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ال�سحف العمانية واخلليجية تربز نتائج زيارة �سموه ل�سلطنة عمان
 زيارة حممد بن زايد لل�سلطنة نقلة كربى يف تاريخ 

عالقات البلدين وتعزيز اجلانب االقت�سادي واال�ستثماري   
•• اأبوظبي-وام

�صاحب  بها  ق��ام  التي  بالزيارة  اهتمامها  العمانية  ال�صحف  وا�صلت 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، اإىل 
يف  نقلة كربى  لل�صلطنة متثل  �صموه  زي��ارة  اأن  موؤكدة  عمان،  �صلطنة 
تاريخ العالقات العمانية الإماراتية املمتدة ، واأن املباحثات التي جمعت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ رئي�س الدولة مع اأخيه �صاحب اجلاللة ال�صلطان 
هيثم بن طارقحفظهما اهلل، اأكدت على عمق العالقات الأخوية املمتدة 
اأن الزيارة متثل منعطفاً جديداً يف العالقات  على مدار التاريخ، كما 
وهو  العالقة،  تلك  من  مهماً  ع��ززت جانباً  واأنها  البلدين خا�صة  بني 
بني  الكبرية  مكانته  له  ك��ان  ال��ذي  وال�صتثماري  القت�صادي  اجلانب 
البلدين. فمن جانبها قالت �صحيفة »عمان« يف افتتاحيتها حتت عنوان 
العمانية  العالقات  اإن  امل�صتقبل"..  نحو  تنطلق  القت�صاد  "قطارات 
الزيارة  بعد  جديداً  منعطفاً  دخلت  والتاريخية  الرا�صخة  الإماراتية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بها  ق��ام  التي 

الدولة »حفظه اهلل« ل�صلطنة عمان.          )التفا�صيل �س2(

االإمارات االأوىل عامليا يف موؤ�سر اأداء الهوية 
االإعالمية الوطنية للدول للعام 2022 

•• اأبوظبي-وام

املرتبة  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  لدولة  الإعالمية  الهوية  ج��اءت 
الأوىل عاملياً يف »موؤ�صر اأداء الهوية الإعالمية الوطنية« للعام 2022 
�صمن تقرير ت�صنيف قوة العالمة الوطنية للهويات الإعالمية للدول 

ال�صادر عن موؤ�ص�صة براند فاينان�س العاملي. )التفا�صيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت

اأم�س،  الرو�صية،  الرئا�صة  اأعلنت 
اليوم اجلمعة  �صت�صادق  رو�صيا  اأن 
على �صم مناطق اأوكرانية ت�صيطر 
ع��ل��ي��ه��ا خ�����الل م���را����ص���م ت���ق���ام يف 
الكرملني يلقي خاللها فالدميري 

بوتني خطابا.
الرئا�صة  ب���ا����ص���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
بي�صكوف  دم����ي����ري  ال���رو����ص���ي���ة 
توقيع  مرا�صم  ت��ق��ام  ل�صحفيني: 
اجلديدة  الأرا���ص��ي  �صم  ات��ف��اق��ات 
اإىل رو�صيا الحتادية عند ال�صاعة 
يف  غ(  ت   12:00(  15:00
فالدميري  و���ص��ي��ل��ق��ي  ال��ك��رم��ل��ني. 

بوتني خطابا باملنا�صبة.
الرئي�س  اأّك������د  ����ص���اب���ق،  وق����ت  ويف 
زيلين�صكي  فولودميري  الأوك��راين 
عن  ل��ت��داف��ع  �صتتحرك  ب���الده  اأّن 
حتتّلها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  �صعبها 
والتي �صّوتت يف  الرو�صية  القوات 
اإىل  الن�صمام  ل�صالح  ا�صتفتاءات 

رو�صيا.
ك���م���ا دع������ا زي���ل���ي���ن�������ص���ك���ي جم������دداً 
ال���غ���رب���ي���ني ل���ت���ق���دمي م����زي����د من 
ل���ب���الده التي  ال��ع�����ص��ك��ري  ال���دع���م 
�صبتمرب  مطلع  يف  ق��وات��ه��ا  ���ص��ّن��ت 

يف  ناجحاً  م�صاّداً  اجلاري هجوماً 
منطقة خاركيف )�صرق(.

