل�ل�أم��ن ال�ق��وم��ي اخلليجي
وال�ع��رب��ي ب��وج��ه ع��ام ،وخا�صة مع
ت�ط��اب��ق وج �ه��ات ن �ظ��ري البلدين
ال���ش�ق�ي�ق�ين جت ��اه جم�م��ل ق�ضايا
املنطقة ،وتعاونهما البناء واملثمر
يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجهها ،ويف مقدمتها الت�صدي

خل� �ط ��ر ال � �ت � �ط� ��رف والإره � � � � � ��اب،
وال �ق��وى والأط� ��راف ال��داع�م��ة له،
ومواجهة التدخالت اخلارجية يف
دول املنطقة.
ال �شك �أن ما يجمع دولة الإمارات
واململكة �أك�بر م��ن �أي معاهدة �أو
ات�ف��اق�ي��ة و�أع �م��ق م��ن �أي حتالف،
فالتن�سيق بني الدولتني م�ستمر
ومتوا�صل وعلى �أعلى امل�ستويات،
لأن م �� �ص�يره �م��ا وم�ستقبلهما
واحد.
يف اخل� �ت ��ام ن �� �س ��أل اهلل �أن يعيد
على اململكة ه��ذه املنا�سبة باخلري
واليمن والربكات ،ونتمنى موفور
ال�صحة والعافية خلادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين وويل ع �ه��ده الأم�ي�ن،
و�إىل ال �� �ش �ع��ب ال �� �س �ع��ودي املزيد
م��ن ال�ت�ق��دم واالزده � ��ار والرخاء،
و�أن ي ��دمي ع�ل��ى ��ش�ع�ب��ي البلدين
ال�شقيقني الأخ��وة واملحبة ،فنحن
�شعب واح��د جتمعنا ال�ع��دي��د من
و� �ش��ائ��ج ال �ق��رب��ى وامل �ح �ب��ة ،ففرح
امل �م �ل �ك��ة ه ��و ف ��رح �ن ��ا ،و�أع� �ي ��اده ��ا
�أعيادنا.

عمل فني بعنوان «معا �أبدا» من منت�سبي زايد العليا مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي
•• �أبوظبي-وام:

�أمني عام احلزب احلاكم بجمهورية بوروندي ي�ستقبل وفد
املجل�س الوطني االحتادي امل�شارك يف اللقاء الت�شاوري «�آ�سيكا»
ا�ستقبل معايل ريفريين نديكوريو الأمني العام للحزب
احل��اك��م ب�ج�م�ه��وري��ة ب��ورون��دي وف��د املجل�س الوطني
االحت��ادي امل�شارك يف اللقاء الت�شاوري التا�سع لرابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا
والعامل العربي (�آ�سيكا)� ،سعادة عدنان حمد احلمادي
و�سعادة نا�صر حممد اليماحي ع�ضوا املجل�س.
و�أع � ��رب الأم �ي��ن ال �ع��ام ل �ل �ح��زب احل��اك��م بجمهورية
ب��ورون��دي ع��ن تقديره مل�شاركة وف��د املجل�س الوطني
االحت� � ��ادي يف اج �ت �م��اع��ات ال ��راب �ط ��ة ،لأه �م �ي��ة دوره ��ا
و�أهدافها يف تعزيز التوا�صل مع ال��دول الأع�ضاء ،كما

�أن�ه��ا ت�ستهدف تعزيز وتقوية ال�ع�لاق��ات ب�ين برملانات
الدول الأفريقية والعربية.
وعرب معاليه عن �سعادته مب�ستوى العالقات الإماراتية
الربوندية والتي حتظى بدعم قيادتي البلدين واملتمثلة
بالزيارات املتبادلة بني كبار امل�س�ؤولني.
ب��دوره �أع��رب �سعادة عدنان حمد احل�م��ادي عن �شكره
ال�ست�ضافة اللقاء الت�شاوري ،وجناح بروندي يف التنظيم
وح�سن ال�ضيافة ،و�أكد على �أهمية نتائج وقرارات هذه
امل���ش��ارك��ة ،ف�ضال ع��ن تعزيز ال�ع�لاق��ات ال�برمل��ان�ي��ة مع
الربملانات ال�شقيقة وال�صديقة امل�شاركة يف اللقاء.

ال�ش�ؤون الإ�سالمية ت�شارك يف امل�ؤمتر العلمي
والرتبوي الدويل اخلام�س ع�شر يف رو�سيا
•• مو�سكو-الفجر

� �ش��ارك وف��د م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل���ش��ؤون الإ�سالمية
والأوق��اف برئا�سة �سعادة حممد �سعيد النيادي ،مدير
ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ،يف امل ��ؤمت��ر ال�ع�ل�م��ي وال�ت�رب ��وي ال ��دويل
اخل��ام����س ع���ش��ر ،املنعقد ب�ق��اع��ة امل ��ؤمت��رات يف امل�سجد
اجلامع مبو�سكو " � 24-21سبتمرب 2022م" .
وتوجه حممد النيادي بال�شكر للإدارة الدينية مل�سلمي
رو�سيا الإحتادية على دعوتهم الكرمية للم�شاركة يف هذا
امل�ؤمتر م�شيدا بعمق العالقات والتوا�صل بني الدولتني
وال �ق �ي��ادت�ين وال���ش�ع�ب�ين .و�أك� ��د ال �ن �ي��ادي ع�ل��ى �أهمية
التوا�صل ل�لارت�ق��اء بال�ش�أن ال��دي�ن��ي وت�ع��زي��ز التعاون
وتبادل اخلربات مبا يخدم الأه��داف امل�شرتكة ويحقق

ال��ر��ض��ا وال�ط�م��وح��ات امل�ن���ش��ودة ب�ين ال�ب�ل��دان امل�شاركة
يف ه��ذا امل�ؤمتر  ،مبيناً �أن تعزيز اجلهود لن�شر ر�سالة
الإ�سالم املعتدلة ،ونبذ كافة �أ�شكال التطرف الفكري
�أم ��ر غ��اي��ة يف الأه �م �ي��ة لتعي�ش امل�ج�ت�م�ع��ات يف �سعادة
وتناغم ووئام .وقال النيادي �إن ا�ستقرار املجتمعات من
�أهم مقا�صد الدين الإ�سالمي الذي يدعو �إىل الت�سامح
والتعاي�ش ،و�أن حت�صني املجتمعات باخلطاب املعتدل،
والتعاليم ال�سمحة ،و�إ��ش��اع��ة ال�سالم وال�ت��وا��ص��ل بني
�شعوب العامل من �أوىل الأولويات التي تخدم الأوطان
والبلدان ،وتعزز م�سايرة املجتمعات ملتغريات الع�صر،
فبناء الوطن وتعمريه واحلر�ص على ازدهار م�ستقبله
ه��ي الغاية العظيمة التي تت�أكد على �أف ��راد املجتمع،
وتلك دعوة الأنبياء و�سنتهم.

�أه � ��دى م�ن�ت���س�ب��و م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي ��د
ال �ع �ل �ي��ا لأ� �ص �ح ��اب ال �ه �م��م عم ً
ال
فنيا مبنا�سبة ال �ي��وم ال��وط�ن��ي الـ
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ال�شقيقة حت��ت �شعار " م�ع�اً �أبداً
" �إىل ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق
و� � �ش� ��رك� ��اء امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة باململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،م��رك��ز امللك
�سلمان لأبحاث الإع��اق��ة ،ومدينة
�سلطان بن عبد العزيز للخدمات
االن�سانية ،وجمعية الأطفال ذوي
االعاقة بالريا�ض .
و ي ��أت��ي ه��ذا ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي �ضمن
اح �ت �ف��ال �أ� �ص �ح ��اب ال �ه �م��م بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة م�ع�بري��ن ع��ن فرحتهم
باليوم الوطني لأ�شقائهم باململكة
ع �ل��ى وق � ��ع �أغ� �ن� �ي ��ة � �ش �ع��ب واح ��د
ت�أكيداً على عمق ومتانة العالقات

الإم��ارات �ي��ة ال���س�ع��ودي��ة الرا�سخة
بني البلدين ال�شقيقني يف جميع
امل�ج��االت ،لتكون منوذجا يحتذى
به على �صعيد العالقات الأخوية

بني ال��دول ال�شقيقة ،التي ت�ستند
�إىل روابط الأخوة ،والدم ،وامل�صري
امل�شرتك على مر الزمن .
ويحمل العمل الفني ر�سالة ت�ؤكد

�أن �شعار" معاً �أب��داً " �أك�بر بكثري
م ��ن جم� ��رد � �ش �ع��ار ب�ي�ن البلدين
ال�شقيقني  ،و�أن ��ه خل�ير الإن�سان
والأوط � � � � ��ان ،وي �ت �� �ض �م��ن توثيقا

لعدد من لقاءات قادة البلدين يف
خمتلف املنا�سبات .
وتعزز مبادرة امل�ؤ�س�سة ال�شعور لدى
�أ�صحاب الهمم ب��أن �أف��راح ال�شعب
ال�سعودي ال�شقيق هي �أفراحهم،
و�أع� �ي ��اده ه��ي �أع �ي��اده��م ،معربين
عن ذل��ك مب�شاعر عفوية �صادقة
وخمل�صة ونابعة من القلب .
وك� ��ان� ��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي� � ��د العليا
لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م ��م ق� ��د �أطلقت
م�ب��ادرة ترجمة الأغ��اين الوطنية
و ال�تروي �ج �ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة لدولة
الإمارات العربية املتحدة و الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،ومن �أهمها
�إعادة ترجمة �أغنية " �شعب واحد
" امل�شرتكة ب�ين �أ��ص�ح��اب الهمم
ال �� �ص��م يف م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي� ��د العليا
ون �ظ��رائ �ه��م م ��ن ال �� �ص��م باململكة
العربية ال�سعودية بال�شراكة مع
جمعية املعاقني باململكة.

جمل�س �ضاحية اخلرو�س يزور عددا من املدار�س ملتابعة �سري العملية التعليمية
•• ال�شارقة -الذيد-الفجر:

يف �إط� ��ار ح��ر��ص��ه ع�ل��ى ت�ف�ق��د �أح ��وال
الأه� � ��ايل وم �ت��اب �ع��ة �� �ش� ��ؤون �أبنائهم
وب� �ن ��ات� �ه ��م ،ق� � ��ام جم �ل �� ��س �ضاحية
اخل� ��رو�� ��س ال� �ت ��اب ��ع ل� ��دائ� ��رة �� �ش� ��ؤون
ال�ضواحي وال �ق��رى ب��زي��ارة �إىل عدد
م ��ن امل� ��دار�� ��س احل �ك��وم �ي��ة الواقعة
يف حم �ي��ط اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات��ه االداري� � ��ة
بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم.
جاءت الزيارة مع بدء العام الدرا�سي
اجل��دي��د  2023-2022للوقوف
على �سرية العملية التعليمية والتي
حت �ظ��ى ب ��ال ��دع ��م ال �ك �ب�ي�ر واملتابعة
احل �ث �ي �ث��ة م ��ن ق �ب��ل ق� �ي ��ادات الدولة
ب �ه��دف ��ض�م��ان ا��س�ت�ف��ادة ال�ط�ل�ب��ة مع
املنظومة التعليمية .ويف هذا الإطار

قام �سعادة جمعة عبداهلل املغني رئي�س
جم�ل����س ��ض��اح�ي��ة اخل ��رو� ��س يرافقه
�سعادة ح�سن الظهوري و�سعادة عمر

ال � �ع� ��واين مب ��راف �ق ��ة ع� �ب ��داهلل عبيد
ال �ظ �ه��وري م��وظ��ف امل�ج�ل����س بزيارة
عدد من مدار�س املنطقة و�شملت كال

مدر�سة النعيمية للبنات ومدر�سة ابن
ح��زم للبنني ورو� �ض��ة امل �ن��ال .وجرى
خ�ل�ال ال ��زي ��ارة االط �ل��اع ع �ل��ى كافة

املو�ضوعات التي مت�س �سري العملية
التعليمية وما هي�أت الدولة من بيئة
متكن الطلبة واالجيال من اال�ستفادة
م��ن امل �ق��ررات ال��درا��س�ي��ة ع�ل�اوة على
ب�ح��ث �أوج� ��ه ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بني
املجل�س و�إدارات املدار�س ملتابعة الطلبة
و�أ�سرهم والت�أكيد على تعزيز التوا�صل
امل ��ؤ� �س �� �س��ي ب�ي�ن امل �ج �ل ����س وامل��در� �س��ة،
ترجمة لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
يف قيام املجال�س بدورها االجتماعي
يف م �ت��اب �ع��ة �� �ش� ��ؤون الأ�� �س ��ر يف كافة
املجاالت وط��رح امل�ب��ادرات والفعاليات
امل�شرتكة التي تعزز من هذا التوا�صل
وت�ضمن ا�ستفادة االبناء والبنات من
التعليم يف كافة املراحل.
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عمار النعيمي  :جتمعنا مع ال�سعودية وحدة الهدف وامل�صري امل�شرتك والتاريخ
•• عجمان-وام:

تقدم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان بخال�ص التهاين
القلبية للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة قيادة وحكومة و�شعباً مبنا�سبة
اليوم الوطني ال�سعودي الـ . 92
وقال �سموه " عيد ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق عيد لنا ،و�أفراح اململكة �أفراحنا،
جتمعنا وحدة الهدف وامل�صري امل�شرتك والتاريخ ،معاً وحتت القيادة احلكيمة
يف البلدين من�ضي نحو م�ستقبل �أك�ثر �إ�شراقاً وازده ��ارا بتوحيد الطاقات
والر�ؤى والأفكار ،وتن�سيق اجلهود وتعزيز التكامل يف جميع املجاالت مل�صلحة
بلدينا و�شعبينا ال�شقيقني".

•• �أبوظبي-وام:

ك� ��رم� ��ت ه �ي �ئ ��ة ال� � �ه �ل��ال الأح � �م� ��ر
الإماراتي ،املتطوعني الذين �شاركوا
يف �إي ��واء وم�ساندة املت�ضررين من
ال���س�ي��ول والأم� �ط ��ار الأخ �ي��رة التي
�شهدتها الإم��ارات ال�شمالية ،وذلك
تقديرا لدورهم يف تعزيز ا�ستجابة
الهيئة الإن���س��ان�ي��ة جت��اه املت�أثرين
وال ��وق ��وف ب�ج��ان�ب�ه��م ح �ت��ى اجنلت
ال �ظ��روف املناخية ال�ت��ي ت ��أث��رت بها
العديد من الأ�سر.
وقدمت الهيئة ال�شهادات التقديرية
ل�ل�م�ت�ط��وع�ين وال � � ��دروع ل �ع��دد من
ال �� �ش��رك��اء امل �ح �ل �ي�ين م ��ن اجلهات
املخت�صة ،التي مت التن�سيق والتعاون
معها لتنفيذ م�ب��ادرات الهيئة التي
�شملت الإي� ��واء والإع��ا� �ش��ة وتقدمي
ال��دع��م النف�سي وال�ل��وج���س�ت��ي� ،إىل
جانب تنفيذ مبادرة "لون حياتهم"
ال� �ت ��ي ت �� �ض �م �ن��ت � �ص �ي��ان��ة وت�أهيل
امل�ساكن التي ت�ضررت جراء ال�سيول
والأمطار.
ول � ��دى خم��اط �ب �ت��ه ح �ف��ل التكرمي
نقل �سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي
الأمني العام املكلف للهالل الأحمر
الإم � � ��ارات � � ��ي� � ،ش �ك��ر � �س �م��و ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
احل��اك��م يف منطقة ال�ظ�ف��رة رئي�س
الهيئة للمتطوعني على جهودهم
يف م �� �س��ان��دة امل �ت ��أث��ري��ن ،والوقوف
بجانبهم يف تلك الظروف الطارئة
و�أع��رب عن تقدير الإدارة العليا يف
الهيئة للمتطوعني على مبادراتهم
املتميزة يف جماالت العمل التطوعي
والإن�ساين ،وما يقومون به من �أدوار
كبرية لتعزيز دور الدولة الرائد يف ت�ت��اب��ع ع��ن ك�ث��ب امل� �ب ��ادرات النبيلة
هذا املجال احليوي.
التي ي�ضطلع بها املتطوعون وتثمن
وق� ��ال اجل�ن�ي�ب��ي �إن الإدارة العليا م��واق�ف�ه��م امل���ش��رف��ة جت��اه �إخوانهم

و�أك��د �سمو ويل عهد عجمان يف كلمة ل��ه بهذه املنا�سبة� ،أن ال�ي��وم الوطني
ال�سعودي ..يوم توحيد اململكة و�شعبها حتت راية واحدة وقيادة ر�شيدة �أر�ست
دعائم تلك الدولة الفتية رغم عظم التحديات حيث مت ّكنت ب�صرب وحنكة
وع��زم وت�صميم من قيادتها من جناح تلو الآخ��ر ومن �إجن��از اىل اجن��از عزز
النه�ضة احلقيقة ال�شاملة التي ت�شهدها اململكة يف جميع املجاالت والأ�صعدة،
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية والتنموية عرب �سنوات من
العمل ال�شاق واجلهد املتوا�صل من �أجل ا�سعاد ابنائها.
و�أ�شاد �سموه بال�سيا�سة احلكيمة لل�سعودية والتي جعلتها حتتل اليوم مكانتها
املرموقة امل�ستحقة يف املجال العربي والإقليمي والإ�سالمي والعاملي وت�أثريها
الكبري والوا�ضح يف ق�ضايا الأمتني العربية واال�سالمية والعامل مما اك�سبها

احرتام وتقدير اجلميع.
و�أ�ضاف �سموه " �إننا يف هذه املنا�سبة الوطنية اخلالدة نعتز ونفخر بالعالقات
القوية والرا�سخة واملتجذرة التي جتمع بني قيادة البلدين وب�ين �شعبينا
ال�شقيقني والتي �أ�سا�سها الدين واللغة والتاريخ والهدف الواحد وتتجلي يف
معاين الأخوة الود والإخاء والعادات والتقاليد امل�شرتكة".
وقال �سموه يف ختام كلمته " ندعو اهلل �أن يدمي على اململكة الأمن والأمان،
والنه�ضة واالزده��ار ،واخلري والرخاء ،واملزيد من الإجن��ازات يف ظل القيادة
احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة".
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الوقفة القوية للمتطوعني بجانب
املت�ضررين منذ البداية وحتى عودة
الأو� �ض��اع �إىل طبيعتها ،ع��ززت دور
ه�ي�ئ��ة ال �ه�لال الأح �م��ر يف التعامل
اجل�ي��د م��ع ه��ذه ال �ظ��روف ،ورفعت
�أ� �س �ه �م �ه��ا يف جم � ��ال اال�ستجابة
الإن �� �س��ان �ي��ة ع�ل��ى ��س��اح�ت�ه��ا املحلية،
و�أ� �ض��اف "هذا م��ا مل�سناه ع��ن قرب
م��ن خ�ل�ال زي��ارت �ن��ا امل �ي��دان �ي��ة لكم
و�أن �ت��م ت � ��ؤدون دورك� ��م ب�ه�م��ة عالية
وك �ف��اءة واق� �ت ��دار ،وت �ق��وم��ون بدور
فاعل يف جت�سيد الأه ��داف واملبادئ
التطوعية ال�سامية ،وال�ت��ي ت�سعى
الهيئة دائ�م��ا لتعزيزها م��ن خالل
ن�شر ثقافة التطوع وغ��ر���س قيمها
وم�ضامينها ب�ين قطاعات املجتمع
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،وك � ��ذل � ��ك م � ��ن خ�ل�ال
�إي�ج��اد ك��ادر تطوعي م�ؤهل ومدرب
ي���س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ع��ام��ل م ��ن الأح � ��داث
الطارئة ويقود عملياتها الإن�سانية
وي�ح�ق��ق تطلعاتها ع�ل��ى ال�ساحتني
امل�ح�ل�ي��ة واخلارجية" .وق ��ال نائب
الأمني العام لل�ش�ؤون املحلية " �إننا
�إذ نحتفي ال�ي��وم باملتطوعني ف�إننا
ن��ؤك��د لهم م��دى فخرنا واعتزازنا
مب �ب��ادرات �ه��م ال �ن �ب �ي �ل��ة ومواقفهم
الإن�سانية الأ�صيلة ،ونعلن لهم عن
غبطتنا و��س��رورن��ا بجميل �صنعهم
وعظيم بذلهم ،فهم �أجنحة الهالل
ال�ت��ي يحلق ب�ه��ا ع��ال�ي��ا يف ف�ضاءات
العطاء الإن�ساين الرحبة ،والر�صيد
احلقيقي مل�ستقبل هيئتنا الوطنية".
يذكر �أن عدد املتطوعني يف الهالل
الأحمر الإماراتي بلغ �أكرث من 16
�أل ��ف م�ت�ط��وع ،وب �ل��غ ع��دد ال�ساعات
ال �ت �ط��وع �ي��ة م �ن ��ذ ال � �ع� ��ام 2013
يف الإن�سانية وت��وج��ه دائ�م��ا بتعزيز م�سرية الهالل الأحمر نحو املزيد والثناء للمتطوعني على جهودهم ال� �ه�ل�ال الأح � �م ��ر اخل��ا� �ص��ة بدعم من جانبه �أك��د �سعادة را�شد مبارك وحتى الآن حوايل مليوين �ساعة يف
التطوعية ،معربا عن تقدير الهيئة ق ��درات امل�ت�ط��وع�ين لأداء ر�سالتهم املن�صوري نائب الأمني العام لقطاع خمتلف الأعمال امليدانية الإغاثية
ق�ي��م ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي يف املجتمع من التميز والعطاء.
امل �� �س��اع��دات امل�ح�ل�ي��ة يف ال�ه�ي�ئ��ة� ،أن والإن�سانية ب�صورة عامة.
وا��س�ت�ق�ط��اب ك� ��وادر ت�ط��وع�ي��ة تقود وج � � ��دد يف خ � �ت� ��ام ك �ل �م �ت��ه ال�شكر للجهات ال��راع�ي��ة لأن�شطة وبرامج ال�سامية بكفاءة عالية واقتدار.

الهالل الأحمر يكرم املتطوعني امل�شاركني يف �إيواء املت�ضررين
من الأمطار وال�سيول الأخرية يف الإمارات ال�شمالية

�شرطة ال�شارقة حتبط ترويج  216كيلوجراما من املخدرات يف عملية ال�صيد الثمني
•• ال�شارقة-وام:

تركيب وحدات ريا�ضية بحدائق منطقة الظفرة
•• الظفرة -الفجر:

قامت بلدية منطقة الظفرة ،التابعة لدائرة البلديات
والنقل برتكيب وح��دات ريا�ضة خارجية موزعة على
مناطق خمتلفة يف مدن منطقة الظفرة ،وذلك �ضمن
م�شروع �إن���ش��اء احل��دائ��ق امل�صغرة يف مناطق متفرقة
�ضمن املرحلة الأوىل من امل�شروع على م�ستوى مدن
املنطقة.
ويهدف امل�شروع �إىل ت�شجيع زوار احلدائق على ممار�سة

الريا�ضة يف املناطق اخلارجية وحت�سني ال�صحة العامة
يف املجتمع .وت�ت��وزع ال��وح��دات الريا�ضية على مناطق
متفرقة باملنطقة وذلك يف كل من احلديقة الريا�ضية
وحديقة املرابع واحلديقة العامة ومم�شى حو�ض غرب
3مبدينة زاي��د ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض حدائق مدينة
امل��رف ��أ ،ومدينة غياثي .لتعزيز ك�ف��اءة �إدارة الأ�صول
والبنى التحتية واملرافق العامة واحلفاظ على فعاليتها
لرفع جودة احلياة وتعزيز مكانة الإمارة عاملياً ك�أف�ضل
الوجهات للحياة والعمل والزيارة.

«�شرطة �أبوظبي» و «هيئة �أبوظبي للدفاع املدين»
تنجحان ب�إخالء وت�أمني موقع يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر

جنحت فرق �شرطة �أبوظبي وهيئة �أبوظبي للدفاع املدين،
وبا�ستجابة �سريعة يف �إخ�لاء وت�أمني موقع ح��ادث انهيار
جزئي يف م�سجد قيد الإن�شاء مبنطقة البطني يف �أبوظبي.
وك��ان مركز القيادة والتحكم يف �إدارة العمليات "غرفة
العمليات" ب�شرطة �أبوظبي تلقى بالغاً �أم�س اخلمي�س
ب��وق��وع ح��ادث انهيار ج��زئ��ي لهيكل م�سجد قيد الإن�شاء
وفور تلقي البالغ حتركت فرق اال�ستجابة وبا�شرت مهام

الإخالء وت�أمني املوقع و�إزالة �أي خطر قد يُهدد ال�سالمة
للعمال .و�أ�سفر احل��ادث عن وق��وع �إ�صابات تراوحت بني
الب�سيطة وامل�ت��و��س�ط��ة ،مت نقلها جميعاً �إىل امل�ست�شفى
لتلقي العالج ال�لازم والت��زال التحقيقات جارية ملعرفة
مالب�سات احلادث .ودعت �شرطة �أبوظبي وهيئة �أبوظبي
للدفاع امل��دين �إىل �ضرورة ا�ستقاء املعلومات من اجلهات
الر�سمية واحل�صول على الأخبار من امل�صادر الإعالمية
املوثوقة وذات امل�صداقية ،وجتنب ن�شر �أو تداول ال�شائعات
واملعلومات املغلوطة.

�أح�ب�ط��ت �إدارة مكافحة امل �خ��درات ب��ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ال�شارقة ،بالتن�سيق وال�ت�ع��اون م��ع نظريتيها يف �أب��وظ�ب��ي و�أم
القيوين خمططاً دولياً لتهريب  216كيلوجراماً من املواد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية عرب �أحد املنافذ البحرية يف الدولة
بغر�ض ال�تروي��ج واالجت ��ار بها يف عملية نوعية �أُط�ل��ق عليها
"ال�صيد الثمني".
وقال املقدم ماجد الع�سم مدير �إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة
ال�شارقة " ت�أتي عملية ال�صيد الثمني يف �إط��ار اجلهود التي
تبذلها �شرطة ال�شارقة لإح�ب��اط خمططات جت��ار ومروجي
املخدرات يف ن�شر �سمومهم بني �شباب الوطن" م�ؤكدا �أن رجال
مكافحة امل�خ��درات يقفون باملر�صاد لكل من ت�سول له نف�سه
امل�سا�س ب�أمن وا�ستقرار املجتمع. و�أو�ضح �أنه بعد ورود معلومات
موثوقة امل�صدر تفيد بوجود ت�شكيل ع�صابي خارج الدولة ي�سعى

�إىل تهريب وترويج امل��واد املخدرة يف الدولة مت ت�شكيل فريق
متخ�ص�ص ملراقبة ور�صد وحتليل البيانات ،ومت حتديد هوية
امل�ستلم الرئي�سي الذي َقدِ م �إىل الدولة عرب �أحد املنافذ اجلوية
وهو �أحد �أع�ضاء الت�شكيل الع�صابي من اجلن�سية الآ�سيوية.
و�أ�شار املقدم الع�سم �إىل �أن الفريق املتخ�ص�ص وا�صل عمله حيث
مت و�ضع املتهم حتت املراقبة الدقيقة على مدار ال�ساعة متهيداً
ل�ضبطه حيث اتخذ �أحد امل�ساكن ال�شعبية يف �إحدى الإمارات
امل�ج��اورة م�ق��راً ل��ه لتخزين امل��واد امل�سمومة ومت التو�صل �إىل
موعد ومكان ا�ستالم ال�شحنة يف �أحد �شواطئ الإمارة وتخزينها
يف مقر �سكنه ومتت مداهمة مقر �سكنه والقب�ض عليه وبعد
التفتي�ش تبني �أن بحوزته  216كيلوجراماً من املواد املخدرة
مكونة من  170كيلوجراماً من خمدر احل�شي�ش و 46كيلو
ج��رام�اً من خم��در الكري�ستال و� 500أل��ف قر�ص من خمدر
الكبتاجون وبالتحقيق مع املتهم �أف��اد ب��أن الكمية امل�ضبوطة
تعود �إىل �أرب�ع��ة ت�شكيالت ع�صابية وال ي��زال التحقيق جارياً

ل�ضبط بقية الأطراف.
و�أ�شار مدير �إدارة مكافحة املخدرات �أن �شرطة ال�شارقة متتلك
ف��رق مكافحة خم��درات على م�ستوى ع��الٍ من االحرتافية يف
العمل وهي على �أهبة اال�ستعداد للتعامل مع خمتلف الظروف
حيث تعترب ق�ضايا امل �خ��درات م��ن الق�ضايا ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل
دق��ة �شديدة ومتابعة م�ستمرة م��ؤك��داً �سعي �شرطة ال�شارقة
يف الك�شف عن جميع حم��اوالت االجت��ار �أو التهريب �أو ترويج
امل �خ��درات ت�ع��زي��زاً لأم ��ن وا��س�ت�ق��رار املجتمع م���ش�ي��داً ب�أهمية
التن�سيق والتعاون مع خمتلف الأجهزة ال�شرطية على م�ستوى
الدولة للحد من هذه الآفةالتي تهدد �أمن املجتمعات .وتدعو
�شرطة ال�شارقة �أف��راد املجتمع �إىل التعاون يف حماية املجتمع
خا�صة ال�شباب من الوقوع يف براثن املخدرات وذلك بالإبالغ
على الرقم � 8004654أو عرب الربيد الإلكرتوين @dea
 shjpolice.gov.aeيف ح��ال ر�صدهم �أي حالة م�شتبه
فيها.

وزارة ال�صحة توا�صل تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية للتمري�ض والقبالة 2026 - 2022
•• دبي  -وام:

ن �ظ �م��ت وزارة ال �� �ص �ح ��ة ووق ��اي ��ة
املجتمع  -متمثلة يف اللجنة الوطنية
ل� ��� �ش� ��ؤون ال �ت �م��ري ����ض وال �ق �ب ��ال ��ة -
ور� �ش��ة ع�م��ل وط�ن�ي��ة يف دب��ي بعنوان
"اال�سرتاتيجية ال��وط�ن�ي��ة ملهنتي
التمري�ض والقبالة خارطة الطريق
 " 2026 - 2022ا�ستهدفت
ت �ط��وي��ر �آل� �ي ��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذ واملتابعة
والتقييم ل�ضمان التطبيق الأمثل
لال�سرتاتيجية ب��ال�ت�ع��اون م��ع كافة
اجلهات وال�شركاء اال�سرتاتيجيني،
بعد اعتمادها م��ن جمل�س ال ��وزراء.
تهدف اال�سرتاتيجية الوطنية �إىل
ت�ع��زي��ز ح��وك�م��ة م�ه�ن�ت��ي التمري�ض
وال �ق �ب��ال��ة م ��ن خ �ل�ال ال�سيا�ســات
واملمار�ســات التنظيمية املهنيــة �إىل
امل�ســاهمة يف حتقيق �أه��داف التنمية
امل�ســتدامة وتخطيط و�إدارة القــوى
ال�ع��ام�ل��ة م��ن ال�ك�ـ�ـ��وادر التمري�ضية
وال �ق��اب�لات م��ن ح�ي��ث اال�ســتقطاب
واال� �س �ـ �ـ �ت �ب �ق��اء يف امل �ه �ن��ة ا�ســتجابة
لالحتياجات والأول��وي��ات ال�صحية
ب��ال��دول��ة .و� �ش��ارك يف ال��ور��ش��ة التي
ا�ستمرت خم�سة �أيام معايل الدكتورة
روي ��دا امل�ع��اي�ط��ة م�ست�شارة الأم�ي�رة
منى بنت احل�سني لل�صحة العامة
وتنمية املجتمع يف الأردن و�سعادة
�أحمد الد�شتي الوكيل امل�ساعد لقطاع
اخلدمات امل�ساندة والدكتورة �سمية
ال�ب�ل��و��ش��ي رئ�ي���س��ة ال�ل�ج�ن��ة الوطنية
العليا للتمري�ض وال�ق�ب��ال��ة مديرة

�إدارة التمري�ض يف م�ؤ�س�سة الإمارات
ل�ل�خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة ومم �ث �ل��ون عن
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني واجلهات
الت�شريعية وال�صحية والأكادميية
بالدولة وعدد من اخلرباء الدوليني
يف جمال التمري�ض والقبالة.
وقال �أحمد الد�شتي  -يف كلمة افتتاح
الور�شة التي �ألقاها نيابة عن �سعادة
الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل
وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع � -إن
تعزيز مهنتي التمري�ض والقبالة
تعترب من الأولويات اال�سرتاتيجية
ل� �ل ��وزارة ن �ظ��راً لأه �م �ي��ة ه ��ذه املهنة
الإن�سانية النبيلة التي ميثل �أفرادها
ال�ق�ل��ب ال�ن��اب����ض مل�ن�ظ��وم��ة الرعاية
ال�صحية كما �أنهم حجر ال��زاوي��ة يف
خم�ت�ل��ف امل�ن���ش��آت ال�صحية ولذلك
�أطلقت ال��وزارة العديد من الربامج
ال� �س �ت �ق �ط��اب وا� �س �ت �ب �ق��اء الكفاءات
امل ��ؤه �ل��ة وامل�ت�خ���ص���ص��ة م��ن الكوادر

التمري�ضية والقابالت.
و�أع��رب الد�شتي ع��ن تقديره للدور
الفعال الذي �أدته الكوادر التمري�ضية
يف ظ��ل ج��ائ�ح��ة كوفيد� -19ضمن
�أبطال خط الدفاع الأول وما قدمته
م ��ن ت �� �ض �ح �ي��ات وت � �ف� ��انٍ يف خدمة
الوطن .ب��دوره لفت �سعادة الدكتور
يو�سف ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة
الإم � ��ارات ل�ل�خ��دم��ات ال�صحية  -يف
ت�صريح له على هام�ش عقد الور�شة
 �إىل �أن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنيةل�ل�ت�م��ري����ض وال �ق �ب��ال��ة ت�ت�م��ا��ش��ى مع
توجيهات القيادة احلكيمة املتمثلة
ب��اال��س�ت�ث�م��ار يف ال �ك �ف��اءات واملواهب
ال��وط �ن �ي��ة وت �ع��زي��ز دوره� � ��ا يف دفع
جهود التنمية وا�ستدامتها بجميع
القطاعات احليوية ال�سيما يف القطاع
ال�صحي انطالقاً من دورها املحوري
يف تطوير خطط الرعاية ال�صحية
امل�ستقبلية ودعم متطلبات التغطية

ال�صحية ال�شاملة مبا ي�سهم يف �إر�ساء
منظومة رع��اي��ة �صحية وف��ق �أعلى
املعايري العاملية �ضمن ر�ؤية الإمارات
للخم�سني عاما القادمة.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أو�� �ض� �ح ��ت ال ��دك �ت ��ورة
�سمية البلو�شي �أن ال��ور��ش��ة ناق�شت
ت� �ط ��وي ��ر حم � � ��اور اال�سرتاتيجية
والأط � �ـ � �ـ ��ر ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي �ـ �ـ��ة الوطنية
للتمري�ض وال�ق�ب��ال��ة وال�ت��ي ت�شــمل
نطــاق املمار�ســة ومعايري الكفاءات
الوظيفيــة والتخ�ص�صية ،وقواعد
ال���س�ـ�ـ�ل��وك امل�ه�ن��ي وح�ق�ـ�ـ��وق املر�ضى
بالإ�ضافة �إىل املعاييــر وال�سيا�ســات
التي تدعم التخ�ص�صــات التمري�ضية
والتطوير املهني .وتناولت الور�شة
فر�ص تعزيز �آليات الر�صد امل�ســتمر
ل� � �ك � ��وادر ال �ت �م ��ري �� ��ض وال� �ق ��اب�ل�ات
ب��ا��س�ـ�ـ�ت�خ��دام امل ��ؤ� �ش �ـ �ـ��رات القيا�ســية
واال� � �س � �ت � �ف ��ادة ب �� �ش �ك��ل �أف� ��� �ض ��ل من
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات والأب� �ح ��اث.
�إ� �ض��اف��ة �إىل م�ن��اق���ش��ة ع ��دة حماور
تعنى بالتعليم الأكادميي للتمري�ض
وال� �ق� �ب ��ال ��ة .وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت معايل
ال��دك �ت��ورة روي � ��دا امل �ع��اي �ط��ة �أ� �س��رار
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن��اج��ح لال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة للتمري�ض وال�ق�ب��ال��ة من
خالل ال�شراكة الفعالة؛ بينما تناولت
ال��دك �ت��ورة ��س�م�ي��ة ال�ب�ل��و��ش��ي حمور
التنظيم الفعال واحلوكمة والقيادة
� �ض �م��ن اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة .وحتدثت
زل �ي �خ��ة ي��و� �س��ف احل��و� �س �ن��ي رئي�سة
التمري�ض مبدينة ال�شيخ �شخبوط
ال �ط �ب �ي��ة ع ��ن ن� �ظ ��ام �إدارة القوى

ال �ع��ام �ل��ة يف ال�ت�م��ري����ض والقبالة؛
فيما �س ّلط الربوف�سور �أجمد قنديل،
م�ف��و���ض جل�ن��ة االع�ت�م��اد الأكادميي
يف وزارة الرتبية والتعليم �أبوظبي
ال�ضوء على جودة التعليم واالبتكار
والتطوير املهني ،وب��دوره��ا عر�ضت
ف��رح��ة ح �ج��ي م���س�ت���ش��ارة متري�ض
يف م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � � ��ارات للخدمات
ال�صحية ،حم��ور امل�م��ار��س��ة القائمة
ع �ل��ى ال �ب �ح��ث والأدل� � ��ة وال�ب�راه�ي�ن.
وا�ستعر�ضت وداد بوحميد مديرة
�إدارة االت �� �ص��ال احل�ك��وم��ي يف وزارة
ال �� �ص �ح��ة ووق� ��اي� ��ة امل �ج �ت �م��ع حمور
الإع�ل��ام ��ض�م��ن اخل �ط��ة االت�صالية
للرتويج عن اال�سرتاتيجية الوطنية
للتمري�ض والقبالة من خالل توعية
املجتمع ب�أهمية املهنتني وا�ستقطاب
ال �ك��وادر امل��واط�ن��ة لتلبية احتياجات
املجتمع ال�صحية وت�سليط ال�ضوء
على املميزات وبيئة العمل اجلاذبة
وذل ��ك م��ن ن��اح�ي��ة ت��وظ�ي��ف ر�سائل
ات�صالية م ��ؤث��رة ت�ستخدم الأدوات
ال �ب �� �ص��ري��ة وال �ف �ن �ي��ة والإب ��داع � �ي ��ة
الأك�ث�ر ت ��أث�يراً وتف�ضيال للمجتمع
مب� ��واد �إع�ل�ام �ي��ة وب �ط��اب��ع �إن�ساين
لرت�سيخ امل�ع�ن��ى ال�ك��ام��ن للمحتوى
ب�أ�سلوب حمفز وملهم .و�أ�شارت �إىل
امل�خ��رج��ات الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي حتققت
يف حت���س�ين ن�ت��ائ��ج امل ��ؤ� �ش��ر الوطني
لن�سبة املواطنني امللتحقني مبهنتي
ال �ت �م��ري ����ض وال �ق �ب ��ال ��ة م ��ع خطط
لزيادة الإقبال بناء على برامج متتد
�إىل العام .2026
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بلدية مدينة العني تطور معايري فنية لتحقيق ا�ستوائية تنفيذ الطرق يف املدينة
•• العني-وام:

طورت بلدية مدينة العني معايري فنية ت�ستند على �أف�ضل املمار�سات العاملية
لتحقيق �أف�ضل ا�ستوائية عند تنفيذ و�صيانة �شبكة الطرق يف املدينة ،بهدف
ت��وف�ير ط��رق �أك�ث�ر ان�سيابية وراح ��ة و�أم ��ان مل�ستخدميها مب��ا ي�ع��زز كفاءة
الأ�صول والبنى التحتية واملرافق العامة واحلفاظ على فعاليتها على املدى
البعيد.
وقالت املهند�سة �شماء الكعبي يف �إدارة الطرق والبنية التحتية� ،ساهمت هذه
املعايري يف خلو الطرق اجلديدة يف املدينة �أو التي يتم �صيانتها م�ؤخراً من
التموجات �أو عدم اال�ستوائية يف �سطح الأ�سفلت والتي تعترب �أحد �أ�شكال
العجز التي تظهر على �سطح الر�صف املرن لهذه الطرق  ،والتي ت�ؤثر على

06

راحة و�أمان ال�سري للمركبات يف �شوارع مدينة العني ،حيث يحقق االلتزام
والتقيد بهذه املعايري املتمثلة يف توزان عمليات الر�صف الأربعة املطبقة يف
م�شاريع الطرق تفادي ظهور التموج وعدم اال�ستوائية و�صو ًال �إىل �أف�ضل
النتائج من حيث اجلودة والراحة والأمان.
و�أ�ضافت الكعبي دعمت املعايري الفنية التي مت تطويرها توفري معدات
مبنظومة تقنية حديثة لتنفيذ هذه الطرقات� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل وتدريب
ال�ك��وادر الب�شرية للمقاولني ل�ضمان حتقيق �أف�ضل النتائج واملخرجات،
وا�ستمرارية حتقيق �أع�ل��ى درج��ات ا�ستوائية وجتان�س للطرق ،كما ويتم
متابعة النتائج وحتليلها واتخاذ الإج��راءات التح�سينية مبا يخدم ويحقق
�سعادة وتطلعات �أف��راد املجتمع ومدى ر�ضاهم على �شبكة الطرق مبدينة
العني التي تعمل وفق منظومة وتقنية حديثة.

عرب تنفيذ مبادرات �صحية جمتمعية

مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية يوطد العالقات بني املن�ش�آت العاملة يف الإمارة
•• عجمان -الفجر:

ن �ظ��م م��رك��ز ع �ج �م��ان للم�س�ؤولية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة �إح� ��دى م� �ب ��ادرات غرفة
جتارة و�صناعة عجمان ،بالتعاون مع
امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين عجمان،
م� � �ب � ��ادرة "الفحو�صات الطبية
املجانية" للكادر الإداري والتدري�سي
والعاملني يف مدر�سة منار االميان
اخل�يري��ة اخل��ا��ص��ة التابعة مل�ؤ�س�سة
م� �ن ��ار الإمي � � � ��ار اخل �ي��ري � ��ة ،بهدف
احلفاظ على ال�صحة العامة ودعم
�أن �� �ش �ط��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة عرب
امل �� �س��اه �م��ة يف ت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة �صحية
م�ستدامة.
ت ��أت��ي امل� �ب ��ادرة ��ض�م��ن ج �ه��ود املركز
ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ع�ل�اق��ات وال� �ت� �ع ��اون بني
م�ن���ش��آت ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي وجهات
ال �ن �ف��ع ال �ع��ام ال �ع��ام �ل��ة يف الإم� � ��ارة،
بحيث �شملت امل�ب��ادرة �أك�ثر من 40
م �� �س �ت �ف �ي��د ،ومت ت� �ق ��دمي جمموعة
من الفحو�صات الطبية "ال�سكري،

ال �� �ض �غ��ط ،ك�ت�ل��ة اجل�سم" وتقدمي
اال� �س �ت �� �ش��ارة ال �ط �ب �ي��ة ح� ��ول نتائج
الفحو�صات.
و�أف � � ��اد ن��ا� �ص��ر ال �ظ �ف ��ري الرئي�س
التنفيذي ملركز عجمان للم�س�ؤولية
املجتمعية� ،أن م �ب��ادرة الفحو�صات

ال�ط�ب�ي��ة ت ��أت��ي ��ض�م��ن ج �ه��ود املركز
لتعزيز ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية
ع�بر تنفيذ جمموعة م��ن املبادرات
وال �ف �ع��ال �ي��ات ،وت �ه��دف امل� �ب ��ادرة �إىل
توفري مناخ �صحي يدعم ا�ستمرارية
االع � �م ��ال وي �ح �ق��ق اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة يف

حت�سني م�ستوى ال�صحة العامة عرب
االهتمام ب�صحة الفرد وتنمية ر�أ�س
املال الب�شري كونه العن�صر الأ�سا�سي
يف تقدم املجتمع.
و�أ�ضاف" مركز عجمان للم�س�ؤولية
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ي �ح��ر���ص ع �ل��ى تنويع

�أجندة مبادراته وم�شاريعه ال�سنوية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركائه م��ن اجلهات
احلكومية واخل��ا��ص��ة وال�ن�ف��ع العام
مب ��ا ي�ن�ع�ك����س �إي� �ج ��اب� �اً ع �ل��ى �سعادة
املجتمع وحت�سني ج��ودة احل�ي��اة من
ج��ان��ب وت�ع��زي��ز ال���س�م�ع��ة امل�ؤ�س�سية

للمن�ش�آت من جانب �آخر ،بالإ�ضافة
�إىل ت�شجيع كافة املن�ش�آت على تبني
مم ��ار�� �س ��ات جم �ت �م �ع �ي��ة وامل�شاركة
يف م� ��� �ش ��اري ��ع ت �ن �م��وي��ة جمتمعية
ت ��ؤث��ر ب�شكل �إي �ج��اب��ي ع�ل��ى القطاع
االقت�صادي" من جانبه �أك��د نا�صر

اجلنيبي امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة
م�ن��ار الإمي ��ان اخل�يري��ة يف عجمان،
على جهود مركز عجمان للم�س�ؤولية
املجتمعية يف تنفيذ مبادرات وبرامج
� �س��اه �م��ت ب �� �ش �ك��ل وا�� �ض ��ح يف تنمية
مم ��ار�� �س ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة يف االم � ��ارة

( )300مر�شح لع�ضوية جمل�سي �شورى �أطفال و�شباب ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

بعد جولة ميدانية مل�ؤ�س�سة ربع قرن
ل�صناعة القادة واملبتكرين ،ا�ستهدفت
ج�م�ي��ع م ��دار� ��س ال�ت�ع�ل�ي��م الأ�سا�سي
والثانوي بفئتيها احلكومية واخلا�صة
للبنني وال�ب�ن��ات يف �إم ��ارة ال�شارقة؛
ت� �ق ��دم �أك �ث ��ر م� ��ن ( )300طالباً
وطالبة بالرت�شح لع�ضوية جمل�سي
�شورى �أطفال و�شباب ال�شارقة ،لدورة
االن� �ع� �ق ��اد ال�ب�رمل ��ان �ي ��ة (– 2022
 ،)2024حتت �شعار "ربع قرن من
التميز يف العمل الربملاين".
ً
ج� ��اءت اجل��ول��ة امل �ي��دان �ي��ة ��س�ع�ي�ا من

م�ؤ�س�سة رب��ع ق��رن نحو حتقيق ر�ؤية
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،يف
�إر�ساء قواعد ال�شورى وتن�شئة �أجيال
م�ت�م�ك�ن��ة م ��ن م � �ه ��ارات ال� �ت� �ح ��اور يف
�إط ��ار اح�ت�رام ال ��ر�أي وال ��ر�أي الآخر،
ق��ادرة على مواكبة متغريات احلياة
وامل�شاركة ب�أفكارها ال�ب� ّن��اءة يف �صنع
امل�ستقبل.
و��ش� ّك�ل��ت "ربع قرن" ع��دة جل��ان من
موظفي م�ؤ�س�ساتها املنظمة لربنامج
ال � �� � �ش ��ورى ،وامل �ت �م �ث �ل��ة يف (�أط � �ف ��ال
ال���ش��ارق��ة ،ن��ا��ش�ئ��ة ال���ش��ارق��ة و�سجايا

ال�شارقة اخلريية تطلق حملة (�أيادي العطاء)
لدعم مت�ضرري ال�سيول يف ال�سودان وباك�ستان

•• ال�شارقة  -وام:

�أطلقت جمعية ال�شارقة اخلريية حملتها الإغاثية "�أيادي العطاء" لدعم
مت�ضرري الفي�ضانات يف جمهوريتي ال�سودان ال�شقيقة وباك�ستان ال�صديقة
وذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي نظمته �أم�س مبقر غرفة جتارة و�صناعة
ال�شارقة .ح�ضر امل�ؤمتر ال�صحفي حممد را�شد بن بيات نائب رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية وع�ب��داهلل �سلطان بن خ��ادم املدير التنفيذي للجمعية وعلي
حممد الرا�شدي رئي�س قطاع املوارد واال�ستثمار وعدد من ر�ؤ�ساء القطاعات
ومدراء الإدارات والأق�سام باجلمعية وممثلي و�سائل الإعالم املحلية.
و�أك��د حممد را�شد بن بيات �أن حملة "�أيادي العطاء" جت�سيد حقيقي لنهج
ال�ع�ط��اء الإن���س��اين ال��ذي تنتهجه دول��ة الإم� ��ارات وتعترب جمعية ال�شارقة
اخلريية جزءا من هذه اجلهود التي تقدمها الدولة للمعوزين واملت�ضررين
من الكوارث حول العامل م�شريا �إىل �أن هذه احلملة التي ندعو من خاللها
اجلمهور لتقدمي الدعم وامل�ساهمة ت�ستهدف �إغاثة الأخ��وة املت�ضررين من
الفي�ضانات وال�سيول يف ال���س��ودان وباك�ستان ون�ح��ن ب��دورن��ا نوا�صل تعبئة
اجلهود من خالل ا�ستقبال دعم املح�سنني لتجهيز القدر الأكرب من امل�ساعدات
بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�سفارات الدولة يف البلدين
وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /اح�م��د حممد
ط� �ل� �ب ��ه اال�� � �ش� � �ق � ��ر  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )A27099647يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة امل�صرية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ك��ام �ل��ه ادم
ج� �م ��ال  ،اث �ي ��وب ��ا اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )EP4783816يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ب� ��� �س ��م اهلل
ج ��ان ا��س�ل��م خ ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )DV8798663يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /حم� �م ��د عبد
احلفيظ حممد عبدالر�ؤوف،
ال�ه�ن��د اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز �سفره
رقم ( )V8334190يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال �ه �ن��دي��ة او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ت �ي��ات ال� ��� �ش ��ارق ��ة) ،ل �ت �ن �ف �ي��ذ خطة
اجلولة امليدانية ،التي �شملت املدار�س
امل�ستهدفة املنت�شرة يف خمتلف مدن
�إم��ارة ال�شارقة واملنطقتني ال�شرقية
وال ��و�� �س� �ط ��ى� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل م ��راك ��ز
م�ؤ�س�سات ربع قرن ،ومدينة ال�شارقة
للخدمات الإن�سانية.
وت�ضمنت اجلولة العديد من الفقرات
من �أب��رزه��ا� ،إلقاء ال�ضوء على الدور
ال��ري��ادي مل�ؤ�س�سة رب��ع ق��رن يف تنمية
م��واه��ب وم�ه��ارات الأط�ف��ال وال�شباب
وت �ط��وي��ر ق��درات �ه��م ع �ل��ى م ��دى 25
ع��ام �اً ،مب��ا يحقق ت��وج�ه��ات امل�ؤ�س�سة
ور�ؤي �ت �ه��ا "�شريك جمتمعي يف بناء

�أجيال واعية وم�ؤثرة" ،عرب االهتمام
مبجموعة وا�سعة من املهارات املوائمة
مل��ا تقدمه م��راك��ز م�ؤ�س�ساتها الأربع
من برامج هادفة ،ت�سهم يف بناء �أجيال
ت��واك��ب امل�ع��رف��ة وال�ت�ق��دم وت���ش��ارك يف
�صنعه وتطويره .كما ا�شتملت اجلولة
على تعريف الطلبة يف الفئات العمرية
امل�ستهدفة ب�أهداف ومبادئ ال�شورى
و�آل �ي��ة و� �ش��روط ال�تر��ش�ي��ح لع�ضوية
جم �ل �� �س��ي � � �ش ��ورى �أط � �ف� ��ال و�شباب
ال���ش��ارق��ة يف دورة ان�ع�ق��اده��ا ال�سابع
ع�شر للأطفال يف الفئة العمرية من
� 8إىل  11ع��ام�اً ،وال�ث��ام��ن لل�شباب
يف الأع �م��ار م��ن � 13إىل  16عاماً،

وع� � ��ززت م ��ن ال ��رب ��ط ب�ي�ن القطاع
اخلا�ص وجهات النفع العام ،م�شيداً
بال�شراكة اال�سرتاتيجية بني املركز
وامل��ؤ��س���س��ة يف تنفيذ جم�م��وع��ة من
املبادرات النوعية التي تخدم اهداف
وتطلعات الطرفني.
وتابع "املبادرة لها �أثر �إيجابي على
�صحة ال �ك��ادر ال�ت��دري���س��ي واالداري
مل ��در�� �س ��ة م� �ن ��ار االمي � � ��ان اخل�ي�ري ��ة
اخل��ا��ص��ة ،كما ت�ع��زز ال��وع��ي ب�أهمية
�أج� ��راء ال�ف�ح��و��ص��ات الطبية ب�شكل
دوري ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى من ��ط حياة
�صحية".
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر �أن امل� ��رك� ��ز نظم
م � ��ؤخ� ��راً ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جمموعة
ثومبي للرعاية ال�صحية "مبادرة
�صحية لتوفري الفحو�صات الطبية
املجانية ملوظفي فندق رادي�سون بلو
عجمان" ،بحيث ا�ستفاد من املبادرة
 60م��وظ �ف �اً ،ك�م��ا ي�ح��ر���ص املركز
على تكثيف مبادراته خالل املرحلة
القادمة.