باأعمال  و�صفه  م��ا  على  وتعقيباً 
خطوط  ا����ص���ت���ه���دف���ت  ت��خ��ري��ب��ي��ة 
الأمني  اأك��د  ن��ورد �صرمي،  اأنابيب 
الأطل�صي  ����ص���م���ال  حل���ل���ف  ال����ع����ام 
اأي  اأن  )الناتو(، ين�س �صتولتنربغ، 
هجوم متعمد على البنية التحتية 

لدول احللف �صيواجه برد حازم.
كما اأ�صاف يف بيان، اأم�س اخلمي�س، 
ت�صري  املتاحة  املعلومات  جميع  اأن 
حالياً اإىل اأن الت�صريب يف خطوط 
اأع��م��ال تخريب  ال��غ��از ج��اء نتيجة 

متعمدة ومتهورة وغري م�صوؤولة.
اأع�صاء  اأن  على  م�صددا  تابع  كما 
بال�صتعداد  م���ل���ت���زم���ون  احل���ل���ف 
ال�صتخدام  �صد  وال��دف��اع  وال���ردع 
والتكتيكات  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ق�����ص��ري 
الهجينة الأخرى من قبل اجلهات 

احلكومية وغري احلكومية.
ال����دف����اع  وزارة  واأع�����ل�����ن�����ت  ه�������ذا 
حتييد  يف  قواتها  جن��اح  الرو�صية، 
بطارية راجمات هيمار�س، واإ�صابة 
اأمريكية   ،M777 بطارية هاوتزر 
ميغ- طائرتي  واإ���ص��ق��اط  ال�صنع، 
ل�صالح  تابعتني  وميغ29-   24

اجلو الأوكراين.

و���ص��اروخ ه���ارم الأم��ريك��ي امل�صاد 
ب��ق��ري��ة نوفايا  ال��ه��واء  ل���ل���رادار يف 

كاخوفكا يف خري�صون.
لراجمات  امل�����ص��اد  ال��ق��ت��ال  اأث���ن���اء 
بافلوغراد  ق��ري��ة  يف  ال�����ص��واري��خ 
مب��ن��ط��ق��ة دن��ي��ربوب��روف�����ص��ك، مت 
حتييد بطارية راجمات ال�صواريخ 
على  ع��الوة  الأمريكية،  هيمار�س 
هاوتزر  م���دف���ع  ب��ط��اري��ة  اإ����ص���اب���ة 
ب��ال��ق��رب من  الأم��ريك��ي��ة   M777

با�صم  الر�صمي  امل��ت��ح��دث  واأو���ص��ح 
اإيغور  ال��رو���ص��ي��ة،  ال���دف���اع  وزارة 
ك����ون����ا�����ص����ي����ن����ك����وف، ع�����ن ال���ت���ق���دم 

الع�صكري املحرز:
اأ�صقطت  الرو�صية  اجلوية  القوات 
ميغ- ط��راز  من  اأوكرانية  مقاتلة 
29، بالقرب من قرية كوراخوفو 
اأخ��رى من  يف دونيت�صك، ومقاتلة 
قرية  من  بالقرب  �صو24-  ط��راز 

كالوغا مبنطقة نيكولييف.

 8 اأ�صابت  اجل��وي  ال��دف��اع  اأنظمة 
قرى  مناطق  يف  م�صرية  ط��ائ��رات 
األك�صندروفكا مبنطقة نيكولييف، 
وراي�صكويه  وب��رو���ص��ك��ي��ن�����ص��ك��وي��ه 
خري�صون،  مب��ن��ط��ق��ة  و������ص�����ادوك 
لوغان�صك،  يف  وي���ا����ص���ي���ن���ي���ف���ك���ا 
وب����اف����ل����وف����ك����ا وب����روف���������ص����ك����وي����ه 

بدونيت�صك.
اعرا�س 17 قذيفة من راجمات 
هيمار�س،  الأم��ريك��ي��ة  ال�����ص��واري��خ 

مبنطقة  غ���ول���ي���اي���ب���ول���ي���ه  ق����ري����ة 
زابوروجيه.

تدمري ف�صيل مدفعية من مدافع 
الكبري  ال��ع��ي��ار  ذات  غ��ي��ات�����ص��ي��ن��ت 

بقرية يفغينوفكا يف دونيت�صك.
للذخرية  م�����ص��ت��ودع��ات   9 ت��دم��ري 
وال�صواريخ والأ�صلحة املدفعية يف 

دونيت�صك.
تدمري حمطة رادار تابعة ملنظمة 
من  للطائرات  امل�صادة  ال�صواريخ 
الأوكرانية،  "اإ�س300-"  ط���راز 
فالدميريوفكا  قرية  من  بالقرب 

مبنطقة نيكولييف.
متكنت  الرو�صية  امل�صلحة  القوات 
الدقة  ال�صربات عالية  من خالل 
من ق�صف مواقع وحدات املرتزقة 
الأج�����ان�����ب )ال���ف���ي���ل���ق الأج���ن���ب���ي( 
نيكولييفكا  ق���ري���ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اإىل  بدونيت�صك، وحتييد ما ي�صل 

هوؤلء. من  م�صلح  عن�صر   80
جنديا   70 م����ن  اأك�������ر  حت���ي���ي���د 
املعدات  من  وح��دة  و14  اأوكرانيا 
حريق  لأ�صرار  نتيجة  الع�صكرية، 
للكتيبة  املوؤقتة  يف نقطة النت�صار 
الثانية من اللواء الآيل رقم 92، 
بالقرب  الأوكرانية  للقوات  التابع 
من كوبيان�صك مبنطقة خاركوف.

مواقــيت ال�صالة
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الناتو: اأعمال تخريب متعمدة ومتهورة ا�ستهدفت نورد �سرتمي

بوتني ي�سرف على مرا�سم �سم اأربع مناطق اأوكرانية لرو�سيا
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عنا�صر البلدية ينظفون قرب املنطقة اخل�صراء عقب يوم من ال�صتباكات العنيفة

الربملان اللبناين خالل انعقاده بهدف انتخاب رئي�س جديد للبالد    )رويرز(

جيورجيا ميلوين، مع رئي�س الوزراء املجري فيكتور اأوربان

بول�صونارو ن�صخة برازيلية من ال�صعبوية

الرئي�س الرو�صي خالل تروؤ�صه اجتماعا مع روؤ�صاء ا�صتخبارات دول الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق يف مو�صكو )ا.ف.ب(

برملان لبنان يخفق يف اختيار رئي�س جديد للبالد

اأملانيا : نعي�س حرب طاقة مع رو�سيا
 •• برلني-وكاالت

حّذر وزير املال الأملاين كري�صتيان لندر، اخلمي�س، من 
اأعلنت  اأن برلني تعي�س حرب طاقة مع رو�صيا، بينما 
اأموال لتحديد �صقف لأ�صعار  حكومته عن تخ�صي�س 
اأنف�صنا  جند  لل�صحفيني:  لندر  وقال  الطاقة.  اأ�صعار 
ب��الزده��ار واحل��ري��ة، م�صريا  يف ح��رب طاقة مرتبطة 
اإىل اأن ال�صندوق اجلديد، البالغة قيمته 200 مليار 
يورو ملواجهة ارتفاع اأ�صعار الطاقة، ميّثل ردا وا�صحا 

للغاية على بوتني مفاده.. اأننا اأقوياء اقت�صاديا.
وتخطط اأملانيا لإنفاق ما ي�صل اإىل 200 مليار يورو 
والأعمال على  الأف��راد  مل�صاعدة  دولر(  )195 مليار 
مواكبة ارتفاع اأ�صعار الطاقة. و�صرح امل�صت�صار اأولف 
تن�صيط  �صتعيد  احلكومة  اأن  اخلمي�س،  يوم  �صولت�س، 
���ص��ن��دوق ال���ص��ت��ق��رار الق��ت�����ص��ادي ال���ذي ا���ص��ت��خ��دم يف 