على م��دى عامني يخو�ض الأع�ضاء
خ�لال�ه�م��ا ب��اق��ة ن��وع�ي��ة م��ن الربامج
املتقدمة وور�ش العمل التدريبية التي
متكنهم من فهم الثقافة الربملانية،
وت�ساعدهم يف مناق�شة ق�ضايا املدر�سة
وامل �ج �ت �م��ع وط � ��رح الأف � �ك� ��ار وت �ب ��ادل
الآراء وال�ت�ح��اور م��ع كبار امل�س�ؤولني
يف املجتمع املحلي والإم��ارات��ي .ومت
ت��زوي��د �إدارات امل ��دار� ��س امل�ستهدفة
باملواد الرتويجية ،كالأفالم الق�صرية
وامل�ل���ص�ق��ات الإل�ك�ترون�ي��ة التعريفية
حلث الطلبة وتعزيز الدافعية لديهم الرائدة على م�ستوى العامل العربي ،مدار�س �إم��ارة ال�شارقة بالتعاون مع تزينت ال���ش��وارع وال �ط��رق الرئي�سية
ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج ال�شورى �إ��ض��اف��ة �إىل تعميم راب ��ط الت�سجيل م�ؤ�س�سة الإم� ��ارات للتعليم املدر�سي لإم ��ارة ال���ش��ارق��ة ب�ع��دد م��ن اللوحات
الذي يُعد من �أهم التجارب الربملانية والت��ر� �ش��ح الإل� �ك�ت�روين ع�ل��ى جميع وهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ،كما الإعالنية.

ي�ستك�شف توظيف امليتافري�س والذكاء اال�صطناعي يف مواجهة الأزمات

التدمري الإبداعي يفتح �أبواب التنمية والفر�ص يف
الدويل لالت�صال احلكومي 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

ي� � ��� � �ش � ��ارك ع � � � ��دد م � � ��ن اخل � �ب� ��راء
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن �أب� ��رزه� ��م الدكتور
ث��اب��ت النابل�سي ،م�ؤ�س�س ورئي�س
جم�ل����س �إدارة "ت�شالنجر تيم"
لال�ست�شارات ،وم ��ارك فريدمان،
م�س�ؤول وخم�ترع التطبيقات من
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا،
وال �ل �ي��دي ب��روف���س��ور ون �ـ��دي هـال،
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة Web
 Science Trustبجامعة
�� �س ��اوث� �ه ��ام� �ب� �ت ��ون ،يف جل�ستني
ح� ��واري � �ت�ي��ن ب ��امل� �ن� �ت ��دى ال� � ��دويل
ل�لات���ص��ال احل�ك��وم��ي  ،2022يف
دورت��ه الـ  11التي تقام يف -28
� � 29س �ب �ت �م�بر اجل � � ��اري مبركز
�إك�سبو ال�شارقة .وت�أتي اجلل�ستان
��ض�م��ن �أج �ن��دة ف�ع��ال�ي��ات املنتدى،
ال � � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه امل� ��رك� ��ز ال� � ��دويل
لالت�صال احلكومي التابع للمكتب
الإعالمي حلكومة ال�شارقة حتت
�شعار "حتديات وحلول" ،وي�سلط
امل �� �ش��ارك��ون ف�ي�ه�م��ا ال �� �ض��وء على
�أهمية حتفيز االبتكارات واحللول
الإبداعية باعتبارها متثل جوهر
االقت�صاد اجلديد ،واملراهنة على
الآف� � ��اق ال �ت��ي ي�ف�ت�ح�ه��ا ال ��وي ��ب 3
وامليتافري�س والذكاء اال�صطناعي
يف م ��واج �ه��ة امل� �ت� �غ�ي�رات العاملية
والأزمات امل�ستجدة.

الإبداعي" ..م��ا ال� ��ذي ا�ستفاده
العامل؟" ،وتديرها نيفني �صقر،
الإع �ل�ام � �ي� ��ة يف ه �ي �ئ��ة ال�شارقة
ل �ل��إذاع� ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون ،يناق�ش
ك��ل م��ن ال��دك�ت��ور ث��اب��ت النابل�سي،
م ��ؤ� �س ����س ورئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
"ت�شالنجر تيم" لال�ست�شارات،
و�� �س� �ع ��ود ك� ��ات� ��ب ،الدبلوما�سي
والإعالمي ال�سعودي ،وليندا يويه،
اخل� �ب�ي�رة االق �ت �� �ص��ادي��ة واملذيعة
وال� �ك ��ات� �ب ��ة ،وم � � ��ارك ف ��ري ��دم ��ان،
م�س�ؤول التطبيقات ومبتكرها يف
معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ظ��ل الأزم ��ات ا�ستناداً �إىل الإبداع
�أف���ض��ل اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات املبتكرة واالبتكار ،مع الرتكيز على مفهوم
ال �ت��ي مي�ك��ن تبنيها ل�ل�ت�ع��ام��ل مع "التدمري الإبداعي" القائم
الأزمات وحل امل�شكالت� ،إ�ضافة �إىل على تفكيك امل�م��ار��س��ات التنموية
طرح الت�سا�ؤالت ب�ش�أن التخ�ص�صات القدمية لإف�ساح املجال �أمام �آليات
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي ��ة ال� � �ت � ��ي حتتاجها ج��دي��دة تعزز م��ن فهم احلكومات
احل�ك��وم��ات لإج� ��راء حتليل علمي الجت� ��اه� ��ات ال �� �س ��وق وال �ت �ح ��والت
للمتغريات التي تخو�ضها خمتلف االجتماعية والثقافية يف بلدانها
تدمري �إبداعي حلل امل�شكالت ال �ق �ط��اع��ات .وي �ت �ن��اول امل�شاركون خ� �ل ��ال ح� � � ��دوث اال� � �ض � �ط� ��راب� ��ات
وخ � �ل� ��ال اجل� �ل� ��� �س ��ة الرئي�سية يف اجل �ل �� �س��ة ت �ع��زي��ز ب �ي �ئ��ة النمو ال�ع��امل�ي��ة ،مل��ا مي�ث�ل��ه ذل ��ك م��ن �أداة
ال� �ت ��ي حت �م��ل ع � �ن ��وان "التدمري امل�ؤ�س�سي واالجتماعي والفردي يف مهمة للتغلب على الأزمات.

م�ستقبل العامل يف ظل الذكاء
اال�صطناعي
وي�شارك يف اجلل�سة الرئي�سية التي
حتمل عنوان "م�ستقبل العامل بني
ال��وي��ب  3وامل �ي �ت��اف�ير���س والذكاء
اال�صطناعي" ويديرها الإعالمي
ومقدم الربامج �إبراهيم ب��در ،كل
من الليدي بروف�سور ونـدي هـال،
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة Web
 Science Trustبجامعة
� �س��اوث �ه��ام �ب �ت��ون ،وف��اي��ق خمائيل

احل �ج��ازي��ن ،م��دي��ر ع ��ام الوكالة
الأردن�ي��ة (ب�ت�را)،و �أجيت جاوكار،
مدير م�ساق ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف جامعة �أك���س�ف��ورد .وي�ستعر�ض
امل�ت�ح��دث��ون يف اجلل�سة انعكا�سات
ال �ت �ط��ور ال��رق �م��ي والتكنولوجي
وال �ت��وج �ه��ات ال �ع��امل �ي��ة يف الذكاء
اال�صطناعي والعامل االفرتا�ضي
"امليتافري�س" ،و�أث � � � � ��ر ه ��ذه
التحوالت يف جم��ال اال�ستثمارات
ل�ت�ج�ن��ب الأزم � � ��ات يف ظ ��ل تزايد

ام �ت�ل�اك امل���س�ت�خ��دم�ين للأ�صول
الرقمية ،ومنو �شبكة اجليل املقبل
من الإنرتنت .ويتطرق امل�شاركون
�إىل االخ�ت�لاف��ات ب�ين "الويب "3
و"امليتافري�س" والتكامل بينهما يف
امل�ستقبل ،ودور العامل االفرتا�ضي
يف تطوير ا��س�ت�خ��دام��ات العمالت
ال��رق �م �ي��ة ومت �ك�ي�ن امل�ستخدمني
م ��ن ام� �ت�ل�اك ب �ي��ان��ات �ه��م و�إج� � ��راء
م� �ع ��ام�ل�ات� �ه ��م ع�ب��ر مفاتيحهم
اخلا�صة ودون احلاجة لو�سطاء.
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وفد الإمارات يعقد لقاءات رفيعة امل�ستوى على هام�ش الدورة الـ 77للجمعية العامة للأمم املتحدة
•• نيويورك -وام:

عقد وف��د دول��ة الإم� ��ارات امل���ش��ارك يف �أع �م��ال ال ��دورة ال�سابعة وال�سبعني
للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة العديد من االجتماعات رفيعة امل�ستوى،
متعددة الأطراف والثنائية.
ف�ق��د ال�ت�ق��ى م�ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر ،وزي ��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة كال على ح��دة م��ع ،معايل د� .أمينات �شونا ،وزيرة
البيئة والتغري املناخي والتكنولوجيا يف ج��زر امل��ال��دي��ف ،وم�ع��ايل د .جان
دارك م��وج��وام��اري��ا ،وزي��رة البيئة يف جمهورية روان ��دا ،وديفيد مالبا�س،
رئي�س جمموعة البنك ال ��دويل ،و�أل ��وك ��ش��ارم��ا ،رئي�س ال ��دورة ال�ساد�سة
والع�شرين مل�ؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري

املناخ "كوب ،"26وبورج براندي ،رئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي ،وفران�س
تيمرمان�س ،نائب الرئي�س التنفيذي للمفو�ضية الأوروبية ،و�آين دا�سغوبتا،
الرئي�س والرئي�س التنفيذي ملعهد املوارد العاملية.
كما ح�ضر معايل خليفة �شاهني امل��رر ،وزير دول��ة ،االجتماع ال��وزاري العام
الثاين ع�شر للمنتدى العاملي ملكافحة الإره ��اب .،و�شارك معاليه يف ع�شاء
معهد ال�سالم الدويل على امل�ستوى الوزاري املعني ب�آخر التطورات يف �أوروبا
واملتغريات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وال��ذي ا�ست�ضافته
دولة قطر ومركز ويل�سون.
من جانبه ،اجتمع معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان ،وزير دولة،
مع فخامة ح�سن �شيخ حممود ،رئي�س جمهورية ال�صومال االحتادية ،كما
كان ملعاليه نقا�ش مثمر مع فخامة �إيفاري�ست نداي�شيميي ،رئي�س جمهورية

بوروندي ،ومعايل مويكيت�سي ماجورو ،رئي�س وزراء مملكة لي�سوتو.
كما التقى معاليه مع عدد من الوزراء ،مبا يف ذلك معايل فريدريك �شافا،
وزير اخلارجية يف زميبابوي ،ومعايل �سيمون �أويونو �إي�سونو ،وزير خارجية
جمهورية غينيا اال�ستوائية.
واجتمع معاليه مع �سعادة كري�ستيان ب��اك ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
"�أفريقيا و�أمريكا الالتينية وال�شرق الأو�سط والأدنى" يف وزارة اخلارجية
الأملانية.
والتقى معايل �أح�م��د ب��ن علي ال�صايغ ،وزي��ر دول��ة ،م��ع معايل جريميايا
مانيلي ،وزير اخلارجية والتجارة اخلارجية يف جزر �سليمان.
من جانبٍ �آخ��ر ،ح�ضر �سعادة عمر �سيف غبا�ش ،م�ساعد وزي��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية العامة ،حفل ا�ستقبال

�أقامته املنظمة الدولية للفرانكوفونية ،وهي م�ؤ�س�سة تعمل على ن�شر اللغة
الفرن�سية والتعاون ال�سيا�سي والتعليمي واالقت�صادي والثقايف.
و�شارك �سعادة �سلطان ال�شام�سي ،م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل
ل�ش�ؤون التنمية ال��دول�ي��ة ،يف فعالية الأمم املتحدة رفيعة امل�ستوى ب�ش�أن
اال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية امللحّ ة يف القرن الأفريقي ،مبا يف ذلك
ال�صومال و�إثيوبيا وكينيا .كما ح�ضر �سعادته اجتماعاً رفيع امل�ستوى ب�ش�أن
جهود منع ت�سرب النفط م��ن خ��زان �صافر يف البحر الأح �م��ر ،واجتماعاً
حول حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل اال�ستثمار يف تنمية �سكان
الريف .وح�ضر �سعادة يعقوب احلو�سني ،م�ساعد الوزير ل�ش�ؤون املنظمات
الدولية ،االجتماع الوزاري حلركة عدم االنحياز الذي بحث التزامات تعزيز
العمل متعدد الأطراف ملواجهة التحديات العاملية.

بح�ضور فاهم القا�سمي و ال�سفري الفرن�سي يف الدولة
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«عالقات ال�شارقة» ت�ؤ�س�س «الرابطة الفرن�سية» يف الإمارة  ..وتن�ضم ل�شبكة الرابطة الفرن�سية يف الإمارات
االتفاقية تفتح �أبواب التبادل الثقايف والأكادميي بني ال�شارقة واملدن الفرن�سية
•• ال�شارقة-الفجر

�أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�ع�لاق��ات احلكومية
يف ال�شارقة �إن�شاء "�شبكة الرابطة
الفرن�سية" يف الإم��ارة ،وان�ضمامها
�إىل ��ش�ب�ك��ة ال��راب �ط��ة ال�ف��رن���س�ي��ة يف
دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة،
ب�ح���ض��ور ال���ش�ي��خ ف��اه��م القا�سمي،
رئي�س الدائرة ،رئي�س �شبكة الرابطة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ،و�سعادة
كزافييه �شاتيل� ،سفري اجلمهورية
الفرن�سية يف الدولة.
وين�سجم �إن�شاء الرابطة مع امل�شروع
الثقايف واحل�ضاري لإمارة ال�شارقة،
ال��ذي و��ض��ع �أ�س�سه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ،ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
حاكم ال�شارقة.

وج ��رى ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة االن�ضمام
ب�ي�ن ال �� �س �ف��ارة ال�ف��رن���س�ي��ة و�شبكات
ال ��راب �ط ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف �أبوظبي
ودب ��ي وال���ش��ارق��ة ،يف م�ق��ر الدائرة،
بهدف اال�ستفادة من خربات "معهد
الرابطة الفرن�سية" وريادته يف تعليم
اللغة الفرن�سية وتي�سري التوا�صل
بها ،ودع��م جت��ارب املعاهد واملدار�س
الناطقة بالفرن�سية ب��أح��دث طرق
وو�سائل �إتقانها وممار�ستها.
وت �� �س �ع��ى االت� �ف ��اق� �ي ��ة �إىل تطوير
ثقافة مهنية م�شرتكة ب�ين جميع
الأط� � � � � � ��راف ،وت � �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات
الإم ��ارات� �ي ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ال��س�ي�م��ا يف
جم� ��االت ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الرقمية،
وريادة الأعمال ،واالرتقاء مب�ستوى
احرتافية املوظفني من خالل توفري
اال�ست�شارات واال�ستفادة من التجارب

واخلربات املتبادلة ،ومتابعة امل�شاريع
امل�شرتكة يف خمتلف القطاعات.
وح �� �ض��ر ال �ت��وق �ي��ع ك ��ل م ��ن �سعادة
ن ��ات ��ايل ك �ي �ن �ي��دي ،ال �ق �ن �� �ص��ل العام
جلمهورية فرن�سا ،وال�شيخ ماجد
بن عبداهلل القا�سمي ،مدير الدائرة،
وماري لوري �شارييه ،نائب القن�صل
ال� �ع ��ام ،وح �� �س�ين اجل ��زي ��ري ،رئي�س
"�شبكة الرابطة الفرن�سية" يف دبي،
و� �س �ل �ط��ان احل �ج��ي ،رئ �ي ����س "�شبكة
الرابطة الفرن�سية" يف �أبوظبي.
وقال ال�شيخ فاهم القا�سمي" :نرحب
بتوقيع ه��ذه االتفاقية مبا لها من
دالالت على عمق ارت�ب��اط ال�شارقة
مب � ��دن اجل� �م� �ه ��وري ��ة الفرن�سية،
�إذ مت�ت��د �أوج� ��ه ال �ت �ع��اون ب�ي�ن�ن��ا �إىل
خمتلف املجاالت العلمية ،والثقافية،
والإن�سانية ،واالقت�صادية ،وت�شكل

االتفاقية خطوة طبيعية يف م�ساعينا
الرامية لالرتقاء بهذه العالقات �إىل
م�ستويات �أكرث تقدماً".
و�أ� �ض��اف" :تعترب اللغة الفرن�سية
خام�س �أكرث لغة انت�شاراً يف العامل،
كما �أنها اللغة الر�سمية يف  29بلداً،
ومع توفري معهد معتمد لتدري�سها
يف ال���ش��ارق��ة ،ف��إن�ن��ا ال نكتفي فقط
بفتح �أبواب جديدة للمعارف والعلوم
والآداب التي ترثي امل�شهد الثقايف يف
ال�شارقة ،بل نو�سع �آفاق جذب املزيد
م��ن امل �ع��اه��د امل��ؤ��س���س��ات التعليمية
واملدار�س الفرن�سية �إىل الإمارة ،ومع
توقيع ه��ذه االتفاقية ف�إننا نتوقع
زي��ادة ع��دد الناطقني بالفرن�سية يف
ال�شارقة خالل الأعوام املقبلة".
ب��دوره ،ق��ال �سعادة كزافييه �شاتيل،
�إن ه��ذا الإجن��از ال��ذي ن�شهده اليوم

ه��و خ�لا��ص��ة ج�ه��ود ك�ب�يرة �ست�شكل
ن�ق�ط��ة ب��داي��ة مل��زي��د م��ن التوا�صل
واالن �ف �ت��اح امل�ت�ب��ادل ع�ل��ى الثقافتني
الفرن�سية والإماراتية.
و�أ�� �ض ��اف" :لدينا ع�لاق��ات ثقافية
مم�ت��دة ورا��س�خ��ة م��ع ال���ش��ارق��ة التي
احت�ضنت �أول م��در��س��ة فرن�سية يف
الإم � � ��ارات ،ومت �ل��ك ب�ن�ي��ة �أكادميية
م �ت �ط��ورة م�ن�ف�ت�ح��ة ع �ل��ى الثقافات
الأخرى ،ما ميهد ملزيد من التعاون
بيننا يف القطاع التعليمي والثقايف".
و�أكد �سعادة كزافييه �شاتيل ال�شراكة
الوثيقة يف قطاع الن�شر بني ال�شارقة
وفرن�سا ،واالهتمام الدائم مبعر�ض
ال�شارقة ال��دويل الكتاب وامل�شاركة
فيه� ،إذ ت�شكل الفنون والآداب ،على
تنوعها ،نقطة التقاء بني ال�شارقة
وفرن�سا ،والتي �ستعمل الرابطة على

الدفع بها قدماً.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ح�سني اجلزيري،
رئي�س "الرابطة الفرن�سية" يف دبي:
"ي�شكل ت�أ�سي�س الرابطة يف ال�شارقة
ام �ت ��داداً ل�ل�م���ش��روع ال�ث�ق��ايف الكبري
ال��ذي �أر�سى دعائمه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي� ،إذ تعترب ال���ش��ارق��ة �أول
�إمارة ُتد ّر�س اللغة الفرن�سية لطلبة
ال �� �ص �ف��وف الإع� ��دادي� ��ة يف �ستينات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،ح�ي��ث ك��ان��ت �سباق ًة

يف ت��ر� �س �ي��خ ال �ع�ل�اق��ة م ��ع الثقافة
الفرنكفونية".
ب��دوره ،ق��ال �سلطان احلجي ،رئي�س
"الرابطة الفرن�سية" يف �أبوظبي:
"�أتوجه بال�شكر لل�شارقة وللقائمني
على ه��ذه االتفاقية على م��ا بذلوه
م��ن ج �ه��ود ت�ك�ل�ل��ت ب�ت���ش�ك�ي��ل �شبكة
ال��راب �ط��ة ال�ف��رن���س�ي��ة يف الإم � ��ارات،
التي �ستعطي دفعة قوية للعالقات
الثقافية بني الإمارات وفرن�سا".
وت�سعى دائرة العالقات احلكومية يف

ال�شارقة ،من خالل �إن�شاء املعهد يف
الإمارة �إىل �إتاحة فر�صة تعلم اللغة
ال�ف��رن���س�ي��ة ،واالط �ل��اع ع �ل��ى رموز
ال�ث�ق��اف��ة ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة و�أدبائها،
و�إث ��راء امل�شهد الثقايف واحل�ضاري
ال� ��ذي ت�ت�م�ي��ز ب��ه ال �� �ش��ارق��ة بروائع
الأدب الفرن�سي وفنونه املو�سيقية
وامل�سرحية ،حيث يتيح املعهد تو�سيع
�آفاق احلوار احل�ضاري ،باعتبار تعلم
ال �ل �غ��ات �أول ج �� �س��ور ال �ت �ع��رف على
ثقافات وح�ضارات الأمم.

تعزيز ًا لقيم ال�شفافية وبناء ج�سور التوا�صل لطرح الآراء والأفكار والتطلعات

ً
افرتا�ضيا ل�سكان مدينة حممد بن زايد ال�ست�شراف م�ستقبل املنطقة
بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ملتقى
•• �أبوظبي -الفجر

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ،من
خ�ل�ال ب�ل��دي��ة م��رك��ز م��دي�ن��ة زاي ��د،
م �ل �ت �ق��ى م��دي �ن��ة حم �م��د ب ��ن زاي ��د
االف�ت�را� �ض��ي ،ب �ه��دف ب �ن��اء وتعزيز
ج �� �س��ور ال �ت��وا� �ص��ل واالت �� �ص ��ال مع
كافة �أف��راد املجتمع والتعرف على
م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��م ع �ل��ى �أر� � ��ض ال ��واق ��ع،
ورفع ن�سبة ر�ضا �أف��راد املجتمع عن
امل �� �ش��اري��ع وال �ت �ط��ورات واخلدمات
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ل�سكان

م�ن�ط�ق��ة م��دي �ن��ة حم �م��د ب��ن زاي ��د،
من خالل ر�صد متطلباتهم وتلبية
احتياجاتهم وم�ق�ترح��ات�ه��م ،التي
ت���ش�ك��ل �أول ��وي ��ة ق �� �ص��وى بالن�سبة
للبلدية.
و��ش�ه��د امل�ل�ت�ق��ى االف�ترا� �ض��ي الذي
مت م� ��ن خ �ل��ال ب� ��ث م �ب��ا� �ش��ر عرب
تطبيق فريجنا واحل�ساب الر�سمي
للبلدية على �إن���س�ت�غ��رام ،وح�ضره
ممثلون عن القطاعات يف البلدية
و�شركة �أبوظبي للخدمات العامة
(م�ساندة)� ،شهد عر�ضاً للم�شاريع

امل�ن�ج��زة وامل���ش��اري��ع اجل ��اري العمل
عليها ،وامل���ش��اري��ع امل�خ�ط��ط العمل
عليها م�ستقب ً
ال يف منطقة مدينة
حم �م��د ب��ن زاي � ��د ،وك��ذل��ك �أعمال
ال�صيانة ال��دوري��ة للمرافق العامة
والبنية التحتية يف املنطقة.
وقدمت البلدية خالل امللتقى �شرحاً
ح��ول �أه��م اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها
�إىل �سكان منطقة مدينة حممد بن
زاي��د ،و�أت��اح��ت لهم الفر�صة لطرح
�آرائ� �ه ��م وم�ت�ط�ل�ب��ات�ه��م و�أفكارهم
ل�ت�ط��وي��ر امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ت��ي حتر�ص

ال�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى ت��وث�ي�ق�ه��ا ودرا�ستها
وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ب �ه��دف ت�ع��زي��ز معايري
جودة احلياة وتوفري �سبل ال�سعادة
والرفاهية لكافة �أفراد املجتمع.
كما عملت البلدية قبل تنظيم امللتقى
على �إر� �س��ال ر�سائل ن�صية ق�صرية
ل�سكان منطقة م��دي�ن��ة حم�م��د بن
زاي��د ،ون�شر العديد من املن�شورات
ع�بر احل�سابات الر�سمية للبلدية
على م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
وت �ط �ب �ي��ق ف��ري �ج �ن��ا ل�ل��إع�ل�ان عن
امل�ل�ت�ق��ى وم��وع��د ت�ن�ظ�ي�م��ه ،بهدف

ا� �س �ت �ق �ط��اب ق��اط �ن��ي امل �ن �ط �ق��ة من
�أف��راد املجتمع للم�شاركة يف امللتقى
و�إت��اح��ة الفر�صة لهم للتعبري عن
متطلباتهم وتطلعاتهم ملنطقتهم
وما يقدم لهم من خدمات.
هذا وتهدف بلدية مدينة �أبوظبي
من تنظيم مثل ه��ذه امللتقيات �إىل
ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال�شفافية وامل�شاركة،
واال�ست�شراف ،واالبتكار والإيجابية،
وك��ذل��ك االرت� �ق ��اء مب �ع��اي�ير جودة �إىل �إ� �ش��راك ك��اف��ة ��ش��رائ��ح املجتمع ف �ي �ه��ا ،مب ��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م ��ع النه�ضة
احلياة ،وحت�سني اخلدمات واملرافق يف ال ��ر�ؤي ��ة ال ��واح ��دة ن �ح��و حا�ضر ال�شاملة التي ت�شهدها �أبوظبي على
ال �ع��ام��ة وال�ترف �ي �ه �ي��ة ،بالإ�ضافة وم�ستقبل امل�ن��اط��ق ال�ت��ي يعي�شون كافة ال�صعد ،جت�سيداً لر�ؤية القيادة

ال��ر��ش�ي��دة يف �إ��س�ع��اد �أف ��راد املجتمع
وحتقيق �أع�ل��ى معايري اال�ستقرار
والرفاهية واحلياة الهانئة.

الإمارات للخدمات ال�صحية تفوز بجائزة ِ(ذا غلوبال �إك�سلن�س) العاملية

•• دبي -وام:

وا�صلت م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات
ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة حت� �ق� �ي ��ق ال� �ن� �ج ��اح ��ات
وح�صد الإجن��ازات خالل م�سريتها
ال �ت �ط��وي��ري��ة ال �� �ش �م��ول �ي��ة لقطاع
الرعاية ال�صحية يف الدولة وذلك
بعد فوزها بفئتي املوقع الإلكرتوين
وح �� �س��اب��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
يف اجل ��ائ ��زة ال �ع��امل �ي��ة "ذا غلوبال
�إك�سلن�س" التي تركز على التعرف
�إىل �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف جمال

ت�صميم وتطوير املوقع الإلكرتوين
"الويب".
وج��اء ف��وز امل�ؤ�س�سة ب�ه��ذه اجلائزة
ال� �ع ��ري� �ق ��ة �� �ض� �م ��ن ال � �ع� ��دي� ��د من
امل���ش��ارك��ات ال�ت��ي �ضمت �إىل جانب
الإمارات كال من ال�سعودية وم�صر
والواليات املتحدة و�سوي�سرا و�أملانيا
واململكة املتحدة والعراق و�سنغافورة
وبعد قيام جلنة التحكيم بالتحقق
م ��ن جت ��رب ��ة امل �� �س �ت �خ��دم للموقع
الإل� � �ك �ت��روين ال �ت��اب��ع للم�ؤ�س�سة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل واج �ه��ة امل�ستخدم

والت�صميم الذي يركز على العمالء
وامل� �ح� �ت ��وى واالب� �ت� �ك ��ار والتنفيذ
وامل���ش��ارك��ة ال�ع��ام��ة وال��وظ��ائ��ف ذات
القيمة امل�ضافة وامليزات.
و�أك� ��د را� �ش��د �آل ع�ل��ي م��دي��ر �إدارة
االت �� �ص��ال وال�ت���س��وي��ق يف م�ؤ�س�سة
الإم � ��ارات ل�ل�خ��دم��ات ال�صحية �أن
هذا الفوز جاء تتويجاً جلهود فريق
ال�ع�م��ل يف امل��ؤ��س���س��ة ال �ت��ي حتر�ص
ب��إ��س�ت�م��رار ع�ل��ى رف��ع ك �ف��اءة الأداء
وتعزيز القدرات ومتكني الطاقات
العاملة فيها من خالل توفري بيئة

ع�م��ل حتفيزية وم��وات �ي��ة لرت�سيخ
�أدوات االبتكار والعمل بروح الفريق
ال��واح��د ملوا�صلة ال��ري��ادة وحتقيق
الإجن� � � � � ��ازات ال� �ن ��وع� �ي ��ة يف جميع
جم� � ��االت وت �خ �� �ص �� �ص��ات الرعاية
ال�صحية.
وق � ��ال �إن ه� ��ذا ال� �ف ��وز ي ��رف ��ع من
م � �� � �س � ��ؤول � �ي� ��ات ج� �م� �ي ��ع ال � � �ك � ��وادر
الوظيفية والإداري��ة جتاه احلفاظ
ع �ل��ى امل�ك�ت���س�ب��ات وب� ��ذل م��زي��د من
اجل�ه��ود ال�ستدامة حتقيق النجاح
والريادة وموا�صلة ا�ستكمال �سل�سلة

النجاحات ال�ت��ي حققتها امل�ؤ�س�سة
منذ انطالقها يف �أب��ري��ل من العام
 ،2021حيث متكنت خالل فرتة
وج �ي��زة م��ن ح���ص��د م��ا ي �ق��ارب 65
جائزة عاملية.
ب��دوره��ا �أو� �ض �ح��ت ال �ع �ن��ود احل ��داد
رئي�سة ق�سم االت�صال الإلكرتوين
�أن م��ؤ��س���س��ة الإم� � ��ارات للخدمات
ال�صحية متكنت �ضمن م�سريتها
ال�ت�ط��وي��ري��ة وع�ب�ر ا�سرتاتيجيتها
ال �ت��ي ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ب �ن��اء ال� �ق ��درات
وت� �ع ��زي ��ز ال � �ك � �ف� ��اءات م� ��ن حتقيق

الإجن� � ��ازات ال�ن��وع�ي��ة ،م���ش�يرة �إىل
�أن ه��ذا الفوز ج��اء ثمرة للتوظيف
املثايل للمكت�سبات امل�ؤ�س�سية التي
و�صلت �إىل م�ستويات غري م�سبوقة
ت���ش�م��ل ال�ق�ي��م االب �ت �ك��اري��ة وثقافة
االب ��داع واحل �ف��اظ ع�ل��ى املكت�سبات
وا�ستدامة تر�سيخ الريادة والتميز
للم�ؤ�س�سة .و�أ�ضافت �أن جهود فريق
ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ة يف ت�صميم �آليات
و�أدوات مبتكرة �أ�سهمت يف االرتقاء
يف امل�ن�ظ��وم��ة ال��رق�م�ي��ة مب��ا ي�شمل
ذل��ك املوقع الإل�ك�تروين وح�سابات

ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي التابعة
للم�ؤ�س�سة وق��ادت �إىل حتقيق هذا
الإجن � ��از ال �ن��وع��ي م�ث�م�ن��ة اجلهود
ال� �ك� �ب�ي�رة ال� �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا ال � �ك ��وادر

ال��وظ�ي�ف�ي��ة وم�ساعيها �إىل تعزيز
وتطوير منظومة القنوات الرقمية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة مب� ��ا ي �ت �� �س��ق مع
توجهات وا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة.

ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ونقل املحكوم عليهم دائرة الطاقة والأمن ال�سيرباين ي�ستعر�ضان خطط
الإمارات وبولندا توقعان اتفاقية ق�ضائية �شاملة
حماية قطاع الطاقة من الهجمات الإلكرتونية
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

وقعت دولة الإمارات العربية املتحدة
وجمهورية بولندا ،اتفاقية ق�ضائية
� �ش��ام �ل��ة يف امل� � �ج � ��االت الق�ضائية
والقانونية ،تتعلق بت�سليم املجرمني
ون�ق��ل امل�ح�ك��وم عليهم وامل���س��اع��دة يف
امل�سائل اجلنائية.
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة يف �أب��وظ �ب��ي معايل
عبداهلل بن �سلطان بن عواد النعيمي
وزي��ر ال�ع��دل ،وم�ع��ايل مي�شال وو�س
وزير دولة يف وزارة العدل البولندية
وذلك بح�ضور �سعادة يعقوب كا�سرب
�سالويك �سفري جمهورية بولندا لدى
الدولة ،و�سعادة املهند�س عبدالرحمن وال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ت �ن��وع��ة ،وم ��ن بينها
احلمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة ،ات�ف��اق�ي��ات ت�سليم امل �ج��رم�ين ،ونقل
والقا�ضي عبدالرحمن مراد البلو�شي املحكوم عليهم ،وامل�ساعدة يف امل�سائل
القائم ب�أعمال وكيل الوزارة امل�ساعد اجل �ن��ائ �ي��ة .و�أك� � ��د م �ع��ال �ي��ه حر�ص
ل�ل���ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة .و�أ� �ش��اد معايل وزارة ال�ع��دل على تعزيز التعاون يف
عبداهلل بن �سلطان بن عواد النعيمي امل�ج��االت القانونية والق�ضائية مع
وزي��ر العدل  -خ�لال مرا�سم توقيع جميع الدول ،من خالل اتباع �أف�ضل
االت�ف��اق�ي��ة  -ب��ال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي مع امل�م��ار��س��ات املطبقة يف امل�ح��اك��م على
جمهورية بولندا والعالقة الوثيقة م�ستوى العامل ..م�شريا �إىل حر�ص
بني البلدين ،واحل��ر���ص على تعزيز ال � � ��وزارة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م ��ا ت�ضمنته
ه��ذا التعاون يف امل�ج��االت الق�ضائية االتفاقية وموا�صلة العمل امل�شرتك

ناق�شت دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف �أبوظبي،
وجمل�س الأم��ن ال�سيرباين حلكومة
دول��ة الإم ��ارات ،اخلطط امل�ستقبلية
ل �ل��دائ��رة ،وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل حماية
القطاع م��ن الهجمات الإلكرتونية
وربط مكوّناته مبركز عمليات الأمن
ال�سيرباين الوطني.
وبحث �سعادة املهند�س �أحمد حممد
ال��رم �ي �ث��ي ،وك �ي��ل دائ � ��رة ال �ط��اق��ة يف
�أبوظبي خالل لقائه �سعادة الدكتور
حممد حمد الكويتي ،رئي�س جمل�س
الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين حل �ك��وم��ة دول��ة
الإم ��ارات �أب��رز املخاطر التي تواجه
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ،وب��الأخ ����ص املتعلقة
ب��الأم��ن ال���س�ي�براين وال �ت��ي تت�سارع
وت�ي�رت� �ه ��ا م� ��ع ت� ��� �س ��ارع ال� �ت� �ط ��ورات
واالب� �ت� �ك ��ارات ال �ت��ي ي���ش�ه��ده��ا قطاع
التكنولوجيا.
وعر�ض الرميثي خالل اللقاء جهود
ال��دائ��رة يف مواجهة خم��اط��ر الأمن
ال �� �س �ي�ب�راين ،وذل� ��ك ب �ع��د ا�ستكمال
تطوير �إطار عمل للأمن ال�سيرباين
ي�شمل احلوكمة والإر�شادات املتع ّلقة

مب ��ا ي �ك �ف��ل حت �ق �ي��ق اال�� �س� �ت� �ف ��ادة ما
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وق��ال �إن توقيع هذه
االتفاقية يعزز وب�شكل كبري حتقيق
ال�ع��دال��ة يف جم��االت مكافحة غ�سل
الأم ��وال ومت��وي��ل الإره ��اب واالجتار
بالب�شر وتهريب املخدرات واجلرمية
امل�ن�ظ�م��ة ،م���ش�يراً �إىل �أه�م�ي��ة تبادل
اخل�ب��رات وم�ت��اب�ع��ة ع�م�ل�ي��ات تنفيذ
االت �ف ��اق �ي ��ات امل �� �ش�ت�رك��ة مب ��ا يخدم
ر�سالة العدالة ومفهومها .من جانبه
ثمن معايل مي�شال وو�س وزير دولة

يف وزارة ال�ع��دل البولندية اجلهود
ال�ت��ي ب��ذل��ت يف امل�ف��او��ض��ات و�أثمرت
عن توقيع االتفاقية بني اجلانبني،
وا� �ص �ف��ا ال �ع�ل�اق��ات ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة مع
الإم ��ارات ب�أنها متينة وق��وي��ة ،وقال
 :ي�سعدنا ت�ك��ري����س ذل��ك م��ن خالل
التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي
يف امل �ج��االت القانونية والق�ضائية،
ال�ت��ي �سيتوا�صل العمل على دعمها
وتعزيزها مبا يخدم م�صالح البلدين
ال�صديقني.

ب� �ق� �ط ��اع ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وال �ع �م �ل �ي��ات اخل��ا� �ص��ة ب ��إن �ت��اج ونقل
وت ��وزي ��ع ال �ط ��اق ��ة ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل
ا� �س �ت �ك �م��ال ت�ق�ي�ي��م � �ش��رك��ات الإن� �ت ��اج
امل�ستقل للكهرباء وامل �ي��اه و�شركات
النقل والتوزيع طبقاً للإطار ال�صادر
عن الدائرة.
من جانبه ا�ستعر�ض الدكتور حممد
ال �ك��وي �ت��ي م �� �ش��اري��ع جم�ل����س الأم ��ن

ال� ��� �س� �ي�ب�راين ع �ل ��ى م �� �س �ت��وى كافة
ال �ق �ط��اع��ات يف ال� ��دول� ��ة ،واخلطط
امل�ستقبلية ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل حماية
ورب ��ط ك��اف��ة م��راك��ز ع�م�ل�ي��ات الأمن
ال���س�ي�براين مب��رك��ز ع�م�ل�ي��ات الأم��ن
ال�سيرباين الوطني.
وت � �ط � ��رق رئ� �ي� �� ��س جم �ل �� ��س الأم� � ��ن
ال�سيرباين �إىل اجلهود التي تبذلها
الدولة من �أجل تعزيز الوعي بالأمن

ال�سيرباين ،بالإ�ضافة �إىل دور فريق
اال�ستجابة ل�ط��وارئ احلا�سب الآيل
يف ح �م��اي��ة ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة لكافة
القطاعات ،ومنها قطاع الطاقة ،كما
ا�ستعر�ض الور�ش والربامج التدريبية
املتخ�ص�صة بالأمن ال�سيرباين ،والتي
تهدف �إىل تدريب العاملني يف كافة
القطاعات وتعزيز قدراتهم املعرفية
حول مفهوم الأمن ال�سيرباين.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سدرة ال�شام
لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 4400096:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عمر حممد �سعيد �سليمان ال�شبلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�شيده ميلود احمد بن مهدي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :وعد الكمال
ال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3769363:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة طيب حبيب اليا�س حبيب ال�سقاف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه وليد خلفان علي الري�سى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
موت�شيو�سكني لبيع م�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 4153875:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كراج �صباح الورد
رخ�صة رقم CN 2502100:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد حممد را�شد �سامل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد نكيبو خدا بخ�ش الرئي�سى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الربق لغ�سيل
ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2691678:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عجالن را�شد �سامل خلفان املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ماجد حممد عبداهلل املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اك�سربي�شن كافيه
رخ�صة رقم CN 2451086:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مروه علي حمد �سبعان الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبداهلل عبده �سعيد العزعزى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة1012531/

جتارة عامة
رخ�صة رقم CN 3838170:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :رويال الظفرة
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2769174:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عتيق حممد را�شد حممد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد را�شد حممد املزروعي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون �شاكوال للرجال
رخ�صة رقم  CN 2074506 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ماجد حمبوب ربانى حمبوب ربانى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة ماجد حمبوب ربانى حمبوب ربانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عادل عبدالكرمي حممد �صابر االمريى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �شاكوال للرجال

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون فوفا لل�سيدات
رخ�صة رقم  CN 2744830 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سيه م�ستور %100
تعديل مدير � /إ�ضافة ا�سيه م�ستور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جميله املر حممد بن حريز الفال�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 100000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون فوفا لل�سيدات

CHAKWAL GENTS SALOON

FOFA LADIES SALOON

�إىل� /صالون �شاكوال للرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل� /صالون فوفا لل�سيدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CHAKWAL GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

FOFA LADEIS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز داميوند كود لل�سيارات
رخ�صة رقم  CN 3770572 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة يامن حممد انور ال�شمرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يامن حممد انور ال�شمرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل مبارك النخريه بطى ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز داميوند كود لل�سيارات

�إعــــــــــالن

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بايونري
فايت لل�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 2067981:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باي
ميم للزهور
رخ�صة رقم CN 4163613:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز بينك مي �أب للتجميل ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1927633 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جوليا حممد جوده اللوح من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جوليا حممد جوده اللوح من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مي�سون حممد �سامل حايز املحريبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز بينك مي �أب للتجميل ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كراج ايدل ون ل�صبغ و�سمكرة
ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 4280656 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /كراج ايدل ون ل�صبغ و�سمكرة ال�سيارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركه بو�سكو لالمنيوم والزجاج ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 4068549 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ماجد �سعيد عبداهلل امل�سافرى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ماجد �سعيد عبداهلل امل�سافرى من � % 51إىل %100
تعديل مدير � /إ�ضافة ماجد �سعيد عبداهلل امل�سافرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بوكوتو مانى �سبا�ستان
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركه بو�سكو لالمنيوم والزجاج ذ.م.م

�إعــــــــــالن

DIAMOND CODE AUTO CENTER

PINK ME UP BEAUTY CENTRE L.L.C

�إىل /مركز داميوند كود لل�سيارات �-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
DIAMOND CODE AUTO CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

PINK ME UP BEAUTY CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /مركز بينك مي �أب للتجميل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

IDOL ONE DENTING AND PAINTING GARAGE

�إىل /كراج ايدل ون مليكانيك و�صبغ ال�سيارات
IDOL ONE MECHANIC AND PAINTING GARAGE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط  /حذف �سمكرة املركبات 4520001
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

BOSCO ALUMINIUM AND GLASS CO L.L.C

�إىل� /شركة بو�سكو لالملنيوم والزجاج � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BOSCO ALUMINIUM AND GLASS CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تربيل فايف ل�صيانة املكيفات
رخ�صة رقم  CN 2434995 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد اعظم حممد ا�شفاق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد اعظم حممد ا�شفاق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمه حممد على
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تربيل فايف ل�صيانة املكيفات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تريو لتنجيد املفرو�شات
رخ�صة رقم  CN 2834228 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدول منوف هازى نور احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل يون�س عبداهلل على البلو�شى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل نوع رخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تريو لتنجيد املفرو�شات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم ملوك اليمن للماكوالت ال�شعبية

TRIPLE FIVE AIR CONDITIONERS MAINTENANCE

TRIO FURNITURE UPHOLSTERY

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ميدكري للخدمات العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 3967181 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نا�صر عبداهلل نا�صر باحلريان الظاهرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نا�صر عبداهلل نا�صر باحلريان الظاهرى من � % 100إىل %50
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد احلجى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد احلجى %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ميدكري للخدمات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /تربيل فايف ل�صيانة املكيفات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /تريو لتنجيد املفرو�شات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /ميدكري للخدمات العامة ذ.م.م

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

MEDCARE GENERAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

TRIPLE FIVE AIR CONDITIONERS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

TRIO FURNITURE UPHOLSTERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

MEDCARE GENERAL SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم  CN 3650158 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة ناف�س كورنوجوت
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد مبارك �سعد اجلدحى املهرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ملوك اليمن للماكوالت ال�شعبية
MULUOK ALYEMEN RESTAURANT FOR POPULAR FOOD

�إىل /مطعم فود جنك�شن اك�سرب�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FOOD JUNCTION EXPRESS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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ترا�س :دعم �أوكرانيا �سي�ستمر حلني انت�صارها
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

ت�ع� ّه��دت رئي�سة ال� ��وزراء ال�بري�ط��ان�ي��ة ل�ي��ز ت��را���س يف
خ �ط��اب �أم� ��ام اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة �أنّ
يوا�صل بلدها تقدمي الدعم الع�سكري لأوكرانيا �إىل
حني انت�صارها على رو�سيا.
وقالت ترا�س من على منرب املنظمة الدولية �إ ّنه “يف
هذه اللحظة احلرجة من النزاع� ،أعد ب�أ ّننا �سنوا�صل،
�أو نزيد ،دعمنا الع�سكري لأوكرانيا طاملا لزم الأمر
لن ن�ستكني �إال عندما تنت�صر �أوكرانيا».
وبذلك تكون ترا�س قد حذت حذو العديد من القادة

و�سط ات�ساع رقعة االحتجاجات

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أكد رئي�س الواليات امل ّتحدة جو بايدن
ت�ضامن ال�شعب الأم�يرك��ي مع الن�ساء
الإي��ران�ي��ات يف وق��ت �أف��ادت فيه تقارير
ع��ن مقتل ثمانية �أ��ش�خ��ا���ص يف �إيران
منذ تفجر االحتجاجات املنددة بوفاة
مه�سا �أميني بعد �أن احتجزتها “�شرطة
الأخالق».
ويف خطابه �أمام اجلمعية العامة للأمم
امل �ت �ح��دة ب�ع��د وق ��ت ق���ص�ير ع�ل��ى كلمة
الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي ،حيا
بايدن املتظاهرين و�أك��د دعمه لإحياء
االتفاق النووي مع طهران.
وق� ��ال م��ن ع �ل��ى م �ن�بر االمم املتحدة
“نقف اىل جانب �شعب اي��ران ال�شجاع
واالي� ��ران � �ي� ��ات ال �� �ش �ج��اع��ات ،وال ��ذي ��ن
ي �ت �ظ��اه��رون ال �ي��وم دف��اع��ا ع��ن �أب�سط
حقوقهم».
وانفجر الغ�ضب ال�شعبي يف ال�شارع منذ
�أن �أعلنت ال�سلطات اجلمعة وفاة ال�شابة
البالغة من العمر  22عاما وه��ي من
منطقة كرد�ستان يف �شمال غرب �إيران
وال �ت��ي ك��ان��ت �أوق �ف ��ت يف � 13أي �ل��ول/
��س�ب�ت�م�بر يف ط� �ه ��ران ب �ح �ج��ة ارت � ��داء
“مالب�س غري حمت�شمة».
وي �ق��ول ن��ا��ش�ط��ون �إن م�ه���س��ا ،وا�سمها
ال �ك��ردي زي �ن��ة ،ت�ع� ّر��ض��ت ل�ضربة على
الر�أ�س �أثناء احتجازها ،وهو �أمر تنفيه
ال�سلطات الإي��ران�ي��ة ال�ت��ي �أعلنت فتح
حتقيق يف احل��ادث��ة .و�أظ�ه��رت �أ�شرطة فيديو ّ
مت تداولها
بكثافة على مواقع التوا�صل االجتماعي �أن بني املحتجني
ن�ساء خلعن الأو�شحة عن ر�ؤو�سهن وعمدن اىل �إلقائها يف
ق�ص
نريان �أ�شعلت يف الطريق ،بينما عمدت �أخريات اىل ّ
�شعورهن ب�شكل ق�صري يف حترك رمزي.
و�سُ معت هتافات بني املتظاهرين يف طهران “ال للحجاب،
ال للعمامة ،نعم للحرية وامل�ساواة».
وخرجت تظاهرات يف مدن عدة وال �سيما يف �شمال �إيران،
ليل الأربعاء لليلة اخلام�سة على التوايل ،و�أفاد ن�شطاء عن
وقوع ا�شتباكات يف مدن من بينها �أورميا و�سرد�شت.
يف جنوب �إي ��ران �أظ�ه��رت ت�سجيالت م�صورة يعتقد �أنها
بتاريخ الأربعاء ،متظاهرين وهم ي�ضرمون النار ب�صورة
عمالقة على جانب مبنى للجرنال قا�سم �سليماين ،قائد
احلر�س الثوري الذي قتل يف �ضربة �أمريكية يف العراق عام
.2020
وذكرت و�سائل �إعالم �إيرانية ر�سمية �أن رقعة االحتجاجات
امتدت �إىل  15مدينة ،م�شرية اىل �أن ال�شرطة ا�ستخدمت
ال�غ��از امل�سيل للدموع وف� ّرق��ت ح�شودا جمعت ق��راب��ة �ألف

الغربيني الذين �ش ّنوا من على منرب اجلمعية العامة
هجوماً حا ّداً على الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ال ��ذي �أم ��ر يف ال �ي��وم نف�سه بتعبئة ج��زء م��ن قوات
االحتياط ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن��ه لي�س يف عجلة
من �أمره لإنهاء النزاع .وقالت ترا�س �إنّ قرار بوتني
ا�ستدعاء جزء من احتياطي جي�شه يعك�س “الف�شل
الذريع” ال��ذي منيت ب��ه ق��وات��ه يف حماولتها غزو
�أوكرانيا ويع ّزز ت�صميم احللفاء الغربيني على دعم
كييف للت�صدّي لهذا الغزو.
و�أ�ضافت “بينما �أنا �أحتدّث ،هناك �أ�سلحة بريطانية
جديدة ت�صل �إىل �أوكرانيا».