ال�صابق خالل الأزمة املالية العاملية وجائحة كورونا.
واأ�صاف اأن قرار رو�صيا بقطع الغاز الطبيعي عن اأوروبا 

نورد�صرمي  اأنابيب  خطي  من  الأخ��رية  والت�صريبات 
من  مزيد  توقع  يجب  ل  واقعيا  اأنه  اأظهرت  و2   1

اإمدادات الطاقة من رو�صيا يف امل�صتقبل القريب.
توقعت كربى املعاهد القت�صادية يف اأملانيا، اخلمي�س، 
مرحلة  املقبل  ال��ع��ام  اأوروب����ا  يف  اقت�صاد  اأك���رب  دخ���ول 

الك�صاد ب�صبب الرتفاع امل�صتمر يف اأ�صعار الطاقة.
تقرير معاهد اإيفو واآر دبليو اآي واإي دبليو اإت�س واإي 
اإف دبليو القت�صادية: اقت�صاد اأملانيا لن يتمكن العام 

املقبل من تفادي الدخول يف مرحلة الك�صاد.
كما توقع تقرير ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية، 
اأن تدخل اأملانيا يف حالة ركود العام املقبل مع انكما�س 
اأكرب اقت�صاد يف اأوروبا بن�صبة 0.7 يف املئة – بانخفا�س 

ال�صابقة. التوقعات  عن  مئوية  نقطة   2.4
ت��ع��اين اأمل��ان��ي��ا، م��ن��ذ ب���دء ح���رب اأوك���ران���ي���ا يف فرباير 
اأزم��ة طاقة متفاقمة ب�صبب قطع رو�صيا  املا�صي، من 
اإمداداتها من الغاز اإىل اأوروبا، جراء �صيا�صة العقوبات 

والعقوبات امل�صادة بني الغرب ومو�صكو.

لليوم الثاين.. �سقوط �سواريخ على و�سط بغداد
•• بغداد-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة اأن 4 ���ص��واري��خ اأط��ل��ق��ت م��ن ���ص��رق بغداد، 
اخلمي�س، �صقطت بالقرب من املنطقة اخل�صراء بالعا�صمة، حيث توجد 

مبان حكومية وبعثات اأجنبية مع ا�صتداد ال�صطرابات ال�صيا�صية.
وقال �صابطا �صرطة اإنه مل ترد اأنباء فورية عن وقوع اإ�صابات من جراء 

ال�صواريخ ومل تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها.
الأمن  ق��وات  اأف���راد  م��ن   7 اإ�صابة  الأرب��ع��اء، يف  وت�صبب هجوم مم��اث��ل، 
العراقية يف املنطقة اخل�صراء، ويبدو اأنه ي�صيف بعدا جديدا للتناف�س 

بني ال�صيا�صيني املتعط�صني لل�صلطة.
و�صهدت املنطقة اخل�صراء هجمات متكررة خالل ال�صنوات املا�صية، اإل 
اأنها كانت عادة موجهة �صد اأهداف غربية وت�صنها ف�صائل مدعومة من 

اإيران.
ن����ادرا، ووقع  اأم���را  الهجمات  ه��ذه  اأ�صبحت  امل��ا���ص��ي��ة،  الأ���ص��ه��ر  وخ���الل 
ا�صتقالة  لرف�س  ت�صويتا  يجري  الربملان  كان  بينما  الأربعاء،  الق�صف، 
رئي�صه.وي�صهد العراق اأزمة �صيا�صية تبقيه بدون حكومة منذ عام تقريبا 

بعد انتخابات جرت يف اأكتوبر املا�صي.
وتركز الأزمة على نطاق وا�صع بني مقتدى ال�صدر وبني جمموعة من 

الف�صائل ال�صيا�صية واجلماعات امل�صلحة املتحالفة يف اأغلبها مع اإيران.
و�صحب ال�صدر، الفائز الأكرب يف النتخابات الأخرية، جميع نوابه من 
بانعقاد الربملان خوفا من  ال�صماح  واأق�صم على عدم  الربملان يف يونيو، 

قيام اأحزاب اأخرى بت�صكيل حكومة بدونه.

ا����س���ت���خ���ب���ارات ف��ن��ل��ن��دا 
الناتو ع�سوية  م��ن  حت���ذر 

•• عوا�صم-وكاالت

الأمنية  ال�صتخبارات  جهاز  ق��ال 
ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة، اأم�������س اخل��م��ي�����س، اإن 
ع�����ص��وي��ة ال���ب���الد امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
)الناتو(  الأط��ل�����ص��ي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف 
�صتجعلها هدفا اأكر اإثارة لهتمام 
ال�صتخبارات الرو�صية، وقد ت�صعى 
معلومات  على  للح�صول  مو�صكو 
ا�صتخباراتية متعلقة باحللف من 

خالل جارتها.
وذكر اجلهاز، الذي يعرف اخت�صارا 
ا�صتعرا�س  خ��الل  )���ص��وب��و(  با�صم 
اأن رو�صيا  لق�صايا الأمن القومي، 
ال�صيربانية  البيئة  اإىل  باتت تلجاأ 
اأخرى، من  وم�صادر ا�صتخباراتية 
الذين  الأج���ان���ب  ا���ص��ت��غ��الل  بينها 
تواجه  حيث  رو���ص��ي��ا،  يف  يعي�صون 
عقبات يف عملياتها ال�صتخباراتية 

الب�صرية يف الغرب.
املعلومات  جمع  اأ�صلوب  واأ���ص��اف: 
ال���ص��ت��خ��ب��اري��ة ال��رئ��ي�����ص��ي ال���ذي 
ال�صتخبارات  اأج����ه����زة  ت��ط��ب��ق��ه 
الرو�صية تقليديا هو ال�صتخبارات 

الب�صرية حتت غطاء دبلوما�صي.
منذ  �صعوبة  الأ�صلوب  ه��ذا  ازداد   
العدوانية  ح��رب��ه��ا  رو���ص��ي��ا  ���ص��ن��ت 
اأوك����ران����ي����ا، ح��ي��ث ط�����ردت دول  يف 
الدبلوما�صيني  من  الكثري  الغرب 

الرو�س.

•• بريوت-وكاالت

يف  اللبنانيون  امل�صرعون  اأخ��ف��ق 
ان���ت���خ���اب رئ��ي�����س ج���دي���د خالل 
اأول  يف  اخل��م��ي�����س،  ال��ت�����ص��وي��ت، 
جل�صة انتخابية يعقدها املجل�س، 
وذلك بح�صب اإح�صاء لرويرز.

قبل  النتخابية  اجلل�صة  وتاأتي 
اأكر من �صهر بقليل من انتهاء 
ولي�����ة ال��رئ��ي�����س م��ي�����ص��ال عون 

)88 عاما(.
رئا�صي  مر�صح  اأي  فوز  ويتطلب 

اأ������ص�����وات م����ا ل ي���ق���ل ع����ن 86 
ع�������ص���وا يف   128 م����ن  ع�������ص���وا 
جمل�س النواب للفوز يف اجلولة 

الأوىل من الت�صويت.
ف����اإن ع���دد بطاقات  وم���ع ذل����ك، 
الالغية  اأو  ال��ف��ارغ��ة  الق����راع 
يعني عدم و�صول اأي مر�صح اإىل 
امل��ط��ل��وب، وف��ق��ا لإح�صاء  ال��ع��دد 
الر�صمي  الإع���الن  قبل  روي���رز 

للنتائج.
نائبا   36 اأن  م�����ص��ادر  وذك�����رت 
مي�صال  ل�صالح  �صوتوا  لبنانيا 

اآخرين   63 م��ق��اب��ل  م���ع���و����س، 
�صوتوا بورقة بي�صاء.