و�أ ّك ��دت زعيمة ح��زب املحافظني التي ت��و ّل��ت رئا�سة
الوزراء م�ؤخراً �أنّ بالدها تتعهّد �إنفاق ثالثة يف املئة
من �إجمايل ناجتها املح ّلي على موازنة الدفاع بحلول
 ،2030وه��ي ن�سبة �أع�ل��ى بكثري م��ن احل � ّد الأدنى
ال�ب��ال��غ  2%وامل�ف�تر���ض ب��ال��دول الأع���ض��اء يف حلف
�شمال الأطل�سي �إنفاقه على الأغ��را���ض الدفاعية.
و�أتى هذا الت�صريح يف الوقت الذي تتزايد فيه ب�أنحاء
خمتلفة من العامل النامي الأ�صوات املندّدة بكميات
الأم� ��وال الهائلة ال�ت��ي ينفقها ال�غ��رب مل � ّد �أوكرانيا
ب��الأ��س�ل�ح��ة .ويف خطابها دع��ت ت��را���س �إىل الوحدة
االقت�صادية ب�صفتها �أداة ف ّعالة للت�صدّي للعدوان.

ه�ن��اك ط��ري��ق �آخ ��ر مم�ك��ن .ط��ري��ق مع
اقت�صاد �أقوى وم�شاركة فاعلة �أكرث مع
املجموعة الدولية».
وق� ��ال ال��رئ �ي ����س ال�ف��رن���س��ي �إميانويل
ماكرون �إنه طلب من رئي�سي يف اجتماع
م �ع��ه ال �ث�ل�اث ��اء ع �ل��ى ه��ام ����ش انعقاد
اجلمعية العام ل�ل�أمم املتحدة� ،إظهار
“احرتام حلقوق املر�أة».
واالح�ت�ج��اج��ات يف �إي ��ران ه��ي الأخطر
م �ن��ذ ا� �ض �ط ��راب ��ات ت �� �ش��ري��ن ال �ث ��اين/
نوفمرب  2019ب���ش��أن ارت �ف��اع �أ�سعار
الوقود.
وي ��رى ال �ب��اح��ث يف م��رك��ز “�إيري�س”
دافيد ريغوليه روز املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن
الإيراين� ،أن التظاهرات “ت�شكل خ�ضة
مهمة” يف �إي� ��ران ،م�ضيفا �أن ��ه “من
ال�صعب التكهن بكيفية انتهائها ،لكن
هناك عزلة تامة بني ال�سلطات العالقة
عند ( )...الثورة الإ�سالمية وجمتمع
�أكرث علمانية».
وبد�أت التظاهرات اجلمعة يف حمافظة
ك��رد� �س �ت��ان الإي ��ران� �ي ��ة ،م���س�ق��ط ر�أ� ��س
�أميني ،حيث �أعلن املحافظ �إ�سماعيل
زاري ك��و� �ش��ا ال �ث�ل�اث��اء م �ق �ت��ل ثالثة
�أ�شخا�ص يف “ظروف م�شبوهة” ويف
�إطار “خمطط للعدو».
و�أعلن قائد �شرطة كرد�ستان علي �أزادي
الأربعاء وفاة �شخ�ص رابع ،وفق ما نقلت
وكالة �أنباء “ت�سنيم” الإيرانية.
وق� �ت ��ل م� �ت� �ظ ��اه ��ران “خالل �أع� �م ��ال
ال�شغب” يف حمافظة كرمان�شاه ،على ما �أعلن مدعي عام
املحافظة �شهرام ك��رام��ي حممال امل�س�ؤولية يف ذل��ك اىل
“عنا�صر مناه�ضني للثورة».
و�أف��ادت منظمة “هنكاو” حلقوق الإن�سان الكردية التي
تتخذ يف ال�ن�روج م�ق��را الأرب �ع��اء ع��ن مقتل متظاهرين
يبلغان  16و 23عاما ،ليال يف حمافظة �أذربيجان الغربية
ب�شمال غرب �إيران.
كما جرح � 450شخ�صا واع ُتقل  ،500بح�سب املنظمة.
ومل يت�سن الت�أكد من الأرقام من م�صادر م�ستقلة.
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت منظمة ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة “�أمن�ستي” �إ ّن
�إج �م��ايل ع��دد قتلى االاح�ت�ج��اج��ات بلغ ثمانية ،ه��م �ستة
رجال وامر�أة وطفل.
ون �دّدت املنظمة احلقوقية الدولية بـ”القمع الوح�شي”
و”اال�ستخدام غري القانوين للر�صا�ص والكرات الفوالذية
وال�غ��از امل�سيل للدموع وخراطيم املياه والع�صي لتفريق
املتظاهرين».
وم�ساء الأربعاء واجه العديد من م�ستخدمي الإنرتنت يف
�إيران �صعوبات يف التوا�صل عرب ال�شبكات االجتماعية.

بايدن ي�ؤكد ت�ضامنه مع «الإيرانيات ال�شجاعات»

•• نيويورك�-أ ف ب

رفعت املدعية العامة لوالية نيويورك
ليتي�شا جيم�س �أم�س الأول الأربعاء
دع ��وى م��دن�ي��ة � �ض � ّد دون��ال��د ترامب
وثالثة من �أوالده يف �إط��ار التحقيق
حول املمار�سات ال�ضريبية ملجموعته
“منظمة ترامب” ،م�ضيّقة الطوق
ال �ق �� �ض��ائ��ي ح ��ول ال��رئ �ي ����س ال�سابق
اجلمهوري.
و�أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت ل� �ي� �ت� �ي� ��� �ش ��ا ج� �ي� �م� �� ��س،
الدميوقراطية التي تخو�ض معركة
ق�ضائية �ضد امللياردير منذ �سنوات،

��ش�خ����ص .وق��ال��ت جم�م��وع��ة “�آرتيكل  ”19احلقوقية
وم�ق��ره��ا ل�ن��دن �إن�ه��ا ت�شعر “بقلق ب��ال��غ �إزاء ت�ق��اري��ر عن
اال�ستخدام غري القانوين للقوة من جانب ال�شرطة وقوات
الأمن الإيرانية” ومنها ا�ستخدام الذخرية احلية.
وذكرت وكالة “�إرنا” للأنباء �أن املتظاهرين عطلوا حركة
املرور يف بع�ض املناطق و�أ�شعلوا النار مب�ستوعبات النفايات
ومركبات ال�شرطة ،ور�شقوا قوات الأمن باحلجارة وردّدوا
�شعارات مناه�ضة للنظام .و�شملت االحتجاجات الليلة
املا�ضية ط�ه��ران وم��دن��ا �أخ��رى مب��ا فيها م�شهد يف �شمال
��ش��رق ال �ب�لاد ،وت�بري��ز يف ال�شمال ال�غ��رب��ي ،و�أ��ص�ف�ه��ان يف
الو�سط و�شرياز يف اجلنوب ،وفق �إرنا.
كما هتف املتظاهرون “املوت للدكتاتور” ،و”ن�ساء ،حياة،
حرية” ،وف ��ق �أ� �ش��رط��ة ال�ف�ي��دي��و امل �ت��داول��ة ع�ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي على الرغم من القيود التي فر�ضت
على الإنرتنت وفق مر�صد مراقبة ال�شبكة “نيتبلوك�س»،
و�ألقى املر�شد الأعلى للجمهورية �صباح الأربعاء خطابا يف
طهران مل يتط ّرق فيه اىل وفاة �أميني وال اىل االحتجاجات.
لكن من على منرب الأمم املتحدة� ،أ�شار الرئي�س الإيراين
�إبراهيم رئي�سي �إىل وف��اة ن�ساء من ال�سكان الأ�صليني يف

كندا وممار�سات �إ�سرائيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
و”وح�شية” تنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة جت��اه ن�ساء من
�أقليات دينية.
وق ��ال “طاملا ل��دي�ن��ا ه��ذا ال�ك�ي��ل مبكيالني وح�ي��ث يرتكز
االنتباه فقط على جهة واحدة ولي�س على الكل ،لن يكون
لدينا عدالة و�إن�صاف حقيقيان».
كما انتقد ال�شروط الغربية لإحياء االتفاق النووي املربم
ع��ام  2015م�شددا على �أن ب�لاده “ال ت�سعى �إىل �صنع
�أ�سلحة ن��ووي��ة �أو ح�ي��ازت�ه��ا ،وال م�ك��ان ل�ه��ذه الأ��س�ل�ح��ة يف
عقيدتنا».
وك��ان وزي��ر اخلارجية الربيطاين جيم�س كليفريل قال
لوكالة فران�س بر�س يف نيويورك “يجب �أن يتنبه القادة
الإيرانيون اىل �أن النا�س غري را�ضني عن االجت��اه الذي
�سلكوه” ،م���ض�ي�ف��ا “ميكنهم ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن طموحهم
باحل�صول على �أ�سلحة نووية .ميكنهم التوقف عن قمع
الأ�صوات داخل بالدهم .ميكنهم وقف �أن�شطتهم املزعزعة
لال�ستقرار» .وت��اب��ع “يف نهاية امل�ط��اف ،يجب ان يراجع
ال�ق��ادة االي��ران�ي��ون �أنف�سهم .يجب �أن يت�ساءلوا مل��اذا هنا
مثل ه��ذا ال�ع��دد م��ن الإي��ران �ي�ين م�ستائني ،وم��ا اذا كان

ترامب و�أوالده مالحقون يف نيويورك بتهمة التهرب ال�ضريبي

�أنها تطالب بتعوي�ضات بقيمة 250
مليون دوالر با�سم والي��ة نيويورك
ومبنع ترامب و�أوالده دونالد جونيور
و�إيفانكا و�إريك من �إدارة �شركات.
وقالت لل�صحافيني “نقا�ضي دونالد
ترامب خلرقه القانون  ...لتحقيق
ارباح �شخ�صية ولأ�سرته ول�شركته».
وت���ض��اف ه��ذه ال��دع��وى �إىل املتاعب
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا ترامب
�إذ يحقق الق�ضاء ب���ش��أن �ضلوعه يف

امل �� �س��اع��ي ل�ق�ل��ب ن �ت��ائ��ج االنتخابات
الرئا�سية التي هزمه فيها جو بايدن
ع � ��ام  ،2020ودوره يف الهجوم
العنيف الذي �شنه �أن�صاره على مقر
الكونغر�س يف  6كانون الثاين-يناير
 ،2021وم�ؤخرا حيازته وثائق من
الأر��ش�ي��ف ال��رئ��ا��س��ي ��ص��ادره��ا مكتب
التحقيقات ال �ف��درايل (�إف ب��ي �آي)
خالل عملية دهم �أجراها يف مقره يف
فلوريدا “مار�-آ-الغو».

ويف ه��ذا امل�ل��ف الأخ�ي�ر ،بتت حمكمة
فدرالية الأربعاء ل�صالح وزارة العدل،
ف��أج��ازت لها موا�صلة مراجعة ق�سم
من الوثائق امل�صادرة هي حوايل مئة
وثيقة م�صنفة “�سرية».
و��ش�ك��ل ه ��ذا احل �ك��م ن�ك���س��ة للرئي�س
ال�سابق بعدما واف�ق��ت وزارة العدل
ع �ل��ى ط �ل �ب��ه ت �ع �ي�ين خ �ب�ي�ر م�ستقل
ملراجعة �آالف الوثائق التي �ضبطها
الإف بي �آي ،ما �أنهى خالفا كان مينع

حتى الآن املحققني الفدراليني من
التدقيق يف امل�ضبوطات.
وال ي ��واج ��ه ت ��رام ��ب ح �ت��ى الآن �أي
م�لاح �ق��ات ج�ن��ائ�ي��ة يف �أي م��ن هذه
ال�ق���ض��اي��ا ،يف وق ��ت ي�ب�ح��ث �صراحة
�إمكانية الرت�شح النتخابات .2024
وق��ال��ت ليتي�شا جيم�س �إن ال�شكوى
املرفوعة �أم��ام املحكمة العليا لوالية
ن�ي��وي��ورك “تثبت �أن دون��ال��د ترامب
�ضخم القيمة ال�صافية (لأمالكه)

مبليارات ال ��دوالرات ل�ل�إث��راء ب�صفة
غري قانونية وخ��داع النظام وكذلك
خداعنا جميعا».
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن � ��ه “تالعب ب�صورة
متكررة ومتوا�صلة” بقيمة �أ�صوله
م��ن �أج��ل “ح�ض امل�صارف على منح
م�ن�ظ�م��ة ت ��رام ��ب ق��رو� �ض��ا ب�شروط
�أف�ضل” و”دفع ق � ��در �أق � � ��ل من
ال�ضرائب” وكذلك “حل�ض �شركات
الت�أمني على منحه تغطية حل ّد �أعلى
وب�أق�ساط �أدنى».
وتابعت “باخت�صار ،ك��ذب للح�صول
على منافع مالية كبرية».

يقتاتون على �أوراق ال�شجر ..ح�صار �إرهابي يهدد � 30ألفا ببوركينا فا�سو
•• عوا�صم-وكاالت

يدخل ح�صار اجلماعات الإرهابية لبلدات يف حمافظة
ياغا �شمايل بوركينا فا�سو� ،شهره الثالث ،و�سط توقعات
ب�سقوط �أكرث من � 30ألف �شخ�ص يف دوامة املجاعة.
وتقا�سي بلدة �سببا ال�صغرية يف ياغا القريبة من حدود
النيجر ،من ح�صار جمموعة �إرهابية لها منذ يوليو
املا�ضي ،حيث يعي�ش هناك � 30ألف �شخ�ص.
ووف��ق تقارير حملية ،ف��إن �سكان البلدة يتغذون على
�أوراق الأ��ش�ج��ار ب�سبب نق�ص ال�ط�ع��ام ون�ف��اد خمزون
الغذاء.
و”ياغا” هي �إحدى املحافظات الأربع لوالية ال�ساحل
�شمايل بوركينا فا�سو ،والتي ت�ضم �أوداالن و�سينو و�سوم
وي��اغ��ا؛ ومم��ا �ساعد على انت�شار الإره��اب�ي�ين فيها �أن
الو�ضع الأمني مل يكن جيدًا منذ ع��ام  2018فيها،
�إ�ضافة لعدم وجود �شبكة هاتفية.
خطورة احل�صار
احل�صار يف ياغا و�سوم و�سيطرة الإرهابيني على الطرق
مينعان النا�س من الو�صول مل�صادر دخلهم ،مثل بيع
املا�شية والعمل يف احلقول� ،إ�ضافة �إىل توقف خدمات
النقل.
يزيد خطر النزوح.
ع�ج��ز ج �ه��ات الإغ ��اث ��ة ع��ن ال��و� �ص��ول لبع�ض بلديات
مقاطعة �أوداالن ،ق��د يجرب ال�سكان على الت�سول �أو
ال�ل�ج��وء للعنف للح�صول على ال �غ��ذاء ،ح�سب �شبكة
�أنظمة الإنذار املبكر باملجاعة.
وتطالب ال�شبكة بحرا�سة ع�سكرية لإم ��داد الأ�سواق
الرئي�سية يف حمافظات والية ال�ساحل.
�أخبار ذات �صلة
عنا�صر من جي�ش النيجر

داع ����ش ي�ستغل ت ��ردي الأو�� �ض ��اع بالنيجر ل�ل�ت�م��دد يف
منطقة ال�ساحل
 40باملئة م��ن �أرا� �ض��ي بوركينا فا�سو خ��ارج �سيطرة
احلكومة
عبوة نا�سفة تقتل  35مدنيا يف بوركينا فا�سو
مظاهر خطر الإرهاب
على بوركينا فا�سو:
يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،ت��واج��ه بوركينا فا�سو هجمات
م�ت�ت��ال�ي��ة م��ن ج�م��اع��ة “الن�صرة” ال�ت��اب�ع��ة لتنظيم
القاعدة ،وخاليا “داع�ش ال�صحراء الكربى” التابع
�إىل تنظيم داع�ش يف املنطقة املتاخمة لدولة مايل.

مع ت�صاعد الهجمات� ،أق��ال رئي�س املجل�س الع�سكري،
اللفتنانت كولونيل �سانداوجو داميبا ،قبل �أيام ،وزير
الدفاع �أرثيليميه �سيمبوريه وتوىل املن�صب بنف�سه.
رغم �أن اجلماعات الإرهابية ال ت�سيطر على �أي مدينة
كبرية يف بوركينا فا�سو ف�إنها ت�شكل خطرا كبريا؛ حيث
ت�ستعر�ض قوتها يف املناطق الريفية ،خا�صة �أنه ح�سب
الأرق ��ام الر�سمية ف ��إن �أك�ث�ر م��ن  40%م��ن م�ساحة
البالد ال ت�سيطر عليها الدولة.
يف م�ؤ�شر على زيادة احلوادث� ،شهد يوليو  270عملية
�إرهابية� ،أودت بحياة � 525شخ�صا.
نتيجة للإرهاب ،ا�ضطر  1.9ماليني �شخ�ص لرتك
م �ن��ازل �ه��م؛ وه ��و م ��ا ي �ع��ر���ض ال �ت �م��ا� �س��ك االجتماعي

ل�ل�خ�ط��ر ،وت�ع�ط�ل��ت  7066م��در� �س��ة و 285مرك ًزا
�صح ًّيا ،وف� ًق��ا ملكتب الأمم امل�ت�ح��دة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية «.»OCHA

�أهمية والية ال�ساحل ببوركينا فا�سو
ي���س�ل��ط امل �ح �ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي ال �ت��وغ��ويل حم �م��د م ��ادي
غ��اب�ك��ات��ي ،ال���ض��وء على �أه�م�ي��ة والي��ة ال�ساحل �شمال
البالد للإرهابيني ،قائلاً :
هي مفرتق ط��رق ا�سرتاتيجي على احل��دود مع مايل
والنيجر ،ومف�صولة عن العا�صمة واغ��ادوغ��و بب�ضع
مئات الكيلومرتات فقط.
ال�سيطرة عليها يتيح للإرهابيني ا�ستخدامها كقاعدة
لتنفيذ الهجمات داخ��ل واغ��ادوغ��و ،والتمدد يف الدول
املجاورة كبنني وتوغو حتى كوت ديفوار.
عن �سبب جلوء اجلماعات الإرهابية حل�صار البلدات
الريفية ،في�صفه غابكاتي ب��أن��ه فر�ض لنفوذها على
ال�سكان املحليني لال�ستفراد باملناطق احلدودية.
احللول املمكنة
ب��ورك�ي�ن��ا ف��ا��س��و و� �ش��رك��ا�ؤه��ا ت ��درك �أن م��واج �ه��ة هذه
اجل�م��اع��ات تتطلب ا�ستجابة عاملية ولي�ست ع�سكرية
فقط ،لكن هذه اال�ستجابة يجب قبل كل �شيء �أن ت�أخذ
بعني االعتبار الأبعاد االجتماعية واملحلية ولي�س فقط
الدينية والأمنية ،كما ي�شرح غابكاتي.
ويرى �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة باماكو ،حممد
�أغ �إ��س�م��اع�ي��ل� ،أن احل��ل ال�ن�ه��ائ��ي يعتمد ج��زئ� ًّي��ا على
ا�ستقرار مايل.
ويلفت �أغ �إ�سماعيل يف ذلك �إىل �أن ان�سحاب مايل من
جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س « »G5نزل مب�ستوى
التن�سيق ب�ين جيو�ش ه��ذه ال��دول �ضد الإره ��اب ،وهو
ما ظهر يف اهتمام رئي�س املجل�س الع�سكري البوركيني
بزيارة مايل الأيام الأخرية لإقناعها بالعودة.
ب �ج��ان��ب ذل� ��ك ،ت�ن�ف�ي��ذ احل �ك��وم��ة و� �ش��رك��ائ �ه��ا خلطط
التنمية الفعالة.
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�سيول
وجهتها �إليها وا�شنطن
نفت بيونغ ي��ان��غ ر�سمياً اال ّت�ه��ام��ات ال�ت��ي ّ
ومفادها �أنّ كوريا ال�شمالية ت�صدّر �أ�سلحة وذخائر �إىل رو�سيا بعدما
ا�ستنزف ال�غ��زو ال��رو��س��ي لأوك��ران�ي��ا خم��ازن ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة من
الأ�سلحة والذخرية.
وقالت وزارة الدفاع الكورية ال�شمالية يف بيان �أوردته وكالة الأنباء
الر�سمية “مل نقم مطلقاً بت�صدير �أ�سلحة �أو ذخائر �إىل رو�سيا من
قبل ،وال نعتزم فعل ذلك” يف امل�ستقبل.
وي�أتي البيان الكوري ال�شمايل بعد �أن �أعلن البيت الأبي�ض يف وقت
�سابق من �شهر �أيلول�-سبتمرب اجلاري �أنّ مو�سكو ا�شرتت من بيونغ
يانغ قذائف مدفعية و�صواريخ.
ويومها قال املتحدّث با�سم جمل�س الأم��ن القومي الأمريكي جون
كريبي �إنّ الواليات امل ّتحدة تعتقد ،ا�ستناداً �إىل معلومات ا�ستخبارية
رفعت ال�سرية عنها� ،أنّ امل�شرتيات الرو�سية من الأ�سلحة الكورية
ال�شمالية “ميكن �أن تت�ضمن حرفياً ماليني الر�صا�صات وال�صواريخ
والقذائف املدفعية».
لكنّ كريبي لفت يومها �إىل �أنّ عمليات �شراء الأ�سلحة هذه مل تنته
بعد و�أنّ ما من دليل على �أن هذه الأ�سلحة ا�ستخدمت بالفعل يف
�أوكرانيا .ويف بيانها قالت وزارة الدفاع يف النظام ال�ستاليني احلليف
ملو�سكو �إ ّن��ه “يف الآون��ة الأخ�ي�رة ،حت� ّدث��ت ال��والي��ات املتحدة وقوى
معادية �أخرى عن “انتهاك لقرار” جمل�س الأمن الدويل” الذي
يحظر على بيونغ يانغ ت�صدير �أ�سلحة.
برلني
�أكدت �أملانيا �أم�س اخلمي�س ا�ستعدادها ال�ستقبال الفارين من اجلي�ش
الرو�سي ،ح�سبما �أعلن وزيران ،و�سط تقارير عن مغادرة العديد من
الأ�شخا�ص هربا من التعبئة اجلزئية التي �أعلنها الرئي�س فالدميري
بوتني.
وقالت وزيرة الداخلية نان�سي فيزر بح�سب مقتطفات من مقابلة مع
�صحيفة فرانكفورتر الغيماينه ت�سايتونغ �إن “الفارين من اجلي�ش
املهددين بالقمع ،ميكنهم احل�صول على حماية دولية يف �أملانيا”.
ومن جهته ،كتب وزير العدل ماركو بو�شمان يف تغريدة �أرفقها بو�سم
“تعبئة جزئية” �أن “العديد من الأ�شخا�ص على ما يبدو يغادرون
وطنهم .كل من يكره م�سار بوتني ويحب الدميوقراطية الليربالية
مرحب به يف �أملانيا».

بوداب�ست
نقلت �صحيفة جمرية موالية للحكومة �أم�س اخلمي�س �أن رئي�س
الوزراء القومي فيكتور �أوربان الذي ينتقد على الدوام عقوبات
االحتاد االوروبي على رو�سيا ،يريد �أن يتم رفع هذه العقوبات
بحلول كانون الأول-دي�سمرب.
وخالل اجتماع داخلي للحزب احلاكم ،دعا �أوربان �أع�ضاءه اىل “بذل
كل ما يف و�سعهم للت�أكد من �أن اوروب��ا �سرتفع العقوبات يف موعد
�أق�صاه نهاية العام” ،يف وقت تعتزم بروك�سل فر�ض مزيد منها.
ويف ات�صال مع فران�س بر�س�“ ،أكدت” احلكومة املعلومات الواردة
يف مقال ال�صحيفة .ويحر�ص �أورب ��ان على التقرب من الكرملني
ويواظب على انتقاد اال�سرتاتيجية الأوروبية.
وي�ن��دد يف ه��ذا ال�سياق بت�صاعد اال�سعار ج��راء العقوبات ،علما ان
بالده ت�شهد ت�ضخما كبريا وتخ�شى على �إمدادات الطاقة هذا ال�شتاء
انطالقا من تعويلها الكبري على الوقود الرو�سي.
واذا ك��ان اورب��ان قد �صوت على العقوبات مع �شركائه االوروبيني،
ف�إنه ح�صل على �إعفاء بالن�سبة اىل النفط املنقول بوا�سطة خطوط
انابيب ،وتفاو�ض يف ��ش��أن ات�ف��اق م��ع جمموعة غ��ازب��روم الرو�سية
للح�صول على �إم��دادات �إ�ضافية .وت�أتي ه��ذه االنتقادات اجلديدة
لبوداب�ست بعدما اجتمع وزراء خارجية االحتاد االوروب��ي االربعاء،
على هام�ش اجلمعية العامة لالمم املتحدة ،ملناق�شة فر�ض عقوبات
�إ�ضافية يف �ضوء “الت�صعيد االخري” ملو�سكو.
و�أعلنت رو�سيا الأربعاء تعبئة مئات الآالف من عنا�صر االحتياط
ولوحت با�ستخدام ال�سالح النووي.

الأمم امل ّتحدة ت�ؤ ّمن التمويل
لإنقاذ الناقلة «�صافر»

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أعلنت الأمم امل ّتحدة �أ ّنها �أمّنت مبلغ الـ 75مليون دوالر الالزمة لبدء
املرحلة الأوىل م��ن عملية �إن�ق��اذ “�صافر” ،ناقلة النفط املهجورة منذ
�سنوات قبالة �سواحل اليمن وامل�ه�دّدة بالت�س ّبب بت�س ّرب نفطي �ضخم يف
البحر الأحمر.
من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
وخ�لال م�ؤمتر �صحفي ق��ال ديفيد غري�سليّ ،
للأمم امل ّتحدة يف اليمن“ ،لقد تلقّينا تعهّدات والتزامات كافية لإطالق
عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط �صافر قبالة ال�سواحل اليمنية».
و�أو� �ض��ح �أنّ �إج�م��ايل ه��ذه التعهّدات واالل�ت��زام��ات ي�ت�راوح ب�ين  77و78
مليون دوالر.
و ُق ّ�سمت عملية �إنقاذ الناقلة النفطية �إىل مرحلتني :الأوىل وكلفتها 75
مليون دوالر �سيت ّم خاللها نقل النفط املخ ّزن يف الناقلة �إىل �سفينة �أخرى،
واملرحلة الثانية وتقدّر كلفتها بـ 38مليون دوالر �سيت ّم خاللها توفري ح ّل
تخزين دائم للنفط امل�ستخرج من الناقلة.
وقال غري�سلي “بالن�سبة للمرحلة الأوىلُ ،نقدّر �أن تبلغ التكلفة  75مليون
دوالر ،واليوم ا�ستطعنا ّ
تخطي عتبة الـ 75مليون دوالر تلك� ،أعتقد �أن
لدينا �أك�ثر بقليل من ذل��ك ،فقد ّ
مت التعهّد بتقدمي ح��وايل � 77أو 78
مليون دوالر ،ونعتقد �أنّ دعماً �إ�ضافياً �سيتد ّفق �أي�ضا».
و�أ�ضاف �أنّ املنظمة الدولية نا�شدت اجلهات املانحة الوفاء بهذه الوعود
وااللتزامات يف �أ�سرع وقت ممكن ،م�شرياً �إىل �أنّ الق�سم الأك�بر من هذه
الأموال ( 59مليون دوالر) ّ
مت دفعه.
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ماكرون :يجب «التم�سك بخطنا» ب�ش�أن �أوكرانيا
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون يف مقابلة �أجرتها معه �شبكة
بي �إف �إم تي يف التلفزيونية �أن “واجبنا يحتم علينا التم�سك بخطنا”
ب���ش��أن �أوك��ران�ي��ا مب��واج�ه��ة “االبتزاز” ال��ذي ات�ه��م الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني مبمار�سته.
وق��ال ماكرون “ثمة اليوم ت�صعيد تقوم به رو�سيا على عدة �أ�صعدة:
التعبئة اجلزئية  ...وذلك اخلطاب احلربي ،ذلك التهديد الرامي �إىل
الرتهيب �أو التذكري ب�أن رو�سيا قوة متلك” ال�سالح النووي.
وتابع “يف هذا ال�سياق ،يحتم واجبنا علينا التم�سك بخطنا� ،أي م�ساعدة
�أوكرانيا مثلما نفعل على حماية �أرا�ضيها ،ولي�س على مهاجمة رو�سيا

10

�إطالقا .ل�سنا يف حرب مع رو�سيا» .ور�أى ماكرون �أن �إعالن رو�سيا تعبئة
مئات �آالف جنود االحتياط وتهديدها با�ستخدام ال�سالح النووي “هو
ابتزاز وا�ضح ،من الوا�ضح �أنها متلك ه��ذه الأ�سلحة ،واخلطر يبقى
قائما� .إنها و�سيلة �ضغط يف مرحلة �صعبة من هذه احلرب».
لكنه �أك��د “لن �أق��وم ب��أي تف�سري ،ولن �أديل ب��أي كالم ميكن �أن يكون
ت�صعيديا» .وق��ال “فرن�سا ق��وة ن��ووي��ة عقالنية  ...لي�س م��ن اجليد
يف �أي من الأوق��ات اخلو�ض يف �سيا�سة افرتا�ضات ،وخ�صو�صا يف هذا
املو�ضوع  ...لأننا ندخل عندها يف لعبة ت�صعيد بقولنا “�إذا ح�صل ذلك،
عندها �س�أقوم بذلك» .و�أك��د “نحن نريد التو�صل �إىل النتيجة التي
ن�سعى �إليها منذ البداية ،وهي �أن تتمكن �أوكرانيا من ال�صمود وترميم
�سيادتها ،و�أن تعود �أوكرانيا ورو�سيا �إىل طاولة املفاو�ضات».

دعا �إىل رئا�سية مبكرة

�آفاق تون�س ُيعلن مقاطعته لالنتخابات الت�شريعية

•• الفجر -تون�س

�أك ��د ح ��زب �آف� ��اق ت��ون ����س� ،أم�س
اخلمي�س ،يف بالغ له� ،أنه قرر عدم
امل�شاركة يف االنتخابات الت�شريعية
القادمة ،داعيا جميع التون�سيني
بكل مك ّوناتهم ال�سيا�سية واملدنية
�إىل م�ق��اوم��ة الت�سلط ال�سيا�سي
واالن �ح��راف املت�سارع نحو احلكم
ال � � �ف � � ��ردي وم � �ن � �ظ� ��وم� ��ة ال� �ب� �ن ��اء
ال �ق��اع��دي .ودع ��ا احل ��زب ،عقب
اجتماع جمل�سه الوطني ،الرئي�س
قي�س �سعيد �إىل �إج��راء انتخابات
رئ��ا� �س �ي��ة م �ب � ّك��رة ب��اال� �س �ت �ن��اد �إىل
ال��د� �س �ت��ور اجل��دي��د ،ب�ع��د �أن فقد
�شرعيته ال�سيا�سية والقانونية �إثر
�إلغاء العمل بد�ستور  2014الذي
�أُنتخب على �أ�سا�سه.
و�شدّد على �أن د�ستور قي�س �سعيد
لـ  25يوليو  2022يحمل تغيريا
جوهريا للنظام ال�سيا�سي وهو ما
يقت�ضي وجوبا وبالتوازي �إجراء
انتخابات رئا�سية وت�شريعية.
واع�ت�بر �أن امل��ر��س��وم االنتخابي
ال � � ��ذي ّ
مت �إ� � � �ص� � ��داره ه� ��و حجر
الأ�سا�س ملنظومة البناء القاعدي،
�إ� �ض��اف��ة �إىل االخ �ل��االت املتع ّلقة
بتمثيلية املر�أة وال�شباب ،والتق�سيم

اجل� �غ ��رايف ،وال �ت �م��وي��ل العمومي
ل�ل�ح�ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وا�ستفحال
الزبونية ،و�إثارة النعرات العرو�شية
واجل �ه��وي��ة ،وه��و م��ا �سي�ساهم يف
تفكيك ال��دول��ة وتهديد ا�ستقرار
ووحدة م�ؤ�س�ساتها ح�سب البيان.
ي �� �ش��ار اىل �أن اه � ��م الأح � � ��زاب
ال�سيا�سية التون�سية واكربها� ،سبق
�أن �أعلنت مقاطعتها لالنتخابات

افاق تون�س يقاطع
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة امل � �ق� ��ررة ل� �ي ��وم 17
دي�سمرب املقبل.
من جهة �أخ��رى� ،أع��رب احلزب
عن ان�شغاله العميق ب�سبب تدهور
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ،وغ� �ل ��اء املعي�شة
وان � �ع� ��دام ك ��ل م �ق � ّوم��ات التنمية
وال �ع �ي ����ش ال �ك��رمي يف ظ� � ّل �صمت
ال�سلطة القائمة وغ�ي��اب الكفاءة

وع �ج��زه��ا ع �ل��ى �إي� �ج ��اد احل �ل ��ول،
وت��رك �ي��ز اه�ت�م��ام�ه��ا ع�ل��ى امل�سائل
ال�سيا�سية دون �سواها.
وح ّمل �آف��اق تون�س قي�س �سعيد
امل �� �س ��ؤول �ي ��ة امل �ب ��ا� �ش ��رة ع ��ن هذه
الأو�ضاع الكارثية.
ه��ذا ودع��ا رئي�س الهيئة العليا
امل �� �س �ت �ق �ل��ة ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ف � ��اروق
بوع�سكر ،ال��ذي��ن ي�ن��وون الرت�شح

لالنتخابات الت�شريعية ال�شروع
يف حت�ضري ملفات تر�شحهم لأن
ب�ع����ض ال��وث��ائ��ق االداري � ��ة تتطلب
م � ��دة زم �ن �ي��ة ك��ال �ب �ط��اق��ة عدد3
املتعلقة ب��ال���س��واب��ق ال�ع��دل�ي��ة ،مع
الإ�شارة �إىل �إمكانية تقدمي الو�صل
فقط �إىل الهيئة.
كما دع��ا اي�ضا اىل ال�شروع منذ
ي� ��وم االث� �ن�ي�ن ال� �ق ��ادم يف جتميع
التزكيات مع ّرفة بالإم�ضاء �سواء
يف �شبابيك خا�صة بهم يف البلديات
او يف م�ك��ات��ب خ��ا��ص��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة يف
املعتمديات و�سيكون اي�ضا للهيئة
ممثال يف ك��ل معتمدية للتعريف
بالإم�ضاء للتزكيات وال�ت��ي يجب
�أن ت �ك��ون ف ��ردي ��ة ووف� ��ق �أمن� ��وذج
��س�ت�ن���ش��ره ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى موقعها
ح�سب ما �أعلنه بوع�سكر.
وب��ال�ن���س�ب��ة اىل امل�تر� �ش �ح�ين يف
ال � ��دوائ � ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة ب ��اخل ��ارج
ف�سيتم النظر يف ت�سهيل �إجراءات
التعريف باملز ّكني ل�صعوبة جتميع
 400تزكية معرف بها يف اخلارج
ح�سب ما �أكده رئي�س الهيئة .وبينّ
بوع�سكر �أنه ال ميكن التقلي�ص يف
ع��دد التزكيات لأن ال�ق��ان��ون ن�ص
ع�ل��ى ذل��ك ول�ك��ن �سيتم ال�ن�ظ��ر يف
طريقة �أ�سهل لإثبات التزكية.

بايدن يتهم رو�سيا بانتهاك ميثاق الأمم املتحدة

•• الأمم املتحدة-رويرتز

اتهم الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن رو�سيا ب�إلقاء تهديدات
“متهورة” و”غري م�س�ؤولة” با�ستخدام الأ�سلحة النووية
وقال �إن مو�سكو انتهكت املبادئ الأ�سا�سية مليثاق الأمم املتحدة
بغزوها لأوك��ران�ي��ا .ويف حديثه �أم��ام اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف نيويورك ،انتقد بايدن الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ل�شن حرب غري مربرة دفعت نحو  40من �أع�ضاء الأمم
املتحدة مل�ساعدة �أوكرانيا يف القتال بالتمويل والأ�سلحة.
ويف وقت �سابق يوم الأربعاء �أمر بوتني بتعبئة قوات االحتياط
للقتال يف �أوكرانيا ووجه تهديدا �ضمنيا با�ستخدام الأ�سلحة
النووية فيما و�صفه حلف �شمال الأطل�سي ب�أنه عمل يائ�س

و”متهور” يف مواجهة هزمية تلوح يف الأفق لرو�سيا.
و�أيد بايدن ت�صريحات احللف .وقال “مرة �أخرى ،اليوم فقط،
يوجه الرئي�س بوتني تهديدات نووية علنية لأوروبا يف جتاهل
متهور مل�س�ؤوليات نظام منع انت�شار (الأ�سلحة النووية) ...ال
ميكن لأي طرف ك�سب حرب نووية وال يجب خو�ضها �أبدا».
و�أ�شار بايدن �إىل �أن ال �أحد هدد رو�سيا على الرغم من زعمها
عك�س ذلك و�أن ال �أحد �سوى رو�سيا �سعى �إىل ال�صراع ،متعهدا
با�ستمرار الواليات املتحدة يف ت�ضامنها مع �أوكرانيا.
و�أ� �ض��اف “�أقدم ع�ضو دائ��م يف جمل�س الأم��ن التابع للأمم
امل�ت�ح��دة على غ��زو ج��اره وح ��اول حم��و دول��ة ذات ��س�ي��ادة من
اخلريطة .هكذا انتهكت رو�سيا بكل وقاحة املبادئ الأ�سا�سية
مليثاق الأمم املتحدة» .وتابع “هذه احل��رب تهدف �إىل حمو

حق �أوكرانيا يف الوجود كدولة ،بكل ب�ساطة و�سهولة ،وحق
الأوك��ران �ي�ين يف ال��وج��ود ك�شعب� .أينما كنت وحيثما تعي�ش
ومهما كانت معتقداتك ،هذا يجب �أن ...ي�شعرك بالفزع».
ومل تعلق بعثة رو�سيا لدى الأمم املتحدة على طلب للتعليق
على ت�صريحات ب��اي��دن ،بينما ك��ان وزي��ر اخلارجية الرو�سي
�سريجي الفروف يف نيويورك حل�ضور اجتماع الأمم املتحدة
وك��ان نائب ال�سفري الرو�سي ل��دى الأمم املتحدة يف القاعة
ل�سماع كلمة بايدن.
ويف وق��ت م�ت��أخ��ر ي��وم الأرب� �ع ��اء ق��ال م �� �س ��ؤول ك�ب�ير بالبيت
الأبي�ض لل�صحفيني �إن �إعالن بوتني “ي�شري �إىل بيئة مفعمة
بال�ضغوط يف رو�سيا” ،لكنه ذكر �أن من ال�سابق لأوانه معرفة
مدى جدية االحتجاجات املناه�ضة للتعبئة العامة يف رو�سيا.

�أو�ضاع غري م�ستقرة تعي�شها البالد

الكاظمي يف نيويورك� ..أزمة العراق ال�سيا�سية على طاولة العامل
•• نيويورك-وكاالت

يفتح رئي�س احلكومة العراقية،
م�صطفى الكاظمي ،ملفات بالده
الثقيلة �أمام املجتمع الدويل ،خالل
زيارته �إىل نيويورك ،للم�شاركة يف
اج�ت�م��اع اجلمعية ال�ع��ام��ة للأمم
املتحدة با�سم العراق ،و�سط �أجواء
�سيا�سية و�أو� �ض ��اع غ�ير م�ستقرة
تعي�شها ال �ب�لاد ،ب�سبب اخلالف
حول ت�شكيل احلكومة.
ق�ب��ل م �غ��ادرت��ه ال�ع��ا��ص�م��ة بغداد،
ق ��ال ال �ك��اظ �م��ي“ :عملنا خالل
ال �ع��ام�ين امل��ا� �ض �ي�ين ،ع �ل��ى �إقامة
�أف �� �ض��ل ال �ع�ل�اق ��ات م ��ع جرياننا
ومع املجتمع ال��دويل ،ورفعنا من
م�ستوى ح�ضور العراق يف املحافل
الدولية ،وعززنا التعاون وال�شراكة
مع اجلميع مبا ينعك�س �إيجابا على
م�صالح �شعبنا بكل امل�ستويات».
و�أ� � �ض� ��اف ،يف ب �ي��ان � �ص �ح �ف��ي� ،أن
“جتربة حكومتنا �أ ّكدت �أن العراق
با�ستطاعته �أن ي ��ؤدي دوراً مهماً
يف ت�ث�ب�ي��ت اال� �س �ت �ق��رار باملنطقة،
و�أن يكون �ساحة لتقريب وجهات
النظر ب�ين اجل�م�ي��ع ،وه��ذا منهج
ي �ج��ب �أن ي� ��أخ ��ذ م � ��داه ع �ل��ى كل
امل�ستويات».
متطلبات بناء العراق
وم��ن امل�ق��رر �أن يبحث الكاظمي،
جملة ملفات مع م�س�ؤويل وقادة
العامل� ،إذ تكت�سب الزيارة �أهميتها
م� ��ن ال� � �ظ � ��روف ال� ��راه � �ن� ��ة التي
يعي�شها العراق ،يف ظل اخلالفات
ال�سيا�سية وال���ص��دام��ات امل�سلحة
ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا ب � �غ� ��داد ،ال�شهر
امل��ا��ض��ي ،م��ا ي��ول��د رغ�ب��ة دول�ي��ة يف

نزع فتيل الأزمة وجتنب االنزالق
�إىل م�ستويات �أخطر.
ب� � ��دوره� ،أو�� �ض ��ح ح���س�ين ع�ل�اوي،
م�ست�شار رئي�س ال��وزراء العراقي،
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية” ،طبيعة
ت�ل��ك ال��زي��ارة و�أه�م�ي�ت�ه��ا ،م�شريا
�إىل �أن م�شاركة العراق �ست�سهم يف
تعزيز اال�ستقرار الإقليمي وتعزز
ح��ال��ة الأم� ��ن وال �ت �ك��ام��ل ملواجهة
امل�شكالت امل�شرتكة.
الكاظمي يحمل يف �أجندة الفريق
امل�شارك العديد من امللفات والتي
ي �� �س �ع��ى �إىل �إدارة دبلوما�سية
مكوكية خاطفة من �أجل احلوار يف
متطلبات بناء الدولة العراقية.
ي �� �س �ع��ى ال� �ك ��اظ� �م ��ي �إىل تعزيز
ق�ط��اع الأم ��ن ال�ق��وم��ي ومواجهة
ال �ت �ح��دي��ات اجل ��دي ��دة ف �ي��ه ،مثل
مكافحة الإرهاب ،عرب التحالفات

ال ��دول �ي ��ة ،وم �ك��اف �ح��ة امل� �خ ��درات،
ومعاجلة م�س�ألة التح�صر ،وندرة
امل� �ي ��اه ،و� �س �ب��ل �إن �ع��ا���ش الأه� � ��وار،
وحت�سني الإدارة املالية وامل�صارف.
فر�صة كبرية� ،أم��ام العراق لدعم
م�سار التجارة الدولية ،من خالل
ط ��رق ال �ن �ق��ل ال � ��دويل املتقدمة،
وال �ت��ي م��ن امل�م�ك��ن �أن مت ��ول من
خ �ل�ال ا� �س �ت �ث �م��ارات وم�ساعدات
دول �ي��ة ل �ل �ع��راق .ال �ع��امل مطالب
اليوم بدعم �أجندة حكومة العراق
يف جمال التدريب ،وبناء القدرات
ون �ق��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واخل�ب��رة يف
جم ��ال ال�ت�ن�م�ي��ة وم��واج �ه��ة �إرث
اجلماعات الإرهابية.
العراق يحتاج �إىل تعزيز عالقاته
م��ع امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية،
ودول اخل�ل�ي��ج ،وت��رك �ي��ا ،ولبنان،
ودول امل�غ��رب العربي ،ف�ض ً
ال عن

�إف��ري �ق �ي��ا ،مب��ا ي��ؤ��س����س ل�شراكات
يف جم � ��االت ال �ط��اق��ة وال �ت �ج��ارة
وال�سياحة واال�ستثمار والإن�شاءات
والتكنولوجيا وال�صناعة والأمن
الغذائي واملياه.
ك� ��ان ال��رئ �ي ����س ال� �ع ��راق ��ي ،برهم
��ص��ال��ح ،ه��و م��ن مثل ب�ل�اده العام
امل��ا� �ض��ي يف اج �ت �م��اع��ات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،لكن الأزمة
ال�سيا�سية ،والأو�ضاع االقت�صادية،
دفعتا برئي�س احلكومة م�صطفى
الكاظمي للم�شاركة هذه املرة.
لقاءات متعددة
التقى الكاظمي ،ع��دة م�س�ؤولني
وزعماء ،لدول العامل ،مثل العاهل
الأردين ،امل �ل��ك ع �ب��داهلل الثاين،
والأم �ي ��ن ال �ع ��ام جل��ام �ع��ة ال ��دول
العربية� ،أحمد �أبو الغيط ،ف�ض ً
ال

ع ��ن رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء الإ� �س �ب��اين
ب � �ي ��درو � �س��ان �� �ش �ي��ز .ك �م��ا التقى
رئي�س ال��وزراء العراقي ،الرئي�س
الإي��راين� ،إبراهيم رئي�سي� ،إذ �أكد
ال�ط��رف��ان ع�ل��ى � �ض��رورة �أن يكون
للعراق دور يف حتقيق �أمن املنطقة
وا�ستقرارها ،عرب حل اخلالفات
بني الدول باالعتماد على �سيا�سة
احلوار والتهدئة ،وتقريب وجهات
النظر».
و�أكد رئي�سي ،وفق البيان“ ،دعمه
لت�شكيل حكومة عراقية م�ستقرة،
و�أث � �ن ��ى ع �ل��ى م � �ب ��ادرة الكاظمي
للحوار الوطني لتجاوز الأزمات
ال�سيا�سية».
وم��ن امل�ق��رر �أن يلتقي الكاظمي،
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج��و بايدن،
ع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش ال� � ��زي� � ��ارة ،لبحث
امل �ل �ف��ات امل���ش�ترك��ة ب�ين البلدين،
مثل االتفاقية الأمنية ،والتعاون
االق�ت���ص��ادي يف جم��االت الطاقة،
والتعليم وغريها.
وي � ��أم ��ل ع ��راق� �ي ��ون ،م ��ن حتقيق
م�ك��ا��س��ب ع�ل��ى امل���س�ت��وى الوطني،
من خالل تلك اللقاءات ،مبا يثمر
ع��ن ح �ل��ول ع�م�ل�ي��ة ع �ل��ى خمتلف
االجتاهات ،خا�صة �أن العراق لديه
��ش��راك��ة طويلة وم�ت�ع��ددة الأوجه
مع الواليات املتحدة ،مثل املجال
االقت�صادي ،والطاقة ،ومكافحة
الإرهاب.
ي�شار �إىل �أن ال�سفرية الأمريكية
ل ��دى ب �غ��داد �آل �ي �ن��ا رومانو�سكي،
�أع �ل �ن��ت ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ت�أييدها
مل� �ب ��ادرة ال �ك��اظ �م��ي ،حل ��ل الأزم� ��ة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ك�م��ا �أع �ل��ن الرئي�س
ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون،
ت�أييده لتلك املبادرة.

االحتاد الأوروبي يدر�س عقوبات جديدة على رو�سيا

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أعلن املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف االحت��اد الأوروب��ي جوزيب بوريل م�ساء الأربعاء �أنّ ال��دول الـ27
الأع�ضاء يف التكتّل تبحث فر�ض عقوبات جديدة على مو�سكو بعد “الت�صعيد” الرو�سي الأخري.
وقال بوريل يف ختام اجتماع ا�ستثنائي غري ر�سمي عقده على هام�ش �أعمال اجلمعية العامة للأمم املتّحدة
يف نيويورك وزراء خارجية دول االتحّ ��اد الأوروب��ي �إنّ ال��وزراء اعتمدوا بياناً “يدين ب�شدّة الت�صعيد الرو�سي
الأخري».
و�أ�ضاف لل�صحفيني “�سن�ستم ّر يف زيادة م�ساعدتنا الع�سكرية والبحث يف فر�ض �إج��راءات تقييدية جديدة”
�ض ّد رو�سيا.
وتابع بوريل “�سندر�س ونق ّر �إجراءات تقييدية جديدة �ض ّد �أ�شخا�ص وكيانات يف �آن معا»ً.
و�أو�ضح �أنّه مل يكن ممكنا فر�ض العقوبات على رو�سيا خالل اجتماع الأربعاء لأنه مل يكن اجتماعاً ر�سمياً،
م�شرياً �إىل �أنّ قراراً نهائياً بهذا ال�صدد يفرت�ض �أن ي�صدر خالل اجتماع ر�سمي للتكتل.