رئي�س  ق����ال  ذل�����ك،  اأع���ق���اب  ويف 
الربملان اللبناين اإنه �صيدعو اإىل 
الرئي�س،  لنتخاب  ثانية  جل�صة 
على  ت��واف��ق  هناك  يكون  حينما 

مر�صح.
ي�صار اإىل اأنه يف اأكتوبر 2016، 
بعد  للبالد  رئي�صا  ع��ون  انُتخب 
من  اأك��ر  ا�صتمر  رئا�صي  �صغور 

عامني.
ال�صيا�صي  ال���ن���ظ���ام  ومب����وج����ب 

والقائم  ل��ب��ن��ان  يف  ب���ه  امل��ع��م��ول 
ينبغي  الطائفي،  ال��ت��وزي��ع  على 
م�صيحيا  ال���رئ���ي�������س  ي���ك���ون  اأن 

مارونيا.
 2019 عام  منذ  لبنان  وي�صهد 
البنك  �صّنفه  اقت�صاديا  انهيارا 
الدويل من بني الأ�صواأ يف العامل، 
خ�صرت معه العملة املحلية نحو 
بينما ل  قيمتها،  باملئة من   95
الر�صمي  ال�����ص��رف  ���ص��ع��ر  ي����زال 
ل����ريات   1507 ع���ل���ى  م���ث���ب���ت���اً 

مقابل الدولر.

الربملان الليبي ي�ستدعي با�ساغا للم�ساءلة
•• طرابل�س-وكاالت

با�صاغا، للح�صور يف جل�صة م�صاءلة،  رئي�س احلكومة، فتحي  الليبي،  الربملان  دعا 
اأ�صهر   6 الأ�صبوع املقبل، مبقره مبدينة بنغازي �صرق البالد، وذلك بعد اأكر من 

على تعيينه باملن�صب.
�صيواجهه  ال���ذي  ال���ص��ت��ج��واب  طبيعة  ���ص��ال��ح،  عقيلة  ال��ربمل��ان  رئي�س  ي��ّو���ص��ح  ومل 
الأ�صهر  خالل  حكومته  عمل  ح�صيلة  حول  يتمحور  اأن  املرجح  من  لكنه  با�صاغا، 
املا�صية وخطتها يف الفرة املقبلة، واأ�صا�صا �صبل حتقيق ال�صتقرار يف البالد واإجراء 
النتخابات، خا�صة بعد ف�صله يف الدخول اإىل العا�صمة طرابل�س ل�صتالم مهامه، 

وعدم ح�صوله حتى الآن على ميزانية لتنفيذ برناجمه وتعهّداته.
با�صاغا  انتخابات، تعر�س حكومة  البالد نحو  بقيادة  الربملان  تكليفها من  ومنذ 
املواطن،  ل�صالح  به  تعهّدت  التي  التزاماتها  وتنفيذ  مهامها  اأداء  يف  معوقات  عّدة 
ب�صبب افتقارها مل�صادر التمويل، بعد رف�س امل�صرف املركزي املتواجد يف العا�صمة 
كامل  �صيطرتها على  ب�صط  اإىل جانب عجزها عن  لها،  ت�صييل ميزانية  طرابل�س، 
ال�صلطة من حكومة  اإىل طرابل�س وت�صلم  3 حم��اولت للدخول  ليبيا، عقب ف�صل 

عبد احلميد الدبيبة.

�ص 07
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�ص 19

اإقبال جماهريي وا�ضع حل�ضور فعاليات 
معر�ص اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية

اأخبار الإمارات

جنل �ضاه اإيران ي�ضيد 

بتظاهرات »من اأجل الن�ضاء«

عربي ودويل

رونالدو ي�ضتعني بطبيب 
نف�ضي للعالج من الكتئاب

الفجر الريا�ضي

ميلوين واأوربان:

االحتاد االأوروبي و�سبح حمور روما � بوداب�ست...؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين 

يوفر تتويج الزعيمة اليمينية املتطرفة للزعيم املجري ثقاًل حمتماًل يف 
بروك�صل. لكن خطر تقليد روما ملوقف بوداب�صت جتاه الحتاد الأوروبي 