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

الواليات املتحدة :خريف كل املخاطر!...
•• روموالد �سيورا*

�إن��ه لأم��ر مده�ش للغاية ق��راءة م��ا ت��روج له
ال�صحافة الفرن�سية والأوروبية ب�أغلبية �ساحقة
ح��ول الو�ضع ال�سيا�سي يف ال��والي��ات املتحدة يف
بداية العام ال�سيا�سي .2022
ع�ل��ى ق�ن��اع��ة ب� ��أن �إل �غ��اء احل ��ق ال �ف �ي��درايل يف
الإجها�ض ،وانخفا�ض �أ�سعار البنزين ،والعديد
م��ن ال�ت�ط��ورات الت�شريعية� ،ست�ؤدي �إىل تعبئة
الناخبني ل�صالح الدميقراطيني يف انتخابات
تو�صل بع�ض امل��راق�ب�ين اىل الإعالن
نوفمربّ ،
عن نهاية الرتامبية وارت��داد ث��ورة املحافظني
املتطرفني التي ب��د�أت يف نهاية الت�سعينيات...
هذا فقط!
م��ن الأف �� �ض��ل ل �ه ��ؤالء امل��راق �ب�ين �أن يغادروا
مراكز الأبحاث واجلامعات والأحياء التقدمية
الأخ��رى يف املدن الأمريكية الكربى وينغم�سوا
لعدة �أ�شهر يف الواقع الأمريكي
� .أم��ري �ك��ا ال �غ ��ارب ��ة ،ال �ت��ي دم��رت �ه��ا ع �ق��ود من
الليربالية اجل��دي��دة وجت��د �صعوبة يف التعايف
من �أ��ض��رار جائحة كوفيد � .19-أمريكا ،كما
�سبق ان حللت يف ه��ذه الأع�م��دة� ،ضعفت ب�شكل
متزايد ب�سبب االنف�صالية ال�سيا�سية والعرقية
والثقافية والدينية ،وحيث يتم �أخذ الرغبة يف
االنق�سام ،وحتى االنف�صال ،م��ن جانب بع�ض
الأقاليم والواليات على حممل اجلد.
اليوم ،ال تعني العقيدة الأمريكية -التم�سك
بنظام �سيا�سي ق��ائ��م على ال�ك��رام��ة الأ�سا�سية
للفرد ،وامل�ساواة الأ�سا�سية جلميع الب�شر ،واحلق
يف امللكية -والتي طاملا وحدت املجتمعات املختلفة
حول راية النجوم ،مل تعد تعني وال تقول �شيئا
للكثري من النا�س.
يف بلد مير ب�أزمة منذ عدة عقود ،حيث ي�صل
ال �ت �ف��اوت االج�ت�م��اع��ي �إىل م���س�ت��وي��ات جديدة،
وح�ي��ث ي�ك��ون ع�ن��ف ال���ش��رط��ة ج ��ز ًء م��ن احلياة
اليومية ،وحيث ت�ضعف الدميقراطية عا ًما بعد
ع��ام ،مل يعد هناك �أي جم��ال حقيقي للكرامة
الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ف��رد ،وال امل���س��اواة الأ��س��ا��س�ي��ة بني
جميع ال�ب���ش��ر� .أم ��ا امل���ص�ع��د االج �ت �م��اع��ي ،فقد
تعطل منذ ال�سبعينات.
وب��ال �ت��ايل � ،سي�ستفيد م��را��س�ل��و ال�صحافة
الأج �ن �ب �ي��ة م��ن حم��اول��ة االن �غ �م��ا���س يف احلياة
اليومية لثالثمائة وث�لاث�ين مليون �أمريكي
يزعمون �أنهم ي��أخ��ذون نب�ضهم :جحيم درجة
االئتمان والعالقة املهوو�سة باملال التي ت�سمم
ك��ل � �ش��يء ؛ ال��وظ��ائ��ف ذات الأج � ��ر املنخف�ض
لع�شر �ساعات �أو �أك�ثر يف اليوم ؛ قانون العمل
�شبه املعدوم وغري املعروف للطبقات العاملة ؛
�صحة واعرا�ض ع�شرات املاليني من النا�س عن
العالج ؛ الوجبات ال�سريعة و�آفة ال�سمنة (قرابة
 40ب��امل��ائ��ة م��ن ال �� �س �ك��ان) ؛ ��ص�ع��وب��ات العثور
على �سكن حتى بالن�سبة للطبقات املتو�سطة ؛
التدهور الكبري يف نظام التعليم على امل�ستويني
املحلي وال��وط�ن��ي ؛ البنية التحتية ال�ع��ام��ة يف
حالة خراب  ...دون �أن نن�سى  ،بالطبع  ،العنف
اليومي والف�ساد والفقر املتزايد  -على الرغم
من الناجت املحلي الإجمايل الهائل للفرد – 20
باملائة من ال�سكان يعي�شون يف الفقر.
ال� ،سيداتي و��س��ادت��ي ال�صحفيني ،ال توجد
قفزة ل�صالح الدميقراطيني .ال يوجد “وعي
جماعي” باملخاطر التي متثلها املحكمة العليا
ال �ت��ي تهيمن عليها الأي��دي��ول��وج �ي��ة �أو امليول
القي�صرية لرتامب ورون دي�سينتي�س.
ولي�ست ت�شريعات بايدن املناخية ،مهما كانت
ج �ي��دة� ،أو ت�شريع دي ��ون ال �ط�لاب الأق ��ل قيمة
وغ��وغ��ائ�ي��ة ومت مت��ري��ره يف ق�ل��ب ال���ص�ي��ف ،هو
الذي �سيغيرّ اللعبة.
ل�ي����س يف ب �ل��د �أ� �ص �ب��ح ال م �ب��ال � ًي��ا اىل درج� ��ة �أن
االحتجاجات الكربى �ضد ق��رار املحكمة العليا

اخلا�ص بالإجها�ض مت احت�سابها على �أ�صابع يد
واحدة وذابت مثل الثلج يف ال�شم�س بعد ب�ضعة
�أ�سابيع ،واليوم ،ف�إن �إلغاء زواج املثليني هو على
طاولة القا�ضي كالرن�س توما�س ولدينا انطباع
ب�أن اجلميع ال يهتم.
ق�ب��ل ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر ،ك�ت��ب روب� ��رت ك��اج��ان يف
�صحيفة وا�شنطن بو�ست“ :من املرجح �أن يفوز
اجلمهوريون يف االنتخابات الت�شريعية الن�صفية
“ .”...وبافرتا�ض �أنه يتمتع ب�صحة جيدة ،فمن
�شبه امل�ؤكد �أن دونالد ترامب �سيرت�شح للرئا�سة
عام  2024وحينها نخ�شى الفو�ضى.
رئي�سا م��رة �أخرى
و�إذا �أ��ص�ب��ح دون��ال��د ت��رام��ب ً
“ ،”...ف���س�ت�ك��ون ل ��ه ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى جميع
ال�سلطات :التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية.
وب�ع��د ذل ��ك ،ه��ذه امل ��رة� ،ستكون الدميقراطية
الأمريكية جمرد ذكرى».
ويف م��واج �ه��ة ال �� �ش �ع��ور امل �ب��رر باالنحالل
ال�سيا�سي واالجتماعي يف البالد� ،أ�صبح الكثري
م��ن ال �ن��ا���س ي�ع�ت�ق��دون �أن ال �ن �ظ��ام ال�سلطوي،
الذي يج�سده ترامب �أو �أحد م�ستن�سخاته ،هو
الوحيد القادر على �إنقاذ الواليات املتحدة من
التق�سيم املحتمل ،ان مل يكن من نهاية العامل.
وجاء يف املقال �أي�ضا“ :الرئي�س ال�سابق وحلفا�ؤه
اجلمهوريون ي�ستعدون بن�شاط ل�ضمان فوزه
ب ��أي و�سيلة � �ض��روري��ة ،وه ��ذا ع�ل��ى ح���س��اب دفع
�أمريكا �إىل فو�ضى انتخابية غري م�سبوقة».
يف ال� ��واق� ��ع ،ع �ن��دم��ا ن � ��رى ،م ��ن ب�ي�ن �أ�شياء
�أخ � ��رى ،ك�ي��ف ي�ع�م��ل اجل �م �ه��وري��ون املنتخبون
م�ن��ذ االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة الأخ �ي��رة وب�شكل
غري قانوين متا ًما جلعل الو�صول �إىل مراكز
االق �ت��راع ��ص�ع� ًب��ا ق ��در الإم� �ك ��ان ع �ل��ى املجتمع
الأ� �س��ود ،امل ��ؤي��دون ب�شكل ع��ام للدميقراطيني،
علينا �أن نتوقع الأ�سو�أ.
كيف نتفادى الو�صول
�إىل هناك؟ هل مازال ممكنا؟
ن� �ع ��م ،ول� �ك ��ن م� ��ن �أج� � ��ل ذل� � ��ك ،ي �ج��ب على
اال�ستبل�شمنت ال��دمي�ق��راط��ي ،وم��ن ث��م العامل
الأكادميي وعامل الإع�لام� ،أن يدركوا الرهانات
احل �� �ض��اري��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ال��راه �ن��ة ،و�أن يتوقف
البع�ض منهم ع��ن ح�صر �أن�ف���س�ه��م يف معركة
�سيا�سية يف كثري م��ن الأح�ي��ان خلفية  ،...واال
ير ّكز �آخرون انتباههم فقط على “ثورة” ووك
واحلركات املجتمعية الأخرى التي ال تقل �أهمية
و�شرعية ،ولكن بع�ض جتاوزاتها تدفع العديد
م��ن ن��اخ�ب��ي ال��و� �س��ط ل�لان���ض�م��ام �إىل �صفوف
املحافظني.
من املحتمل �أن تكون انتخابات منت�صف املدة
لهذا العام قد �ضاعت مقد ًما ،حتى لو مل يعجب
ق��ويل ه��ذا ال�ع��دي��د م��ن زم�لائ��ي ال�صحفيني.
لكن املعركة من �أجل االنتخابات الرئا�سية لعام
 2024انطلقت من االن.
لذلك يف هذا اخلريف يجب على الدميقراطيني
�إج��راء عملية جتميل وتغيري جلدهم :اختيار
ا�سرتاتيجية ،واق�ت�راح مر�شحني موثوقني يف
االن�ت�خ��اب��ات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة ،م��ن اجل�ي��ل اجلديد،
ولي�سوا يف �شيخوخة مثل نان�سي بيلو�سي التي،
ب��داف��ع ال�نرج���س�ي��ة ،مل جت��د ف�ك��رة �أف���ض��ل هذا
ال�صيف من ا�ستفزاز ال�صني خ�لال رحلة غري
�ضرورية وخطرية اىل تايوان.
اان لوقت ينفد لأن اجلمهوريني جاهزون.
وكما �أو�ضحت الإيكونومي�ست يف الآونة االخرية
بروح الدعابة على غالفها بعد الهزمية الأخرية
ل�ل�ج�م�ه��ور ّي��ة ل�ي��ز ت�شيني ��ض��د �أح ��د امل�ؤيدين
لرتامب يف وايومنغ ،ف�إن امللياردير يف نيويورك
مي�سك احل��زب بقوة �أك�بر من �أي وق��ت م�ضى.
و�إذا مل يرت�شّ ح دونالد ل�سبب ما ،ف�ستظل �أفكاره
�سائدة ...وال �شك �أن دي�سنتي�س �سيتقدّم حينها،
وهذا �أيها الأ�صدقاء ،رمبا يكون �أ�سو�أ.

ترجمة خرية ال�شيباين

*باحث م�شارك يف معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية بفرن�سا� .أ ّلف عدة كتب عن
الأمم املتحدة ،ن�شر م�ؤخ ًرا مع �آن �سي�سيل روبرت “من يريد موت الأمم املتحدة؟ “،
�أحدث من�شوراته“ ،جو امل�سكني! �أمريكا كوفيد 19-كما يراها مطلع».
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دول عدة تندد بع�سكرة رو�سيا ملحطة زابوريجيا النووية
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

ن��ددت ب�ل��دان ع��دة منها فرن�سا بـع�سكرة رو�سيا حمطة زابوريجيا
النووية يف �أوكرانيا ،ما يهدد الأمن النووي.
و�أك ��د وزراء خ��ارج�ي��ة �أمل��ان�ي��ا وك �ن��دا وف��رن���س��ا واي�ط��ال�ي��ا وبريطانيا
و�أوكرانيا وممثلون عن كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة و�سوي�سرا
يف ب�ي��ان م�شرتك عقب اج�ت�م��اع يف ن�ي��وي��ورك �أن “ا�ستيالء رو�سيا
على حمطة زابوريجيا النووية وع�سكرتها هما ال�سبب الرئي�سي
للتهديدات احلالية على �صعيد الأمن النووي وال�سالمة».
و�أ�ضاف البيان “نذ ّكر ب�أنّ اخلطر املتزايد بوقوع حادث نووي �سيبقى
مرتفعاً ب�شكل خطري طاملا �أن رو�سيا موجودة يف موقع زابوريجيا».

وحذر املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرو�سي
الأرب �ع��اء م��ن �أن ال��و��ض��ع يف حمطة زاب��وري�ج�ي��ا ،الأك�ب�ر يف �أوروب ��ا،
“يتدهور �أكرث” يف ح�ين ات�ه��م الأوك��ران �ي��ون رو�سيا بق�صفها مرة
�أخرى.
وق��ال غرو�سي بعد اجتماع ح��ول ه��ذا املو�ضوع عقد يف مقر البعثة
الفرن�سية لدى الأمم املتحدة وافتتحه الرئي�س �إميانويل ماكرون
“الو�ضع ال يزال يتدهور وال ميكننا حتمل هدر الوقت حتى حدوث
امر كارثي».
و�أف��اد �أنه بحث الأمر مع وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
ال��ذي التقاه �صباح الأرب �ع��اء على هام�ش اجلمعية العامة للأمم
املتحدة.

و�أ�ضاف “طاملا ا�ستمر الق�صف ف�إن املخاطر كبرية».
ك��ذل��ك �أك ��د غ��رو��س��ي خ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف �أن ��ه حت� �دّث م��ع وزير
اخل��ارج�ي��ة الأوك� ��راين دم�ي�ترو كوليبا م�ع�براً ع��ن �أم�ل��ه “ب�إمكانية
التوجه �إىل كييف قريباً ورمبا �إىل رو�سيا يف ما بعد».
و�أ�شار �إىل �أنه مل يتم التو�صل �إىل �أي اتفاق لإن�شاء منطقة حماية
حول املحطة مو�ضحاً �أن “املحادثات احلقيقية ب�ش�أن معايري” هذه
املنطقة الزالت يف “بداياتها».
واتهمت ال�سلطات الأوك��ران�ي��ة رو�سيا الأرب �ع��اء بق�صف موقع �أكرب
حمطة كهرباء يف �أوروبا جمددا ،م�ؤكدة عدم جتاوز الإ�شعاع يف هذه
املن�شاة املعدل الطبيعي.
و�أو�ضح غرو�سي “حتى يف �أ�سو�أ الظروف يجب �أال تتوقف الدبلوما�سية

دبابات رو�سية مت اال�ستيالء عليها معرو�ضة يف كييف

•• الفجر -كري�ستني دوجوين كليمان
ترجمة خرية ال�شيباين
�شهد �شهر �سبتمرب اجلاري تنفيذ �أوكرانيا لهجمات
م�ضادة ناجحة يف كل من منطقة خاركيف (�شمال
�شرق) ويف منطقة خري�سون (ج��ن��وب) .ا�ستعادت
يف مواجهة هذا التقدم الأوكراين
واالن���س�ح��اب غ�ير امل�ن�ظ��م للقوات
ال ��رو�� �س� �ي ��ة ،ا�� �ض� �ط ��رت القنوات
الدعائية الرئي�سية للكرملني �إىل
مراجعة مرجتلة للخطاب الذي
واملوجه
تردده حتى تلك اللحظة،
ّ
�إىل ال ��ر�أي ال�ع��ام ال��رو��س��ي وبقية
العامل.
تراجع اجلي�ش
وتردد الإعالم
خ�ل�ال الأي ��ام القليلة املا�ضية،
ان �ت �� �ش��رت � �ص��ور الأرا� � �ض� ��ي التي
ا� �س �ت �ع��ادت �ه��ا ال� �ق ��وات الأوك��ران �ي��ة
ع�ل��ى امل ��دون ��ات ،ول�ك��ن �أي ��ً��ض��ا على
ال �� �ش �ب �ك��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة .ولئن
مت ح�ظ��ر بع�ضها يف رو� �س �ي��ا ،ف�إن
العديد من ال�سكان يعرفون كيفية
التحايل على هذه العوائق .وعلى
الرغم من �أن الكرملني حاول منع
الو�صول �إىل املعلومات املو�ضوعية
ح��ول غ��زو �أوك��ران�ي��ا� ،إال �أن��ه يجد
�صعوبة يف �إن�ك��ار حقيقة الوقائع
التي ميكن التحقق منها .ويف هذا
ال���س�ي��اق ،تبنى الإع �ل�ام الرو�سي
خطا ًبا يبدو �أنه عائم ،لغياب خط
توجيهي وا�ضح.

على �سبيل املثال ،يف � 11سبتمرب،
حاولت �صحيفة رو�سي�سكايا غازيتا،
وه ��ي و��س�ي�ل��ة �إخ �ب ��اري ��ة معروفة
بقربها من ال�سلطة ،التقليل من
� �ش ��أن امل�ك��ا��س��ب الأوك��ران �ي��ة .كانت
امل �ن��اورة ع��رج��اء �إىل ح��د م��ا ،لأنه
لئن ام�ت��دح امل�ق��ال عملية نفذتها
م��روح�ي��ة رو��س�ي��ة م��ن ط ��راز ميل
مي 25-ملنع ال�ق��وات الأوكرانية
م��ن عبور نهر ،ك��ان يكفي للقراء
ال��رج��وع �إىل خ��ري�ط��ة لإدراك �أن
مكان العملية ذات��ه يقع يف اجلزء
اخللفي م��ن الأرا� �ض��ي التي كانت
ت�سيطر عليها رو�سيا يف ال�سابق.
والأهم من ذلك� ،إذا كانت و�سائل
الإع� �ل ��ام امل �ق��رب��ة م ��ن احلكومة
تتفاعل دائ ًما ب�سرعة مع تطورات
ال � �ن� ��زاع م ��ع ب �ق��ائ �ه��ا ع �ل��ى اخلط
امل�شار �إل�ي��ه ،ف�إننا ن�لاح��ظ �شك ً
ال
من �أ�شكال الت�أخري يف بناء خطاب
�إي� �ج ��اب ��ي ح� ��ول ال �ت �ق ��دم الأخ�ي��ر
للعملية اخلا�صة.
ب��ال � ّت��وازي ،ب��د�أت ق�ن��وات تلغرام
يف نقل خطاب ي�سعى �إىل تن�سيب

�إمكانية ر�سملة من قبل
املحافظني الرو�س؟
يطرح هذا النوع من احلجج من
قبل املحافظني الرو�س والقوميني
امل �ت �� �ش��ددي��ن ال ��ذي ��ن خ�ل���ص��وا �إىل
ا�ستنتاج م�ف��اده مب��ا �أن��ه ال يواجه
ف�ق��ط ال �ق��وات الأوك ��ران �ي ��ة ولكن
� ً
أي�ضا حتالفا �أطل�سيا ال ي�س ّميه،
يجب على الكرملني و�ضع حد لـ
“�ضبط النف�س” ال ��ذي �أظهره
حتى الآن و�ضرب �أوكرانيا ب�شكل
�أك�ث��ر ع �ن � ًف��ا .ل��ذل��ك رح �ب��ت هذه
الأط� � � ��راف ب � ��إط �ل�اق ال�صواريخ

الرو�سية يف � 12سبتمرب ،والتي
ا�ستهدفت البنية التحتية املدنية
يف خ��ارك�ي��ف و�أم��اك��ن �أخ ��رى ،مما
ح��رم م�لاي�ين ال�ن��ا���س م ��ؤق � ًت��ا من
امل� ��اء وال� �ك� �ه ��رب ��اء .و� �س �ب��ق لهذا
اجل��زء الأك�ثر ميينية من الطيف
ال�سيا�سي الرو�سي ان توتر ب�سبب
اغ �ت �ي ��ال داري� � ��ا دوغ� �ي� �ن ��ا ،يف 20
�أغ�سط�س ،اب�ن��ة املنظر الأورا�سي
ال�شهري �ألك�سندر دوغ�ين وجنمة
�صاعدة لهذه احلركة� .سرعان ما
اتهمت مو�سكو �أوك��ران�ي��ا بارتكاب
اجلرمية ،ونفت هذه االخ�يرة �أي
ت ��ورط ل �ه��ا ،وت��زع��م �أن االجهزة
الرو�سية وراء االنفجار املميت.
لقد �أراد الكثريون ،خط�أ ،تقدمي
دوغ�ي�ن ع�ل��ى �أن ��ه ع�ق��ل فالدميري
ب��وت�ين .وك ��ان م��ع ذل��ك �شخ�صية
�أ�سا�سية يف الأورا� �س �ي��ة ،وه��و تيار
�إي ��دي ��ول ��وج ��ي م �ت �ع��دد اال�شكال
ول��د يف ع�شرينات ال �ق��رن املا�ضي
و� �ش �ه��د ن �ه �� �ض��ة يف الت�سعينات.
وعلى ه��ذا النحو ،ميكن �أن يكون
ل �ل �ه �ج��وم ال � ��ذي ا� �س �ت �ه��دف��ه على

يف مواجهة الهجوم امل�ضاد الأوكراين

هكذا ُتراجع رو�سيا خطتها االت�صال ّية!...

يالحظ �شكل من �أ�شكال الت�أخري يف بناء خطاب �إيجابي حول التقدم الأخري للعملية اخلا�صة

الأرج��ح ،واغتال ابنته ،ت�أثري على
الأط ��راف الأك�ث�ر حمافظة .ومبا
ان الأورا�سية تيار وا�سع االنت�شار،
ودوغ�ي�ن �شخ�صية م�شهورة ،فان
ه ��ذه احل �ل �ق��ة ق��د ت �ك��ون �ساهمت
يف زي ��ادة ت�ط��رف ال��ذي��ن يعاتبون
ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي ع �ل��ى موقفه
ال ّرخو جدا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لطاملا ا�ستند
اخل �ط��اب ال��رو� �س��ي �إىل مو�ضوع
“القلعة املحا�صرة” حيث يعمل
اخل��وف كرافعة لتوحيد ال�سكان
ح��ول �سلطة ق��وي��ة ت�شتهر ب�أنها
ال��وح�ي��دة ال �ق��ادرة على حمايتها.
ومع ذلك ،ف�إن هذا النهج ال يكون
فعا ًال �إال �إذا كانت ال�سلطة يف و�ضع
مي ّكنها من �ضمان �أمن مواطنيها
ب�شكل فعلي.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ل�ئ��ن ي�سمح
ه �ج��وم � 20أغ �� �س �ط ����س ،بتربير
ا� �س �ت �م��رار ال �ع �م��ل ال �ع �� �س �ك��ري يف
�أوكرانيا ،فانه ي�ضعف م�صداقية
ه��ذه ال�ك�ف��اءة الأم �ن �ي��ة .وح�ت��ى لو
مت ا�ستغالل ه��ذا الهجوم لتربير

“العملية اخلا�صة” يف �أوكرانيا،
تظل احلقيقة �أنه يخاطر بتعزيز
م ��وق ��ف امل �ح��اف �ظ�ي�ن ال� ��ذي� ��ن قد
ي �خ �� �ش��ون ،م �ث��ل ع��ائ �ل��ة دوغ �ي��ن،
ع�ل��ى �سالمتهم .وق��د ي� ��ؤدي هذا
�إىل ت���ص��اع��د ال �ت��وت��رات ب�ين هذه
ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية الراديكالية
وال���س�ل�ط��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ح�ساب
الكرملني.

رهان الوقت
ريا ،وراء العمليات الع�سكرية
�أخ ً
اجلارية حال ًيا يف �أوكرانيا ،ميكن
�أن مي �ث��ل ال ��وق ��ت م �� �ش �ك �ل��ة لكال
اجلانبني .بالن�سبة لرو�سيا ،التي
�ست�ضطر �إىل تعديل ا�سرتاتيجيتها
يف �أعقاب الهجوم امل�ضاد ،قد يتعلق
الأمر بال�صمود يف مواقعها واحلد
م ��ن خ �� �س��ائ��ره��ا ،ب �ي �ن �م��ا تنتظر
حلول ال�شتاء مل�ساعدتها ع�سكر ًيا
و�سيا�س ًيا.
ومي �ك��ن �أن ي �ح��اول الكرملني
ب�ع��د ذل ��ك اح �ت��واء ت��راج��ع قواته
ب�ي�ن�م��ا ي ��راه ��ن يف ال ��وق ��ت نف�سه

ع �ل��ى ال �� ّ��ض �ج��ر ال� �غ ��رب ��ي .وه� ��ذا
الأخ�ي�ر �ستغذيه حت ��والت ال ��ر�أي
العام اخلا�ضع ل�ضغوط الت�ضخم
امل��زدوج��ة و�أزم��ة الطاقة املحتملة
ال �ت��ي ��س�ت�ت�ف��اق��م ب���س�ب��ب ال�شتاء.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ال غ��راب��ة يف �أن
الأ� � �ص� ��وات ال �غ��رب �ي��ة ،ال �ت��ي تبينّ
قربها الأك�ي��د م��ن مو�سكو ،تدعو
�أك �ث�ر م��ن �أي وق ��ت م���ض��ى لرفع
العقوبات ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
يعطي جرعة اوك�سيجني منع�شة
ل�لاق�ت���ص��اد وال���س�ل�ط��ة الرو�سية،
وب ��ال� �ت ��ايل زي � � ��ادة ق ��درت� �ه ��ا على
التحمل.
ً
بالن�سبة لأوكرانيا �أي�ضا ،يتعلق
الأم��ر بعدم جتاهل عامل الوقت.
�إن حلول ف�صل ال�شتاء ،الذي عادة
ما ي�ؤدي �إىل �إبطاء �سري العمليات
الع�سكرية ،ت�برز �أهمية ا�ستعادة
�أك�ب�ر ق ��در مم�ك��ن م��ن الأر� � ��ض يف
املناطق املحتلة ب�أ�سرع م��ا ميكن،
ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا ع�ل��ى ا��س�ت�ق��رار هذه
املكا�سب الإقليمية ،التي تتطلب
م � � ��وارد ك� �ث�ي�رة .ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل

لطاملا ا�ستند اخلطاب الرو�سي �إىل مو�ضوع «القلعة املحا�صرة» حيث يعمل اخلوف كرافعة لتوحيد ال�سكان

االعالم الرو�سي مرتبك
•• باري�س-وكاالت

يبدو �أن بو�صلة ال�سيا�سة الفرن�سية نحو مواطنيها العائدين من معاقل تنظيم
داع�ش� ،ست�شهد حت��و ًال حمورياً خالل الأي��ام املقبلة ،ج��راء ال�ضغوط الأوروبية
املتوا�صلة على باري�س لل�سماح ملواطنيها الذين ان�ضموا ملع�سكرات التنظيم يف
�سوريا وال�ع��راق بالعودة �إىل البالد� ،أم� ً
لا يف تقلي�ص احتماالت �إحياء التنظيم
جم� ��دداً ،وه��و خ�ط��ر ق��ائ��م م��ا دام ��ت امل�خ�ي�م��ات مكتظة ب�ع��وائ�ل��ه ،ح�سبما يرى
مراقبون.
وتواجه باري�س خالل الآون��ة املا�ضية �ضغوطاً مكثفة ،مع بدء الوالية اجلديدة
للرئي�س �إميانويل ماكرون ،لتغيري �سيا�سة قبول العائدين من داع�ش ،والذين
ترف�ضهم ب�شكل مطلق ،لكن القرار ال�صادر مطلع الأ�سبوع اجلاري من املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان ب�إدانة باري�س بهذا ال�صدد ،دفع اخلارجية الفرن�سية
للقول ب�أن “احلكومة �ستدر�س م�س�ألة �إعادة املواطنني املن�ضمني لتنظيم داع�ش».
وح�سب البيان ال�صادر عن وزارة اخلارجية الفرن�سية�“ ،أخذت احلكومة علماً
بقرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان” ،م�شددة على �أن “فرن�سا مل تنتظر
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كييف �آالف الكيلومرتات املربعة التي احتلها اجلي�ش
الرو�سي �ساب ًقا .ترافقت هذه الهجمات مع بث �صور
عديدة للقوات الرو�سية وهي تفر من القتال يف حركة
ذعر ن�سبية با�ستثناء بع�ض االن�سحاب اال�سرتاتيجي
املنظم -ويبدو انها تركت وراءه��ا كمية كبرية من
املعدات الع�سكرية يف حالة جيدة.
م� �ن� �ج ��ز ال � � �ق � ��وات الأوك � ��ران� � �ي � ��ة،
والنك�سات الرو�سية .و�إن مل يكن
جديدًا ،ف�إن خطابا مبلورا بطريقة
جيدة بد�أ يطفو على ال�سطح اليوم
لتو�ضيح �أن ال�صعوبات التي تواجه
ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة ال ُت �ع��زى �إىل
اجلي�ش الأوك��راين بقدر ما ُتعزى
�إىل الناتو ،الذي رمبا ن�شر قواته
على امليدان ،و�إىل مقاتلني �أجانب
م�ستقلني.

�أبدا من م�س�ؤوليتنا �أن نفعل ذلك مبقرتحات عملية وواقعية وهذا ما
نحاول القيام به».
م��ن جانبها اعلنت وزي��رة اخلارجية الفرن�سية كاترين كولونا �أن
الهدف هو “نزع ال�سالح من املحطة يف �إطار �سيادة �أوكرانيا».
كذلك دعت ال�شركة العامة امل�شغلة ملحطات الطاقة النووية الأوكرانية
�إيرنغواتوم الأربعاء وكالة الطاقة الذرية �إىل “اتخاذ �إجراءات �أكرث
حزما” �ضد مو�سكو ،معلنة عن عمليات ق�صف جديدة.
تعر�ضت حم�ط��ة زاب��وري�ج�ي��ا ال�ت��ي احتلتها ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة منذ
الأ�سابيع الأوىل من غزوها لأوكرانيا يف � 24شباط-فرباير ،ب�شكل
متكرر للق�صف يف الأ�شهر الأخرية .وتتبادل كل من كييف ومو�سكو
امل�س�ؤولية واالتهامات باالبتزاز النووي.

تراجع القوات الرو�سية

فرن�سا 1450 ..داع�شيا وحماكمات يف خطة العودة

احلكم ال�صادر عن املحكمة للتحرك” ،وهي م�ستعدة لإعادة املزيد من العائالت
“كلما �سمحت الظروف بذلك» .يقول رئي�س املركز الأوروب��ي لدرا�سات مكافحة
الإره��اب واال�ستخبارات ،جا�سم حممد� ،إن فرن�سا تواجه �إ�شكالية ك�برى فيما
يتعلق بق�ضية ع��ودة املقاتلني يف تنظيم داع����ش �أو ع��وائ�ل�ه��م ،لكنها م�ضطرة
لال�ستجابة لل�ضغوط الأوروبية يف هذا ال�صدد ،م�شرياً �إىل �أن باري�س قد اتخذت
خالل ال�سنوات املا�ضية نهجاً خمالفاً جلريانها الأوروبيني يف التعامل مع هذا
امللف ،ويف نهج مغاير �أعلنت ال�سلطات الفرن�سية ع��ودة العديد من رعاياها يف
يوليو  2022و�سط �ضغوطات وانتقادات حملية ودولية.
ويف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية” يو�ضح حممد �أن فرن�سا تعد �أكرب من �أي دولة
�أخرى يف �أوروب��ا من حيث عدد مواطنيها امللتحقني بالتنظيم ،بنحو ()1450
�شخ�صاً ،وهم �أ�شخا�ص يزيد عمرهم على (� )13سنة ،بينما عاد نحو ()300
بالغ ،وال يزال نحو ( )165طف ًال و( )65امر�أة من اجلن�سية الفرن�سية عالقني

ذلك ،ف�إن الدعم الغربي �ضروري
لأوكرانيا التي ال تزال تعتمد على
الأ�سلحة والدعم املايل اخلارجي،
ويجب �أن تكون ق��ادرة على �إظهار
�أن هذه امل�ساعدة مثمرة من �أجل
احل �ف��اظ ع�ل��ى ح��اف��ز ل �ل��دول التي
تدعمها.
تبقى �أن املناق�شات جارية يف �أوروبا
لو�ضع �سقف ل�سعر الغاز والنفط
ال ��رو�� �س ��ي .و�إذا مت ات� �خ ��اذ هذه
الإجراءات ،ميكن �أن تلعب مو�سكو
�أورا ًقا �أخرى لك�سب الوقت و�إبطاء
التحركات الع�سكرية الأوكرانية.
و�إذا ك��ان �إن���ش��اء منطقة حمايدة
ح� ��ول حم �ط��ة ال �ط��اق��ة النووية
زاب��وري��زه�ي��ا ُي��ذك��ر ب�شكل متكرر،
ف�إن التفاو�ض على معاهدة تتعلق
بهذا الهيكل املدين ميكن �أن يكون
�سبيال يتم اال�ستفادة منه لك�سب
ال��وق��ت يف امل�ج��ال الع�سكري ،على
الأقل يف هذه املنطقة اجلغرافية،
م ��ع مم��ار� �س��ة ��ض�غ��ط م �ع�ين على
الغربيني .وميكن للآلة اخلطابية
ال��رو� �س �ي��ة ،ه �ن��ا م ��رة �أخ� � ��رى� ،أن
حتاول ن�سج خطاب �إيجابي يهدف
�إىل تقدمي ه��ذه امل�ن��اورات ل�صالح
الكرملني.

يف مع�سكرات ،و�سابقاً طالبت احلكومة الفرن�سية مبحاكمة رعاياها الأجانب
يف �سوريا �أو ال�ع��راق ،لكن جتربتهم حملياً ثبت �أنها م�ستحيلة ،فقد ا�ستبعدت
ال�سلطات العراقية وال�سورية القيام بذلك.
ح�سب اخلبري الأوروبي� ،ستعمل باري�س يف ا�ستعادة مواطنيها وفق خطة للمحا�سبة
و�إعادة الت�أهيل ،وقد �شكلت فرن�سا وال�سويد فريق حتقيق م�شرتكا للم�ساعدة يف
حماكمة مقاتلي تنظيم داع�ش الذين ارتكبوا جرائم يف �سوريا والعراق بهدف
التن�سيق طويل الأم��د للتحقيقات وامل�شاركة ال�سريعة للمعلومات والأدل ��ة ،يف
حتديد �أن�سب االخت�صا�ص الق�ضائي للمقا�ضاة وتقدمي امل�شورة ملنع الإجراءات
القانونية املتعددة �ضد اجلناة لنف�س اجلرمية ،وبالتايل جتنب خرق ما ي�سمى
مبد�أ “عدم املحاكمة على اجلرم نف�سه” .و�ستتعاون ال�سلطات امل�شاركة يف فريق
التحقيق امل�شرتك مع فريق التحقيق التابع للأمم املتحدة لتعزيز امل�ساءلة عن
اجلرائم التي ارتكبها تنظيم داع�ش.

ويرى حممد �أن “ترك املواطنني الأوروبيني يف املخيمات ينطوي على خماطر
�أكرب من �إعادتهم �إىل الوطن ال �سيما الأطفال والق�صر منهم ،لأنهم قد ين�ضمون
�إىل تنظيم داع�ش .وقد ي�صبحون “اجليل القادم من املقاتلني الأجانب .ويعد
احلل الأمثل ملع�ضلة ع��ودة املقاتلني الأجانب هو ال�سماح با�ستعادتهم و�أن يُتاح
للعائدين فر�صة للت�أهيل واالندماج من جديد بعد حتديد الدوافع وراء التحاقهم
بالتنظيم ومدى م�شاركتهم يف العمليات القتالية فر مناطق ال�صراعات».
كانت فرن�سا قد ا�ستعادت يف يوليو املا�ضي ( )16امر�أة ترتاوح �أعمارهن بني 22
و 39عاماً و( )35قا�صرا من بينهن ( )7عدن دون مرافقني بالغني يف �أكرب
جمموعة �أعيدت �إىل الوطن دفعة واح��دة من قبل فرن�سا .وع��ادت ( )12امر�أة
مع �أطفالهن ،بينما وافقت الـ( )4الأخريات يف وقت �سابق على عودة �أطفالهن.
ومت احتجاز (� )8سيدات لال�ستجواب بينما جرى احتجاز ( )8الأخريات مبوجب
مذكرات توقيف .مت �إي��داع الأطفال يف خدمات رعاية الطفل امللحقة مبحكمة
فر�ساي الق�ضائية .غري �أن هذا املوقف خمالف للر�أي ال�سائد يف  2يوليو ،2022
�إذ �أعرب نحو ( )70%من الفرن�سيني عام  2019عن معار�ضتهم لعودة �أبناء
عنا�صر التنظيمات الإرهابية.
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال �� �ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2017/314جت ��اري ك�ل��ي واملعدل
باال�ستئناف رقم  2017/1003ا�ستئناف جتاري ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )1594306.77درهم
�شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرقة  -بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي
املطلوب �إعالنهما � -1 :سيف نا�صر �سعيد املعمري � -2شيام ايانيبويل بن �سوبرامنيان � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على املركبات العائدة لكم يف التنفيذ اعاله بناءا على
قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.&S-DATE:
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5843/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم ( )000106وال�صادر عن بنك امل�صرف بقيمة
( )9765دره��م وال�شيك رق��م ( )000110دره��م بقيمة ( )9765وال�صادر عن بنك امل�صرف وال�شيك رقم
( )000114بقيمة ( )9765وال�صادر من بنك امل�صرف املبلغ واالجمايل بالر�سوم ()30596
طالب التنفيذ  :ال�شركة الوطنية لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي � -شارع الكرامة  -مبنى بناية ارنكو � -شقة الثالث  -زعبيل
لتاجري ال�سيارات
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سامة نبيل ال�سيد عرفات � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )30596درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1788/2022/305:ا�ستئناف جتاري
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املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اال�ستئنافية الثانية رقم 820
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/37:جتاري كلي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:مورتن جايل �سوندر جارد ماد�سني
عنوانه�:أبوظبي �� -ش��ارع خليفة فندق ال�سوفتيل  -بناية اجل�م��ال لل�سفريات رق��م  - 520الطابق
امليزانني مكتب رقم  - M2هاتف  0567141470بريد الكرتوينobaidabdulla.alebri@gmail.com:
 وميثله:عبيد عبداهلل مبارك عبداهلل العربياملطلوب �إعالنه  -1 :ديريك جون مودي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2011/37:جتاري كلي .وحددت لها
جل�سة ي��وم االثنني املوافق  2022/9/26ال�ساعة � 09.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد /ابراهيم احمد حممد ح�سني حمدان
بودب�س �شهادة ا�سهم ���ص��ادرة ع��ن �شركة (اعمار
العقارية) بعدد � 12.040سهما يرجى ممن يعرث
عليها الإت�����ص��ال على الهاتف  0506115833او
ت�سليمها لل�شركة املذكورة �أعاله م�شكورا.

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد /ابراهيم احمد حممد ح�سني حمدان
بودب�س �شهادة ا�سهم �صادرة عن �شركة دبي لال�ستثمار
�ش م ع رقم ال�شهادة  4388عدد اال�سهم � 3472سهم
ي��رج��ى مم��ن ي��ع�ثر عليها الإت�����ص��ال ع��ل��ى الهاتف
 0506115833او الإت�صال بال�شركة على الرقم
املبا�شر 048122305
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حمكمةاال�ستئناف
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�إعالن �إغالق و�إلغاء رخ�صة مكتب متثيل
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اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1523/2018/207تنفيذ جتاري
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فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد /عبداهلل حميد عبداهلل عمري ال�شرياين
ال��ظ��اه��ري (�إم����ارات����ي اجل��ن�����س��ي��ة) ���ش��ه��ادة �أ�سهم
�صادرة من �شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن بالرقم :
 ADSB200210بعدد � 3707سهما الرجاء ممن
يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة �أعاله �أو الإت�صال
على تليفون رقم  0552128088م�شكورا.

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و /ف ��را� ��س زك� ��ى ع �ب ��دال ��رزاق
عبدالرزاق  ،العراق اجلن�سية جواز �سفره
رق��م ( - )A13940ي��رج��ى مم��ن يعرث
عليه ت�سليمه بال�سفارة العراقية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /احمد �سبحانى
حم �م��د ي��ون ����س  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()BN5047771
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0567155702

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د �سليم
حم �م��د � �ص��دي��ق  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )CE5757872يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /حممد رم�ضان
ع��ا� �ش��ق ح �� �س�ين  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()DF9218441
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507262913

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /م � ��رمي
ابراهيم حممود  ،ال�صومال
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()P00577430
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507090337
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برج
ال�صحراء للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1153434:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

70021

يعلن �سو�سيتي جرنال بنك (مكتب متثيل) -
�أبوظبي ب�إغالق و�إلغاء رخ�صة مكتب التمثيل
ويدعو كل من لديه مطالبات او التزامات
قانونية على مكتب التمثيل توجيهها
وت�سليمها اىل ال�ساده�/سو�سييته جرنال
الواقع مكتبهم يف العنوان:مركز دبي املايل
العاملي  ,قرية البوابة املبنى  , 6الطابق , 4
وحدة رقم � , 405-412ص.ب 29600:دبي ,
االمارات العربية املتحدة.

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  682/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  580/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )590854.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل  -م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي ديرة �شارع عمر بن اخلطاب خلف الغرير �سنرت بناية بنك امل�شرق  -ت- 042223333:
ف - 042226061:الرقم املكاين - 2861595758:بريد الكرتوينcivilcases@baitulhikma.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :ابراهيم حممد حمدان االطر�ش � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ح�صتكم يف العقار وهي
عبارة عن الوحدة العقارية  - 1704الكائنة مبنطقة معي�صم االول  -برقم ار�ض  - 352ا�سم املبنى اوكود
ري�سندن�س  -وفاء للمبلغ املطالب به وق��دره ( )558455.15درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء
ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ. 2022/9/5:
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
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�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 6686/2021/207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ام ام واي اك�سي�س القامة ال�سقاالت �ش.ذ.م.م � -2ساجني �سيف
الدين �سيف الدين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�سندم العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )238679.60درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70408

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5577/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )513754وال�صادر عن جمي�س باول �سيلف�سرت
جيم�س بقيمة ( )982710درهم .
طالب التنفيذ  :تران�سجارد جروب �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة برج خليفة � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية  48بوابة الربج  -بجوار
حمطة مرتو دبي مول  -مكتب  - 101رقم مكاين 2559188274
املطلوب �إعالنهما  -1 :جيم�س ب��اول �سيلف�سرت جيم�س � -2ساج اليكرتوميكانيكل � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )982710درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70392

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 2813/2022/253تنفيذ �شيكات
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اليجان�س اقرو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مورغن الند لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )413530درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

ت�صريح للإعالن بالن�شر
ا�سم املطور TIGER PROPERTIES :
ا�سم امل�شرتي AAIA MOHAMED TAHA SALIH :

حيث ان املطور امل��ذك��ور اف��اد ب�أنكم قد تخلفتم عن �سداد ق�سط /اق�ساط م�ستحقة من ثمن
ال��وح��دة ال�ع�ق��اري��ة رق��م ( )AL JAWHARA TOWER/813للم�شروع (AL
 )JAWHARA TOWERدب ��ي .وت�ن�ف�ي��ذا ملتطلبات ال�ق��ان��ون رق��م 13/2008
وتعديالته والئحته التنفيذية  ،نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل  30يوما من
تاريخ ن�شر هذا االخطار .ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر اعاله خالل املدة امل�شار اليها  ،ف�سوف
يتم اتخاذ االجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف املادة  11من القانون املذكور

NOTICE
Developer's name: TIGER PROPERTIES
Purchaser's name: AAIA MOHAMED TAHA SALIH
The above mentioned developer claims that you have defaulted in
the payment of installment/installments of the price for unit No (AL
JAWHARA TOWER/813) project (AL JAWHARA TOWER) Dubai.
In accordance with law no (13) of 2008 as amended, and its Executive
Regulations, Dubai Land Department DLD, hereby notify you to rectify
the default within (30) days as of the date of publication of this notice.
If you fail to pay the amount due within the specified period, DLD shall
take the necessary legal proceeding pursuant to clause No (11) of the
aforesaid.
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�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
ليزيور�سي كري�شن للحفالت
رخ�صة رقم CN 2521613:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 4220909:باال�سم التجاري �صالون
مي�سرتي�س لتجميل ال�سيدات  ,بالغاء طلب الغاء
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

�إعــــــــــالن

70197

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 1869/2022/208تنفيذ مدين
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ماتيف�س فاروغي�س كورغاليل
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تور�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )10656.25درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة ال�شامل لقطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم  CN 1115714 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مريزا ندمي بيج مريزا عليم بيج %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سلطان حممد �سعيد عبدالرحمن النا�صرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مريزا ندمي بيج مريزا عليم بيج
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة ال�شامل لقطع غيار ال�سيارات
AL SHAAMEL AUTO SPARE PARTS EST

�إىل /ال�شامل لقطع غيار ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL SHAAMEL AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 1441/2022/60:امر اداء

70533

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )7340000درهم مع الفائدة
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق بتاريخ 2013/6/13:وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:م�شعل اخلر�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -و�آخرون
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع الكورني�ش  -مبنى الربج الذهبي � -شقة 1402
املطلوب �إعالنهما  -1 :جلف اوريانت و�سيط جتاري �ش.ذ.م.م  -2اليزابيث ماركايلينو باباج � -صفتهما:
مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/6/28:الزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعني مبلغ وقدره ( )7.340.000درهم �سبعة ماليني وثالثمائة
وارب�ع��ون ال��ف دره��م والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2013/6/13وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
 ,ولكم احلق يف التظلم االم��ر او ا�ستئنافه بح�سب االح��وال وفق االحكام ال��واردة يف امل��ادة  66من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية .

رئي�س الق�سم

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :طريق ليوا للنقليات العامة
رخ�صة رقم  CN 1006095 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /طريق ليوا للنقليات العامة
LIWA ROAD GENERAL TRANSPORT

�إىل /طريق ليوا للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LIWA ROAD GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 245/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70533

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )187133.25درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع التجاري رقم . 138/2022
املدعي:ار ايه كون�سورتيوم لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م  -حاليا � -شركة ار ايه كيو لالعمال الكهروميكانيكية
ذ.م.م � -سابقا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد � -شقة االول 107
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد
املطلوب �إعالنه  -1 :مركز االمارات العربية املتحدة لل�صرافة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2022/7/27:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /ار ايه كون�سورتيوم لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م  -حاليا � -شركة ار ايه كيو لالعمال الكهروميكانيكية
ذ.م.م � -سابقا ال��زام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ ( )187.133.25دره��م مائة و�سبعة وثمانون الفا ومائة
وثالثة وثالثون درهم اماراتي وخم�سة وع�شرون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

لإعالناتكم
فــــي

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بي�ست بن للقهوة املخت�صة
رخ�صة رقم  CN 2595861 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة ذياب را�شد حميد را�شد الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ذياب را�شد حميد را�شد الكعبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل على را�شد �سعيد الظاهرى
تعديل �إ�سم جتاري من /بي�ست بن للقهوة املخت�صة
BEST BEANS SPECIALITY COFFEE

�إىل /كافترييا �سو�شي �سرتيت

يرجى االت�صال على
هاتف024488300:
فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

SUSHI STREET CAFETERIA

تعديل عنوان  /من  Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabiامل�صفح م 123456 11
 123456ال�سيد احمد على احمد ميزر و اخرين �إىل �أبوظبي
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي 4791019
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شروبات باردة و �ساخنة 5630004
تعديل ن�شاط  /حذف بيع م�شروبات باردة و �ساخنة  -تاجر �أبوظبي (�سيارة متنقلة) 5630004.2
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة  -تاجر �أبوظبي (�سيارة متنقلة) 5610003.2
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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حرب �أوكرانيا ..م�س�ألة حياة �أو موت لبوتني
•• بكني-وكاالت

ر�أى هو �شيجني رئي�س التحرير ال�سابق ل�صحيفة “غلوبال
تاميز” ال�صينية التي ي�شرف عليها احلزب ال�شيوعي احلاكم
�أن غ��زو �أوك��ران �ي��ا ��ص��ار م���س��أل��ة “حياة �أو موت” للرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ،و�أن االن�سحاب من احل��رب لي�س
�أح��د خياراته يف ظل تفاقم التوتر بني مو�سكو و”الناتو”،
وح�ض على و�ضع حد للت�صعيد .وكتب هو �أن الواليات املتحدة
وال�غ��رب م�صممان على هزمية رو�سيا� ،أم��ا بوتني ف�لا يرى
خياراً �أمامه غري الن�صر .وبعبارة �أخرى ،قال “�إن هذا ال�صراع
وجودي بالن�سبة لبوتني� ،صراع حياة �أو موت» .وح�ض رو�سيا
والناتو على “عدم ترهيب �أو �إرباك الطرف الآخر” ،م�ضيفاً

�أنه من املرجح جداً �أن ي�صل �صدام الإرادات �إىل نقطة حمددة،
وعند هذه النقطة من املمكن ا�ستخدام جميع الو�سائل املتاحة
النت�صار اجلانب ال��ذي ي�ستخدمها ،قائ ًال �إن موقف رو�سيا
كقوة نووية يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار يف �أي قرارات يتخذها
الغرب .و�إذ �أق��ر ب��أن القوات امل�سلحة الأوكرانية املجهزة من
قبل الغرب �صارت �أقوى ،نبه �إىل �أن هجومها امل�ضاد ال يعني
�أنها ت�ستطيع �إعادة ت�شكيل نتيجة احلرب .و�أ�ضاف“ :عندما
تتحول احلرب �إىل �صراع حياة �أو موت فيما يريد الغرب الفوز
بالن�صر النهائي ،ف�إنه يحتاج �إىل التغلب على الثقة والقوة
التي منحتها الأ�سلحة النووية لرو�سيا».
ويرى هو �أنه من حيث الأخ�لاق وامل�صالح الفعلية للب�شرية،
ال ينبغي ت�صعيد ال���ص��راع ال��رو��س��ي -الأوك � ��راين �إىل حرب

ن��ووي��ة يف �أي وق ��ت ،حم ��ذراً م��ن �أن ذل��ك � �س �ي ��ؤدي �إىل فتح
�صندوق ب��ان��دورا ،و��س�ي��ؤدي حتماً �إىل �سل�سلة م��ن العواقب
التي ال ميكن ت�صورها .ومع ذلك  ،مل ي�صرح �أي من القادة
الرو�س ب�أنهم �سي�ستخدمون الأ�سلحة النووية .وقال بوتني:
“عندما تتعر�ض وحدة �أرا�ضي بالدنا للخطر ،ف�إننا بالت�أكيد
�سن�ستخدم كل الو�سائل املتاحة لنا” .ومت تف�سري ذلك على �أنه
ا�ستعداد رو�سيا ال�ستخدام الأ�سلحة النووية يف حالة ت�صاعد
احلرب».
ودع��ا �إىل وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار وال�ت�ف��او���ض ب��د ًال م��ن املواجهة
املتزايدة بني رو�سيا والناتو .وكتب�“ :أرجوكم ال تن�سوا �أنه لن
يكون هناك فائز �أو خا�سر مطلق يف ن��زاع ع�سكري بني قوى
نووية ...كل من يحاول التغلب على الطرف الآخر جمنون».
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•• الفجر –خرية ال�شيباين

مت جتاوزه على اليمني:

مت جت����اوزه على
اليمني ...وقبل �أيام
قليلة من االنتخابات
ال����ت���������ش����ري����ع����ي����ة
الإي��ط��ال��ي��ة امل��ق��رر
�إجرا�ؤها يوم الأحد،
خ�سرماتيو�سالفيني،
رئي�س الرابطة ،يف
ا�ستطالعات ال��ر�أي
ام�������ام ج��ي��ورج��ي��ا
م���ي���ل���وين ،زع��ي��م��ة
ال���ي���م�ي�ن امل��ت��ط��رف
فراتيلي ديتاليا.

�إيطاليا :هكذا خ�سر ماتيو �سالفيني بريقه وح�ضوره!...

وم��ع ذل��ك ،يتحد زعيما اليمني
املتطرف يف حتالف ي�سمى “ميني
الو�سط” يف و�� �س ��ائ ��ل الإع� �ل��ام
الإي �ط��ال �ي��ة ،وال� ��ذي ي���ض��م � ً
أي�ضا
ح� ��زب ف � � ��ورزا �إي �ط��ال �ي��ا بزعامة
�سيلفيو برل�سكوين .لفرتة طويلة
�شخ�صية �سيا�سية بارزة ،يجد نائب
رئ�ي����س احل �ك��وم��ة ال���س��اب��ق ووزي ��ر
الداخلية ال�سابق نف�سه يف موقف
معقد.
يف � � 10س �ب �ت �م�ب�ر ،ح�صلت
“الرابطة” ع �ل��ى  12فا�صل
 1ب��امل��ائ��ة م��ن ن��واي��ا الت�صويت،
مقابل ما يقرب من  25باملائة لـ
“فراتلي ديتاليا”�“ .إنه يف و�ضع
امل�ه�ي�م��ن ع�ل�ي��ه ول�ي����س املهيمن”،
يفكك م��ارك الزار� ،أ�ستاذ التاريخ
وعلم االجتماع ال�سيا�سي يف معهد
العلوم ال�سيا�سية بباري�س وجامعة

حتى �أوراق��ه
ال����راب����ح����ة
ت���وا����ص���ل���هعلى ال�شبكات
االجتماعية،
وق���������رب���������ه
م����ن ال��ن��ا���س
ب��������������������اتت�����أث��ي�ره����ا
حم�������������دودا
لوي�س يف روما .لذلك من ال�صعب
ان يطمح ملن�صب رئي�س احلكومة،
الذي يجب �أن ينتقل منطق ًيا �إىل
ج�ي��ورج�ي��ا م�ي�ل��وين ،ح�ت��ى ل��و كان
ال�ت��وازن الدقيق لقوى االئتالف
لن يُعرف اال بعد النتائج النهائية
يوم الأحد.
زعيم “غري ثابت»
ه��ل �سيتعني على �سالفيني �أن
يقبل بدور ثانوي؟ “يف -2018
 ،2019ح�صل على مكانة بارزة

ع �ل��ى ال �ي �م�ين وح �ت��ى يف �إيطاليا
من حيث ال�شعبية” ،يُذ ّكر مارك
الزار .اىل حني رهانه الفا�شل عام
 ،2019ح �ي��ث ح � ��اول ،مدفوعًا
ب�ن�ت�ي�ج��ة ال��راب �ط��ة اجل �ي ��دة ج �دًا
يف االن �ت �خ��اب��ات الأوروب� �ي ��ة� ،إث ��ارة
انتخابات م�ب�ك��رة ...وك��ان هدفه:
ك�سبها لي�صبح رئي�سا للحكومة.
«�أطلب من الإيطاليني� ،إذا كانوا
ي��رغ �ب��ون يف ذل� ��ك� ،أن مينحوين
كامل ال�صالحيات لفعل ما وعدنا

ماتيو �سالفيني  ،زعيم الرابطة  ،يف اجتماع انتخابي
به حتى النهاية ،دون �إبطاء وبدون يرى مارك الزار.
م�ن��ذ ت�ل��ك االن�ت�ك��ا��س��ة� ،أف�سدت
ع ��ائ ��ق مك ّبل”� �� ،ص� � ّرح يف ذلك
ال��وق��ت .ح�سابات خاطئة للزعيم �سل�سلة م��ن ال�ت�ن��اق���ض��ات م�سرية
ال �ق��وم��ي� :أع �ي��د ت�ع�ي�ين جوزيبي ال �� �س �ي��ا� �س��ي .ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�أزمة
ك��ون�ت��ي ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ر�أ�س فريو�س كورونا ،تو ّزع بني املواقف
�إي� �ط ��ال� �ي ��ا ع �ب�ر حت ��ال ��ف احل� ��زب ال �ف��زع��ة وت �ل��ك امل�ط�م�ئ�ن��ة ،وحتى
ال��دمي �ق��راط��ي وح��رك��ة  5جنوم .امل�ش ّككة .كما انتقد خطة التعايف
را،
“�إنه �أول ف���ش��ل ك �ب�ير :ل�ق��د كان الأوروب� �ي ��ة ق�ب��ل دع�م�ه��ا .و�أخ �ي� ً
منت�صرا ووجد نف�سه يف املعار�ضة ،دخ��ل حكومة م��اري��و دراج ��ي ،على
ومل تعد لديه نف�س ال�ق��درة على ال��رغ��م م��ن ال��رف ����ض الأويل من
التحدث �إىل جميع الإيطاليني” ،الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي

�أوقفت ال�سلطات الرو�سية �أكرث من � 1300شخ�ص خالل تظاهرات
جرت يف �أنحاء البالد احتجاجاً على �إعالن الرئي�س فالدميري بوتني
تعبئة جزئية للمدنيني االحتياطيني يف اجلي�ش من �أجل القتال يف
�أوكرانيا ،بح�سب ما �أعلنت منظمة غري حكومية.
و�أح�صت منظمة “�أو يف دي � -إنفو” توقيف � 1332شخ�صاً يف
ت�ظ��اه��رات ج��رت يف  38مدينة رو��س�ي��ة عقب اخل�ط��اب ال�صباحي
الذي وجّ هه بوتني �إىل الأمة .وهي �أكرب احتجاجات منذ تلك التي
�أعقبت �إعالن بوتني �أ ّنه �أمر بعملية ع�سكرية رو�سية يف �أوكرانيا يف
� 24شباط-فرباير .من جهتهم �أفاد �صحافيو وكالة فران�س بر�س
يف و�سط العا�صمة الرو�سية �أ ّن عنا�صر من ال�شرطة مزودين مبعدات

•• هل�سنكي-رويرتز

ق� ��ال ح��ر���س احل� � ��دود الفنلندي
يف �ساعة مبكرة م��ن �صباح �أم�س
اخلمي�س �إن حركة امل��رور الوافدة
�إىل احل ��دود ال�شرقية م��ع رو�سيا
“تزايدت” خ�لال ال�ل�ي��ل� ،إال �أنه
ذكر �أن الو�ضع حتت ال�سيطرة.
و�صرح وزير الدفاع الفنلندي �أنتي
كاكونني الأربعاء ب�أن فنلندا تراقب
ع��ن ك�ث��ب ال��و� �ض��ع يف ج��ارت �ه��ا ،يف
�أعقاب �إ�صدار الرئي�س فالدميري
بوتني �أمرا بالتعبئة الع�سكرية.
وق� ��ال رئ �ي ����س ال �� �ش ��ؤون الدولية
ب�ح��ر���س احل ��دود الفنلندي ماتي
بيتكانيتي ل��روي�ترز “العدد زاد
ب ��و�� �ض ��وح» .و�أ� � �ض� ��اف �أن الو�ضع
حتت ال�سيطرة و�أن حر�س احلدود
م� ��� �س� �ت� �ع ��دون ع� �ن ��د ت �� �س ��ع نقاط
تفتي�ش .و�أث ��ار �إع�ل�ان ب��وت�ين ،يف
خطاب تلفزيوين يف �ساعة مبكرة
م��ن �صباح �أم����س الأول الأربعاء،
خم��اوف من ع��دم ال�سماح لبع�ض
الرجال يف �سن اخلدمة الع�سكرية
مبغادرة البالد ،و�أدى لنفاد �سريع
حل �ج ��وزات ال �ط�ي�ران امل �غ ��ادر من
رو�سيا� .إال �أن بيتكانيتي �أو�ضح �أن
عدد العابرين للحدود �أم�س الأول
الأرب �ع��اء ك��ان �أق ��ل مم��ا ك��ان عليه
خالل عطلة نهاية الأ�سبوع.
وذك ��ر �أن  4824رو��س�ي��ا و�صلوا
�إىل فنلندا عرب احل��دود ال�شرقية
�أم�س الأول الأرب �ع��اء ،مقارنة مع
 3133ق�ب��ل �أ� �س �ب��وع .ويف �شمال
ال �ن��روي � ��ج ،ق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول �أمني
لرويرتز �إن��ه مل يطر�أ تغيري على
ع��دد ال��رو���س ال��ذي��ن ي�ع�برون �إىل
الدولة اال�سكندنافية.

الأوروب ��ي“ .لقد تبينّ �أخ�ي ً�را �أنه
زعيم �سيا�سي غري مت�سق �إىل حد
ما” ،يقول مارك الزار .يف املقابل،
ميكن جلورجيا ميلوين التباهي
بكونها يف معار�ضة م�ستمرة.
مواقف حمرجة
مواقف �سالفيني املوالية لرو�سيا
هي �أي�ضا ح�صاة يف حذاء التحالف.
مق ّرب من فالدميري بوتني ،اتخذ
زعيم الرابطة � ً
أي�ضا موق ًفا �ضد

العقوبات املفرو�ضة على مو�سكو.
“حتى الآن ،ال��ذي��ن ع��وق�ب��وا هم
ال� �ف ��ائ ��زون ،ب�ي�ن�م��ا ال��ذي��ن نفذوا
العقوبات جاثون على ركبهم .من
�شخ�صا م��ا يف �أوروبا
ال��وا��ض��ح �أن
ً
يخطئ التقدير :م��ن ال�ضروري
�إعادة التفكري يف ا�سرتاتيجية �إنقاذ
الوظائف وال�شركات يف �إيطاليا “،
غرد يف �أوائل �سبتمرب“ .لقد �ساهم
موقفه يف �إ�ضعاف االنبهار الذي
ي�ف��ر��ض��ه ع�ل��ى �إي�ط��ال�ي��ا وا�شعاعه
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•• مو�سكو�-أ ف ب

فنلندا :حركة املرور على
احلدود مع رو�سيا تتزايد

م���ن ال�صعب
�أن ي��ط��م��ح
مل�����ن�����������ص�����ب
رئ�������ي���������������س
احل����ك����وم����ة،
ال�����ذي يجب
�أن ي��ن��ت��ق��ل
م���ن���ط���ق��� ًي���ا
�إىل جيورجيا
م������ي������ل������وين

ملكافحة ال�شغب �أوق �ف��وا � 50شخ�صاً على الأق ��ل يف ��ش��ارع ت�سوق
رئي�سي .ويف �سان بطر�سربغ� ،شاهد مرا�سلو فران�س بر�س عنا�صر من
ال�شرطة يحيطون مبجموعة �صغرية من املتظاهرين ويعتقلونهم
ال��واح��د تلو الآخ��ر .وك��ان املتظاهرون يهتفون “ال للحرب” و”ال
للتعبئة» .وقال املتظاهر فا�سيلي فيدوروف ،وهو طالب كان ي�ضع
�شعار ال�سالم على �صدره“ ،اجلميع خائفون� ،أنا �أ�ؤيد ال�سالم وال �أريد
�أن �أُرغم على �إطالق النار .لكن اخلروج �إىل ال�شارع الآن ينطوي على
خطر كبري» .وقال متظاهر �آخر يدعى �أليك�سي ( 60عاما) رف�ض
الك�شف عن ا�سمه الكامل “جئت للم�شاركة يف التظاهرة ،لكن يبدو
�أنهم اعتقلوا اجلميع .هذا النظام دان نف�سه ويدمر �شبابه» .و�صرخ
متظاهر �آخ��ر بوجه �شرطي “ملاذا تخدمون بوتني ،الرجل املرتبع
على ال�سلطة منذ  20عاما» .وقالت طالبة لوكالة فران�س بر�س

ت�صعيد غري م�سبوق بني طاجيك�ستان وقريغيز�ستان

“جئت لأقول ب�أنني �ضد احلرب والتعبئة” م�ضيفة “ملاذا يقررون
م�ستقبلي عني؟ �أن��ا خائفة على نف�سي وعلى �شقيقي»� .أم��ا �ألينا
�سكفوت�سوفا ( 20عاما) فقالت �إنها ت�أمل �أن يدرك الرو�س �أخريا
طبيعة هجوم الكرملني يف �أوك��ران�ي��ا امل �ج��اورة .و�أ��ض��اف��ت “عندما
يفهمون ذلك حقيقة� ،سيخرجون �إىل ال�شارع رغم اخل��وف» .وقال
وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغو الأربعاء �أن رو�سيا �ست�ستدعي
يف البدء � 300ألف جندي احتياط يف �أعقاب �إعالن بوتني يف خطاب
متلفز ب ��أن رو��س�ي��ا �ست�ستخدم ك��ل ال��و��س��ائ��ل الع�سكرية املمكنة يف
�أوكرانيا .و�أظهرت بيانات �شركات الطريان ووكاالت ال�سفر املن�شورة
الأربعاء �أن الرحالت اجلوية املغادرة من رو�سيا �أ�صبحت حمجوزة
ب�شكل �شبه كامل هذا الأ�سبوع ،يف م� ّؤ�شر على خروج جماعي على ما
يبدو للأ�شخا�ص غري الراغبني يف امل�شاركة يف احلرب.

ال�صراعات يف اجلمهوريات ال�سوفيتية ال�سابقة ماذا تك�شف ؟

•• باري�س-وكاالت

ب� ��ال � �ت� ��وازي م� ��ع ال� �ه ��زائ ��م التي
ي�ت�ك�ب��ده��ا اجل�ي����ش ال��رو� �س��ي بعد
��س�ب�ع��ة �أ� �ش �ه��ر م ��ن احل � ��رب على
�أوك� ��ران � �ي� ��ا ،ت �ف � ّ�ج ��رت ال �ن ��زاع ��ات
امل�سلحة مرة �أخرى يف جمهوريات
خمتلفة م��ن االحت ��اد ال�سوفيتي
ال���س��اب�ق��ة .وق �ت��ل م��ا ال ي�ق��ل عن
� 100شخ�ص خ�لال ا�شتباكات
ع�ل��ى احل ��دود امل�ت�ن��ازع عليها بني
طاجيك�ستان وقرغيز�ستان .ويف
ال�ق��وق��از ،ت�سبب الهجوم الأذري
ع�ل��ى احل� ��دود الأرم �ي �ن �ي��ة بوقوع
ع� � ��دد �أك� �ب ��ر م� ��ن ال �� �ض �ح ��اي ��ا يف
الأ�سبوع املا�ضي.
ويف هذا الإطار ،اعتربت �صحيفة
تفجر
“لوموند” الفرن�سية �أنّ ّ
ال�صراعات يف بع�ض اجلمهوريات
ال�سوفيتية ال�سابقة ،يك�شف �ضعف
نفوذ رو�سيا التي تكافح للعب دور
احلكم يف الدول التي كانت تقع يف
دائرة نفوذها ال�سابق ،وال�سيطرة
ع �ل��ى اال� �ش �ت �ب��اك��ات امل �ن��دل �ع��ة بني
ط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان وقريغيز�ستان،
وه �ج��وم �أذرب �ي �ج��ان ع�ل��ى احلدود
الأرمينية .و�أو�ضحت ال�صحيفة
�أن العودة املتو ّقعة للعنف يف هذه
اجلمهوريات ،دليل على �أنّ رو�سيا
غري ق��ادرة على حتقيق طموحها
يف �أن ت�صبح مرة �أخرى ال�ضامن
لال�ستقرار يف الف�ضاء ال�سوفيتي
ال�سابق .كما ت�ؤ�شر �إىل �أن معاهدة
الأم � ��ن اجل �م��اع��ي ال �ت��ي تقودها

مو�سكو ،ومت ّثل ال��دول املتحاربة
ج��زءاً منها ،با�ستثناء �أذربيجان،
مل تعد ق ��ادرة على ال�ت��أث�ير على
نتائج النزاعات احلالية.

ت�صعيد غري م�سبوق
و�أ�� �ش ��ارت ال���ص�ح�ي�ف��ة الفرن�سية
�إىل �أن ال � �ن� ��زاع احل � � ��دودي بني
ط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان وقريغيز�ستان
ي �ت �� �ص��اع��د م �ن��ذ ث�ل�اث�ي�ن ع ��ام� �اً،
ل�ك�ن��ه ان��زل��ق يف الأي � ��ام الأخ �ي�رة
�إىل ت�صعيد غ�ير م�سبوق ،حيث
ا��س�ت�خ��دم��ت بي�شكيك لأول مرة
ط� ��ائ� ��رات ه �ج��وم �ي��ة م� ��ن ط� ��راز
“بريقدار” الرتكية ،وتواجهت

ونفوذه ،مبا يف ذلك داخل حزبه”،
يتابع مارك الزار.
حتى �أوراق��ه الرابحة -توا�صله
على ال�شبكات االجتماعية ،وقربه
من النا�س ،و�أدائ��ه يف االجتماعات
ق ّل ت�أثريها ،وفقًا لأ�ستاذ العلومال���س�ي��ا��س�ي��ة “ :ج��ورج�ي��ا ميلوين
ك��ان��ت يف ال�ق�ل��ب ،وف��ر��ض��ت �إيقاع
هذه احلملة ...لقد غربت �شم�سه.
ويو�ضح فابيان جيبولت ،اال�ستاذ
يف ج��ام �ع��ة ب��ول��ون �ي��ا ان ��ه “حب�س
نف�سه يف ال�سنوات الأخ�يرة يف دور
غريب وكوميدي اىل حد ما� ،أغوى
ال�شباب والطبقة العاملة ولكنه
�أ�صبح �سخي ًفا بع�ض ال�شيء».
فهل �سيتمكن ماتيو �سالفيني من
التعايف م��ن ه��ذا ال�ظ��رف ال�سيئ؟
�ستكون النتائج الوطنية يوم الأحد
ح��ا��س�م��ة ،ل�ك��ن ي�ج��ب �أي��ً��ض��ا �إيالء
اه�ت�م��ام خ��ا���ص لتلك امل��وج��ودة يف
�شمال �إيطاليا ،خا�صة يف املناطق
الغنية مثل لومباردي �أو فينيتو،
معاقل احلزب“ .فيما يتعلق بنوايا
ال�ت���ص��وي��ت ،ي�ت�ق��دم ح��زب فراتلي
ديتاليا ،يالحظ مارك الزار ،و�إذا
�أ��ص�ب��ح احل��زب الأول يف ال�شمال،
قبل الرابطة ،ف�سيواجه �سالفيني
م�شكلة حقيقية هناك” ،و�سيكون
القلق عميقًا داخ��ل احلركة ،التي
“�شخ�صنها �إىل حد كبري».
يف ال��وق��ت احل ��ايل ،مل ي�برز �أي
م��ر��ش��ح ل�ي�ح��ل حم �ل��ه ،خ��ا��ص��ة �أن
ماتيو �سالفيني يحتفظ ب�شعبية
اك�ي��دة ل��دى الن�شطاء .الأح ��د ،يف
ب��ون �ت �ي��دا ب��ال �ق��رب م ��ن بريغامو
يف � �ش �م��ال ال � �ب �ل�اد ،ك ��ان ��وا 100
�أل��ف ج ��ا�ؤوا لال�ستماع �إل�ي��ه ،وفق
الرابطة.

ال��دب��اب��ات حت��ت ن �ي�ران املدفعية
الثقيلة من اجلانبني.
وك� ��ان� ��ت ال� � ��دواف� � ��ع الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة
ل �ه��ذا ال �� �ص��راع ه ��ي ن�ف���س�ه��ا كما
يف امل��ا� �ض��ي :ال���س�ي��ادة ع�ل��ى جيب
طاجيك يف ف��وروخ ،ال��واق��ع داخل
�أرا�ضي قريغيز�ستان ،وال�سيطرة
على الطريق الذي يربط اجليب
ب �ط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان وم � � � ��وارد املياه
املحلية.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن اجلانبني
مل يقدما �أي تف�سري عن تزامن
ان� � ��دالع ج ��ول ��ة ال �ع �ن��ف م ��ع قمة
منظمة �شنغهاي ل�ل�ت�ع��اون ،التي
مت تنظيمها يف ن�ف����س ال��وق��ت يف

ج��ارت�ه�م��ا امل���ش�ترك��ة �أوزبك�ستان،
حتت قيادة ال�صني.

انتقادات للرئي�س الرو�سي
و�أ�شارت �إىل �أن الرئي�س الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن ،ال� ��ذي ح�ضر
قمة �سمرقند ،تع ّر�ض النتقادات
ّ
مبطنة من رئي�س الوزراء الهندي
ون �ظ�يره ال���ص�ي�ن��ي ،يف ح�ين بدت
اج�ت�م��اع��ات��ه ب��ر�ؤ� �س��اء دول �آ�سيا
الو�سطى باردة ،وهي حقيقة غري
عادية ومزعجة للغاية.
�أما يف جنوب القوقاز ،حيث �أودى
ال �ع �ن��ف ب �ح �ي��اة �أك�ث��ر م ��ن 200
�شخ�ص ،فر�أت ال�صحيفة �أن نفوذ

م��و��س�ك��و �أ� �ص �ب��ح م��و� �ض��ع ت�سا�ؤل
ب���ش�ك��ل ج �ل� ّ�ي .و ُت� �ب ��دي �أرمينيا،
ال�ت��ي ك��ان��ت ذات ي��وم حليفاً قوياً
ملو�سكو ،ا�ستياءها من “التقاع�س
ال�صارخ” ال ��ذي �أب��دت��ه منظمة
معاهدة الأمن اجلماعي.
كما تظاهر مئات من الأ�شخا�ص،
ي ��وم الأح� ��د امل��ا� �ض��ي يف يريفان،
للمطالبة ب��االن���س�ح��اب م��ن هذا
ال �ت �ح��ال��ف ال � ��ذي ت �ه �ي �م��ن عليه
رو�سيا والتقارب مع حلف �شمال
الأطل�سي (الناتو).
رو�سيا مل تعد احلكم
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن منظمة

م �ع ��اه ��دة الأم � � ��ن اجل �م ��اع ��ي قد
�أظ � �ه� ��رت ب��ال �ف �ع��ل ع �ج��زه��ا عام
 2021ع �ن��دم��ا ط�ل�ب��ت يريفان
م�ساعدتها بعد ّ
توغالت متعدّدة
م��ن ق�ب��ل اجل �ن��ود الأذري �ي��ن على
�أرا�ضيها.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه ه ��ذه امل� ��رة ،يبدو
ال � �ت� ��دخ� ��ل ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري “�أقل
احتما ًال” ،لأن رو��س�ي��ا من�شغلة
باحلرب يف �أوكرانيا ،حيث تعاين
من نك�سات ع�سكرية.
وب �� �س �ب��ب �إ� �ض �ع��اف �ه��ا ع �ل��ى هذه
اجل �ب �ه��ة ،ت �ك��اف��ح م��و� �س �ك��و الآن
للعب دور احلكم الذي تدعي �أنها
حتتفظ به يف منطقة القوقاز.
و ُي� �ن� �ظ ��ر �إىل م �ن �ظ �م��ة معاهدة
الأمن اجلماعي على �أنها منظمة
وه� �م� �ي ��ة حت� ��اك� ��ي ال � �ن� ��ات� ��و ،ومت
�إن�شا�ؤها لو�ضع رو�سيا على قدم
امل �� �س��اواة م��ع ال ��والي ��ات املتحدة.
لكنها مل تخرج من �سباتها منذ
تاريخها املمتد لـ 20عاماً� ،إال يف
ي�ن��اي��ر(ك��ان��ون ال �ث��اين) ،2022
عندما طلب الرئي�س الكازاخي
قا�سم جومارت توكاييف امل�ساعدة
يف �إع� ��ادة اال��س�ت�ق��رار ب�ع��د �أعمال
ال�شغب املميتة.
وختمت ال�صحيفة �أن عدم تدخّ ل
منظمة معاهدة الأم��ن اجلماعي
على ال��رغ��م م��ن جت��دد العنف يف
هذه ال��دول ،يظهر �أن مو�سكو مل
تعد متتلك الو�سائل الع�سكرية
�أو الدبلوما�سية لتكون حكماً يف
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.

كوريا اجلنوبية واليابان
تعقدان �أول حمادثات
ث��ن��ائ��ي��ة م��ن��ذ 2019
•• الأمم املتحدة�-سول-رويرتز

ع�ق��د رئ�ي����س ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة يون
�سوك يول ورئي�س ال��وزراء الياباين
ف��وم�ي��و كي�شيدا �أول حمادثاتهما
ع�ل��ى ان �ف��راد ي ��وم الأرب� �ع ��اء واتفقا
على �ضرورة حت�سني العالقات التي
تع�صف بها اخلالفات التاريخية.
و ُع�ق��د االج�ت�م��اع يف ن�ي��وي��ورك على
هام�ش اجتماعات اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،وهو الأول من نوعه
بني قادة البلدين منذ عام .2019
ك ��ان ي ��ون ،ال ��ذي ت ��وىل من�صبه يف
م��اي��و �أي � ��ار ،ح��ري���ص��ا ع�ل��ى حت�سني
العالقات مع طوكيو ،التي ابتليت
ب��ال�ن��زاع��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن ا�ستعمار
ال �ي��اب��ان ل���ش�ب��ه اجل ��زي ��رة الكورية
ب�ي�ن  1910و ،1945يف وقت
يواجه فيه البلدان تهديدات كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة ال �ن��ووي��ة وال�صاروخية
امل �ت �ط��ورة .ك�م��ا �أك ��دت ال�ي��اب��ان على
�أهمية التعاون اال�سرتاتيجي.
وقال يل جاي ميوجن نائب املتحدث
با�سم يون يف بيان “اتفق الزعيمان
على �ضرورة حت�سني العالقات من
خ�لال ح��ل الق�ضايا العالقة التي
اتفقا ب�ش�أنها على ت�سريع املحادثات
الدبلوما�سية مع موا�صلة املناق�شات
فيما بينهما».
و�أ�ضاف يل �أن الزعيمان يت�شاركان
خم � ��اوف ج��دي��ة ب �� �ش ��أن الربنامج
ال �ن��ووي ل�ك��وري��ا ال�شمالية ،مب��ا يف
ذل��ك ال�ق��ان��ون الأخ�ي�ر ال��ذي يجيز
اال�ستخدام الأول للأ�سلحة النووية
و�إمكانية ا�ستئناف التجارب النووية
لأول مرة منذ عام .2017
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تقرير املراجعة ال�سنوية :قطاع الطاقة املتجددة يوفر  12,7مليون فر�صة عمل عامليا
•• �أبوظبي-وام:

14

ك�شف تقرير “الطاقة املتجددة والوظائف :املراجعة ال�سنوية ”2022
عن ارتفاع عدد الوظائف يف قطاع الطاقة املتجددة عاملياً �إىل 12.7
مليون وظيفة بزيادة قدرها  700,000وظيفة جديدة خ�لال عام
واح��د ،وذل��ك بالرغم م��ن ا�ستمرار تداعيات جائحة “كوفيد”19-
وتفاقم �أزم��ة الطاقة .ويحدد التقرير اجلديد حجم ال�سوق املحلي
كعامل رئي�سي ي�ؤثر على خلق فر�ص العمل يف قطاع الطاقة املتجددة،
بالإ�ضافة �إىل تكلفة العمالة وغريها من التكاليف الأخرى.
وك�شف التقرير �أن قطاع الطاقة ال�شم�سية هو الأ�سرع منواً بني م�صادر
الطاقة املتجددة ،حيث و�صل ع��دد وظائفه يف ع��ام � 2021إىل 4.3

غرفة ال�شارقة تختتم م�شاركتها �ضمن جناح
الإمارات يف معر�ض �سالونيك الدويل 2022

•• ال�شارقة -وام:

اختتمت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة بنجاح م�شاركة بعثتها يف الدورة الـ 86
من معر�ض “�سالونيك الدويل � ”2022ضمن جناح دولة الإمارات الذي ي�أتي
�ضمن م�شاركتها ك��دول��ة فخرية يف دورة ال�ع��ام احل��ايل التي �أقيمت يف مدينة
�سالونيك باليونان� .ضمت بعثة الغرفة كال من مروان �سامل املهريي رئي�س ق�سم
املعار�ض و�سلطان عبد اهلل �آل علي تنفيذي اول خدمة امل�صدرين و�إدارة الأ�سواق
ال��ذي��ن ا�ستعر�ضوا خ�لال �أي��ام احل��دث و��س��ط م�شاركة عاملية وا�سعة النموذج
االقت�صادي املتميز لإم��ارة ال�شارقة القائم على ا�سرتاتيجية تنويع االقت�صاد
وتطوير القطاعات غري النفطية واملكانة ال��رائ��دة لها على خريطة التجارة
العاملية والبيئة املثالية وحوافز اال�ستثمار وامل�شاريع القائمة وامل�ستقبلية التي
تتبناها الإم��ارة يف خمتلف القطاعات ،والتي جتعل منها مركزا رائدا لت�أ�سي�س
وممار�سة الأعمال على امل�ستوى الإقليمي �إىل جانب فتح جماالت التعاون مع
جمتمع الأعمال وال�شركات يف اليونان .و�أكدت غرفة ال�شارقة �أن بعثتها عقدت
جملة من اللقاءات املثمرة مع عدد من الوفود الدولية امل�شاركة يف املعر�ض و�أن
تلك اللقاءات �سعت يف جمملها �إىل التوا�صل وبناء العالقات واالط�ل�اع على
�أف�ضل املمار�سات �إ�ضافة �إىل الرتويج لإمارة ال�شارقة ب�شكل عام و�أن�شطة الغرفة
اال�ستثمارية والتعريف بالت�سهيالت امل�شجعة التي متنحها غرفة ال�شارقة لرجال
الأعمال وامل�ستثمرين الأجانب من خمتلف دول العامل مبا ير�سخ موقع ال�شارقة
كمركز جتاري وا�ستثماري حيوي على م�ستوى املنطقة والعامل.

مليون وظ�ي�ف��ة� ،أي �أك�ث�ر م��ن ثلث ال�ق��وى العاملة ال�ي��وم يف وظائف
الطاقة املتجددة حول العامل .مت �إعداد التقرير بالتعاون بني الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة “�آيرينا” ومنظمة العمل الدولية يف �إطار
منتدى العمل العاملي للطاقة النظيفة املنعقد مبدينة بيت�سربغ يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
وم��ع ت���ص��اع��د امل �خ��اوف ب���ش��أن ت�غ�ير امل �ن��اخ وال �ت �ع��ايف م��ن كوفيد19-
وا�ضطراب �سال�سل التوريد حول العامل ،يتزايد اهتمام ال��دول اليوم
ب�ت��وط�ين �سال�سل ال�ت��وري��د وال��وظ��ائ��ف يف �أ��س��واق�ه��ا املحلية ويو�ضح
ال�ت�ق��ري��ر م��دى �أه�م�ي��ة الأ� �س��واق املحلية ال�ق��وي��ة حل�ف��ز ال�ت�ح��ول نحو
الطاقة النظيفة ،عدا عن دورها املحوري �أي�ضاً يف تعزيز قدرات ت�صدير
تكنولوجيا الطاقة املتجددة.

ويف هذا ال�سياق ،قال فران�شي�سكو ال كامريا ،مدير عام الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة “ ال يزال قطاع الطاقة املتجددة يحافظ على مرونته
يف مواجهة التحديات العاملية م��ع ا�ستمرار ق��درت��ه على خلق فر�ص
العمل .و�أن�صح جميع حكومات العامل اليوم باتباع �سيا�سات قطاعية
ت��دع��م تو�سيع وظ��ائ��ف الطاقة امل�ت�ج��ددة يف بلدانهم؛ ذل��ك �أن �إر�ساء
�سل�سلة قيمة حملية ال ي�ساهم يف خلق فر�ص جتارية ووظائف جديدة
للأفراد واملجتمعات املحلية فح�سب ،بل يعزز كذلك موثوقية �سال�سل
التوريد و�أمن الطاقة ب�صورة عامة».
وي�شري التقرير �أي�ضاً �إىل تزايد عدد البلدان التي تخلق فر�ص عمل
جديدة يف قطاع الطاقة املتجددة ،ويرتكز ثلثا هذه الوظائف تقريباً يف
قارة �آ�سيا؛ حيث متثل ال�صني وحدها  42%من �إجمايل عدد الوظائف

يف العامل ،يليها االحتاد الأوروبي والربازيل بن�سبة  10%لكل منهما،
ثم الواليات املتحدة والهند بن�سبة  7%لكل منهما.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال غ��اي راي ��در ،امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة العمل ال��دول�ي��ة “
بالإ�ضافة �إىل الأرق��ام التي �أورده��ا التقرير ،ثمة تركيز متزايد �أي�ضاً
على ج��ودة ظ��روف العمل يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ل�ضمان �إيجاد
وظ��ائ��ف الئقة وجم��زي��ة .م��ن جانب �آخ��ر ،ي�شري ارت�ف��اع ن�سبة الن�ساء
العامالت يف القطاع �إىل �أهمية ال�سيا�سات ودورات الت�أهيل املخ�ص�صة
لتعزيز م�شاركة امل ��ر�أة واندماجها يف �سوق الطاقة املتجددة و�صو ًال
�إىل حتقيق حتول ع��ادلٍ للجميع .و�أ�شجع احلكومات ونقابات العمال
و�أ�صحاب العمل على موا�صلة التزامهم مب�سار التحول امل�ستدام للطاقة
باعتباره �أمراً جوهرياً مل�ستقبل العمل».

حمدان بن زايد :دولة الإمارات �سباقة يف ت�أمني الطاقة وا�ستدامتها
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان بن
زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة� ،أن امل�ستجدات
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ي�شـــــــهدها
ال �ع��امل ،ت�ؤكــــــد ع�ل��ى �صـــــــواب
ال� ��ر�ؤي� ��ة ب �ع �ي��دة امل � ��دى للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة ون�ه��ج ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،يف
ا�ست�شراف امل�ستقبل ومتطلباته
وخ �� �ص��و� �ص �اً ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�أمن
ال� �ط ��اق ��ة ال � � ��ذي مي� �ث ��ل �صمام
�أم ��ان ورك �ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة للتنمية
امل�ستدامة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن بداية ت�شغيل
امل �ح �ط��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن حمطات
براكة للطاقة النووية ال�سلمية

يف م �ن �ط �ق��ة ال� �ظ� �ف ��رة ب � ��إم� ��ارة
�أب ��وظ� �ب ��ي ،ي� ��ؤك ��د جن � ��اح جهود
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
ال ��رام� �ي ��ة �إىل حت �ق �ي��ق �أه � ��داف
مبادرتها اال�سرتاتيجية للحياد
املناخي بحلول عام  2050عرب
تنويع م�صادر الطاقة ال�صديقة
للبيئة وت�سريع خف�ض الب�صمة
الكربونية لقطاع ال�ط��اق��ة على
امل�ستوى املحلي.
وق ��ال ��س�م��وه� :ساهمت حمطات
ب ��راك ��ة وال� �ت ��ي ت �ع��د واح � ��دة من
�أك�ث�ر امل�ح�ط��ات ال �ن��ووي��ة تطوراً
يف العامل خ�لال مراحل تطوير
حمطاتها الأربع يف ت�أ�سي�س جيل
متميز من املهند�سني وامل�شغلني
واملخت�صني الإماراتيني يف قطاع
الطاقة النووية ال�سلمية والتي
ت �ن��درج �ضمن ق�ط��اع��ات الطاقة

الآم�ن��ة وال�صديقة للبيئة حيث
ك� ��ان ل �ه �ـ��ذا اجل� �ي ��ل م�ساهمات
ك � �ب �ي�رة يف ت� �ط ��وي ��ر ال�ب�رن ��ام ��ج
النووي ال�سلمي الإماراتي الذي
ب��ات منوذجــــــاً لكافـــــــة امل�شاريع
املماثلة اجل��دي��دة على م�ستوى
العامل ،وذلك �إىل جانب موا�صلة
دع��م م�سرية التنمية امل�ستدامة
لدولة الإمارات لتحقق م�ستقبل
�أك� �ث ��ر ازده� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اراً ل�ل��أج� �ي ��ال
القادمة».
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه� :إن ان�ضمام
امل�ح�ط��ة ال�ث��ال�ث��ة �إىل املحطتني
الأوىل وال� �ث ��ان� �ي ��ة يف املرحلة
الت�شغيلية ،ي �ع��زز �أم ��ن الطاقة
على امل�ستوى املحلي وي�ؤكد على
ا� �س �ت �م��راري��ة ج �ه��ود ال ��دول ��ة يف
ت�ط��وي��ر ق�ط��اع ال�ط��اق��ة النووية
كم�صدر ا�سرتاتيجي للكهرباء

ال��وف�ي�رة وامل��وث��وق��ة وال�صديقة
للبيئة ،كما يعك�س ه��ذا الإجناز
حجم اجلهود اال�ستثنائية التي
ب��ذل �ت �ه��ا ال� �ك� �ف ��اءات الإم ��ارات� �ي ��ة
يف ظ��ل دع ��م ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
مل��وا� �ص �ل��ة �إجن� � ��از امل� ��� �ش ��روع وفق
اجلدول الزمني املعتمد مع اتباع
�أعلى املعايري واملمار�سات املعتمدة
دول�ي�اً ،لرت�سيخ املكانة الريادية
العاملية لدولة الإم��ارات يف قطاع
الطاقة.
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان �إجناز جديد حتقق على
�أر�� ��ض ب��راك��ة ،ي�سهم يف تطوير
اق �ت �� �ص��اد خ� ��الٍ م ��ن االنبعاثات
ال �ك��رب��ون �ي��ة وي �� �ض �م��ن لدولتنا
ح ��ا�� �ض ��راً م � ��زده � ��راً ولأجيالنا
م�ستقب ً
ال واعداً يف �إطار النه�ضة
ال�شاملة».

االحتاد للقطارات توقع مذكرات تفاهم مع
�شركات عاملية رائدة يف قطاع ال�سكك احلديدية
•• برلني-الفجر:

«�سالك» جتمع �أكرث من  3.7مليار درهم والطلب على الطرح يتجاوز  49مرة
•• دبي-وام:

�أعلنت �شركة “�سالك” ،امل�شغل
احل�صري لبوابة التعرفة املرورية
يف دبي� ،أم�س عن االنتهاء بنجاح
من �صياغة �سجل �أوامر االكتتاب
وعملية االكتتاب العام لطرحها
العام الأويل يف �سوق دبي املايل.
و�أك��دت ال�شركة �أن حجم الطرح
ب� �ع ��د ال� � ��زي� � ��ادة ب� �ل ��غ م� ��ا قيمته
 1,867,500,000من الأ�سهم
العادية مبا يعادل  24.9%من
�إجمايل الأ�سهم امل�صدرة يف ر�أ�س
م��ال “�سالك” ،م��ع �سعر ال�سهم
ب��واق��ع  2دره��م لكل �سهم عادي،
مم��ا ن �ت��ج ع �ن��ه �إج� �م ��ايل عائدات
ت��زي��د ع��ن  3.7مليار دره��م “1
مليار دوالر” م�ستحقة الدفع �إىل
حكومة دبي ممثلة بالدائرة املالية
“امل�ساهم البائع” بعد تعديل �أي
تكاليف متعلقة بالطرح.
و�شهد الطرح �إق�ب��ا ًال كبرياً حيث
بلغ �إجمايل الطلب على االكتتاب
العام ما يزيد عن  184.2مليار
درهم “ 50.2مليار دوالر” ،مما
يعني جت��اوز االكتتاب بنحو 49
مرة جلميع ال�شرائح جمتمعة.
وج ��ذب ��ت � �ش��ري �ح��ة امل�ستثمرين
امل��ؤه�ل�ين طل ًبا ه��ائ� ً
لا م��ن جميع
�أنحاء العامل لت�صل �إىل 149.5
مليار درهم ،مما ي�شري �إىل زيادة
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى االك �ت �ت��اب مبقدار

 43مرة “ با�ستثناء امل�ستثمرين
الأ�سا�سيني ،حيث جتاوزت طلبات
االكتتاب  52مرة».
و�شهد ط��رح امل�ستثمرين الأفراد
�إق� �ب ��ا ًال ه��ائ�ل ً�ا م��ن امل�ستثمرين
املحليني حيث جتاوز الطلب على
االكتتاب  34.7مليار درهم ،مما
ي�شري �إىل زي ��ادة جت ��اوزت 119
مرة.
ي � � ��ؤك� � ��د ال � �ط � �ل� ��ب ال � �ه� ��ائ� ��ل من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ع�ل��ى �أ� �س �ه��م �سالك
على العر�ض اال�ستثماري املقنع
لل�شركة ب�صفتها امل�شغل احل�صري
للتعرفة املرورية يف دبي.
و�أع � � ��رب م �ط��ر ال� �ط ��اي ��ر ،رئي�س
جم �ل ����س �إدارة � �ش��رك��ة “�سالك
“عن � � �س� ��روره ب �ح �ج��م الإق� �ب ��ال
ال�ك�ب�ير ع�ل��ى االك �ت �ت��اب يف �أ�سهم
“�سالك” ..وق��ال  “ :ه��ذا دليل
على ثقة امل�ستثمرين العامليني يف
�أ� �س��واق دب��ي امل��ال�ي��ة .وك��ذل��ك قوة
ومتانة ال�شركة التي تعد امل�شغل
احل�صري لنظام التعرفة املرورية
يف دب � � ��ي� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل الإط � � ��ار
التنظيمي الفعال لل�شركة ومنوذج
�أعمالها القوي ،والذي �سيتيح لها
ال�ب�ق��اء يف �صلب خ�ط��ط التو�سع
ل�ق�ط��اع ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات مبا
يدعم النمو االقت�صادي للإمارة
عموماً».
و�أ� � � � �ض� � � ��اف ال� � �ط � ��اي � ��ر“ :ميثل
االكتتاب حمطة مهمة يف م�سرية

“�سالك” ،ويوفر فر�صة لرت�سيخ
جن��اح ال���ش��رك��ة كم�شغل ح�صري
لنظام حت�صيل التعرفة املرورية
ل�شبكة الطرق يف دب��ي ،و�ست�سهم
يف االرت �ق��اء بتجارب م�ستخدمي
الطريق من خالل دورها املحوري
يف �إدارة احلركة املرورية والتنقل
امل�ستقبلية يف الإمارة».
من جانبه ،قال �إبراهيم �سلطان
احل � � � ��داد ،ال ��رئ �ي �� ��س التنفيذي
ل �� �ش��رك��ة �� �س ��ال ��ك “ :مي �ث��ل هذا
الإدراج خطوة مهمة نحو حتقيق
برنامج اخل�صخ�صة الذي تتبناه
دب ��ي وخ �ط �ط �ه��ا الأو� � �س ��ع جلذب
اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي .وب�ع��د 15
ع ��ام� �اً م ��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�سهيل
التنقل يف دب��ي� ،أ�صبحت ال�شركة
ال �ي��وم يف �صميم خ�ط��ط التو�سع
االقت�صادي للمدينة .ويبني هذا
الطرح على الإرث ال��ذي �أر�سته ’
�سالك‘ ،وي�سعدنا �أن ن�شهد طلباً
قوياً على �أ�سهمها من امل�ستثمرين
املحليني والدوليني».
ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن ال �ط��رح العام
االويل ل �ـ “�سالك”� ،ستحتفظ
ح�ك��وم��ة دب ��ي مب�ل�ك�ي��ة 75.1%
م��ن ر�أ�� ��س م ��ال ال���ش��رك��ة .اكتتب
ك ��ل م ��ن “�صندوق اال�ستثمار
اال�سرتاتيجي الإماراتي”  /من
خالل بنك الإمارات دبي الوطني
 ،/ AM SPCودبي القاب�ضة،
و”�شمال القاب�ضة” ،و�صندوق

�أبوظبي للتقاعد ،على 16.2%
من الأ�سهم املطروحة.
م��ع م��راع��اة ب�ع����ض اال�ستثناءات
ال� �ع ��رف� �ي ��ة� � ،س �ت �خ �� �ض��ع الأ� �س �ه��م
امل� �م� �ل ��وك ��ة ل� �ك ��ل امل�ستثمرين
الأ��س��ا��س�ي�ين ل�ف�ترة ح�ظ��ر تداول
م��دت�ه��ا  180ي��وم �اً ،ب�ع��د �إدراج
ال�شركة .عالوة على ذلك ،وكجزء
م��ن ط��رح امل�ستثمرين امل�ؤهلني،
ووف�ق�اً لكل م��ن ق��ان��ون ال�شركات
وق� � ��ان� � ��ون دب � � � ��ي� �� ،س� �ي� �ت ��م حجز
 5%م��ن �أ� �س �ه��م ال �ط��رح جلهاز
الإم� � � � ��ارات ل�لا� �س �ت �ث �م��ار وحجز
 5%من �أ�سهم الطرح ل�صندوق
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
للع�سكريني املحليني.
وم� ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي� �ب ��د�أ ت� ��داول
�أ� �س �ه��م “�سالك” يف � �س��وق دبي
امل ��ايل يف � 29سبتمرب ،2022
حت��ت رم ��ز « « SALIKورقم
التعريف ال��دويل ل�ل�أوراق املالية
« .»A E E 0 1 1 1 0 S 2 2 7
وع �ن��د الإدراج � �س �ت �ك��ون القيمة
ال�سوقية لل�شركة  15مليار درهم
“ 4.1مليار دوالر».
و�سيتم �إع�لام امل�ستثمرين الذين
�شاركوا يف الطرح من الأ�شخا�ص
الطبيعيني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون رق ��م م�ستثمر
وطني مع �سوق دبي املايل بالأ�سهم
املخ�ص�صة لهم عرب ر�سالة ن�صية
ق�صرية يف � 26سبتمرب .2022

«�صندوق النقد العربي»� :سوق �أبوظبي الأف�ضل �أداء عربيا الأ�سبوع املا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن �صندوق النقد العربي عن تقدم �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية على
البور�صات العربية من ناحية الأداء بعد �صعوده بن�سبة  4.14%خالل
الأ�سبوع املا�ضي ف�ضال عن حتقيقه �أكرب ن�سبة ارتفاع على م�ستوى القيمة
املتداولة وحجم التداول نتيجة ارتفاع م�ؤ�شرات �أداء قطاعات العقارات
والطاقة وال�صناعة واالت�صاالت والقطاع املايل.
و�أ�ضاف ال�صندوق ،يف الن�شرة الأ�سبوعية لأ�سواق املال العربية التي تر�صد
 13بور�صة عربية� ،أن �سوق دب��ي امل��ايل دب��ي �سجل ث��اين �أف�ضل �أداء بني
البور�صات العربية بعد �صعوده بن�سبة  3.82%فيما ارتفعت بور�صة قطر
 2.28%وبور�صة دم�شق  ،1.58%بينما �شهدت بور�صات كل من الكويت
والعراق وع ّمان والدار البي�ضاء والبحرين حت�سناً ب�أقل من .1%
و�أ�شار ال�صندوق �إىل �أن موا�صلة جهود البور�صات العربية نحو تو�سعة

ق��اع��دة ال�شركات امل��درج��ة يف الأ� �س��واق امل��وازي��ة وال�ث��ان��وي��ة ،وع��ودة ن�شاط
االكتتابات الأول�ي��ة ،وا�ستمرار ن�شاط اال�ستحواذ يف ع��دد من البور�صات
العربية ،عالوة على �إمت��ام عدد من ال�صفقات ،كان له �أث� ٌر �إيجابي �ساهم
يف ارتفاع م�ؤ�شرات الأداء يف ع��دد من البور�صات العربية .ولفت �إىل �أن
حت�سن ن�شاط اال�ستثمار الأجنبي على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي وم�ستوى الأفراد،
يف عدد من البور�صات العربية �ساهم يف رفع معدالت ال�سيولة ،وارتفاع
م�ؤ�شرات �أداء عدد من الأ�سواق ،فيما توا�صلت اجلهات الت�شريعية يف بع�ض
البور�صات العربية جهودها نحو تفعيل الأطر الرقابية املتعلقة بعمليات
التداول .و�أو�ضح �أنه على م�ستوى القيمة ال�سوقية� ،سجل �سوق �أبوظبي
لل��أوراق املالية ارتفاعاً بنحو  6.73%خ�لال الأ�سبوع املا�ضي لرتتفع
م��ن  568.7مليار دوالر �إيل  606.9مليار دوالر ،فيما زادت القيمة
ال�سوقية ل�سوق دبي املايل بن�سبة  2.84%من  152.69مليار دوالر �إيل
 157.02مليار دوالر.

وقعت �شركة االحتاد للقطارات ،املطوّر
وامل���ش�غ��ل ل�شبكة ال���س�ك��ك احلديدية
ال��وط�ن�ي��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة� ،أربع مذكرات تفاهم مع عدد
من ال�شركات ال��رائ��دة عاملياً يف قطاع
ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة وال �ن �ق��ل ال�ب�ري،
وذل ��ك خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف فعاليات
معر�ض �إن��و تران�س  ،2022املعر�ض
ال�ت�ج��اري العاملي ال��رائ��د واملتخ�ص�ص
بتقنيات النقل ،يف العا�صمة الأملانية
برلني ال��ذي يقام خالل الفرتة -20
� 23سبتمرب اجلاري .وت�شمل مذكرات
التفاهم التي ج��رى توقيعها ك� ً
لا من
ال�شركة الوطنية لل�سكك احلديدية
الفرن�سية ،اململوكة للحكومة الفرن�سية
(� )SNCFإحدى �أكرب �شركات النقل
بال�سكك احلديدية يف فرن�سا ،و�شركة
�أل�ستوم ( )ALSTOMال�ت��ي ُتعترب
من كربى ال�شركات العاملية يف جمال
النقل امل�ستدام وت�أ�سي�س البنية التحتية
لل�سكك احلديدية ،و�شركة بروجر�س
ري ��ل (� ،) Progress Railإح ��دى
�شركات كاتربيلر ،و�إحدى �أكرب موردي
منتجات وخدمات ال�سكك احلديدية يف
العامل ،وجمموعة تالي�سThales( ،
 )Groupال�شركة الفرن�سية متعددة
اجل �ن �� �س �ي��ات وامل�ت�خ���ص���ص��ة بت�صميم
وتطوير وت�صنيع الأن�ظ�م��ة واحللول
وامل � � �ع� � ��دات الإل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة املبتكرة
لقطاعات ال �ط�يران وال��دف��اع والنقل
والأم � ��ن .ت �ه��دف م��ذك��رات التفاهم،
ال �ت��ي ج ��رى ت��وق�ي�ع�ه��ا م��ن ِق � َب��ل كبار
امل�س�ؤولني يف االحت��اد للقطارات وك ّل
من الأط��راف املوقعة� ،إىل دعم جهود
التنمية االقت�صادية يف دولة الإمارات
وتعزيز منو قطاع ال�سكك احلديدية
يف ال ��دول ��ة وامل �ن �ط �ق��ة ع �م��وم �اً ،حيث
تغطي جماالت عديدة ت�شمل عمليات
ت�شغيل ال�سكك احلديدية و�صيانتها
ودع � ��م م ��راف ��ق اخل ��دم ��ات وحمطات
ال ��رك ��اب ،وع �م �ل �ي��ات ن �ق��ل الب�ضائع،
ف�ض ًال عن �ضمان التكامل مع �أحدث
التقنيات وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة واخل�ب�رات
وتبني �أف�ضل امل�م��ار��س��ات واال�ستثمار
يف �أن�شطة البحث وال�ت�ط��وي��ر بقطاع
خدمات ال�سكك احلديدية.
وقال �أحمد امل�ساوى ،املدير التنفيذي
ل �ق �ط��اع ال ��رك ��اب يف � �ش��رك��ة االحت� ��اد
ل � �ل � �ق � �ط� ��ارات�“ :إن ه� � ��ذا ال� �ت� �ع ��اون
اال�سرتاتيجي م��ع خمتلف ال�شركات
الرائدة يف القطاع ي�ؤكد الدور املحوري
ل�شركائنا يف تقدمي الدعم نحو حتقيق
مهمتنا املتمثلة يف ت�ط��وي��ر وت�شغيل

��ش�ب�ك��ة ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة الوطنية
وفق �أعلى املعايري ،مع توظيف �أف�ضل
التقنيات و�أكرثها تطوراً ل�ضمان توفري
حلول نقل �آمنة وم�ستدامة وموثوقة».
و�أ��ض��اف امل�ساوى“ :من خ�لال تفعيل
ال�ت�ع��اون على ال�صعيد ال��دويل وعقد
االتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم
لتبادل اخلربات مع اجلهات العاملية يف
جمال النقل بال�سكك احلديدية ونقل
الب�ضائع ،نلتزم بالعمل على تطوير
�شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية مبا
يلبي متطلبات عمالئنا ودع�م�ه��م يف
حت�ق�ي��ق �أه� ��داف �أع�م��ال�ه��م �إىل جانب
قيادة �سل�سلة توريد م�ستدامة وفعالة
م��ن ح �ي��ث ال�ت�ك�ل�ف��ة ،ل���ض�م��ان توفري
خدمات نقل تناف�سية للعمالء وب�أ�سعار
منا�سبة وجودة عالية».