يواجه �صعوبات اقت�صادية خطرية يف البالد.
ا لهذه  اأورب��ان، الذي جاء خ�صي�صً 2019. فيكتور  21 �صبتمرب  روما، 
املنا�صبة، حتدث يف الجتماع ال�صنوي ل� "فراتلي ديتاليا"، حزب جيورجيا 

ميلوين اليميني املتطرف.                         )التفا�صيل �س13(

•• الفجر -بيري �صيلوفو جرميالدي 

-ترجمة خرية ال�صيباين

م����ن اجلولة  ق��ل��ي��ل��ة  اأي�������ام  ق���ب���ل 
الرئا�صية  النتخابات  الأوىل من 
ال����ربازي����ل����ي����ة، ال���ت���ي ����ص���ت���دور 2 
اأكتوبر "�صتجرى اجلولة الثانية 
اإذا اقت�صى الأمر يف 30 اأكتوبر"، 
ظ��ه��ر م��ر���ص��ح��ان ت��اري��خ��ي��ان، من 
ب�صكل  امل���ج���م���وع،  يف   11 اأ����ص���ل 
وا���ص��ح يف ا���ص��ت��ط��الع��ات ال����راأي: 
جايري  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
الي�صاري  والرئي�س  بول�صونارو، 
ال�صابق لول "2011-2003". 
يحتّل هذا الأخري ال�صدارة، على 
الرغم من املناخ ال�صيا�صي املعقد 
وي�صود  ب���امل���خ���اط���ر.  وامل���ح���ف���وف 
املعلقني  م��ع��ظ��م  ب���ني  احل���م���ا����س 
ال���غ���رب���ي���ني، ال���ذي���ن ي���اأم���ل���ون يف 
نهاية -هذا الأحد اإذا فاز املر�صح 

الأوىل -من  الي�صاري يف اجلولة 
حقبة بول�صونارية كئيبة.

ومع ذلك، يجب اأن نكون حذرين، 
الجت������اه������ات  اأن  ي�����ب�����دو  ح����ي����ث 
نوايا  ت��ق��ارب  اإىل  ت�صري  الأخ���رية 
املر�صحني  ل�����ص��ال��ح  ال��ت�����ص��وي��ت 

بول�صونارو،  ويعتزم  الرئي�صيني. 
اإىل  ي��ح��ّن  �صابق  مدفعية  ك��اب��ن 
الديكتاتورية الع�صكرية، اأن يقود 
"اأخبار  ت��ق��ل��ي��دي  غ���ري  ه��ج��وًم��ا 
زائفة" وبدون قواعد حتى نهاية 
احلملة .     )التفا�صيل �س11(

كرد�ستان  ق�سفها  جتدد  اإيران 
العراق.. و�سربات �سمال اأربيل

•• عوا�صم-وكاالت

�صواريخها  توجيه  اإي���ران  وا�صلت 
اإىل اإقليم كرد�صتان العراق، بعدما 
على  اأم�س  من  اأول  هجمات  اأودت 
املنطقة الواقعة �صمال البالد، اإىل 

مقتل 13، واإ�صابة الع�صرات.
اخلمي�س  اأم���������س  وج��������ددت  ف���ق���د 
مناطق  ق�صف  الإيرانية  املدفعية 

�صيدكان احلدودية �صمال اأربيل.
بدورها اأعلنت القن�صلية الأمريكية 
يف اأربيل اأنها ل تزال تتلقى تقارير 
الإيرانية.  الهجمات  ا�صتمرار  عن 
اأن����ه ل ميكنها  ب��ي��ان  واأ���ص��اف��ت يف 

تاأكيد انتهاء الهجمات الإيرانية.
اأم�س  اأف����ي����د  ب���ع���دم���ا  ذل������ك،  اأت������ى 
 ، اآخرين   58 واإ�صابة   13 مبقتل 
الق�صف  يف  واأط��ف��ال،  ن�صاء  بينهم 
وكالة  نقلت  م��ا  بح�صب  الإي����راين، 
الأب����اء ال��ع��راق��ي��ة ال��ر���ص��م��ي��ة. فيما 
دانت احلكومة الحتادية وحكومة 
نفذتها  التي  ال�صربات،  كرد�صتان 
ة حتمُل مواد  ع�صرون طائرة م�صرَيّ
يف  مناطق  اأرب���ع  وط��ال��ت  رة  متفِجّ