ا�ستك�شاف الفر�ص
وت �ن �� ��ص م� ��ذك� ��رة ال �ت �ف ��اه ��م املوقعة
ب�ي�ن االحت� � ��اد ل �ل �ق �ط��ارات وال�شركة
الوطنية لل�سكك احلديدية الفرن�سية
( )SNCFع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز �أوا� � �ص � ��ر
ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان �ب�ين ،وا�ستك�شاف
ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة يف خمتلف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك ،وال�ت��ي ت�شمل

عمليات �إدارة وت�شغيل خدمات ال�سكك
احلديدية؛ و�صيانة القطارات؛ وعقد
ور� ��ش ال�ع�م��ل وال� � ��دورات التدريبية؛
وت�صميم م�شاريع ال�ق�ط��ارات يف دولة
الإم � � � ��ارات وت �ط��وي��ره��ا وت�شغيلها؛
وت ��وري ��د ع ��رب ��ات ال �ن �ق��ل و�صيانتها؛
وحلول التنقل والتكامل بني خمتلف
�أنواع و�سائل النقل؛ وخدمات املحطات
ومرافقها وغريها من املجاالت.
ق��ال دييغو دي��از  ،الرئي�س التنفيذي
لل�شركة الوطنية لل�سكك احلديدية
الفرن�سية (« : )SNCFيعترب النقل
ب��ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة �أ� �س��ا���س التنقل
امل�ستدام ،ون�شيد بالتزام �شركة االحتاد
ل�ل�ق�ط��ارات جت ��اه ت�ن�ف�ي��ذه��ا م�شاريعاً
ط �م��وح��ة يف جم ��ال ال �ن �ق��ل بال�سكك
احل��دي��دي��ة ونتطلع �إىل ه��ذا التعاون
ونتائجه النوعية».
دمج التقنيات واخلدمات
م ��ن ج��ان��ب �آخ� � ��ر ،مت� �ح ��ورت مذكرة
التفاهم املوقعة بني االحتاد للقطارات
و”�أل�ستوم” ،ح ��ول ال���س�ب��ل املتاحة
لدمج �أح��دث التقنيات واخل��دم��ات يف
قطاع ال�سكك احل��دي��دي��ة ،حيث اتفق
اجل��ان �ب��ان ع �ل��ى ال �ت �ع��اون يف جماالت

ت�شمل :االب�ت�ك��ارات يف جم��ال ال�سكك
احل��دي��دي��ة ،ب ��دءاً م��ن امل��راح��ل الأوىل
وو� �ص ��و ًال �إىل ال�ت���س��وي��ق مب��ا يف ذلك
االبتكارات امل�ستدامة يف جمال تقنيات
ال�ق�ط��ارات؛ وح�ل��ول التنقل والتكامل
ب�ي�ن خم�ت�ل��ف �أن� � ��واع و� �س��ائ��ل النقل؛
وت �ع��زي��ز ك �ف ��اءة ال���س�ك��ك احلديدية،
وكفاءة دورة حياة �أنظمتها.
وت�شمل �أن�شطة ال�ت�ع��اون ب�ين االحتاد
ل�ل�ق�ط��ارات و”�أل�ستوم” �أي���ض�اً �إعداد
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات و�إجن � � � ��از عملية
التحول الرقمي يف جمال النقل مثل
ن�شر �أنظمة التنقل كخدمة ،وتطوير
ال �ت �� �ص��ام �ي��م ال �ه �ن��د� �س �ي��ة للأنظمة
امل �ن �ط �ق �ي��ة/ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
والأم� � ��ن ال��رق �م��ي ،وت �ن �ف �ي��ذ عمليات
اختبار الأنظمة و�إع��داده��ا للت�شغيل،
وعمليات الت�شغيل وال�صيانة ،وت�صميم
ع��رب��ات النقل وب�ن��اء امل��راف��ق ،وتطوير
م�ن�ظ��وم��ة خ��ا� �ص��ة ب��أن���ش�ط��ة التع ّلم،
وعمليات الت�صنيع املحلية وغريها من
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك .ومن
ج��ان�ب��ه ق��ال م��ام��ا � �س��وج��وف��ارا ،املدير
العام ل�شركة �أل�ستوم ()ALSTOM
يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا وتركيا“ :ي�سعدنا التعاون مع
�شركة االحت��اد للقطارات لبناء نظام
نقل متني يف دول��ة الإم��ارات واملنطقة
ك�ك��ل ،ح�ي��ث �سنعمل م�ع�اً ع�ل��ى رقمنة
قطاع ال�سكك احلديدية بهدف حت�سني
العمليات الت�شغيلية وال�صيانة وتعزيز
جتربة العمالء خلدمة ال��رك��اب� ،إىل
جانب �إي�ج��اد �أف�ضل احل�ل��ول اخلالية
من االنبعاثات وال�صديقة للبيئة مبا
يف ذل��ك احل�ل��ول املتعلقة باالبتكارات
امل�ستدامة والتنقل امل�ستدام».

التحول الرقمي
ت��رك��ز م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م امل��وق �ع��ة مع
جم �م��وع��ة “تالي�س” ع �ل��ى �إجن � ��از
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي خلدمات
االحت ��اد ل�ل�ق�ط��ارات ،حيث تن�ص على
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن يف جم ��االت
خمتلفة ت�شمل :اجل�ي��ل اجل��دي��د من
�أن�ظ�م��ة التحكم بال�سكك احلديدية،
والنظام الأوروب��ي للتحكم بالقطارات
من امل�ستوى الثالث ،ونظام م�ساعدة
ال �� �س��ائ��ق ،وع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح�ك��م الذكية
بحركة املرور ،و�إدارة الأ�صول ،وت�سهيل
نقل الركاب ،ومراكز التحكم بالعمليات
القائمة على البيانات ،وتقنيات حتليل
ال�ف�ي��دي��و ،و�أن�ظ�م��ة االت���ص��ال وترفيه
ال ��رك ��اب ،و�أن �ظ �م��ة احل �ج��ز و�إ�� �ص ��دار
التذاكر ،وحلول التنقل والتكامل بني
خمتلف �أنواع و�سائل النقل.
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حديد الإمارات �أركان ت�شارك يف االجتماع ال�سنوي للمنظمة الدولية للتقيي�س 2022
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت “حديد الإمارات �أركان” عن م�شاركتها ب�صفتها راعيا
ما�سيا لالجتماع ال�سنوي للمنظمة الدولية للتقيي�س «»ISO
للعام  2022وامل�ق��ام يف مركز �أدن ��وك للأعمال يف �أبوظبي
خالل الفرتة من � 19إىل � 23سبتمرب.
ويلعب التقيي�س دو ًرا رئي�س ًيا يف ا�سرتاتيجية حديد الإمارات
�أرك ��ان لتنويع م�صادر �إي��رادات�ه��ا وزي ��ادة �صادراتها العاملية.
و�سي�ساعد دعم املجموعة الجتماع املنظمة الدولية للتقيي�س
يف ت�سهيل احل��وار ح��ول املعايري الدولية ودوره��ا يف مواجهة
التحديات العاملية .وق��ال املهند�س �سعيد غ�م��ران الرميثي،

الرئي�س التنفيذي ملجموعة حديد الإم ��ارات �أرك ��ان “ :لقد
قمنا ه��ذا ال�ع��ام ب��زي��ادة ع��دد �أ�سواقنا الت�صديرية �إىل �أكرث
من � 60سوقاً ،حيث يتم حالياً ت�صدير ما يقارب من ن�صف
�إنتاجنا �إىل العمالء يف جميع �أنحاء العامل وف��ق املوا�صفات
وامل�ع��اي�ير امل�ط�ل��وب��ة .وت�ع��د �إدارة ج ��ودة جم�م��وع��ة منتجاتنا
�أم� ًرا بالغ الأهمية لنجاح �أعمالنا وهي قابلة للتطبيق فقط
من خ�لال االل�ت��زام باملعايري املعرتف بها دول� ًي��ا .وتعد �إزالة
الكربون عام ً
ال �آخر يتطلب تطبيق معايري جديدة ،حيث �أن
توحيد �إمكانات �إزالة الكربون يف �صناعتنا من �ش�أنه �أن يدعم
�إزالة الكربون من ال�صناعات كثيفة اال�ستخدام للطاقة .لهذا
ال�سبب نحن فخورون ب�أن نكون راعياً ما�سياً لهذا احلدث”.

�شراكات حيوية
وب �ه��ذه املنا�سبة �أك ��د ��س�ع��ادة عمر
ال �� �س��وي��دي� ،أن ه� ��ذه االتفاقية
جت���س��د ال ��ر�ؤي ��ة امل���ش�ترك��ة وعمق
ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة ال��وث�ي�ق��ة بني
دول��ة الإم� ��ارات واململكة الأردنية
الها�شمية ،وت�ستند �إىل التكامل
ال �� �ص �ن ��اع ��ي واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي بني

15

خالل االجتماع ال�سنوي للمنظمة الدولية للتقيي�س ISO

•• �أبوظبي -الفجر:

و ّق � � � �ع� � � ��ت وزارة ال � �� � �ص � �ن� ��اع� ��ة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة مذكرة
ت�ف��اه��م م��ع م��ؤ��س���س��ة املوا�صفات
وامل�ق��اي�ي����س الأردن� �ي ��ة ب �ه��دف رفع
م�ستوى التعاون وحتقيق امل�صلحة
امل �� �ش�ترك��ة يف جم ��ال املوا�صفات
ال �ق �ي��ا� �س �ي��ة وال� �ل ��وائ ��ح والقواعد
الفنية و�أن���ش�ط��ة تقييم املطابقة
وال � �ع �ل�ام� ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة .وذل� ��ك
ان� �ط�ل�اق� �اً م ��ن رغ� �ب ��ة الطرفني
يف تعزيز ال�ت�ع��اون الفني وتبادل
املعلومات واخلربات الالزمة.
و ّق� � ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة� �� ،س� �ع ��ادة عمر
ال�سويدي ،وكيل وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،وعطوفة
امل�ه�ن��د��س��ة ع�ب�ير ب��رك��ات الزهري،
م��دي��ر ع ��ام م��ؤ��س���س��ة املوا�صفات
وامل�ق��اي�ي����س الأردن� �ي ��ة ،وذل ��ك على
هام�ش االجتماع ال�سنوي للمنظمة
الدولية للتقيي�س  ISOاملنعقد
يف �أبوظبي خالل الفرتة من 19
ل�غ��اي��ة  23م��ن �سبتمرب اجلاري
بح�ضور �إقليمي ودويل للمنظمات
وال �ه �ي �ئ��ات ال��وط �ن �ي��ة والدولية
ونخبة من خرباء التقيي�س.
وح���ض��ر ال�ت��وق�ي��ع ال��دك �ت��ورة فرح
الرزرعوين ،وكيل الوزارة امل�ساعد
لقطاع امل��وا��ص�ف��ات والت�شريعات،
�إىل جانب عدد من امل�س�ؤولني لدى
اجلانبني.

و�أ��ض��اف“ :ت�ؤكد ا�ست�ضافة دول��ة الإم��ارات الجتماع املنظمة
الدولية للتقيي�س على �سمعتها الدولية يف جم��ال التقيي�س
وت�سلط ال�ضوء على دور ال��دول��ة كمركز �صناعي عاملي رائد
و��ش��ري��ك �صناعي مف�ضل وم��وث��وق .وم��ن خ�لال ا�ست�ضافة
اجتماع املنظمة الدولية للتقيي�س ال�سنوي لهذا العام� ،أظهرت
ال��دول��ة ال�ت��زام�ه��ا بتطبيق �أف���ض��ل امل�ع��اي�ير ال��دول �ي��ة ودعم
االقت�صاد الوطني من خالل �إن�شاء حقبة جديدة من التميز
واجلودة» .وتنظم وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة هذا
احلدث بح�ضور معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة
للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة ،و�أولريكا فرانك ،رئي�سة
املنظمة الدولية للتقيي�س.

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة توقع مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الأردنية

 عمر ال�سويدي  :الوزارة تويل اهتمام ًا بالغ ًا بتعزيز القدرات الوطنية يف خمتلف جماالتمنظومة البنية التحتية للجودة باعتبارها الركيزة الأ�سا�سية لتعزيز كفاءة ال�صناعات الوطنية
 عبري الزهري  :مذكرة التفاهم بني البلدين ال�شقيقني ت�أكيد �إ�ضايف على الدور املحوري للتنميةامل�ستدامة التي تقت�ضي ر�ؤية م�شرتكة وتعاون لتعزيز �أن�شطة التقيي�س
البلدين ال�شقيقني .وقال �سعادته:
“�إن ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف دولة
الإم � � � ��ارات ي �� �س��اه��م ب �� �ش �ك��ل كبري
يف ت���س��ري��ع التنمية االقت�صادية
للدولة ،وال��وزارة ملتزمة بتعزيز
ه��ذه امل�ساهمة م��ن خ�لال دعمها
وتطبيقها لأف���ض��ل امل�م��ار��س��ات يف
جماالت التقيي�س الدولية».

و�أو�� �ض ��ح ال �� �س��وي��دي ب � ��أن ال� ��وزارة
ت � ��ويل اه� �ت� �م ��ام� �اً ب ��ال� �غ� �اً بتعزيز
ال � �ق� ��درات ال��وط �ن �ي��ة يف خمتلف
جماالت منظومة البنية التحتية
ل�ل�ج��ودة ،ومنها ن�شاطات تطوير
امل��وا� �ص �ف��ات ال�ق�ي��ا��س�ي��ة والقواعد
ال �ف �ن �ي��ة الإم� ��ارات � �ي� ��ة باعتبارها
الركيزة الأ�سا�سية لتعزيز كفاءة

ال���ص�ن��اع��ات الإم ��ارات �ي ��ة وحماية
امل�ستهلك ،و�أح ��د املمكنات املهمة
للنمو االقت�صادي.
و�أ�ضاف �سعادته“ :تكت�سب ال�شراكة
مع امل�ؤ�س�سات واملنظمات العربية
وال ��دول� �ي ��ة يف جم� ��ال التقيي�س
�أهمية كبرية �ضمن �أهداف الوزارة
ال��رام �ي��ة �إىل االرت� �ق ��اء بقدراتنا

لتعزيز اخلطط التح�سينية املُ�ستدامة خلدمات االحتادية لل�ضرائب

ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،ك �م��ا �أن ج �ه��ود نقل
وتوطني املعرفة وتبادل املعلومات
تعد مهمة لتحقيق القطاع جناحاً
م�ستداماً على املدى البعيد ،الأمر
ال � ��ذي ي �ع��زز ت�ن��اف���س�ي�ت��ه العاملية
وي �� �س��اع��د ع �ل��ى ت��ر� �س �ي��خ مكانة
الإمارات ب�صفتها مركزاً ل�صناعات
امل�ستقبل واالبتكار».

تعزيز ال�شراكات
ب��دوره��ا� ،أك��دت عطوفة املهند�سة
عبري بركات ال��زه�ير ،على �أهمية
التعاون بني اجلانبني مبا يحقق
امل� ��� �ص ��ال ��ح امل� ��� �ش�ت�رك ��ة لل�شعبني
ال�شقيقني.
وقالت الزهري“ :مذكرة التفاهم
ب �ي�ن دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات العربية

واململكة الأردنية الها�شمية ت�أكيد
�إ�ضايف على الدور املحوري للتنمية
امل���س�ت��دام��ة ال� ��ذي ي�ق�ت���ض��ي ر�ؤي ��ة
م�شرتكة ،والتعاون لتعزيز ان�شطة
التقيي�س التي تلعب دوراً مهماً يف
دعم االقت�صادات الوطنية ،وتعزيز
متطلبات اجلودة لل�سلع واملنتجات
واخل ��دم ��ات وح �م��اي��ة امل�ستهلك،

وت �� �س��اه��م يف ت��وح �ي��د املوا�صفات
وزيادة القدرة االنتاجية وحت�سني
ج��ودة املنتجات وت�سهيل التبادل
التجاري ،و�إزالة التحديات الفنية
�أمام التجارة من خالل االعرتاف
املتبادل .م�ؤكدة على �أهمية الدور
الذي تقوم به م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س الأردنية عرب م�شاركتها
يف �أع �م��ال ال�ل�ج��ان الفنية املعنية
ب � ��إع� ��داد امل ��وا�� �ص� �ف ��ات القيا�سية
ال �ع��رب �ي��ة امل� ��وح� ��دة وف� ��ق �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال��دول �ي��ة مب ��ا ي�سهم
بتطوير ال�صناعة وت�سهيل التبادل
التجاري بني الدول العربية.
بنود االتفاقية
وت �� �ض � ّم �ن��ت امل ��ذك ��رة ع �ل��ى تبادل
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وامل� � �ع � ��ارف املتعلقة
مب �ج ��االت ال �ع �م��ل امل �� �ش�ترك��ة بني
البلدين ال�شقيقني ،والعمل على
م ��واءم ��ة امل��وا� �ص �ف��ات القيا�سية
وفقاً للمرجعيات املعتمدة وطنياً
و�إق�ل�ي�م�ي�اً ودول �ي �اً ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تعاون الطرفني ملواءمة �إجراءات
ت�ق�ي�ي��م امل �ط��اب �ق��ة ب �ه��دف ت�سهيل
تبادل ال�سلع واملنتجات ال�صناعية
غري الغذائية وغري الدوائية بني
الإمارات والأردن.
ك�م��ا �أت �ف��ق ال �ط��رف��ان ع�ل��ى تبادل
امل �ع �ل��وم��ات ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بربامج
ال�ت��دري��ب ال�ف�ن��ي ،وك��ذل��ك حماية
ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة وتبادل
اخل� �ب ��راء يف جم � ��ال املوا�صفات
ال�ق�ي��ا��س�ي��ة وال� �ل ��وائ ��ح والقواعد
الفنية� ،إىل جانب التعاون املتبادل
يف جم��ال ال�ت���ش��ري�ع��ات والأنظمة
اخل ��ا�� �ص ��ة ب� ��� �ش� �ه ��ادات الفح�ص،
و�شارات وعالمات الدمغ الوطنية
ل�ل�أ��ص�ن��اف امل���ش�غ��ول��ة م��ن املعادن
الثمينة ،وال �� �ص��ادرة ع��ن اجلهات
املخت�صة لدى البلدين ال�شقيقني.

بهدف ربط �أ�صحاب الهمم مع امل�شغلني لدى القطاعني العام واخلا�ص

جمموعة الأعمال اال�ست�شارية للوكالء ال�ضريبيني تعقد اجتماعها الأول معر�ض �إك�سبو �أ�صحاب الهمم الدويل  2022ي�ست�ضيف مبادرة «�أنا �شمويل»

•• دبي-وام:

ع �ق��دت “جمموعة الأع� �م ��ال اال� �س �ت �� �ش��اري��ة للوكالء
ال�ضريبيني” اجتماعها الأول برئا�سة �سعادة خالد
ع �ل��ي ال �ب �� �س �ت��اين م ��دي ��ر ع � ��ام الهيئة
االحتادية لل�ضرائب ،مب�شاركة عدد
م��ن امل���س��ؤول�ين يف ال�ه�ي�ئ��ة و�أع�ضاء
املجموعة من ممثلي قطاع الوكالء
ال�ضريبيني املعتمدين بالدولة.
مت خ �ل�ال االج �ت �م��اع  -ال� ��ذي عقد
مب �ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة  -ب �ح��ث �آل� �ي ��ات عمل
امل�ج�م��وع��ة و��س�ب��ل حت�ق�ي��ق الأه� ��داف
ال � �ت ��ي � � ُ�ش �ك �ل ��ت م� ��ن �أج � �ل � �ه� ��ا ،وم ��ن
بينها دع��م الهيئة يف حت�سني �إدارة
ال�ضرائب وت�شغيل النظام ال�ضريبي
وتطبيق ال�سيا�سة ال�ضريبية ودعم
الهيئة يف فهم وتكوين تطلع �أكرب
على البيئة التجارية وحتديات قطاع
الأعمال والوكالء ال�ضريبيني وبناء
عالقات فعالة مع الوكالء ال�ضريبيني
واحلفاظ عليها ليتم من ثم ت�سخري التغذية الراجعة
امل�ستلمة يف �إط��ار املجموعة يف �سبيل تطوير خدمات
الهيئة.
وت�ن��اول االج�ت�م��اع �أه��م املوا�ضيع ال�ضريبية الراهنة
وم�ستجدات النظام ال�ضريبي مبا ي�شمل م�شروع الوكيل
ال�ضريبي املتخ�ص�ص واملوا�ضيع املطروحة م��ن قبل
�أع�ضاء املجموعة ،وكيفية معاجلة الأخطاء ال�شائعة،
ومت ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة �إي �ل�اء الأع �م ��ال ال�صغرية
واملتو�سطة الدعم الالزم لالمتثال ال�ضريبي ،و�ضرورة

االل �ت��زام باخت�صا�صات املجموعة حتقيقًا لأهدافها
املتمثلة يف ب�ن��اء ج�سور ال�ت��وا��ص��ل م��ع ق�ط��اع الوكالء
حر�صا على �أن يتم متثيل القطاع من
ال�ضريبيني ككلً ،
قبل �أع�ضاء املجموعة من الوكالء ال�ضريبيني لطرح
حتديات القطاع ومقرتحاته.
وق��ال خالد الب�ستاين  :ج��اء ت�شكيل
“جمموعة الأع� �م ��ال اال�ست�شارية
ل �ل��وك�ل�اء ال�ضريبيني” يف �إط� ��ار
حر�ص الهيئة على موا�صلة تكوين
� �ش��راك��ات ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ف �ع��ال��ة مع
� �ش��رك��ائ �ه��ا م ��ن اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة يف
ال �ق �ط��اع�ي�ن احل �ك ��وم ��ي واخل ��ا� ��ص،
�إدراكاً من الهيئة ب�أن لهذه ال�شراكات
دور �أ� �س��ا� �س��ي يف ال�ت�ط�ب�ي��ق الناجح
للنظام ال�ضريبي ،فمن خاللها يتم
رف��ع ال�ت��وع�ي��ة ال�ضريبية وحت�سني
الإج � ��راءات وال�ع�م�ل�ي��ات ،مم��ا يدعم
ج�ه��ود ال�ه�ي�ئ��ة مل���س��اع��دة اخلا�ضعني
لل�ضريبة على االم�ت�ث��ال للأنظمة
والإج � � � � � � ��راءات ال �� �ض��ري �ب �ي��ة بالدقة
والكفاءة املُ�ستهدفة .و�أو��ض��ح �أن “جمموعة الأعمال
اال�ست�شارية للوكالء ال�ضريبيني” �سنعقد اجتماعات
دوري��ة منتظمة يتم م��ن خاللها ا�ستعرا�ض عمليات
التطوير والتحديث املتوا�صلة يف الأنظمة والإجراءات
ال���ض��ري�ب�ي��ة ،وك��ذل��ك ب �ح��ث م �ق�ترح��ات ومالحظات
وحتديات قطاع الوكالء ال�ضريبيني ،والتعرف عليها
ع��ن ق ��رب ب��دق��ة وواق �ع �ي��ة ،و�إزال � ��ة �أي ��ة ��ص�ع��وب��ات قد
تواجههم لتفعيل دورهم يف م�ساندة قطاعات الأعمال
لتحقيق االمتثال ال�ضريبي.
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•• دبي-الفجر

ي�ست�ضيف م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و �أ�صحاب
الهمم ال��دويل يف دورت��ه الرابعة للعام
 2022مبادرة جديدة ورائ��دة حتمل
ا� �س��م “�أنا �شمويل” ،م��ن م�ؤ�س�سة
“امي انكلو�سيف» ()ImInclusive
االجتماعية احلائزة على العديد من
اجلوائز ،والتي تعمل على اجلمع بني
املوهوبني من �أ�صحاب الهمم و�أ�صحاب
العمل ال�شموليني يف الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة وم�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
و� �ش �م ��ال �إف ��ري �ق �ي ��ا .ي �ت �م��ا� �ش��ى جناح
ه��ذه امل�ؤ�س�سة منذ ال�ع��ام  2019مع
ر�ؤي��ة دول��ة الإم ��ارات املتعلقة بالدمج
وت�سليط ال�ضوء على ق��درات �أ�صحاب
ال� �ه� �م ��م ،ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ف� �ت ��ح فر�ص
ال �ع �م��ل ل �ه��م يف جم� ��االت ت �ت��واف��ق مع
قدراتهم .وي�ست�ضيف معر�ض اك�سبو
�أ�صحاب الهمم الدويل لأول مرة منذ
ان�ط�لاق�ت��ه يف ال �ع��ام  2016من�صة
خا�صة حتت م�سمى “مركز التوظيف
الدامج” للتوظيف ال�شمويل الذي
يتبع للم�ؤ�س�سة ،حيث ترحب املبادرة
ب ��أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م و�أ� �ص �ح��اب العمل،
الأم ��ر ال ��ذي �سيمكن امل��ر��ش�ح�ين من
اال��س�ت�ف��ادة م��ن ب�ن��اء �سريتهم الذاتية
وف ��ر� ��ص امل �ط��اب �ق��ة امل �ه �ن �ي��ة يف موقع

United Arab Emirates
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Notification by publication of defendant
Case in Sharjah Federal Court and Federal Civil Court of First Instance
in case No SHCFICIREQJC2022/0006472-request omission
To defendant : BADRUDDIN KHAN MOHAMMED NOOR AHMED KHAN
The place of residence is unknown.
At the request of the plaintiff / Finance House Company in Case No. 6472/2022
The fourth commercial one-day circle the plaintiff filed the above lawsuit
demanding : Obligating the defendant to pay to the plaintiff the agreed interest
of 24% on 30/09/2021 until full payment.
You are mandated to attend the 06/10/2022 session in front of the Case
Management Office of the Sharjah Federal Court and the Civil Court of
First Instance - Office No. (Case Manager Office No.7) in person through
an authorized agent. Submit a memorandum of reply to the case with all the
documents attached within a period not exceeding ten days from the date of
publication in order to consider the case mentioned above - as a defendant
Office of Judicial Services
Fatima Yacoub Al Ramsi

Date 23/ 9/ 2022 Issue No : 13654

امل�ع��ر���ض� ،إ��ض��اف��ة �إىل متكني �أ�صحاب
العمل من اال�ستفادة من فر�ص مقابلة
املواهب املتفوقة التي توفرها امل�ؤ�س�سة
يف الوقت الفعلي يف املعر�ض .و�سوف
ي�ت��م تنظيم م�ع��ر���ض اك�سبو �أ�صحاب
الهمم الدويل حتت رعاية �سمو ال�شيخ
�أح �م ��د ب ��ن ��س�ع�ي��د �آل م �ك �ت��وم رئي�س
ه�ي�ئ��ة دب ��ي ل �ل �ط�يران امل � ��دين ،رئي�س
م�ؤ�س�سة مطارات دبي ،الرئي�س الأعلى
الرئي�س التنفيذي لطريان االمارات
واملجموعة ،يف الفرتة من � 15إىل 17
نوفمرب  2022يف مركز دبي التجاري
العاملي القاعات ( )7- 6- 5وي�شكل
�أ�صحاب الهمم وف�ق�اً ملنظمة ال�صحة

العاملية م��ا ب�ين � 10إىل  % 15من
ال �� �س �ك��ان ،ح�ي��ث م�ع�ظ��م ه ��ذه املواهب
ع��اط �ل��ة ع��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال��رغ��م من
ق��درات�ه��ا وم�ه��ارات�ه��ا وم��واه�ب�ه��ا جلهة
ال�ع�م��ل يف جم�م��وع��ة ك�ب�يرة ومتنوعة
م��ن ال��وظ��ائ��ف وال���ص�ن��اع��ات .وترحب
م�ؤ�س�سة (امي انكلو�سيف) ومعر�ض
اك�سبو �أ�صحاب الهمم الدويل ب�أ�صحاب
ال �ع �م��ل يف �أي م��رح �ل��ة م ��ن مراحل
رحلتهم نحو ال�شمولية�� ،س��واء كانوا
مبتدئني �أو متقدمني ،وذل��ك بهدف
توحيد اجل�ه��ود وف�ت��ح �أب ��واب الفر�ص
�أمام جميع �أ�صحاب الهمم يف املنطقة.
ومي� �ك ��ن لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م مقابلة

امل��درب�ين املهنيني يف امل��ؤ��س���س��ة ،وبناء
�سريتهم الذاتية املهنية ،واال�ستعداد
للجاهزية التوظيفية ،حيث �ستقوم
امل�ؤ�س�سة بتغطية امل�ج��االت الأ�سا�سية
املتعلقة باال�ستعداد من قبل �أ�صحاب
ال�ع�م��ل ،مب��ا يف ذل��ك ت��دري��ب �أ�صحاب
العمل ،وتخطيط التو�صيف الوظيفي،
ودع��م م�ق��اب�لات ال�ع�م��ل ،وتف�سري لغة
الإ� � �ش� ��ارة ،وت ��وف�ي�ر ��ش�ب�ك��ة لأ�صحاب
العمل واملتخ�ص�صني يف جمال التنوع
وال�شمولية ملقابلة بع�ضهم البع�ض.
وتقديراً منها لهذه لل�شراكة الرائدة،
�شاركت ال�سيدة حف�صة ق��ادر ،الرئي�س
التنفيذي وامل��ؤ��س����س يف م�ؤ�س�سة امي

ان�ك�ل��و��س�ي��ف ،ب�ق��ول�ه��ا “ :من��د ايدينا
للتعاون م��ن �أج��ل ال�شمولية ،ونعمل
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ ر�ؤي � � ��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال�ه��ادف��ة اىل توظيف �أ��ص�ح��اب الهمم
وم�ساعدتهم ع�ل��ى امل�ساهمة يف ر�سم
م�ستقبل بلدهم ،لكي نكون جاهزين
للم�ستقبل .وم�ؤ�س�سة امي انكلو�سيف
جاهزة لن�شر هذه الر�ؤية التي تهدف
لبناء ع��امل �أك�ثر �شمو ًال وخلق بيئات
عمل �صديقة» .ومن جانبه قال غ�سان
�سليمان امهز الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ن��د ال�شبا ل�ل�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة وتنظيم
املعار�ض املنظمة للمعر�ض� ”:سعداء
ب�ت��واج��د م��ؤ��س���س��ة (امي انكلو�سيف)
�ضمن قائمة ال�ع��ار��ض�ين املميزين يف
خ �ط��وة جت���س��د ر�ؤي � ��ة �إدارة املعر�ض
بتوفري فر�صة التقاء موفري فر�ص
العمل والباحثني عن هذه الفر�ص من
�أ�صحاب الهمم لدى القطاعني العام
واخلا�ص .نحن ن�ؤمن ان هذه ال�شريحة
ال�ع��زي��زة م��ن جمتمعنا متلك قدرات
متنوعة تنتظر ال�ف��ر��ص��ة الكت�شافها
�ضمن بيئة عمل �أك�ث�ر �شمولية ،مما
�سي�شكل �إ��ض��اف��ة ا�ستثنائية للم�ضي
ق ��دم �اً ع �ل��ى ط��ري��ق مت �ك�ين �أ�صحاب
الهمم يف االمارات وفتح املجال امامهم
للعي�ش با�ستقاللية ومنحهم املزيد
من االكتفاء الذاتي مالياً».

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Notification by publication of defendant
Case in Sharjah Federal Court and Federal Civil Court of First Instance
)in case No. SHCFICIREA2022/0001980-civil (partial
To defendant : KEITH EDWARD PROSSER- BRITISH
The place of residence is unknown.
At the request of the plaintiff / Jawaher Ali Salem Al-Khayal and her address is
Ali Salem Al Khayal Law Firm and Legal Consultants Building in Al-Rasheed
7th Floor Office No. 705 Phone Number: 971502202992
You are mandated to attend the 10/11/2022 session in front of the Case
Management Office of the Sharjah Federal Court and the Civil Court of
First Instance - Office No. (Case Manager Office No.3) in person through
an authorized agent. Submit a memorandum of reply to the case with all the
documents attached within a period not exceeding ten days from the date of
publication in order to consider the case mentioned above - as a defendant
Office of Judicial Services
Najood Taleb Al, Ameri

Date 23/ 9/ 2022 Issue No : 13654
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6686/2021/207 Execution commercial
Notice and notification of publication
Notes of publication details
To Enforcee
1. M MY ACCESS SCAFFOLDING CONTRACTING LLC.
2. SAJIN SAIFUDEEN SAIFUDEEN
Residence unknown
)MUSANDUM INTERNATIONAL GENERAL TRADING (L. L. C
Whereas, the Claimant filled the above-mentioned executive Lawsuit
against you and obligated you to pay the executed amount of 238679.60
AED to the Claimant or the court treasury. Therefore, the court shall
initiate executive procedures against you for not complying with the
above-mentioned resolution within 15 days from the date of publishing
this Notice.

Date 23/ 9/ 2022 Issue No : 13654
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17217/2022
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr/ Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
RIMA AL JARSHI, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras AL Khaimah Notary
Public under No 2020/7696, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of
Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed,
Business Point Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Notified Person Laurent Yellvine Lionel Ogri - French National with an address at Emirate of Ras Al
Khaimah, AL Nakheel Area, Beside Tasaheel, Building No.20, Flat No.205, Tel:504191103
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 175971
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
175971 ; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair; and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal procedures on the following mortgaged vehicle:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2018

White

NISSAN PATROL

10

Abu Dhabi

68751

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within five (5) days from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
procedures against you for the recovery of our rights, charging you for the expenses, and lawyer's
fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud
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املال والأعمال

Friday

ً
غرف دبي تعينّ مها عبد اللطيف القرقاوي ً
تنفيذيا لقيادة جهود تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف منو االقت�صاد
مديرا
•• دبي-الفجر:

16

�أع�ل�ن��ت غ��رف دب��ي ع��ن تعيني مها عبد اللطيف القرقاوي،
مديراً تنفيذياً لدعم م�صالح قطاع الأعمال للإ�شراف على
قيادة جهود الغرف يف تفعيل دور القطاع اخلا�ص وجمموعات
الأع �م��ال يف من��و االق�ت���ص��اد ،وت�ط��وي��ر املنظومة الت�شريعية
والقانونية املحفزة لنمو الأعمال مبا يواكب م�سرية �إمارة دبي
نحو امل�ستقبل وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
و�ست�ساهم القرقاوي من خالل خرباتها الوا�سعة يف خلق بيئة
حمفزة ملمار�سة الأعمال ب��الإم��ارة ،وتعزيز تفاعل وم�شاركة
جمموعات الأعمال والقطاع اخلا�ص يف املنظومة الت�شريعية
والقانونية واملهنية.

ومتتلك القرقاوي خربات قيادية متنوعة يف العمل امل�ؤ�س�سي
اكت�سبتها على م��دى ال�سنوات املا�ضية ،حيث عملت يف �أكرب
م�ك��ات��ب امل�ح��ام��اة يف اململكة امل�ت�ح��دة ،و�شغلت من�صب نائب
امل�ست�شار القانوين العام يف م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية،
قبل �أن تن�ضم �إىل الفريق امل�ؤ�س�س لإك�سبو  2020دبي ،حيث
تبو�أت من�صب نائب رئي�س �أول لل�ش�ؤون ال�سيا�سية يف �إك�سبو
 2020دبي ،وكانت لها ب�صمات وا�ضحة يف تعزيز ال�شراكات
مع دول العامل.
وقال معايل عبد العزيز الغرير ،رئي�س جمل�س �إدارة غرف دبي
�إن تعيني مها القرقاوي ي�أتي تطبيقاً مل�ستهدفات ا�سرتاتيجية
ال �غ��رف يف حت�سني وت�ط��وي��ر بيئة الأع �م��ال يف دب��ي وتعزيز
تناف�سية ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وخ�صو�صاً جم�م��وع��ات الأعمال،

معترباً �أن الكوادر الوطنية الإماراتية متتلك من اخلربات
واملهارات القيادية ما ي�ؤهلها ملواكبة رحلة دبي نحو امل�ستقبل
امل�شرق.
ولفت الغرير �إىل �أن املرحلة املقبلة تتطلب ت�ضافر اجلهود،
واال�ستثمار يف اخل�ب�رات الأ�سا�سية وال�ق�ي��ادي��ة ال �ق��ادرة على
حت��وي��ل ال �ت �ح��دي��ات �إىل ف��ر���ص ،م� ��ؤك ��داً ان ال �� �ش��راك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ص �أولوية يف �صناعة م�ستقبل الأعمال
يف دبي ،وحتقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة.
و�أ�ضاف معاليه قائ ً
ال� ”:إن مراجعة الت�شريعات االقت�صادية
وحتديثها ومواءمتها مع متطلبات القطاع اخلا�ص يعترب
�أ�سا�س جهودنا خالل الفرتة القادمة ل�ضمان وجود بيئة �أعمال
جاذبة لال�ستثمارات ،وخف�ض كلفة ممار�سة الأعمال بالإمارة

ب�شكل يخدم الأهداف التنموية واالقت�صادية امل�ستقبلية».
وبدورها �أ�شارت مها القرقاوي �إىل �أن االن�ضمام �إىل غرف دبي
ي�شكل حتديا جديداٌ خلدمة دبي وجمتمع �أعمالها ،معترب ًة �أن
ر�ؤية الغرف و�أهدافها طموحة جداً لأنها تعك�س الدور املتجدد
الذي تلعبه من �أجل خدمة جمتمع الأعمال يف دبي ،وتعزيز
�سمعة الإمارة االقت�صادية يف الأ�سواق اخلارجية.
ولفتت القرقاوي �إىل �أن منوذج دبي يف ال�شراكة بني القطاعني
العام واخل��ا���ص يعترب من الأف�ضل عاملياً والأك�ث�ر تناف�سية
لكونه مبنيا على �شراكة حقيقية ا�سرتاتيجية ،م�شري ًة �إىل �أن
�أولويتها خالل الفرتة املقبلة تتمثل بتفعيل دور جمموعات
الأعمال وامل�ساهمة بتطوير املنظومة الت�شريعية والقانونية
وفق املتغريات واملتطلبات احلديثة يف بيئة الأعمال.

خالل م�شاركتها يف امل�ؤمتر الدويل املر�أة والريادة واال�ستثمار امل�ستدام

د� .شفيقة العامري :الإمارات يف م�صاف الدول الأكرث ً
تقدما يف جمال متكني املر�أة وريادتها
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت م��ؤخ��راً فعاليات امل�ؤمتر
الدويل املر�أة والريادة واال�ستثمار
امل �� �س �ت��دام ال ��ذي ن�ظ�م�ت��ه م�ؤ�س�سة
ف ��ر�� �س ��ان ال� ��� �س�ل�ام يف العا�صمة
الأردنية عمان.
وج ��رى تنظيم ه��ذا احل ��دث حتت
رع��اي��ة ال��دك�ت��ور ط�لال �أب��و غزالة
رئي�س وم�ؤ�س�س ط�لال �أب��و غزالة
العاملية ورئ�ي����س امل ��ؤمت��ر الدكتور
�أم �ي�ن �أب� ��و ح�ج�ل��ة رئ �ي ����س فر�سان
ال���س�لام  ،وبح�ضور ال�شيخ �سامل
ين �سلطان القا�سمي رئي�س هيئة
الطريان امل��دين ر�أ���س اخليمة من
الإمارات العربية املتحدة ،وال�شيخة

م ��رمي ب �ن��ت ح �م��د �آل خ�ل�ي�ف��ة من
مملكة البحرين والدكتور ع�صام
�شرف رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق
من م�صر ،و املهند�س فتحي جرب
عفانة رئي�س �شركة فا�ست ملقاوالت
ال�ب�ن��اء م��ن الإم � ��ارات ،والدكتورة
�شفيقة ال �ع��ام��ري رئ�ي���س��ة الوفد
االم��ارات��ي والأم �ي�ن ال �ع��ام ملجل�س
ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة
وع�ضو الهيئة اال�ست�شارية العليا
رئ�ي���س��ة جم�ل����س ��س�ي��دات الأعمال
واال�ستثمار ال��دويل بهيئة فر�سان
ال�سالم ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني
مب�شاركة من  18دولة.
وقالت الدكتورة �شفيقة العامري
خ �ل��ال م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف ك �ل �م��ة يف

اجل �ل �� �س��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة للم�ؤمتر،
وع�ل��ى هام�ش االحتفالية املقامة
مب�ن��ا��س�ب��ة ت ��ويل � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س الدولة– ح �ف �ظ��ه اهلل-
رئ��ا��س��ة دول��ة الإمارات ”:ي�سرين
ب��أن �أت��واج��د بينكم يف ه��ذا احلدث
ال �ك �ب�ي�ر وال � �ه� ��ام ،وال � � ��ذي يحمل
ع �ن��وان “ امل� ��ؤمت ��ر ال � ��دويل امل� ��ر�أة
وال��ري��ادة واال�ستثمار امل�ستدام “،
وي�سلط ال�ضوء على دور امل��ر�أة يف
جمتمعاتنا وري��ادت �ه��ا يف خمتلف
املجاالت والقطاعات».
و�أ�� �ض ��اف ��ت د .العامري ”:لقد
اح �ت �ف �ل �ن��ا م� � ��ؤخ � ��را ب� �ي ��وم امل � � ��ر�أة
االم��ارات�ي��ة ال��ذي ��ص��ادف ي��وم 28

�أغ�سط�س من كل ع��ام ،و�شكل هذا
اليوم منا�سبة هامة لتثمني الدور
الكبري والهام الذي تقوم به �سمو
ال �� �ش �ي �خ��ة ف ��اط �م ��ة ب �ن ��ت م �ب ��ارك
رئ �ي �� �س��ة االحت � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي العام
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية “�أم الإمارات “يف
دع��م امل ��ر�أة االم��ارات �ي��ة ،ومتكينها
يف خم�ت�ل��ف امل�ن��ا��ص��ب وامل ��رات ��ب يف
القطاعني العام واخلا�ص».
وتابعت بالقول ”:من املهم اال�شارة
والتذكري ب�إطالق اال�سرتاتيجية
الوطنية لتمكني وري ��ادة امل ��ر�أة يف
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
 ، 2021-2015ح �ي��ث وف��رت

اال�سرتاتيجية الوطنية �إطار عمل
ل�ل�ق�ط��اع احل �ك��وم��ي  ،واخل ��ا� ��ص ،
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين لو�ضع
خ �ط��ط وب ��رام ��ج ع �م��ل ،ت���س�ه��م يف
ج�ع��ل دول� ��ة الإم � � ��ارات يف م�صاف
ال � ��دول الأك �ث��ر ت �ق��دم �اً يف جمال
متكني املر�أة وريادتها».
وقالت ”:وفقاً لتوجيهات املغفور
له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
“رحمه اهلل”ُ ،رفعت ن�سبة متثيل
املر�أة الإماراتية يف مقاعد املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي �إىل 50%
يف ع � ��ام  ».2019واختتمت
ال��دك�ت��ورة �شفيقة ال�ع��ام��ري�“ :إن
كل هذه امل�ؤ�شرات واملعطيات ت�ؤكد
مبا ال ي��دع جم��اال لل�شك �أن املر�أة

االماراتية قد متكنت من حتقيق
طموحاتها وتطلعاتها ،وا�صبحت
�شريكا جنبا اىل جنب ال��رج��ل يف
م�سرية التنمية امل�ستدامة ،ونحن
يف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل،
من�ضي وكلنا ثقة و�أم ��ل بتحقيق
م�ستقبل �أف�ضل لوطننا وجمتمعنا،
وان نكون دوما يف الريادة».
و��ش�ه��د احل ��دث ت �ك��رمي الدكتورة
��ش�ف�ي�ق��ة ال �ع��ام��ري الأم �ي��ن العام
ملجل�س ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي للتنمية
امل �ت �ك��ام �ل��ة ،ت �ق��دي��راً جل �ه��وده��ا يف
خ��دم��ة رائ ��دات و��س�ي��دات الأعمال
وال�شباب العربي.

ال�سعودية ال�شريك الأول
لأبوظبي يف حجم التجارة

•• �أبوظبي-وام:

«موانئ �أبوظبي» حتقق تقدما يف �أعمال تطوير حمطة «�سي �إم �إيه تريمينالز ميناء خليفة»
•• �أبوظبي-وام:

احتفلت جمموعة م��وان��ئ �أبوظبي
بتحقيق �إجناز الفت يف �أعمال ت�شييد
حمطة “�سي �إم �إيه تريمينالز ميناء
خليفة” متثل يف تركيب �أول قطعة
خ��ر� �س��ان �ي��ة م ��ن ج� � ��دار الر�صيف
اخل��ا���ص ب��امل�ح�ط��ة يبلغ وزن �ه��ا 90
ط �ن �اً ،وذل ��ك خ�لا ل فعالية خا�صة
جرى تنظيمها بهذه املنا�سبة.
ح���ض��ر احل �ف��ل م �� �س ��ؤول��ون رفيعو
امل �� �س �ت ��وى م� ��ن جم �م ��وع ��ة م ��وان ��ئ
�أبوظبي ،وجمموعة “�سي �إم �إيه �سي
جي �إم” ،و�شركة اجلرافات البحرية
الوطنية التي تتوىل تنفيذ �أعمال
الت�شييد البحرية ،حيث توقعوا على
القطعة اخلر�سانية قبيل �إنزالها يف
املاء بوا�سطة رافعة بحرية وتركيبها
يف موقعها.
ومع �إمتام ت�شييد الر�صيف� ،ستكون
القطعة اخلر�سانية التي مت �إنزالها
خ�ل�ال الفعالية واح ��دة م��ن �ضمن
 6,000ق� �ط� �ع ��ة ت �� �ش �ك��ل ج � ��دار
الر�صيف الذي يبلغ عمقه  19مرتاً،

ويعد مكوناً رئي�سياً من املحطة التي
�ستكون قادرة على خدمة �أكرب �سفن
احلاويات يف العامل.
ك�م��ا ت�شتمل امل��راف��ق الأخ� ��رى قيد
الإجن � ��از ع�ل��ى ك��ا��س��ر �أم � ��واج بطول
 3,500م �ت�ر ،وحم �ط��ة لل�سكك
احلديدية كاملة التجهيز ،و�ساحة
ح��اوي��ات خم�ص�صة للمحطة متتد
ع�ل��ى م�ساحة  1,000,000مرت
مربع.
وي�سري العمل على تطوير املحطة
التي جرى الإعالن عنها يف �سبتمرب
 2021وف � ��ق اجل� � � ��دول الزمني
امل�ح��دد ومب�ي��زان�ي��ة �إن �ف��اق ر�أ�سمايل
تقدر بنحو  3.3مليار درهم.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ت �ب��د�أ ال�ع�م�ل�ي��ات يف
املحطة بحلول الن�صف الأول من
ع��ام  ،2025ح�ي��ث �ستتم �إدارتها
من خالل م�شروع م�شرتك مملوك
م��ن قبل “�سي �إم �إي��ه تريمينالز”
“بح�صة  ،”70%ال�شركة الفرعية
التابعة ملجموعة “�سي �إم �إي��ه �سي
جي �إم” الرائدة العاملية يف ال�شحن
واخل��دم��ات اللوج�ستية ،وجمموعة

م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي “بح�صة ”30%
ال� �ت ��ي � �س �ت �ق��وم مب ��وج ��ب االت� �ف ��اق
بتطوير جمموعة وا�سعة من البنى
التحتية ال�ب�ح��ري��ة .و��س�ت��وف��ر هذه
امل�ح�ط��ة م ��رك ��زاً �إق�ل�ي�م�ي�اً متطوراً
ملجموعة “�سي �إم �إي��ه �سي جي �إم”
يف املنطقة.
و�ستتمتع املحطة عند ا�ستكمالها
بطاقة ت�شغيلية �أول�ي��ة تقدر بنحو
 1.8مليون حاوية منطية و�سيتم
ربطها ب�شكل مبا�شر ب�شبكة االحتاد
ل�ل�ق�ط��ارات قيد الإن���ش��اء ح��ال�ي�اً ،ما
يدعم ق��درات الربط الفريدة التي
ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا م �ي �ن��اء خ�ل�ي�ف��ة ويعزز
م �ك��ان �ت��ه ب �� �ص �ف �ت��ه ب ��واب ��ة رئي�سية
تربط �أهم الأ�سواق العاملية ب�أ�سواق
املنطقة.
وق � ��ال � �س �ي��ف امل � ��زروع � ��ي ،الرئي�س
التنفيذي – قطاع املوانئ ،جمموعة
م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي“ :ي�شكل الإجن ��از
ال ��ذي ن���ش�ه��ده ال �ي��وم ن�ق�ط��ة حتول
رئي�سية يف م�شروع املحطة اجلديدة
يف م�ي�ن��اء خليفة ال �ت��ي �ست�سهم يف
ت�ع��زي��ز �أح �ج��ام ال �ت �ب��ادل التجاري،

وت ��وف ��ر ق� �ن ��وات رب� ��ط جت ��اري ��ة مع
م��وان��ئ �أخ ��رى رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى مبا
ي��دع��م اق �ت �� �ص��اد دول � ��ة الإم� � � ��ارات .
ويعك�س الر�صيف ال��ذي يبلغ طوله
 1,200م�تر �أه�م�ي��ة ه��ذا امل�شروع
ال�ط�م��وح ال ��ذي ي�ع��د رك �ن �اً م�ه�م�اً يف
ت�أ�سي�س مركز رئي�سي ملجموعة “�سي
�إم �إيه �سي جي �إم” الرائدة يف جمال
ال �� �ش �ح��ن واخل ��دم ��ات اللوج�ستية
مدعوماً ب�أحدث اخلدمات والتقنيات
املتطورة».
و�أ� � �ض� ��اف�“ :أ�صبح م �ي �ن��اء خليفة
بف�ضل التعاون مع جمموعة “�سي
�إم �إي��ه �سي ج��ي �إم” م��رك��زاً لثالث
من �أكرب �أربع �شركات �شحن بحري
يف ال� �ع ��امل ،م ��ا ي �ع��زز م ��ن مكانتنا
كمحرك رائ��د للتجارة وال�صناعة
واخلدمات اللوج�ستية».
من جانبه قال مايكل الند هان�سني،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي�“ ،سي �إم �إيه
تريمينالز ميناء خليفة”“ :يت�سم
هذا الإجناز ب�أهمية كبرية بالن�سبة
لنا ول�شركائنا �إذ يتزامن مع توا�صل
�أعمال تطوير املحطة اجلديدة التي

�ستو�سع �شبكة ال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية ملجموعتنا يف املنطقة.
يعد ميناء خليفة مركزاً عاملياً رائداً
ي��دع��م ح��رك��ة ال �ت �ج��ارة م��ن �إم� ��ارة
�أب��وظ �ب��ي و�إل �ي �ه��ا .و�سي�شهد ميناء
خ�ل�ي�ف��ة ب�ف���ض��ل امل �ح �ط��ة اجلديدة
وخدمات خطوط ال�شحن البحري
اجل��دي��دة ال�ت��ي �سيتم ا�ستقطابها،
زي� ��ادة الف �ت��ة يف ق �ن��وات ال��رب��ط مع
الأ� � �س� ��واق ال �ع��امل �ي��ة ،وت� �ط ��ورا �أك�ب�ر
يف امل ��راف ��ق ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة متعددة
الو�سائط ،والبنى التحتية املينائية
املتطورة التي يتمتع بها امليناء».
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال دي �ف �ي��د غ ��ات ��وارد،
ال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للخدمات
الهند�سية والفنية  -جمموعة موانئ
�أبوظبي“ :جت�سد هذه الفعالية التي
ننظمها اليوم التقدم امللمو�س الذي
ح�ق�ق�ن��اه يف ت �ط��وي��ر حم �ط��ة “�سي
�إم �إي��ه تريمينالز م�ي�ن��اء خليفة”،
ف ��إىل ج��ان��ب ال�ب��دء ب��أع�م��ال ت�شييد
ج ��دار ال��ر� �ص �ي��ف ،ت���ش�م��ل الأعمال
ال �ب �ح��ري��ة الأخ� � ��رى ق �ي��د الإن�شاء
جت�ه�ي��ز ق�ط�ع��ة الأر� � ��ض املخ�ص�صة

للمحطة اجلديدة ،وت�شييد حو�ض
ج��دي��د ل�ل�م�ي�ن��اء وك��ا� �س��ر ل ل��أم��واج،
والتي ت�سري جميعها وف��ق اجلدول
ال��زم �ن��ي امل� �ح ��دد ،ك �م��ا مت م� ��ؤخ ��راً
�إب��رام عقد خا�ص بت�صميم وت�شييد
حمطة طاقة فرعية با�ستطاعة 33
كيلوفولت .و�ست�سهم �أعمال التو�سعة
والتطوير امل�ستمرة يف زي��ادة قدرات
م�ن��اول��ة احل��اوي��ات وت�ع��زي��ز الكفاءة
الت�شغيلية».
ويعد ميناء خليفة �أحد �أكرث املوانئ
املتطورة تقنياً يف العامل حيث ي�ضم
�أول ن �ظ��ام ل���ش��اح�ن��ات ال�ن�ق��ل ذاتية
القيادة يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
وراف �ع��ات ت�ك��دي����س �آل �ي��ة ،وطائرات
بدون طيار ،ونظام ا�ست�شعار بزاوية
 360درجة ،ونظام عمليات م�ؤمتت
مل �ح �ط��ة احل � ��اوي � ��ات .ومت ت�صنيف
امليناء م�ؤخراً �ضمن املوانئ اخلم�سة
الأوىل عاملياً على م�ؤ�شر �أداء موانئ
احلاويات العاملي « »CPPIال�صادر
عن البنك الدويل ووحدة معلومات
ال �� �س��وق ال �ع��امل��ي ال �ت��اب �ع��ة لوكالة
�ستاندرد �آند بورز.

�أبوظبي الإ�سالمي يعزز جهوده للتوطني يف معر�ض ر�ؤية الإمارات للوظائف
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع� � � �ل � � ��ن م� � ��� � �ص � ��رف �أب � ��وظ� � �ب � ��ي
الإ��س�لام��ي ،جمموعة اخلدمات
امل ��ال� �ي ��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ال� ��رائ� ��دة

ال �ي��وم ع��ن ا��س�ت�لام م��ا ي��زي��د عن
 1400ط� �ل ��ب ت ��وظ� �ي ��ف عرب
من�صته االل�ك�ترون�ي��ة للتوظيف
يف ال�ي��وم الأول م��ن م�شاركته يف
معر�ض ر�ؤية الإم��ارات للوظائف

ال �ت��ي ب � ��د�أت ف�ع��ال�ي��ات��ه ي ��وم 20
��س�ب�ت�م�بر وا� �س �ت �م��رت ل�غ��اي��ة 22
�سبتمرب اجلاري .وت�أتي م�شاركة
امل�صرف ،يف �إطار م�ساهمته لدعم
اجل�ه��ود احلكومية ال��رام�ي��ة �إىل

ت�شجيع توطني قطاع ال�صريفة
واخل��دم��ات املالية ،وت��أك�ي��داً على
ال �ت��زام امل���ص��رف بتمكني الكوادر
ال��وط �ن �ي��ة ال �ط �م��وح��ة الباحثة
ع��ن م���س��ارات وظيفية واع ��دة يف
ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي .و�سيقوم
امل���ص��رف ب��اخ�ت�ي��ار جم�م��وع��ة من
الكوادر املنا�سبة ل�شغر الوظائف
املتاحة يف امل�صرف وفق �إجراءات
التوظيف املعتمدة.
ومي� �ت� �ل ��ك م� ��� �ص ��رف �أب ��وظ� �ب ��ي
الإ�سالمي واحدة من �أعلى ن�سب
التوطني على م�ستوى امل�صارف
يف ال��دول��ة بن�سبة  .45%كما
ي� ��وف� ��ر جم� �م ��وع ��ة م� ��ن �أف �� �ض��ل
برامج التدريب وتطوير املهارات
ال�ق�ي��ادي��ة ،وق��د جن��ح يف ت�أ�سي�س
ب �ي �ئ��ة ع �م��ل ق� � ��ادرة ع �ل��ى حتفيز
املواهب الإماراتية ومتكينها من
م��وا��ص�ل��ة ال�ن�م��و و�إح� ��راز التقدم
خالل م�سريتها املهنية.
وق� � ��د ح� �ق ��ق امل � �� � �ص� ��رف جميع
الأه� ��داف ال�ت��ي ح��دده��ا م�صرف

الإمارات العربية املتحدة املركزي
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ج �ه��ود التوطني،
ك �م��ا ي�ت�م�ت��ع امل �� �ص��رف باملعارف
واخلربات التي ت�ؤهله لال�ستفادة
م��ن فر�ص النمو االقت�صادي يف
الدولة وتر�سيخ مكانته يف طليعة
م�شهد القطاع امل���ص��ريف .وقالت
ب �� �ش��رى ال �� �ش �ح��ي ،رئ �ي ����س دائ ��رة
املوارد الب�شرية مب�صرف �أبوظبي
الإ��س�لام��ي“ :يعد معر�ض ر�ؤية
الإم � ��ارات ل�ل��وظ��ائ��ف واح� ��داً من
�أه��م من�صات التوظيف و�أكرثها
زخ �م �اً يف دول ��ة الإم � � ��ارات ،حيث
يتيح لنا التعرف على �أبرز املواهب
الإم��ارات �ي��ة ال�ط�م��وح��ة و�أكرثها
متيزاً .ولدينا يف م�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي واحدة من �أعلى ن�سب
ال �ت��وط�ي�ن ع �ل��ى م �� �س �ت��وى قطاع
امل �� �ص��ارف يف ال ��دول ��ة ،مب��ا ي�ؤكد
التزامنا بتطوير ومتكني املواهب
الإم��ارات �ي��ة يف ال�ق�ط��اع امل�صريف.
وت�ع�ك����س م���ش��ارك�ت�ن��ا يف معر�ض
ر�ؤي ��ة الإم � ��ارات ل�ل��وظ��ائ��ف كرا ٍع

بالتيني ،ر�ؤيتنا املتمثلة يف �أهمية
ج��ذب �أف�ضل امل��واه��ب الإماراتية
واال� � �س � �ت � �ف� ��ادة م � ��ن م� �ه ��ارات� �ه ��م
ل�ت�ط��وي��ر ق ��وة ع��ام �ل��ة ق��وي��ة من
�ش�أنها الإ��س�ه��ام يف دع��م التنمية
االقت�صادية يف الدولة».
وكان م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
ق��د وظ��ف ح��وايل  250مواطناً
خ�ل�ال ع ��ام  2022يف وظائف
خم�ت�ل�ف��ة وب�ع���ض�ه��م يف منا�صب
ق �ي��ادي��ة .وت �ع��د ت�ن�م�ي��ة وتطوير
امل ��واه ��ب الإم ��ارات� �ي ��ة يف �صميم
ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية
يف م�صرف �أب��وظ�ب��ي الإ�سالمي،
وقد حر�ص امل�صرف على توفري
�أعلى م�ستويات الدعم التدريبي
االح� �ت ��رايف ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ،حيث
�أ�س�س �أكادمييته امل�صرفية والتي
ت�ق��دم ب��رام��ج تدريبية م�صرفية
للموظفني اجلدد ،بالإ�ضافة �إىل
برناجمي “قيادات” و “متكني”
�إحدى مبادرات امل�صرف الرامية
�إىل متكني موظفيه املواطنني.

جتاوز حجم التبادل التجاري بني �إمارة �أبوظبي واململكة العربية ال�سعودية
خ�لال ال�ف�ترة م��ن  2019حتى �أغ�سط�س املا�ضي  192مليارا و157
مليون درهم بح�سب بيانات الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي.
وبلغت قيمة الت�صدير  86مليارا و 814مليون درهم ،فيما و�صل حجم
�إع��ادة الت�صدير من �أبوظبي �أك�ثر من  56مليارا و 997مليون درهم،
واال�سترياد  48مليارا و 346مليون درهم.
وق��ال �سعادة را��ش��د الح��ج املن�صوري م��دي��ر ع��ام الإدارة العامة جلمارك
�أبوظبي ،يف ت�صريح مبنا�سبة  -اليوم الوطني الـ 92للمملكة العربية
ال�سعودية الذي ي�صادف � 23سبتمرب� ..إن العالقات التجارية بني دولة
الإم��ارات واململكة العربية ال�سعودية ت�شهد منوا مت�سارعا وهو ما يعك�س
قوة التكامل وال�شراكة بني البلدين ال�شقيقني منذ عقود ،وما تتميز به
من رغبة قوية يف تطوير التعاون الثنائي ،ال�سيما يف املجاالت االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية.
و�أكد �سعادته �أن اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة تعد �ضمن �أهم ال�شركات
التجاريني اال�سرتاتيجيني لإم ��ارة �أبوظبي حمافظة على ال���ص��دارة يف
املركز الأول يف ظل التعاون امل�ستمر مع الأ�شقاء مبا يعزز منظومة العمل
اجلمركي ،مو�ضحا �أنه كان لل�سعودية الن�صيب الأكرب من حجم التجارة
مع �أبوظبي ح�سب الدول من القيمة الإجمالية خالل الن�صف الأول من
عام � ،2022إذ جتاوزت  28مليارا و 636مليون درهم بن�سبة منو 3%
مقارنة بنف�س الفرتة من ع��ام  2021حيث �سجلت  27مليارا و906
ماليني درهم.
وتقدم مدير ع��ام الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي ب�أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات �إىل قيادة و�شعب اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة باليوم
ال��وط�ن��ي ال��ذي ي���ص��ادف � 23سبتمرب م��ن ك��ل ع��ام ،متمنيا ل�ل�أ��ش�ق��اء يف
ال�سعودية دوام العز والأمن واال�ستقرار والرخاء يف ظل القيادة احلكيمة.
من جانبه هن�أ �سعادة �أحمد حممود فكري ،املدير العام ملركز الإح�صاء يف
�أبوظبي اململكة و�شعبها مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 92م�شريا �إىل الآفاق
الوا�سعة التي تتميز بها عالقة البلدين واجل�ه��ود امل�شرتكة يف حتقيق
التكامل االقت�صادي بينهما.

اعالن ن�شر قرار عدالة املحكمة يف الدعوي
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم� 2021-17 :إجراءات افال�س-دبي
اخلا�صة بـ � /شركة ذي اد كيت�شن منطقة حرة ذ.م.م (حتت �إجراءات الإفال�س)
رخ�صة جتارية رقم ( )17185دبي
بناء على احلكم ال�صادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة بتاريخ  10يناير  2022فلقد تقرر
االتي� - :أوال ً :ب�إ�شهار �إفال�س �شركة � /شركة ذي اد كيت�شن منطقة حرة ذ.م.م وت�صفية �أموالها �سدادا
لديون ال�شركة وتعيني اخلبري /حممد فرحات �أمني يف كل تفلي�سة على ا�ستقالل لتحقيق الديون
غري املحققة وت�صفية �أموال امل�شهر �إفال�سهم.
ثانيا :غل يد مدير ال�شركة امل�شهر �إفال�سها عن �إدارة �أموالها �أو الت�صرف فيها �أو �سداد �أيّة مطالبات
ن�ش�أت قبل �صدور قرار افتتاح الإجراءات� ،أو اقرتا�ض �أيّة مبالغ� ،سواء كانت �أموا ًال ملكاً لها يف تاريخ
�صدور قرار افتتاح الإجراءات �أو �أموا ًال �آلت ملكيتها �إليها بعد �صدور قرار افتتاح الإجراءات ،و�إلزامهم
ب�إعادة �أية �أموال ت�صرفوا فيها.
ثالثا :حظر الت�صرف بح�ص�ص �أو �أ�سهم ال�شركة �أو التغيري يف امللكية �أو ال�شكل القانوين لها.
رابعا  :مببا�شرة �إجراءات �إ�شهار �إفال�س وت�صفية �أموال املق�ضي ب�إ�شهار �إفال�سها ،والتنفيذ على �أموالها
 ،وكلفت �أمني الإفال�س بتويل مهام �إجراءات الإفال�س وت�صفية �أموال املدينة وفقاً لأحكام القانون ب�أن
تقوما بن�شر منطوق هذا احلكم يف �صحيفتني يوميتني حمليتني وا�سعتي االنت�شار ت�صدر �إحداهما
باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية ،وعليهما بيان ما �إذا كانت �إيرادات �أموال املدينة تكفي
ل�سداد الأتعاب وامل�صاريف والديون امل�ضمونة برهن كلها �أو بع�ضها فقط� ،أو �أنها �ستزيد عن ذلك بحيث
ميكن �إجراء توزيعات منها على الدائنني ،ويف احلالة الأخرية عليهما �أن تكليف الدائنني بتقدمي �أية
مطالبات نهائية مل تقدم من قبل خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ن�شر احلكم ،وال يعتد ب�أيّة
مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ،كما ال يعتد ب�أيّة مطالبات تكون املحكمة قد رف�ضتها من قبل ،وعليه
القيام بالتدقيق النهائي على املطالبات بعد ت�أكيدها ،و�إعمال حكم املادة  135يف هذا التدقيق ،على �أن
يكون بيع الأموال و�إعداد م�شروعات قوائم التوزيع وفق �أحكام املواد  ،137 ،136 ،134 ،132وعلى
�أن يراعي البدء ببيع الأموال املثقلة بال�ضمان خالل �شهر من تاريخ �صدور هذا احلكم.
خام�سا :توقيع احلجز على التحفظي على �أر�صدة وح�سابات ال�شركة امل�شهر �إفال�سها �شركة � /شركة
ذي اد كيت�شن منطقة حرة ذ.م.م ،ون�صرح بو�ضع ا�شارة احلجز على الرخ�صة التجارية العائدة
للمحجوز عليها لدى دائرة دبى للتنمية االقت�صادية ،وللأمني �إخطار امل�صرف املركزي ،واتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة.
�ساد�سا :على الأمني �إخطار املحكمة واملدينني ك ّل �شهر بتقدّم �سري �إجراءات �إ�شهار الإفال�س والت�صفية،
 ،ومتابعة تنفيذ هذا احلكم.
كما يطلب �أمني التفلي�سة من �أي �شخ�ص تتوافر لديه �أي بيانات او معلومات ذات �صله ب�أموال ال�شركة
املذكورة "املدين" �أن يتقدم بها  ،على مكتب " �أمني التفلي�سة " الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه –
دبي – ديرة – �شارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب  5001بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف
رقم  Email, suha@farahatco.com / 042500251ولال�ستف�سار يرجى االت�صال
ب�سكرتارية �أمني التفلي�سة االن�سة  /منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني التفلي�سة
اخلبري  /حممد فرحات
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تغيري ا�سـم � /شيماء فار�س �سامل حممد بن عامر

تغيري ا�سـم  /نور علي احمد ح�سن احلو�سني

تغيري ا�سـم  /حافظ �سامل علي �سامل الأبي�ض

تغيري ا�سـم /خمي�س حممد خمي�س علي املهريي

تقدمت املواطنة � /شيماء فار�س �سامل حممد بن عامر
 /بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من
(�شيماء) اىل(�شما)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدمت املواطنة  /نور علي احمد ح�سن احلو�سني /
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من
(نور) اىل(نورة)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدم املواطن  /حافظ �سامل علي الأبي�ض  /بطلب اىل
ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمه من (حافظ)
اىل(را�شد)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدم املواطن  /خمي�س حممد خمي�س علي املهريي/
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمه من
(خمي�س) اىل(خليفة)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
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دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
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تغيري ا�سـم  /اني�سة خمي�س را�شد خمي�س ال�شام�سي

تغيري ا�سـم  /يو�سف بي عرف رحيم رحمة اهلل �شريف

تغيري ا�سـم � /سلومه �سامل عمر احمد املنهايل

تغيري ا�سـم  /ادبا�س علي �سامل مبارك املن�صوري

تقدمت املواطنة (اني�سة خمي�س را�شد خمي�س
ال�شام�سي) بطلب اىل ق�سم التوثيق  -ابوظبي بتغيري
ا�سمها من (اني�سة) اىل (اليازية)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدمت املواطنة  /يو�سف بي عرف رحيم رحمة اهلل
�شريف  /بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري
ا�سمها من (يو�سف بي عرف رحيم) اىل(رحيمه)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدمت املواطنة � /سلومه �سامل عمر احمد املنهايل/
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من
(�سلومه) اىل(�ساره)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدم املواطن  /ادبا�س علي �سامل مبارك املن�صوري /
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمه من
(ادبا�س) اىل(حمد)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

رئي�س ق�سم التوثيق العام

رئي�س ق�سم التوثيق العام
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2022 /0006173امر اداء

�إىل املحكوم عليه  :جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ امل�شكور ملقاوالت النجارة امل�سلحة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  105747.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

رئي�س ق�سم التوثيق العام

رئي�س ق�سم التوثيق العام
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يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول  :حمد عبداحلميد حممد مظهر احلمادي
 �إماراتي اجلن�سية  ،كامل ح�صته � %50إىل الطرف الثاين  :حممد عبداحلميدحممد مظهر احلمادي � -إماراتي اجلن�سية وت�صبح ن�سبة ال�شراكة الطرف الثاين
 %100باال�سم التجاري (م�ستوى للياقة البدنية) ن�شاط الرخ�صة (نادي لياقة
بدنية للرجال) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة
رخ�صة مهنية رقم  786884ال�صادرة بتاريخ  2021/9/2يف دائرة التنمية
الإقت�صادية بخورفكان .تعديالت اخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال
مهنية اىل فردية  ،وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل  -بعد
انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0002953جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :علياء �سامل �سعيد �سامل ال�سويدي
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/9/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/14م.

�إىل املدعي عليه  :بال�سي ل�صيانة املباين  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي  :اف�سر انتوميا  -بنجالدي�ش اجلن�سية
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة باالجور املت�أخرة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )1شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/20م.

�إىل املدعي عليه  :حممد معروف لتجارة النفايات واخلردة املعدنية
جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي  :عاملكري خان بائيندا ماند  -باك�ستاين اجلن�سية
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة باالجور واملرتبات كما هو مبني بالئحة الدعوى
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )1شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2022/9/21م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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اعالن �أمر اداء بالن�شر
 1833/2022/60امر �أداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :جممع اخال�ص املنارة الطبي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :معمل �إميو�شن ل�صناعة اال�سنان وتركيبها ذ.م.م
وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/8/29:بالزام املدعي عليها
االوىل ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ قيمته ( )70.637.5دره��م �سبعون الفا و�ستمائة و�سبع وثالثون
درهما وخم�سة فل�س  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت الدعوى يف مواجهة املدعي عليه
الثاين  -ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1491/2021/207تنفيذ جتاري
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/4609جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 870086درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :فرهاد حممود حق بر�ست واين  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأعمال  -فندق االوبروي  -مكتب
�سات وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
وميثله �:صالح الدين �شهداد وايد البلو�شي
املطلوب �إعالنه  :بريتوين للتطوير العقاري  -ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  ،برج ا�سبني التجاري  -مكتب رقم 041234567 - 0568741144 - 3203
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2022/9/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 40رقم البلدية -978 :
 - 393امل�ساحة  68.77 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :دبي �ستار  -رقم الوحدة  - 4204 :مببلغ  661.464.4درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 9198/2022/253تنفيذ �شيكات
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ابراهيم عبيد �سعيد حممد ال�سويدي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�سندم العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )137068درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  148/2017/250بيع عقار مرهون
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  52البالغ م�ساحته  8,358.00قدم مربع مبنطقة املرر وتثمينه وبيعه
باملزاد العلني وفقا للإجراءات القانونية لتح�صيل حقوق البنك الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ  10,236,230/28درهم.
طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل � -ش م ع
ع�ن��وان��ه � :إم ��ارة دي��رة  -بور�سعيد  -بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401خلف وك��ال��ة الني�سان لل�سيارات  -ه��ات��ف - 04/2946945 :
 050/8650437وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :جا�سم علي را�شد بن عدى
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -منطقة املرر � -شارع عمر بن اخلطاب  -الفيال رقم  - 52هاتف  0505529009 :رقم مكاين 96878 29894
 Jassim-adai@@yahoo.com - 0505529009مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2022/9/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :املرر  -رقم االر�ض  - 52امل�ساحة  776.48 :مرت مربع
 -املقدرة بـــ  26,000,000درهم  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 48/2022/250:بيع عقار مرهون

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة ا�صدار قرار بتذييل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية وتوقيع احلجز التنفيذي
على العقار املرهون بالتفا�صيل التالية  -ام��ارة دبي  -ور�سان االوىل  -ار���ض رقم  - 423رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى ا�س  - 01ا�س
 - 01رقم الطابق  2رقم العقار  - 209رقم البلدية  621-1وفق �شهادة امللكية للعقار ال�صادرة من دائرة االرا�ضي واالم�لاك بدبي
بتاريخ  2017/8/29وامل�سجلة بالعقد رقم  47291/2011واملرهونة ل�صالح البنك طالب التنفيذ  -وبيع العقار باملزاد العلني وفقا
لالجراءات املعمول بها لدى دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي نظري املديونية املرت�صدة بذمة املنفذ �ضده والبالغ مبلغ ()345.966
ثالثمائه وخم�سة واربعون الف وت�سعمائة و�ستة و�ستون درهم حتى تاريخ  2021/10/27م ووفقا لك�شف احل�ساب املرفق باالوراق مع
الت�صريح لطالب التنفيذ با�ستالم مبلغ الدين امل�شار اليه �سلفا من ثمن البيع باملزاد العلني باال�ضافة اىل كافة الر�سوم وامل�صاريف
وك��ذا حفظ حقه يف الرجوع على املنفذ �ضده بالفرق بني ح�صيلة البيع باملزاد وقيمة املديونية يف حالة ما اذا كانت احل�صيلة ال
تغطي املديونية كاملة .
طالب التنفيذ:بنك �أبوظبي التجاري  -بنك االحتاد الوطني �سابقا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ور�سان االوىل  -دبي  -وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :ع�صام الدين �شلبي �سالم �شلبي الد�سوقي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �شقة �سكنية  -املنطقة ور�سان االوىل  -رقم االر�ض
 - 423رقم البلدية  - 621-1رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى  - S01 - S01رقم العقار  - 209رقم الطابق  - 2امل�ساحة  - 76مرت مربع  -كما
نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )345966درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد
م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.

رئي�س الق�سم

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 4732/2021/16:جتاري جزئي

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1752/2022/16:جتاري جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة �أم القيوين الإحتادية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  UAQCEXCIBOUNCE2022 /0000569ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :جراند بلوم �سولو�شنز م م ح
العنوان  :يعلن بالن�شر
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك
ل�صالح املنفذ  /موهن دا�س ديفاكاران فينجالور  ،اجلن�سية هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي  253424.0 :درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي االبتدائية
70545

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ( )176.698.25درهم مائة
و�ستة و�سبعون الفا و�ستمائة وثمانية وت�سعون درهما اماراتيا وخم�سة وع�شرون فل�سا  -و  %12الفوائد القانونية على
مبلغ املطالبة من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .
املدعي�:شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات  -موا�صالت االمارات  -عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع
بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفار بالزا  - 2الطابق  - 19مكتب رقم  - 1903هاتف  - 042277717فاك�س
 - 042277767رقم مكاين - 2609288186:الهاتف املتحرك - 0506085069:وميثله:يو�سف ح�سني حممد ال�سهالوي �آل علي
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم ال�شوكة الذهبية للم�أكوالت الطازجة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد
مبلغ وقدره ( )176.698.25درهم مائة و�ستة و�سبعون الفا و�ستمائة وثمانية وت�سعون درهما اماراتيا وخم�سة وع�شرون
فل�سا  -و  %12الفوائد القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  -وح��ددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2022/9/26ال�ساعة � 09.00صباحا تنظر �أمام �إدارة الدعوى الثانية ع�شر الإبتدائية لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للفندق املدعي مبلغ وقدره ( )322.030.00درهم مع الزامها
بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق كل فاتورة وحتى متام ال�سداد .
املدعي:فندق رمادا بيت�ش هوتيل ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -برج امل�صرف  -الطابق  - 14مكتب رقم  - 1408 - 1407بجوار
بلديه دبي  -الهاتف املتحرك  - 0557909785رقم مكاين - 3005495192:وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :الفا لل�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2022/6/29:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /فندق رم��ادا بيت�ش هوتيل ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ ( )322.030درهم ثالثمائة
واثنان وع�شرون الف وثالثون درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف
 2021/12/9وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن بالن�شر
 1889/2022/461نزاع حمدد القيمة

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده � -1 :أ�س دي بي ات�ش تريدينغ م.د.م�.س  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :هيئة كهرباء ومياه دبي �ش.م.ع
وميثله  :خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
ق ��ررت امل�ح�ك�م��ة ا� �ص��دار ق ��رار منهي للخ�صومة وف �ق��ا ن����ص امل ��ادة  54م��ن الالئحة
التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية وق��ررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده
مبلغ ( )22.105.32درهم والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته
الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

70021

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70392

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70197

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70535

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0006765عمايل (جزئي)

حماكم دبي االبتدائية

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090287
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

رئي�س ق�سم التوثيق العام

رئي�س ق�سم التوثيق العام

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0005847عمايل (جزئي)

حماكم دبي
70349

رئي�س ق�سم التوثيق العام

رئي�س ق�سم التوثيق العام

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 905/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنه رقم 410
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه ب�أداء مبلغ وقدره ( )872.249.92درهم فقط ثمامنائة واثنان و�سبعون الفا
ومائتان وت�سعة واربعون درهما اثنان وت�سعون فل�سا  -قيمة املرت�صد بذمته نتيجة الت�سهيالت املمنوحة له من البنك املدعي
واملذكورة ب�صدر هذه ال�صحيفة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة  -نور بنك (م�ساهمة عامة) �سابقا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى ملك اعمار العقارية � -شقة مكتب رقم  - 3607بوكالة
املحاميني جابر ال�سالمي واحمد ال�سالمي  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -هاتف 0505661676
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي ح�سن زاهدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�أداء مبلغ وقدره ( )872.249.92درهم
فقط ثمامنائة واثنان و�سبعون الفا ومائتان وت�سعة واربعون درهما اثنان وت�سعون فل�سا  -قيمة املرت�صد بذمته نتيجة
الت�سهيالت املمنوحة له من البنك املدعي واملذكورة ب�صدر هذه ال�صحيفة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/9/28ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4734/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4792/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1974595درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :حم�سن بن �صالح بن عبداهلل القحطاين
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع زعبيل  -مبنى بناية مونتانا � -شقة اخلام�س مكتب
� - 506أ�سفل البناية ن�ستو هايرب ماركت  -وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب �إعالنه� -1 :سامل مطلق �شايف الكواملة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1974595درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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مدرب �سلة ال�شارقة :التتويج بك�أ�س االحتاد �أف�ضل بداية ملو�سم حافل بالألقاب
•• ال�شارقة-وام:

18

�أكد �أحمد عمر مدرب فريق كرة ال�سلة يف نادي ال�شارقة �أن طموحه
موا�صلة الإجن ��ازات والتتويج بكافة ب�ط��والت املو�سم م��ع الفريق،
وذل��ك بعد �أن حقق �أول �أل �ق��اب امل��و��س��م �أم����س الأول بح�صد ك�أ�س
االحت��اد ،يف �أعقاب الفوز على الو�صل بنتيجة  ،88 – 97معتربا
�أنها �أف�ضل بداية ملو�سم يتمناه �أن يكون حافال بالألقاب.
وي�ع��د �أح�م��د عمر م��ن �أب ��رز م��درب��ي ك��رة ال�سلة يف الإم� ��ارات حيث
�سبق و�أن قاد كل من �أندية ال�شباب " �سابقا" قبل الدمج ،والو�صل،
والن�صر ،ثم �شباب الأهلي قبل �أن ينتقل �إىل نادي ال�شارقة مع بداية
املو�سم احل��ايل� ،إىل حتقيق  21لقبا يف خمتلف امل�سابقات لكرة
ال�سلة.

وقال املدرب �أحمد عمر يف �أعقاب التتويج بلقب ك�أ�س االحتاد" :على
الرغم من الإ�صابات والغيابات يف الفريق �إال �أن ال�شارقة متكن من
حتقيق اللقب الأول له ه��ذا املو�سم بعد م�ب��اراة �صعبة �أم��ام فريق
الو�صل ،وذلك بف�ضل جهود الالعبني ،ودعم جمل�س الإدارة الذي
وفر كل الإمكانيات من �أجل حتقيق الهدف املن�شود " .
وكانت م�سرية امل��درب �أحمد عمر حافلة يف الإم��ارات حيث فاز مع
فريق ال�شباب قبل الدمج ،بلقب البطولة اخلليجية للأندية ولقب
ال ��دوري  4م��رات ،وك��ذل��ك ك��أ���س �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة 4
مرات ،وك�أ�س �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة  3مرات ،بالإ�ضافة
�إىل لقبني مل�سابقة ك�أ�س االحتاد ،وبطولة نادي ال�شباب الدولية ،ومع
الو�صل حقق لقب ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،ومع الن�صر
لقب ك�أ�س �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة ،ومع �شباب الأهلي

 3بطوالت هي الدوري ،وك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،وك�أ�س
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة.
وعن اال�ستعداد النطالقة م�سابقة الدوري ي�ؤكد املدرب �أحمد عمر
�أن بطولة ك�أ�س االحت��اد كانت خري �إع��داد مل�سابقة ال��دوري ،متمنيا
عودة الالعبني امل�صابني قبل توقف امل�سابقة من �أجل جتمع املنتخب
الوطني.
و�أو�ضح �أن��ه يطمح يف التتويج بكل �ألقاب املو�سم مع ال�شارقة ،و�أن
ك�أ�س االحتاد كانت �أف�ضل بداية تدعو للتفا�ؤل يف الو�صول �إىل هذا
الهدف ،م�شريا �إىل �أنه على ثقة ب�أن املهمة لن تكون �سهلة يف ظل
املناف�سة القوية م��ن خمتلف �أن��دي��ة ال��دول��ة ،التي ا�ستعدت ب�شكل
جيد ،ودعمت �صفوفها ومتلك طموحات كبرية يف �صعود من�صات
التتويج.

اليوم ..منتخبنا الوطني لكرة القدم يلتقي باراجواي وديا يف النم�سا

•• فيينا  -وام:

يلتقي منتخبنا الوطني الأول ل�ك��رة ال�ق��دم منتخب ب��اراج��واي ودي��ا يف
ال�ساعة الثامنة من م�ساء اليوم اجلمعة بتوقيت الإمارات ،على ا�ستاد فيرن
نوي�شتات بالنم�سا ,حيث يقيم الأبي�ض مع�سكره اخلارجي هناك ،ا�ستعداداً
لال�ستحقاقات املقبلة " خليجي  - 25غرب �آ�سيا  -و�أمم ا�سيا ."2023
وكان املنتخب بد�أ مع�سكره اخلارجي بالنم�سا يف ال�سابع ع�شر من ال�شهر
اجلاري ،حتت �إ�شراف اجلهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو �أروابارينا،
و�أج��رى ع��دة تدريبات ,رك��ز خاللها امل��درب على االطمئنان على احلالة
ال�ب��دن�ي��ة ل�لاع�ب�ين ،و االن���س�ج��ام ب�ين عنا�صر املنتخب ال��ذي��ن ان�ضموا
للمع�سكر عقب �أداء  3مباريات مع فرقهم يف دوري �أدنوك للمحرتفني.
وت�ضم قائمة املنتخب احلالية  24العباً هم  :حممد ال�شام�سي ،خالد
عي�سى ،علي خ�صيف� ،سامل �سلطان ،حممد العطا�س ،خليفة احلمادي،
خالد الها�شمي ،خالد الظنحاين ،عبدالعزيز هيكل� ،أحمد جميل� ،سعيد
جمعة ،بندر الأحبابي ،علي �ساملني ،طحنون الزعابي ،عبداهلل حمد ،ماجد
را�شد ،عبداهلل رم�ضان ،فالح وليد ،خالد البلو�شي ،حممد جمعة عيد،
حارب عبداهلل ،جا�سم يعقوب ،كايو كانيدو وعلي مبخوت.
من جانبه �أو�ضح يا�سر �سامل ،مدير املنتخب� ،أن التح�ضريات يف مع�سكر

النم�سا ت�سري ب�صورة ج�ي��دة ،كما ه��و خمطط لها ،حيث ي ��ؤدي مباراته
الودية الأوىل اليوم �أمام منتخب باراجواي ،م�شرياً �إىل �أن اجلهاز الفني
يعمل على تنفيذ الربنامج املو�ضوع للو�صول بالالعبني �إىل �أعلى معدالت
اجلاهزية.
و�أو�ضح يا�سر �سامل �أن خطة �إعداد املنتخب ت�ستمر حتى يونيو من العام
املقبل ،مبع�سكرات خارجية وداخلية ,يخو�ض خاللها مباريات ودي��ة مع
عدد من املنتخبات القوية ،وتتخلل التجمعات امل�شاركة يف بطولة خليجي
 25يف يناير  ،2023وبطولة غرب �آ�سيا ،و�صو ًال للم�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا .2023
وق��ال " مت و�ضع خطة طموحة م��ن قبل احت��اد ال�ك��رة وجلنة املنتخبات
الوطنية الع��داد املنتخب ،بالتن�سيق مع اجلهاز الفني ،من �أج��ل �ضمان
�أف�ضل �إع��داد لأن��ه مقبل على م�شاركات مهمة ،ون�أمل �أن يحقق خاللها
النتائج املرجوة".
و�أ��ض��اف " البداية �ستكون مب�ب��اراة ال�ي��وم �أم��ام منتخب ب��اراغ��واي ،وهي
املواجهة الودية الأوىل للأبي�ض يف املو�سم احل��ايل ،كما �سيلعب املنتخب
ودية دولية ثانية يوم  27اجلاري �أمام فنزويال قبل العودة �إىل البالد،
ونعلم جميعاً �أن مثل هذه املباريات الودية هدفها احل�صول على فوائد
فنية بغ�ض النظر عن النتائج".

اليوم ..العامل يرتقب وداع فيدرر ملالعب التن�س يف ك�أ�س ليفر

•• لندن-وام:

بعد � 5سنوات من ت�أ�سي�سها  ،ت�شهد بطولة ك�أ�س ليفر كلمة النهاية يف م�سرية
العب التن�س ال�سوي�سري روجر فيدرر من خالل ن�سختها اخلام�سة التي تنطلق
فعالياتها اليوم اجلمعة وت�ستمر حتى يوم الأحد املقبل يف العا�صمة الربيطانية
لندن.
وكان فيدرر " 41عاما" �أعلن م�ؤخرا عن اعتزاله اللعب على م�ستوى املحرتفني
من خالل امل�شاركة يف هذه البطولة ،التي كان هو نف�سه �صاحب فكرة ت�أ�سي�سها
ولعب الدور الأكرب يف �إخراجها �إىل النور.
ويخو�ض فيدرر فعاليات هذه الن�سخة �ضمن فريق �أوروبا الذي ي�ضم �إىل جانبه
مناف�سيه التقليديني ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش والإ�سباين رافاييل نادال ،كما

ي�ضم الفريق كال من الرنويجي كا�سرب رود ،واليوناين �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س،
والربيطانيني �آندي موراي ،وكامريون نوري ،والإيطايل ماتيو بريتيني.
وي��واج��ه ف��ري��ق �أوروب� ��ا يف ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ف��ري��ق ال �ع��امل ،ال ��ذي ي�ضم ك�لا من
الأمريكيني جاك �سوك وتومي بول ،وتايلور فريتز ،وفران�سيز تيافوي ،والكندي
فيليك�س �أوجيه �أليازميي ،والأرجنتيني دييجو �شوارتزمان ،والأ�سرتايل �أليك�س
دي مينور ،فيما �أعلن الأمريكي جون ا�سرن اعتذاره عن عدم امل�شاركة وحل مكانه
مواطنه تيافوي.
ويدرب فريق �أوروبا الأ�سطورة ال�سويدي بيورن بورج ،ويعاونه مواطنه توما�س
�إنكفي�ست ،فيما يدرب فريق العامل الأ�سطورة الأمريكي جون ماكرنو ،ويعاونه
�شقيقه الأ�صغر باتريك ماكرنو.
ويطمح ف�ي��درر �إىل ق�ي��ادة ال�ف��ري��ق الأوروب� ��ي للحفاظ على ال�ع�لام��ة الكاملة

والتتويج بلقب البطولة للن�سخة اخلام�سة على التوايل.
وعلى عك�س ق��واع��د البطولة التي تن�ص على ��ض��رورة م�شاركة ك��ل الع��ب من
الفريقني يف مباراة فردي واحدة على الأقل ومباراتي فردي بحد �أق�صى ،طلب
فيدرر من ماكرنو عدم خو�ض �أي مباراة فردي يف هذه الن�سخة نظرا لظروف
الإ�صابة التي عانى منها يف الفرتة املا�ضية والتي �أجربته على االعتزال.
وف�ضل فيدرر �أن تكون كلمة النهاية يف م�سريته االحرتافية من خالل مباراة
زوجي يخو�ضها غدا اجلمعة ،لتكون املباراة رقم  1750يف م�سريته يف بطوالت
الرابطة العاملية ملحرتيف التن�س .ويخو�ض الإيطايل بريتيني مباراة الفردي
بدال منها غدا ال�سبت.
وب �ه��ذا� ،أ��ص�ب�ح��ت م �ب��اراة ف �ي��درر يف دور الثمانية لبطولة �إجن �ل�ترا املفتوحة
"وميبلدون" يف  7يوليو  2021هي الأخرية له على م�ستوى مباريات فردي

 6العبني ميثلون منتخب الرتايثلون يف ك�أ�س اخلليج
•• �أبوظبي-وام:

ي�شارك منتخب الإمارات للرتايثلون يف بطولة ك�أ�س اخلليج �ضمن
مناف�سات "الرجل احلديدي" والتي ت�ستمر مناف�ساتها مب�شاركة
 6منتخبات خليجية حتى يوم الأح��د املقبل يف �صاللة ب�سلطنة
عمان ال�شقيقة.
يرت�أ�س وفد الإم��ارات يف البطولة بخيت القر�ص ع�ضو جمل�س
�إدارة احتاد الإمارات للرتايثلون ،وت�ضم البعثة  6العبني هم عو�ض

الهاملي وعبداهلل اللقيطي وعلي الكعبي وعنان العامري ،و�أ�سماء
اجلناحي ومنى لقمان� ،إ�ضافة للجهازين الفني والإداري.
و�أك� ��د �أح �م��د ال���ش��ام���س��ي ع���ض��و جم�ل����س �إدارة احت ��اد الإم � ��ارات
للرتايثلون رئي�س جلنة املنتخبات ا�ستعداد منتخبنا الوطني
لتقدمي �أف�ضل ما لديه ومتثيل الإم ��ارات بال�صورة امل�شرفة يف
البطولة اخلليجية ،م�شيدا يف الوقت نف�سه با�ستعدادات �سلطنة
عمان ال�شقيقة لنجاح البطولة وخروجها يف �أف�ضل �صورة.
و�أو��ض��ح �أن احت��اد الإم��ارات للرتايثلون حر�ص على توفري كافة

ال�سبل لدعم الالعبني ،خالل الفرتة املا�ضية ،من خالل امل�شاركة
يف العديد من املع�سكرات الداخلية وم�شاركة بع�ض الالعبني يف
بطوالت حملية وقارية.
وقال بخيت القر�ص رئي�س بعثة الإمارات �إن امل�شاركة يف البطولة
اخلليجية �سيكون لها م��ردود فني �إيجابي جلميع الالعبني من
�أج ��ل اال��س�ت�ح�ق��اق��ات امل�ق�ب�ل��ة ،ح�ي��ث ي��دخ��ل ال�لاع�ب��ون املناف�سات
وهدفهم امل��رك��ز الأول وال��وق��وف على من�صات التتويج� ،إ�ضافة
لالحتكاك بالالعبني �أ�صحاب اخلربات من املنتخبات الأخرى.

املحرتفني علما ب�أنها تزامنت مع احتفاله مب��رور  23عاما على �أول مباراة
فردي للمحرتفني يخو�ضها يف م�سريته الريا�ضية والتي كانت ببطولة ج�شتاد
يف  7يوليو . 1998
و�أع��رب فيدرر ،الفائز ب�ألقاب  20ن�سخة من بطوالت "جراند �سالم" الأربع
ال�ك�برى ،عن �أمله خ�لال م�ؤمتر �صحفي م�ساء �أم�س الأول ب��أن تكون مباراة
الزوجي التي يخو�ضها اليوم يف البطولة �إىل جانب مناف�سه اللدود نادال ،علما
ب�أنهما لعبا �سويا يف مباراة الزوجي بالن�سخة الأوىل من البطولة نف�سها يف
. 2017
ومنح فيدرر فر�صة نادرة مل�شجعي التن�س يف جميع �أنحاء العامل ،مل�شاهدة تواجده
يف فريق واحد مع نادال ،مناف�سه الأكرب والأقدم ،الفائز بـ 22لقبا يف البطوالت
الأربع الكربى.
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رئي�س احتاد �ألعاب القوى  :نعمل على كافة امل�سارات مع الأندية لتحقيق النه�ضة ال�شاملة
•• دبي-وام:

�أكد اللواء الدكتور حممد عبداهلل املر ،رئي�س احتاد الإمارات لألعاب القوى،
�أن االحتاد ي�ضطلع بجهود كبرية يف املو�سم الريا�ضي اجلديد لتطوير اللعبة
وحتقيق الطموحات الوطنية املتمثلة يف اعتبار "�أم الألعاب" واح��دة من
الريا�ضات ذات الأولوية يف الإمارات.
ويد�شن احتاد �ألعاب القوى مو�سمه اجلديد  2023 - 2022ب�أوىل بطوالت
املو�سم ،وهي بطولة الدولة الفرقية للجري والتي ت�ست�ضيفها مدينة كلباء

ب�إمارة ال�شارقة غدا ال�سبت يف فئات الأ�شبال والنا�شئني وال�شباب والرجال
وال�سيدات.
ووجه املر التهنئة �إىل جميع �أندية �ألعاب القوى يف الدولة مبنا�سبة تد�شني
وانطالق املو�سم الريا�ضي اجلديد؛ وقال � :إن االحتاد ي�سعى خالل املو�سم
اجلديد �إىل العمل على جميع امل�سارات لتحقيق االنطالقة القوية واالرتقاء
بالنتائج لرفع �إ�سم الدولة على من�صات التتويج على خمتلف الأ�صعدة.
و�أ�ضاف  :لدينا ثقة كبرية يف املواهب والقدرات املوجودة والتي يعمل جمل�س
�إدارة االحت��اد على تطويرها وتهيئة �أف�ضل ال�ظ��روف اخلا�صة بالت�أهيل

والإع� ��داد لتكون ق ��ادرة على �إظ �ه��ار م�ستويات وحتقيق نتائج متميزة يف
املناف�سات االقليمية والقارية والدولية.
و�أ��ش��اد رئي�س احت��اد �أل�ع��اب القوى بالتعاون البناء والإيجابي بني االحتاد
وجميع الأندية والأجهزة الفنية باعتبارهم جميعا �شركاء النجاح يف م�سرية
اللعبة بالدولة� ،إىل جانب تعزيز االهتمام بجميع الفئات العمرية للو�صول
�إىل الأه��داف التي ين�شدها جمل�س �إدارة االحت��اد لتحقيق امل�صلحة العامة
للريا�ضة الإماراتية.
وتت�ضمن �أوىل مناف�سات املو�سم الريا�ضي الحت��اد �ألعاب القوى مناف�سات

الرجال من مواليد  2003فما فوق يف ال�سباق مل�سافة  8كلم ،وال�سيدات
من مواليد  2003فما فوق مل�سافة  6كلم ،وال�شباب من مواليد 2004
  2005مل�سافة  6كلم ،وال�شابات من مواليد  2005 - 2004مل�سافة 4كلم ،والنا�شئني من مواليد  2007 - 2006مل�سافة  4كلم ،والنا�شئات
م��ن مواليد  2007 - 2006مل�سافة  4كلم ،والأ��ش�ب��ال بنني وب�ن��ات من
مواليد  2009 - 2008مل�سافة  3كلم .ووافق االحتاد على �أحقية كل ناد
يف امل�شاركة بعدد مفتوح من الالعبني يف جميع املراحل العمرية ،كما يجوز
الت�صعيد جلميع الفئات امل�شاركة للمرحلة العمرية الأعلى فقط.
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ينظمها جمل�س دبي الريا�ضي واحتاد الإمارات لكرة القدم

 3000العب والعبة يف بطولة دبي املفتوحة لأكادمييات كرة القدم
•• دبي-الفجر:

�أع�ل��ن جمل�س دب��ي الريا�ضي واحتاد
الإم� � � ��ارات ل �ك��رة ال �ق ��دم ع ��ن تنظيم
ب�ط��ول��ة "دبي امل�ف�ت��وح��ة لأكادمييات
ك� ��رة القدم" ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �شركة
دل�ت��ا للفعاليات الريا�ضية ال�شريك
الت�شغيلي للحدث و�شركة ان�سرباتو�س
م�ست�ضيف م�ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة التي
ت�ق��ام مناف�ساتها خ�ل�ال ال �ف�ترة من
� 9أك�ت��وب��ر � 2022إىل  30مار�س
 2023ع�ل��ى م�لاع��ب م��دي�ن��ة دبي
الريا�ضية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر ال�صحفي
ال� � ��ذي ع �ق ��د يف م �ق ��ر جم �ل ����س دب ��ي
الريا�ضي وحتدث خالله �سعادة �سعيد
حارب �أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي،
وحممد ع�ب��داهلل ب��ن ه��زام الظاهري
�أمني عام احتاد الإمارات لكرة القدم،
بح�ضور �أحمد �سامل املهري مدير �إدارة
التطوير الريا�ضي بالإنابة يف جمل�س
دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي ،وع �ل��ي ع �م��ر مدير
�إدارة الفعاليات الريا�ضية باملجل�س،
و�أحمد القباقيبي رئي�س �شركة دلتا،
وح�سني مراد املدير التنفيذي ل�شركة
ان�سبرياتو�س �سبورت�س دي�سرتكت،
وم �� �س ��ؤويل الأك��ادمي �ي��ات احلكومية
واخلا�صة.

وق��ال �سعادة �سعيد ح��ارب" :نعتز يف
جمل�س دبي الريا�ضي بهذه البطولة
ال �ت��ي �أط�ل�ق�ن��اه��ا ��س�ن��ة  2017حتت
ا��س��م ب�ط��ول��ة جمل�س دب��ي الريا�ضي
لأك� ��ادمي � �ي� ��ات ك � ��رة ال� �ق ��دم وحققت
جن��اح��ا ك �ب�يرا ع�ل��ى م ��دار � 5سنوات
�ضمن التوجهات الر�سمية ال�ستقطاب
وتطوير امل��واه��ب الريا�ضية ،واليوم
ن �ع �ل��ن ع ��ن ال �ن �� �س �خ��ة اجل ��دي ��دة من
البطولة التي �سيتم تنظيمها بالتعاون
مع احتاد الإم��ارات لكرة القدم والتي
حت �م��ل ا� �س��م ج��دي��د وت���ش�ه��د تو�سعا
كبريا يف �أع��داد امل�شاركني من �أندية
دب��ي و�أك��ادمي �ي��ات ك��رة ال �ق��دم ،وتقام
بالتعاون مع �شركات القطاع اخلا�ص
يف جم ��ال اال� �س �ت �� �ض��اف��ة والعمليات
الت�شغيلية".
و�أ� � �ض� ��اف ح � � ��ارب" :هذه البطولة
ي�شارك فيها �أكرث من  3000العب
والعبة من  150فريق ميثلون 42
�أكادميية ،يتناف�سون يف  1200مباراة،
وت�ستقطب �أكرث من � 20ألف متفرج
م��ن ع��ائ�ل�ات ال�لاع �ب�ين والك�شافني
وامل �ه �ت �م�ين يف ق �ط��اع الأك ��ادمي� �ي ��ات،
وه��ي �أرق��ام ت��دل على حجم البطولة
ومكانتها ،ونتمنى للجميع التوفيق
يف ج�ه��وده��م ومناف�ساتهم ،وال �شك
�أن خ��و���ض ه��ذا ال �ع��دد م��ن املباريات

�سي�ساهم يف اكت�شاف وتطوير العديد
م��ن ال�لاع�ب�ين امل��وه��وب�ين يف خمتلف
الفئات العمرية".
وق ��ال حم�م��د ب��ن ه� ��زام" :البطولة
ت� �خ ��دم الأه� � � � ��داف اال�سرتاتيجية
ل� �ل��احت� � ��اد ،ون� ��� �ش� �ك ��ر جم� �ل� �� ��س دب ��ي
الريا�ضي لتعاونهم ال��دائ��م معنا يف
�إط�ل�اق امل �ب��ادرات وال�برام��ج وتنظيم
ال �ب �ط��والت ال �ت��ي ت���س��اه��م يف تطوير
قطاع كرة القدم ،وتعد هذه البطولة
فر�صة ذهبية الختيار امل��واه��ب التي
م��ن �أه ��م رك��ائ��ز ال �ف��رق واملنتخبات،
و��س�ي�ك��ون ه�ن��اك �إ� �ش��راف مبا�شر من
قبل احتاد الإم��ارات والأندية املحلية
على جم��ري��ات البطولة ال�ت��ي ت�صب

يف م�صلحة املنتخبات الوطنية من
خالل اكت�شاف املواهب وتزويد الفرق
الأوىل وامل ��راح ��ل ال���س�ن�ي��ة ب�أف�ضل
ال�لاع �ب�ين ،ون �ح��ن � �س �ع��داء بالنجاح
الكبري وال�ت�ط��ور ال��ذي ت�شهده هذه
البطولة حيث الحظنا زي ��ادة �أعداد
امل�شاركني واملتابعني لها ب�شكل كبري،
كما �أن م�شاركة الأكادمييات الر�سمة
يف البطولة ي�ساعد على تطوير �أداء
ال�لاع�ب�ين امل�سجلني ب��الأن��دي��ة ،كما
�أنها �ساعدت الأكادمييات على تكوين
فرق متميزة ت�شارك يف دوري الدرجة
الأوىل والدرجة الثانية".
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال �أح �م��د القباقيبي
رئي�س �شركة دلتا ال�شريك الت�شغيلي

الإمارات وال�سعودية� ..شراكة
ريا�ضية ا�سرتاتيجية عمرها  5عقود
•• �أبوظبي -وام:

ال�شراكة وال�ت�ع��اون والأخ ��وة كانت دائ�م��ا وال ت��زال ه��ي امل�ح��اور اجل��وه��ري��ة يف
ال�ع�لاق��ات الإم��ارات �ي��ة  -ال�سعودية ب��امل�ج��ال ال��ري��ا��ض��ي ،وال�ت��ي متثل امتدادا
وا�ستكماال للعالقات املتينة والرا�سخة بني البلدين يف املجاالت كافة.
وعلى مدار �أكرث من خم�سة عقود كاملة؛ منذ ت�أ�سي�س دولة الإمارات يف ،1971
كانت العالقات الريا�ضية بني البلدين منوذجا يحتذى يف ال�شراكات الناجحة
والتعاون وتبادل اخلربات على خمتلف امل�ستويات يف ظل تطابق الر�ؤى ووحدة
الهدف واتفاق امل�صالح ،ما منح هذه ال�شراكة والعالقات الريا�ضية بني البلدين
�صبغة فريدة.
وكانت هذه ال�شراكة والتعاون يف جمال الريا�ضة من �أبرز العنا�صر الداعمة
جل�سور التوا�صل بني ال�شعبني ال�شقيقني ،وامل�ساهمة يف تعزيز قيم ال�صداقة
والأخوة بني البلدين.
ومنذ ت�أ�سي�س دولة الإمارات ،كانت الريا�ضة من �أوائل القطاعات التي نظرت
�إىل اخلارج ،و�أقامت حوارات واتفاقيات ولقاءات وبطوالت ومبادرات م�شرتكة
مع الأ�شقاء والأ�صدقاء يف خمتلف دول العامل� ،إال �أن التن�سيق امل�ستمر والتعاون
الدائم مع اململكة كانت له خ�صو�صية نادرة ،والأدلة كثرية على عمق العالقات
بني الطرفني على مدار ن�صف القرن املا�ضي.
مل تكن العالقات الريا�ضية بني الإم ��ارات وال�سعودية يوما جم��رد تناف�س،
ولكنها كانت و�ستبقى �شراكة وتعاون و�صداقة؛ فالقوا�سم امل�شرتكة كثرية يف
قطاع الريا�ضة بني الدولتني.
وعندما ق��ادت الإم��ارات دول اخلليج العربي وبذلت جهودا كبرية يف ت�أ�سي�س
احت ��ادات املالكمة واجلوجيت�سو ،ك��ان ال�ه��دف الأول ل��دى احت��ادات�ن��ا يف تلك
الألعاب نقل خرباتها �إىل الريا�ضة ال�سعودية واخلليجية.
وب�ف���ض��ل ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ،ت��أ��س���س��ت احت � ��ادات املالكمة
واجلوجيت�سو لت�أخذ مكانتها يف ريا�ضة اململكة ،وتبد�أ يف ت�أهيل و�صناعة الأبطال
�إقليميا وقاريا ،ويبقى التعاون وال�شراكة عنوانا بارزا يف البلدين ال�شقيقني يف
ريا�ضة الفرو�سية التي تعد من �أق��دم الريا�ضات اخلليجية و�أكرثها ارتباطا
بتاريخ الدولتني.
ويف املقابل ،ا�ستفادت ريا�ضة املبارزة الإماراتية من جتارب االحت��اد ال�سعودي
ال��ذي ت�أ�س�س يف ال�ستينات من القرن املا�ضي ،وتبادلت الدولتان اخل�برات يف
تلك اللعبة حتى �أ�صبحت ال�سعودية والإم� ��ارات م��ن �أق��وى ال��دول العربية
واخلليجية.
وتقديرا لدور الإمارات واملغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه"  ،حر�ص االحتاد العربي لكرة القدم ومقره اململكة العربية ال�سعودية
على �أن يطلق ا�سم "ك�أ�س زايد" على بطولة الأندية العربية الأبطال يف مو�سم
 2020 2019و�أن تقام املباراة النهائية على �أر�ض الإمارات.وكان �أول ظهور للمنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم يف امل�شاركات اخلارجية
الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث �شارك يف مناف�سات بطولة ك�أ�س
اخلليج العربي الثانية عام  1972بال�سعودية .ويف  19مار�س  ،1972كان
�أول لقاء ر�سمي بني منتخبي البلدين على ا�ستاد امللز بالريا�ض.
وي�سجل تاريخ الريا�ضة الإماراتية �أن �أول فوز �إماراتي يف كرة القدم حتقق على
�أر�ض اململكة العربية ال�سعودية ،و�أن �أول هدف �إماراتي مت ت�سجيله يف البطوالت
اخلليجية كان على �أر�ضها ويحمل توقيع العب منتخبنا �سهيل �سامل.
ويف  1988وعلى �أر�ض اململكة �أي�ضا ،كان منتخب الإمارات قريبا من التتويج
بلقب ك�أ�س اخلليج العربي ،حينما ح�صل على املركز الثاين يف تلك البطولة،
التي ف��از فيها على منتخب البحرين بهديف زه�ير بخيت ومبارك غ��امن ،ثم
جتاوز منتخب الكويت بهدف زهري بخيت يف مباراة تاريخية لأن الكويت كان
�أقوى املنتخبات اخلليجية و�أكرثها فوزا باللقب يف هذه املرحلة.
ويف هذه البطولة ،وعلى ا�ستاد امللك فهد التقى املنتخبان الإماراتي وال�سعودي
وتعادال  2-2يف واحدة من �أقوى املباريات يف تاريخ بطوالت اخلليج ،و�سجل
للإمارات زهري بخيت هدفني ،وللمملكة عبد اهلل غراب وماجد عبد اهلل ،ويف
هذه البطولة مل يفز منتخب الإمارات باللقب الذي توج به املنتخب العراقي،
لكنه مل يخ�سر �أي مباراة.
ويف املقابل وبرغم �أن الكرة ال�سعودية ولدت قوية يف ال�ستينيات وبد�أت م�سريتها
مع الت�ألق بالثمانينيات ،كان �أول تتويج ر�سمي لها بك�أ�س اخلليج العربي على

�أر�ض الإمارات ،حينما ا�ست�ضافت مدينة زايد الريا�ضية الن�سخة الـ 12لك�أ�س
اخلليج من � 3إىل  16نوفمرب عام .1994
وعلى �أر�ض الإمارات ،كان جماهري وع�شاق الكرة ال�سعودية على املوعد مع �أول
و�أكرب فرحة ،حينما حتقق احللم الذي طال انتظاره يف املحفل اخلليجي؛ ففي
تلك البطولة كان اجليل الذهبي يف الكرة ال�سعودية والإماراتية حا�ضرا ،فتوج
املنتخب ال�سعودي باللقب ،وح�صل املنتخب الإماراتي على املركز الثاين.
وبعد عامني فقط ،وعلى اال�ستاد نف�سه يف مدينة زايد الريا�ضية كانت جماهري
الكرة ال�سعودية على موعد مع الفرحة الآ�سيوية الكربى ،حينما توج املنتخب
ال�سعودي باللقب القاري يف  21دي�سمرب .1996
ومل يكن غريبا يف ه��ذه البطولة �أن ط��ريف امل �ب��اراة النهائية هما الإم ��ارات
وال�سعودية ،وتعادل الفريقان �سلبيا يف الوقت الأ�صلي للمباراة ،ومل يح�سم هذه
املواجهة �إال ركالت الرتجيح �أمام � 60ألف متفرج ،ليحقق املنتخب ال�سعودي
اللقب ويحرز �شقيقه الإماراتي �أف�ضل نتيجة له يف تاريخ البطولة الآ�سيوية
التي ت�أ�س�ست عام .1956
وكان �سبتمرب � 2017شاهدا على �أحد املواقف التي جت�سد خ�صو�صية ال�شراكة
والتعاون بني البلدين؛ حيث كان الأرجنتيني �إدجاردو باوزا مديرا فنيا ملنتخب
الإمارات لكرة القدم ،ويف هذا التوقيت كان املنتخب ال�سعودي ي�ستعد للم�شاركة
يف ك�أ�س العامل  2018برو�سيا بعد �أن �ضمن الت�أهل.
ومل ي�شعر العب الهالل واملنتخب ال�سعودي لكرة القدم يا�سر القحطاين يوما
بالغربة يف جتربته االحرتافية التي بد�أها مع نادي العني عام  ،2011بل على
العك�س �أكد القحطاين �أن جتربة العني االحرتافية متثل له واحدة من �أبرز
املحطات يف حياته.
ويف املقابل ،كان الدوري ال�سعودي هو اخليار الأول لنجم الكرة الإماراتية عمر
عبد الرحمن عندما انتقل لنادي الهالل يف .2018
وعندما �أبدى املدرب الهولندي بريت فان مارفيك رغبته يف الرحيل عن قيادة
املنتخب ال�سعودي ب�شكل مفاجئ ،مل يرتدد احتاد الإمارات للعبة يف التنازل عن
مدربه ل�صالح املنتخب ال�سعودي ،وطلب م�س�ؤولو احتاد الإمارات من باوزا �أن
يتحول لقيادة املنتخب ال�سعودي ال�شقيق ،ومت االنتقال يف م�شهد مل يحدث
�أبدا مثله من قبل يف �ساحات التناف�س ومالعب كرة القدم.
و�أ��ش��اد الدكتور �إب��راه�ي��م ب��ن حممد القنا�ص رئي�س االحت��اد العربي واحتاد
غرب �آ�سيا للكاراتيه ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل للعبة بالعالقات
الريا�ضية التي جتمع ال�سعودية والإمارات ،معترباً �أنها منوذج فاعل يف حتقيق
م�ؤ�شرات التطوير الريا�ضي من خ�لال تبادل اخل�برات والتن�سيق امل�شرتك
وامل�شاورات الدائمة بقيادة امل�س�ؤولني الريا�ضيني بالبلدين .
و�أو��ض��ح �أن الواقع يك�شف ما و�صلت �إليه ريا�ضة اململكة العربية ال�سعودية،
وك��ذل��ك القطاع الريا�ضي ب��الإم��ارات العربية املتحدة حيث تطور الف��ت يف
املن�ش�آت ،وحتقيق العديد من الإجنازات ،وال�سعي للعمل امل�شرتك يف كل خطوة
ل�ل�أم��ام ،م��ا �أ��س�ف��ر ع��ن قيمة ك�برى يف امل�خ��رج��ات الريا�ضية امل�شرتكة على
ال�صعيد العربي.
من جانبها تقدمت ن��ورة اجل�سمي رئي�س احت��اد الإم ��ارات للري�شة الطائرة،
ع�ضو جلنة اال�ستثمار والت�سويق مبجل�س التن�سيقي الإم��ارات��ي ال�سعودي
بالتهنئة للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة اليوم الوطني الـ،92
متمنية التوفيق للمملكة على كافة الأ�صعدة واملجاالت واملزيد من االزدهار
والتنمية بف�ضل دعم قيادتها الر�شيدة.
و�أ�شارت �إىل �أن جمل�س التن�سيق ال�سعودي  -الإم��ارات��ي ميثل �إ�ضافة جديدة
للتعاون والتقارب بني الأ�شقاء يف املجال الريا�ضي الأم��ر ال��ذي يفتح الأفق
ملزيد من �أوجه التعاون يف هذا اجلانب وي�ضيف املزيد من الإجنازات للطرفني
حمليا واقليما ودوليا.
وق��ال��ت " خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ك��ان ه�ن��اك تفعيل ل�ه��ذا املجل�س م��ن خالل
م�شاركة �إحدى الفرق ال�سعودية يف مناف�سات بطولة ال�سلم للدراجات ،حيث
ك��ان اال�ستقبال على �أعلى امل�ستويات ،ومت��ت خ�لال ال��زي��ارة مناق�شة العديد
م��ن الأم ��ور املهمة ب�ين اجل��ان�ب�ين وال�ع�م��ل على تطوير ال�ع�لاق��ات يف املجال
الريا�ضي".
و�أكدت �أن العالقة بني الأ�شقاء يف ال�سعودية والإم��ارات� ،أ�سا�س متني لنه�ضة
وت�ق��دم اجل��ان�ب�ين يف ك��اف��ة امل �ج��االت ،وداع ��م رئي�سي وف�ع��ال يف احل�ف��اظ على
مكانتهم يف خمتلف القطاعات.

للبطولة" :نحن �سعداء ب��أن نتعاون
م��ع جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي واحت ��اد
الإم � ��ارات ل�ك��رة ال �ق��دم لتنظيم هذه
ال�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي ��س�ت�ك��ون �أك�ب�ر حدث
ريا�ضي ك��روي يف دب��ي ،وال�ت��ي تهدف
�إىل ت �ط ��وي ��ر � �ش��ري �ح��ة م �ه �م��ة من
الأج �ي ��ال ال���ص��اع��دة م��ن الع �ب��ي كرة
القدم ،و�سعادتنا �أكرب بالإقبال الكبري
م ��ن ق �ب��ل الأك ��ادمي � �ي ��ات للم�شاركة
يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي ت���س��اه��م يف توفري
الفر�صة لالعبني من  8فئات عمرية
ه� ��ي حت � ��ت-12-10-9-8-7 :
 18-16-14للبنني والبنات حيث
�سيخو�ضون مناف�سات م��ع �أقرانهم
م��ن خمتلف الأك��ادمي�ي��ات احلكومية

واخلا�صة ،واكت�شاف مواهبهم حيث
��س�ي�ت��واج��د م��راق�ب�ين امل��واه��ب يف كل
مباراة الختيار الالعبني ممن لديهم
م �ه��ارات عالية ل�ضمهم �إىل الفرق،
كما ي��دي��ر العملية التحكيمية 40
ح �ك � ًم��ا ،ويف ن �ه��اي��ة ال �ب �ط��ول��ة �سيتم
ت �ك��رمي �أف �� �ض��ل ال� �ف ��رق والالعبني
وحرا�س املرمى ،و�سيعمل على تنظيم
البطولة �أك�ث�ر م��ن � 50شخ�ص من
املحرتفني".
وق ��ال ح���س�ين م� ��راد�" :شراكتنا مع
جم �ل �� ��س دب� � ��ي ال ��ري ��ا�� �ض ��ي واحت� � ��اد
الإم � ��ارات ل�ك��رة ال �ق��دم ب ��د�أت م�ن��ذ 7
�سنوات ،ونعمل �سويًا لتحقيق هدف
واح � ��د وه� ��و ال ��و�� �ص ��ول ب �ق �ط��اع كرة
القدم �إىل م�ستويات عاملية ،وحتظى
ه��ذه البطولة ب��وج��ود ك ��وادر وطنية
ت�ق��وم ع�ل��ى التنظيم ب�شكل احرتايف
مع �شركائنا املنظمني يف �شركة دلتا،
كما �أن امل��راف��ق الريا�ضية املتواجدة
يف ان�سرباتو�س للريا�ضة ت�ساعد على
ج �ع��ل ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة م �ت �م �ي��زة ،كما
�سي�ستفيد الالعبني من الإمكانيات
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا جم �م��ع (ف � ��وت الب)
وال ��ذي يعد م��ن �أب ��رز م��راك��ز تطوير
اللعب جميع امل�شاركني يف البطولة
ي�ستطيعون عمل �إح�صائيات ودرا�سات
لتطوير الالعبني.

اليوم� ..إيطاليا و�إجنلرتا �أقوى مواجهات
اجلولة اخلام�سة من بطولة �أمم �أوروبا
•• �أبوظبي-وام:

بعد � 14شهرا فقط من املواجهة بينهما يف املباراة النهائية لبطولة ك�أ�س �أمم
�أوروب��ا "يورو � ،"2020سيكون املنتخبان الإيطايل والإجنليزي على موعد
اليوم اجلمعة مع مباراة �أخ��رى حا�سمة وع�صيبة عندما يلتقيان يف اجلولة
اخلام�سة من مباريات بطولة دوري �أمم �أوروبا.
وتكت�سب املباراة �أهمية بالغة يف ظل املوقف ال�صعب لكل من الفريقني ،فيما
ت�شهد نف�س املجموعة غدا �صراعا مثريا بني املنتخبني الأملاين واملجري على
��ص��دارة املجموعة .وعلى ا�ستاد "�سان �سريو" مبدينة ميالنو الإيطالية،
�سيكون ع�شاق ك��رة ال�ق��دم الأوروب �ي��ة على م��وع��د م��ع م��واج�ه��ة ن��اري��ة �أخرى
واختبار من العيار الثقيل لكل من طريف املباراة النهائية ليورو  ،2020والتي
فاز فيها املنتخب الإيطايل باللقب عرب ركالت الرتجيح.
وق�ب��ل م �ب��اراة ال �ي��وم ،يحتل املنتخب الإجن�ل�ي��زي امل��رك��ز ال��راب��ع "الأخري" يف
املجموعة الثالثة بر�صيد نقطتني وبفارق  3نقاط خلف نظريه الإيطايل،
وخرج الفريق �صفر اليدين من �سباق الت�أهل لن�صف نهائي هذه الن�سخة من
دوري الأمم ،ولكنه يتطلع للفوز على املنتخب الإي�ط��ايل اليوم �سعيا للبقاء
يف دوري "الق�سم الأول" .ويبحث املنتخب الإجنليزي عن انت�صاره الأول يف
الن�سخة احلالية من دوري الأمم �أمال يف ا�ستعادة املعنويات العالية قبل �أقل من
�شهرين على خو�ض فعاليات ك�أ�س العامل ،كما يتطلع الفريق للث�أر من نظريه
الإيطايل الذي حرمه يف منت�صف العام املا�ضي من التتويج باللقب الأوروبي
الأول يف تاريخه.
وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني يف �إجنلرتا خالل يونيو املا�ضي انتهت
بالتعادل ال�سلبي ،ولكن املنتخب الإيطايل ي�سعى للفوز على ملعبه غدا من �أجل
حتقيق عدة �أهداف ،يف مقدمتها �ضمان "البقاء" ر�سميا يف دوري الق�سم الأول
بالبطولة احلالية وترك الهبوط �إىل الق�سم الثاين للمنتخب الإجنليزي.
كما يتطلع املنتخب الإيطايل للحفاظ على فر�صة املناف�سة على الت�أهل من
هذه املجموعة �إىل ن�صف النهائي خا�صة �إذا انتهت املباراة الأخرى بني �أملانيا
واملجر بالتعادل.

بر�شلونة «غا�ضب» من �إف�شاء
مفاو�ضات جتديد عقد مي�سي
عرب ن��ادي بر�شلونة و�صيف بطل ال��دوري الإ�سباين لكرة القدم
�أم�س الأول الأربعاء عن "غ�ضبه" بعد ن�شر �صحيفة "�إل موندو"
اليومية معلومات تتعلق ب���ش��روط جت��دي��د عقد جنمه ال�سابق
الأرجنتيني ليونيل مي�سي عام  2020والتي مل تثمر يف نهاية
املطاف.
و�أو��ض�ح��ت ال�صحيفة �أن مي�سي وم��ن �أج��ل موا�صلة اللعب مع
النادي الكاتالوين �إىل ما بعد نهاية عقده ال��ذي كان �سينتهي
يف حزيران-يونيو  ،2021ك��ان م�ستعدًا ،يف ع��ام  2020يف
خ�ضم انت�شار وباء "كوفيد ،"-19لقبول خف�ض راتبه بن�سبة
 ،20%لكن طلب ا�سرتداده خالل العامني التاليني بفائدة
( .)3%كما طالب مبكاف�أة قدرها  10ماليني يورو للتجديد
وتخفي�ض ال�شرط اجلزائي �إىل مبلغ رمزي قدره � 10آالف يورو.
كانت هذه املطالب موجودة يف ر�سائل الربيد الإلكرتوين املتبادلة
بني والد الالعب ووكيله خورخي مي�سي ،وحمامي الالعب وم�س�ؤويل
النادي الكاتالوين ،بينهم الرئي�س �آنذاك جوان بارتوميو والتي متكنت "�إل
موندو" من الو�صول �إليها.
وق��ال النادي الكاتالوين يف بيان "يعرب ن��ادي بر�شلونة عن غ�ضبه �إزاء
الت�سريب املتعمد للمعلومات التي تعد جز ًءا من عملية قانونية" ،ملمحا
�إىل �أنه قد يتقدم بدعوى ق�ضائية �ضد ال�صحيفة.
وح�سب "�إل موندو" ،كان الالعب �سيطلب � ً
أي�ضا غرفة يف ملعب "كامب
نو" لعائلته وعائلة (الأوروغ��وي��اين) لوي�س �سواري�س ،والتكفل برحلة
خا�صة لعائلة مي�سي �إىل الأرجنتني يف عيد امليالد �أو زي��ادة الراتب يف
حالة زيادة ال�ضرائب.
وذكرت ال�صحيفة �أن مي�سي ح�صل بعد ذلك على " 74.9مليون يورو
�صافية �سنو ًيا" يف حزيران-يونيو  ،2020وبعد مفاو�ضات ع��دة ،مل
يوافق بر�شلونة على تخفي�ض ال�شرط اجلزائي لالعب �أو دفع مكاف�أة
قدرها  10ماليني يورو.
وتابعت �أن مي�سي ظل مت�شبثا مبطالبه �أي�ضا و"يف نهاية �-آب �أغ�سط�س
 ،2020بعد �شهرين فقط من �آخر ات�صاالت� ،أر�سل بوروفاك�س يطلب
رحيله عن النادي".
و�أع��رب بر�شلونة الأرب�ع��اء عن �أ�سفه لأن "�إل موندو تتفاخر ب�إمكانية
ال��و��ص��ول �إىل كمية هائلة م��ن ال��وث��ائ��ق ور��س��ائ��ل ال�بري��د الإلكرتوين
امل��وج��ودة يف ح��وزة حتقيق (ف�ضيحة) بر�ساغايت" يف ح�ين �أن هذه
املعلومات وهذه الوثائق "مل يتم تبادلها مع الأطراف حتى الآن".
وتتعلق ف�ضيحة "بر�ساغايت" التي ك�شفت عنها �إذاع��ة "كادينا
�سري" يف ع��ام  ،2020ب �ت��ورط ال �ن��ادي ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع �شركة
عالقات عامة لتنفيذ حملة ت�شهري على ال�شبكات االجتماعية
�ضد خ�صوم بارتوميو و�شخ�صيات مثل مي�سي و(جريار)
بيكيه وامل��درب ال�سابق بيب غ��واردي��وال واحل��ايل ت�شايف
هرناندي�س.
و�أك��د النادي الكاتالوين �أن الوثائق املن�شورة "ال
عالقة لها بالتحقيق يف الق�ضية وا�ستخدامها
ي�ضر ب�سمعة النادي و�سريته".
واختتم بر�شلونة بيانه قائال "لهذا ال�سبب،
وبهدف حماية حقوق نادي بر�شلونة ،ف�إن
امل�صالح القانونية للنادي ت��در���س بالفعل
الإجراءات املنا�سبة التي يجب اتخاذها".

من البنك �إىل الفرن ..تفتح م�شروعا لتمكني الن�ساء
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من املكاتب وامللفات البنكية وعدادات الأم��وال� ،إىل الطحني والزعرت البلدي ورائحة املخابز ..و�ضعان خمتلفان
متاما ،ميثالن امل�سرية املهنية جلنان حايك ،التي ظلت تعمل على مدى  28عاما موظفة يف القطاع امل�صريف يف
لبنان ،ومل تكن موظفة عادية ،بل كانت تدير فرعا لأحد البنوك.
واليوم� ،أ�صبحت مالكة خمبز يف جبل لبنان �ألقت عليه ا�سم "ن�سوان الفرن" ،و�ش ّغلت الأي��ادي العاملة الن�سائية
فقط ،كم�ساهمة منها لتمكني الن�ساء اللبنانيات من ك�سب لقمة العي�ش.
وقالت جنان حايك �أن الأزم��ة االقت�صادية بلبنان والبنوك خا�صة خففت كلفة العمل وفر�صه ،حتى مت �إقفال
فرع البنك الذي كنت �أعمل فيه ،وقد جاءتني بعد املقرتحات لكني ف�ضلت املغادرة واالنتقال �إىل عمل �آخر وكان
م�شروعي اخلا�ص هو البديل.
و�أف��ادت جنان حايك "لقد كانت فكرة افتتاح م�شروع خا�ص بي فكرة ت��راودين منذ �سنوات ،حتى ج��اء االنهيار
االقت�صادي الذي خ ّيم على لبنان ،والذي دفعني لتح ّول فكرتي ،مل�شروع فعلي على الأر�ض الواقع".
وقالت جنان حايك عن م�شروعها "�صحيح �أن الأزمة املالية يف لبنان جعلتني �أفقد عملي يف البنك وب�سبب الأزمة
خ�سرت عملي ،ولكني ال �أعترب نف�سي قد خ�سرت هذه ال�سنوات الثمانية والع�شرين التي ق�ضيتها يف الأعمال البنكية،
بالعك�س فهذه اخلربة �ألهمتني بلوغ هذه املرحلة يف م�شروعي اخلا�ص اليوم".
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ت�سمم �أطفالها للح�صول على تربعات

ي�ستخف بتم�ساح عجوز فكانت املفاج�أة

جتردت �أم تايالندية من م�شاعر الأمومة و�أقدمت على
ت�سميم �أط �ف��ال �ه��ا ،ب �ه��دف احل ���ص��ول ع�ل��ى ت�برع��ات عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وحُ كم عليها بالإعدام بتهمة
الت�سميم عن ق�صد والت�سبب يف القتل العمد لأحد �أطفالها.
ويف التفا�صيل� ،أح�ضرت نتوان راكوجنيت من بانكوك،
تايالند ،ابنها البالغ من العمر �أربع �سنوات �إىل م�ست�شفى
ي�شكو من �آالم يف املعدة وق��يء دم ،وادع��ت �إن��ه يعاين من
ح�سا�سية من امل�أكوالت البحرية .واكت�شف الأطباء �أن الأم
تعمدت و�ضع ال�سم يف طعام �أطفالها ،وذل��ك م��ن خالل
الك�شف الطبي على ال�صبي الذي �أثبت �أن الأخري يعاين
م��ن ال�ت�ه��اب ح��اد يف امل �ع��دة ،ولي�س رد فعل حت�س�سي من
طعام ،كما ادعت الأم يف بداية الأمر .وفوجئ الأطباء �أن
املر�أة كانت تد�س مواد كيميائية �سامة يف وجبات �أطفالها،
ملدة عامني ،ما ت�سببت يف وفاة طفلتها عام  ،2019والتي
كانت �ضحية حلالة ت�سمم ،وبعد م��رور ع��ام �أدخ�ل��ت الأم
ابنها �إىل امل�ست�شفى وهو يعاين من �أعرا�ض ت�سمم مماثلة
لتلك التي راحت �ضحيتها �شقيقته ،التي تبنتها الأم عام
 .2015وحدد �أطباء يف م�ست�شفى جامعة تاما�سات بالقرب
من بانكوك ،يف تايالند� ،أن الطفلني عانيا من نزيف يف
اجلهاز اله�ضمي و دم يف القيء والتهاب يف املعدة.

تلقى مربي حيوانات يف جنوب �أفريقيا �صدمة كبرية عندما جل�س
على ظهر مت�ساح يتعدى عمره ال�ـ  70عامًا ظ ًنا منه �أن��ه ”هرم
و�ضعيف“� ،إال �أن التم�ساح باغته بهجوم ”مفاجئ“ حم��د ًث��ا له
”�إ�صابة طفيفة“ .وبح�سب موقع ”نيوزيالند هريالد“ الإخباري،
ف��إن ”مربي احلياة الربية �شون لو كلو�س ،كان ي��ؤدي ً
عر�ضا مع
التما�سيح� ،أم��ام زوار مزرعة ك��روك��وداي��ل كريك ،للحياة الربية،
مبدينة ك��وازول��و ناتال يف جنوب �أفريقيا“ .وظهر لو كلو�س ،يف
مقطع فيديو وه��و يتحدث ل�ل��زوار ح��ول احل�ي��وان امل�سن ،قائلاً :
”هذا هو التم�ساح الوحيد يف جنوب �أفريقيا الذي ميكنني اجللو�س
على ظهره“ .ثم جل�س لعدة ثوانٍ على ظهره ،وعندما نزل بهدوء،
ح��ول التم�ساح ر�أ��س��ه ن�ح��وه م��درب��ه وهاجمه بق�ضمة يف منطقة
الفخذ و�ألقى به على الأر�ض“ .و�شوهد املربي ،وهو يبتعد م�سرعًا
وي�صرخ م��ن الأمل ،ويطلب التوقف ع��ن الت�صوير ،و�سط ذهول
الزوار ،كما �سمع �صراخ طفل يف الفيديو على �إثر ما حدث .ون�شر
موقع ”ذي �ساوث �أفريقان“ الإخباري ،مقطع الفيديو ،و�أحدث
�ضجة ك�ب�يرة .وج��راء ذل��ك� ،أو�ضحت �إدارة م��زرع��ة ”كروكودايل
كريك“� ،أن احلادثة وقعت ،يوم � 10أيلول�-سبتمرب املا�ضي.

يحطم الرقم القيا�سي بقيادة ال�سيارة للخلف

ت�شارك  4قواعد غريبة جترب عليها �أطفالها

�سجل رجل ثالثيني من والية تاميل نادو الهندية م�ؤخ ًرا رق ًما
قيا�س ًيا عامل ًيا جديدًا لأطول م�سافة تتم قيادة مركبة فيها باالجتاه
رتا و  140م ً
املعاك�س يف �أقل من  30دقيقة ،وبلغت  16كيلوم ً
رتا.
وخالل حدث �أقيم الأ�سبوع املا�ضي ،متكن �شاندرامويل ،وهو �سائق
�سيارات ،من ت�سجيل الرقم القيا�سي العاملي اجلديد.
وكان الرقم القيا�سي ال�سابق م�سجال با�سم ال�شاب الهندي تي�سون
توما�س " 22عامًا" بعدما �سار مل�سافة تبلغ  14.2ك��م بالقيادة
للخلف ملدة  30دقيقة ،بح�سب موقع ”�أوديتي �سنرتال“.
و�أو�ضح �شاندرامويل� ،صاحب الرقم القيا�سي اجلديد� ،سبب قراره
حتطيم هذا الرقم القيا�سي العاملي ،وقال �إنه يريد من ال�شباب
”�أن يفهموا �أهمية ال�سالمة“ ،على حد زعمه.
و�أ��ض��اف” :على الرغم من �أن ذلك قد ال يكون منطق ًيا للوهلة
الأوىل ،ف�إننا نعلم جمي ًعا مدى �صعوبة القيادة يف االجتاه املعاك�س،
حتى يف امل�سافات الق�صرية ،خا�صة يف حركة املرور املزدحمة“.
وعلى الرغم من �أن��ه ت��درب على القيادة يف االجت��اه املعاك�س من
�أجل املحاولة� ،إال �أن �شاندرامويل قال �إنه ا�ضطر �إىل التعامل مع
�آالم الرقبة امل�ؤملة.
ون�صح �سائق ال�سيارة الهندي �أي �شخ�ص يرغب يف حماولة هذا
ال�سجل باتخاذ جميع احتياطات ال�سالمة لتجنب تعري�ض حياتهم
وحياة �سائقي ال�سيارات الآخرين للخطر.

تعر�ضت �أم ل�ستة �أطفال النتقادات عرب الإنرتنت بعد �أن
ك�شفت عن القواعد الأربع الغريبة التي و�ضعتها لعائلتها.
ويف مقطع فيديو على تيك توك ،ك�شفت املر�أة التي تدعى
�شارون عن قواعدها التي جترب �أطفالها على االلتزام بها
ب�شكل دائم ،واعرتفت يف نف�س الوقت �أن قواعدها �صارمة
بع�ض ال�شيء .وتت�ضمن القواعد الأربعة:
 - 1ال ي�ستطيع الأطفال ر�ؤية �أ�صدقائهم واللعب معهم
يوم الأحد
 - 2ال ي��وج��د واج�ب��ات مدر�سية منزلية حتى املدر�سة
الثانوية
 - 3ممنوع الغناء على طاولة الطعام
 - 4ح�ضور درو�س العزف على البيانو ملدة عامني
و تنهي �شارون الفيديو بالقول �إن على الآخرين فعل ما
ينا�سب عائالتهم.
و��س��رع��ان م��ا ان�ه��ال��ت الأ��س�ئ�ل��ة والتعليقات على الفيديو،
و�س�ألت امر�أة كيف ميكن تطبيق القاعدة املتعلقة بالواجبات
امل��در��س�ي��ة؟ وجت�ي��ب � �ش��ارون �إن ب��الإم �ك��ان �إخ �ب��ار املعلمني
وامل��در��س��ة يف ب��داي��ة ال�ع��ام ال��درا��س��ي بعدم تكليف الأطفال
بواجبات منزلية .وعلقت �إحدى املتابعات �أن هناك قانوناً
�ساري املفعول يف معظم الواليات املتحدة بهذا ال�ش�أن.

نفوق  200حوت على �شاطئ ب�أ�سرتاليا

نفق نحو  200حوت طيار بعدما جنحت �إىل �شاطئ مك�شوف على
ال�ساحل الغربي لتا�سمانيا ،على ما �أف��اد رجال �إنقاذ �أ�سرتاليون
�أم�س اخلمي�س.
وما زال  35حوتا من �أ�صل حوايل  230من هذه الثدييات على
قيد احل�ي��اة ،كما �أف ��ادت الهيئة احلكومية امل�س�ؤولة ع��ن احلياة
الربية التي �أ�شارت �إىل �أن �إنقاذ الأ�سماك الناجية �ستكون معركة
�صعبة.
و�أظهرت لقطات جوية م�شهداً مروعاً لع�شرات من هذه الثدييات
ال�سوداء الالمعة منت�شرة على طول �شاطئ �أو�شن بيت�ش عالقة
على اخلط املائي حيث يلتقي املحيط اجلنوبي بالرمال.

الدفاع املدين ي�ستنفر لإنقاذ قطة

زيندايا تفوز بجائزة املمثلة البارزة يف امل�سل�سل الدرامي «الن�شوة»  ،خالل حفل توزيع جوائز اميي رقم  74يف لو�س �أجنلو�س( .ا ف ب)

التقاط �أدق �صورة تعوي�ض �ضخم عن ا�ستبدال طفلتها بامل�ست�شفى بيون�سيه وبيلي �إيلي�ش
ح�صلت �سيدة �إيطالية على تعوي�ض يقدر ب�أكرث من
لكوكب نبتون
ن�صفأخرى.مليون دوالر ،تدخالن مو�سوعة غيني�س
عقب اكت�شاف �أنه جرى ا�ستبدالها يف امل�ست�شفى مع طفلة �

ال �ت �ق��ط ال �ت �ل �� �س �ك��وب الف�ضائي
ال�ع�م�لاق "جيم�س ويب" �أو�ضح
�� �ص ��ورة حل �ل �ق��ات ك ��وك ��ب نبتون،
ثامن كواكب جمموعتنا ال�شم�سية
و�أبعدها على الإطالق.
وق� � ��ال م ��وق ��ع �إن� �غ ��ادي ��ت التقني
�إن ال �� �ص��ورة ت�ق��دم "�أف�ضل ر�ؤية
حل�ل�ق��ات ال �ك��وك��ب م�ن��ذ �أك�ث�ر من
 30ع��ام��ا ...وه��ي لي�ست وا�ضحة
فح�سب ،ولكنها ت�ق��دم �أول نظرة
ع� �ل ��ى الإط � �ل� ��اق ع� �ل ��ى احللقات
ال�غ�ب��اري��ة يف ط�ي��ف الأ� �ش �ع��ة حتت
احلمراء".
وقال احل�ساب الر�سمي للتل�سكوب:
"ال�صورة تقدم �أو�ضح ر�ؤية حللقات
ن�ب�ت��ون م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن  30عاما،
و�أول م��رة ن��راه��ا يف �ضوء الأ�شعة
حت��ت احل �م��راء .ا�ستمتع مبناظر
وي��ب الباهتة والأث�يري��ة واملغربة
وحلقات الكوكب و�أقماره".
وتظهر ال�صورة �سبعة م��ن �أقمار
ن�ب�ت��ون الـ ،14و�أك�ب�ره ��ا تريتون
"الذي ي� �ب ��دو م �ث��ل ال �ن �ج��م يف
ال�صورة".
ونظرا لأن��ه مغطى بالنيرتوجني
املتجمد واملكثف ،ف�إنه يعك�س 70
يف امل�ئ��ة م��ن ��ض��وء ال�شم�س الذي
ي �� �ص��ل �إل � �ي� ��ه ،م ��ا ي �ج �ع �ل��ه �شديد
ال�سطوع.
وي� � � ��دور "جيم�س ويب" ح ��ول
ال���ش�م����س ،ع �ل��ى ب �ع��د ح� ��وايل 1.5
مليون كيلومرت عن الأر�ض .ويعد
التل�سكوب الف�ضائي الأكرث تطورا
من نوعه" ،وقد �أر�سل �إىل الف�ضاء
قبل نحو � 7أ�شهر.
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وذك��رت �صحيفة "التاميز" الربيطانية �أن �أنتونيال ،البالغة من العمر
 33عامًا ،والتي مل يجر الك�شف عن ا�سمها الأخ�ير ،رفعت ق�ضية مدنية
مبدينة بوليا يف جنوب �إيطاليا ،بعد �أن اكت�شفت �أنه قد جرى ا�ستبدالها مع
طفلة �أخرى يف جناح الوالدة مب�ست�شفى بلدة كانو�سا دي بوليا ال�صغرية.
وقال حماميها� ،سالفاتور با�سكواديب�سجلي" :كان من املمكن لأنتونيال �أن
تعي�ش مع والديها احلقيقيني ،اللذين كانا ميتلكان �شركة ،ولديهما منزل
كبري وحياة م�ستقرة ،ولكنها خ�سرت كل ذلك".
وكانت �أنتونيال قد �أب�صرت النور يف يونيو -حزيران  1989بعدما �أجنبتها
امر�أة تدعى كاترينا ،وتزامن ذلك مع �إجناب �سيدة ا�سمها ،لوريتا ،لطفلة
�سميت الحقا ،لورينا .ويو�ضح با�سكواديب�سجلي �أن الفارق بني الوالدتني
مل يتجاوز ع�شر دقائق و�أن كال ال�سيدتني قد �أجنبتا عرب عملية قي�صرية،
مردفا" :من املحتمل �أن يكون قد ح�صل خط�أ جنم عنه تبديل الطفلتني
خا�صة �أنهما مل تكونا قد ارتديا �أ�ساور حتدد هويتهما".

الذئاب ترتبط بالب�شر كالكالب
عندما يتعلق الأم��ر ب�إظهار امل��ودة جت��اه النا�س ،ف��إن العديد من الكالب
تظهر �سلوك التعلق جتاه مقدمي الرعاية لهم.
وكانت املفاج�أة التي فجرها باحثون من جامعة �ستوكهومل بال�سويد� ،أن
هذا ال�سلوك موجودة �أي�ضا يف الذئاب.
ومت التو�صل لهذه النتائج ،عندما اخترب الباحثون يف جامعة ا�ستوكهومل،
 10ذئ��اب و 12كلبا يف اختبار �سلوكي م�صمم خ�صي�صا لقيا�س �سلوكيات
التعلق مبقدم الرعاية.
ومتيزت الذئاب البالغة من العمر � 23أ�سبوعا بنف�س �سلوكيات التي تظهر
لدى الكالب عند ر�ؤية �شخ�ص م�ألوف �أو �شخ�ص غريب ،و�أظهرت املزيد
من ال�سلوكيات القريبة جتاه ال�شخ�ص امل�ألوف.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان وجود ال�شخ�ص امل�ألوف مبثابة ا�سرتاحة من موقف
جمهد اجتماعيا ،مما يجعلها �أكرث هدوءا عند حدوث موقف مرهق.
وتعتمد هذه االكت�شافات على جمموعة من الأدلة املرتاكمة ببطء تتناق�ض
مع فر�ضية مفادها �أن القدرات الالزمة لت�شكيل التعلق مع الب�شر ن�ش�أت يف
الكالب فقط بعد �أن قام الب�شر بتثبيتها قبل � 15ألف عام على الأقل.

�ض ّمت �صفحة م�شاهري مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية النجمتني بيون�سيه وبيلي �إيلي�ش وذلك
ب�سبب ك�ث�رة ال�تر��ش�ي�ح��ات واجل��وائ��ز ال�ت��ي ح�صلتا
عليها .وح�صدت بيون�سيه �أكرث من اثني ع�شر �إدخاال
يف كتاب غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية لهذا العام ،مبا
يف ذل��ك "�أول عمل يظهر لأول م��رة يف املركز الأول
مع �أول �ستة �ألبومات ا�ستوديوهات ،و�أعلى مكا�سب
�سنوية ملغنية ،وتت�صدر بيون�سيه �أي�ضا قائمة غيني�س
"لأحدث ارتباطات تويرت "�إعادة تغريد" ملغنية"
وتت�شارك الرقم القيا�سي العاملي مع زوجها جاي زي
"الزوجان الأعلى دخال يف هوليوود على الإطالق".
وح�صلت �إيلي�ش على تر�شيحني جديدين ،يف "معظم
تر�شيحات غرامي املتتالية لأف�ضل رقم قيا�سي لهذا
العام "�أنثى" و "�أ�صغر �شخ�ص يفوز بجائزة التاج
الثالثي جل��وائ��ز املو�سيقى ال�سينمائية" ،وح�صلت
ع�ل��ى ج��ائ��زة �أو� �س �ك��ار وغ��ول��دن غ�ل��وب وغ��رام��ي عن
دورها يف فيلم جيم�س بوند.

ا�ستنفرت مفارز تابعة ملديرية الدفاع امل��دين العراقية،
ج�ه��وده��ا لإن �ق��اذ ق�ط��ة ع��ال�ق��ة �أع �ل��ى ��ش��رف��ة م�ن��زل و�سط
العا�صمة بغداد .وذكرت مديرية الدفاع املدين ،يف بيان،
ح�صلت "العني الإخبارية" ،على ن�سخة منه� ،إن "مفارزها
حركت فرقة �إطفاء بكامل طواقمها من �أجل �إنقاذ قطة
ح�شرت ب�ين طبقات القرميد يف �أع�ل��ى �شرفة م�ن��زل يف
منطقة الكرادة و�سط بغداد بعد تلقي نداءات ا�ستغاثة من
�أ�صحاب املنزل على هاتف �سيطرة الدفاع املدين .115

ما انعكا�سات التغيري املفاجئ للمدير على بيئة العمل؟
حذرت درا�سة �أمريكية من ت�أثريات �سلبية ،قد
تلي َتغيرّ هوية املدير املبا�شر� ،أو كبري موظفي
وف�سرت ذلك بالقول
ق�سم معينّ  ،يف ال�شركاتّ .
�إن امل��دي��ر اجل��دي��د ق��د يح ّد م��ن من��و املوظف،
ب�ع��دم��ا ك��ان امل��دي��ر ال���س��اب��ق ي�لاح��ظ تط ّو َره،
ويدعمه بفر�ص وظيفية خمتلفة ..فما مدى
دقة هذه الدرا�سة؟.
ي�ع� ّد ب�ن��اء ع�لاق��ة مهنية ج�ي��دة ب�ين املوظفني
وامل��دي��ري��ن �أ��س��ا��س��ا ت��رت�ك��ز ع�ل�ي��ه ب�ي�ئ��ة العمل
الناجحة ،لذلك ي�سعى املوظفون دائما لتطوير
عالقاتهم مع مديريهم ،لكن قد يح�صل ما مل
يكن يف احل�سبان ،وهو مغادرة املدير من�ص َبه� ،أو
ا�ستبدال ال�شركات املدير القدمي ب�آخر جديد،
ب�شكل مفاجئ.
ت �ط � ّو ٌر ق��د ي ��ؤث��ر �سلبا ع�ل��ى م�صلحة العمل
وامل��وظ �ف�ين ،وه��و ه��ذا م��ا ك�شفت ع�ن��ه درا�سة
جديدة تابعة جلامعة بن�سلفانيا الأمريكية،
ال�ت��ي بحثت يف ت�ب�ع��ات تغيري من�صب امل ��دراء

�سيلينا غوميز تطلق فيلم ًا
وثائقي ًا عن حياتها

بعد �أن �شوقت الفنانة الأمريكية �سيلينا غوميز متابعيها ،معلنة عن فيلمها
ال��وث��ائ�ق��ي " ،"My Mind & MEبن�شر مقتطف �صغري ع�ل��ى �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،كا�شفة عن العنوان فقط� ،أ�صدرت
الآن فيديو ت�شويقي للفيلم ي��روي تفا�صيل رحلتها ال�صحة النف�سية ل�سيلينا
غوميز بعد �سنوات من ال�شهرة والنجومية.
و�سيعر�ض الفيلم الوثائقي لقطات �أولية حلياتها ال�شخ�صية اليومية.
ومل تتحدث غوميز يف الإع�لان الذي يبلغ مدته  30ثانية ،يراها املعجبون يف
�أكرث حلظاتها �ضع ًفا و�سعادة ،حتى �أن فيديو ت�ضمن العديد من ال�صور لها وهي
تنهار بالبكاء ،ومن �ضمنها مقتطفات من فيديو كليب "The Heart Wants
 ،"What It Wantsو" ،"Lose You To Love Meوكانت قد ق�صدت يف
هاتني الأغنيتني حبيبها ال�سابق جا�ستني بيرب.

امل �ب��ا� �ش��ري��ن وان �ع �ك��ا���س ذل� ��ك ع �ل��ى م�ستقبل
املوظفني املهني ،حيث وجدت �أن هذا التبديل
ميكن �أن يح ّد من النمو الوظيفي للعاملني،
ف�ق��د ي�ت� ّم ا��س�ت�ب��دال امل��دي��ر ال �ق��دمي مب��دي��ر ال
ُي ��درك القيمة املهنية والعملية للموظفني،
ويحتاج لفرتة زمنية ليتم ّكن من �إعطاء كل
ذي ح��ق حقه ،مم��ا ق��د يعيق تقدم امل��وظ��ف �أو
ت��رف�ع��ه ،وي ��ؤخ��ر ح�صوله على م�ك��اف��آت كانت
متوقعة ومنتظرة.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض مكاف�آت
امل��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن واج� �ه ��وا ت�غ�ي�ير مديرهم
امل �ب��ا� �ش��ر ب�ن���س�ب��ة  4يف امل� �ئ ��ة ،ك �م��ا انخف�ضت
احلوافز بن�سبة  17يف املئة ،ع�لاو ًة على ذلك،
يحتاج امل��وظ��ف �إىل ب��ذل جهد يف بناء عالقة
مهنية جيدة مع املدير اجلديد ،مما ي�ؤدي �إىل
ا�ضطرابات العالقات املهنية �ضمن بيئة العمل
ولو لوقت حمدود ،وبالتايل ينعك�س ذلك �سلبا
على م�صلحة العمل واملوظفني.

م�صر تعيد افتتاح موقع
�شجرة ال�سيدة مرمي
�أع� ��ادت ال���س�ل�ط��ات امل���ص��ري��ة افتتاح
موقع �شجرة ال�سيدة مرمي العذراء،
وهو موقع تاريخي يف حي املطرية
بالقاهرة .ويُعتقد �أن العائلة املقد�سة
مرت به وا�ستظلت بال�شجرة خالل
ف�ت�رة وج ��وده ��ا يف م �� �ص��ر .وقالت
مديرة موقع ال�سيدة مرمي �أ�سماء
عبد العزيز� ،إن �شجرة مرمي هي يف
الأ�صل �شجرة عتيقة ،وه��ي �شجرة
جميز يرجع عمرها لأكرث من �ألفي
�سنة ،تظللت حتتها العائلة املقد�سة
�أث�ن��اء هروبها �إىل م�صر ف��رارا من
امل�ل��ك ه�ي�رودو���س .وق��د �أدرك هذه
ال�شجرة الوهن �سنة  1656فجمع
فروعها الآباء الفرن�سي�سكان و�أنبتت
مرة �أخ��رى .وي�أتي امل�شروع يف �إطار
جهد م�شرتك وم�ستمر ب�ين وزارة
الآثار امل�صرية وجمموعات التنمية
امل�ح�ل�ي��ة ،ل�ترم�ي��م خم�ت�ل��ف املواقع
التاريخية التي يُعتقد �أنها معامل يف
رحلة العائلة املقد�سة يف م�صر.
وتت�ضمن خطة وزارة الآثار جتديد
م ��وق ��ع �� �ش� �ج ��رة ال� ��� �س� �ي ��دة م� ��رمي،
وب� �ن ��اء مم � ��رات م �ن �ح ��درة جديدة
لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ،وو� �ض��ع الفتات،
وتوفري كت ّيبات بلغة برايل .ووفق
م �� �س ��ؤول�ين ،ف� ��إن �أع �م��ال التجديد
وال �ت�رم � �ي� ��م ب � � � ��د�أت ع� � ��ام ،2019
ح �ي��ث مت ت��رك �ي��ب ج �ل �� �س��ات حول
ال�شجرة خلدمة الزائرين ،وتغيري
ال��دع��ام��ات اخل�شبية ال�ت��ي ت�ستند
عليها ال�شجرة ،وعمل �سياج خ�شبي
ح ��ول ال �� �ش �ج��رة حل �م��اي �ت �ه��ا ،ورف ��ع
كفاءة ال�شجرة من خالل تنظيفهــــا
وتطهريها من احل�شرات.