كرد�صتان، وفق بغداد.
مكافحة  ج���ه���از  اأو�����ص����ح  ح����ني  يف 
الإره������اب يف ك��رد���ص��ت��ان ب��ب��ي��ان اأن 
ط����ه����ران اأط���ل���ق���ت اأك������ر م����ن 70 
�صاروخا بالي�صتيا وقاذفة طائرات 
بدون طيار على اأربع مراحل. بينما 
الأمريكية  املركزية  القيادة  اأعلنت 
اإ�صقاطها  الأو���ص��ط  ال�صرق  ملنطقة 
اأم�������س ط���ائ���رة م�صرية  ب��ع��د ظ��ه��ر 
اأربيل  نحو  متجهة  كانت  اإي��ران��ي��ة 
تهديداً  ت�صكل  وك��اأن��ه��ا  ب��دت  حيث 

للقوات الأمريكية يف املنطقة.

قابلة للت�سدير خارج الربازيل:

البول�سونارية، املرحلة النهائية من »ال�سعبوكرا�سّية«...!
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات االأوىل عامليا يف موؤ�سر اأداء الهوية االإعالمية الوطنية للدول للعام 2022  

 •• اأبوظبي-وام

املرتبة  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الإع��الم��ي��ة  الهوية  ج��اءت 
الأوىل عاملياً يف "موؤ�صر اأداء الهوية الإعالمية الوطنية" للعام 2022 
�صمن تقرير ت�صنيف قوة العالمة الوطنية للهويات الإعالمية للدول 
الإمارات  دولة  كما حققت  العاملي،  فاينان�س  براند  موؤ�ص�صة  ال�صادر عن 
تقدماً ملحوظاً يف قيمة هويتها الإعالمية الوطنية عاملياً لتحتل املرتبة 

دولر. مليار   773 تبلغ  اقت�صادية  بقيمة  عاملياً   17
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  رئي�س  ال��ع��ط��ر،  حممد  �صعيد  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
"تواجد دولة الإم��ارات يف املرتبة الأوىل عاملياً يف موؤ�صر  اأن:  الإم��ارات، 
اأداء الهوية الإعالمية الوطنية للدول للعام 2022 يعك�س روؤية قيادتنا 

الر�صيدة يف تر�صيخ �صورة عاملية للدولة حتظى بتقدير دويل غري م�صبوق 
بالإ�صافة لقدرة الإمارات يف حتويل التحديات اإىل فر�س" وقال العطر: 
للدولة...  الناعمة  الأ�صول  اأكرب  اأحد  اليوم هي  الإمارات  دولة  "�صمعة 

وبف�صل القيادة الر�صيدة و�صلت هذه ال�صمعة لأف�صل املراتب العاملية".
"براند  "موؤ�ص�صة  الإم���ارات:  الإع��الم��ي حلكومة  املكتب  رئي�س  واأ���ص��اف 
العامل  ح��ول  دول���ة   100 م��ن  اأك���ر  بتقييم  ق��ام��ت  العاملية"  فاينان�س 

والإمارات من الدول القليلة التي حققت تقدماً كبرياً".
عاملياً   11 املرتبة  الإم��ارات  لدولة  الوطنية  الإعالمية  الهوية  واحتلت 
يف موؤ�صر القيمة القت�صادية وعززت الإمارات موقعها كاأكر العالمات 
قيمة  بلغت  حيث  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  قيمًة  الوطنية 
مليار   773 دره��م  تريليون   2.8 من  اأك��ر  للدولة  الوطنية  العالمة 

2021، يف حني جاءت  %3 مقارنة بالعام  دولر اأمريكي وبن�صبة منو 
اململكة العربية ال�صعودية يف املركز الثاين بقيمة بلغت 770 مليار دولر 
اأمريكي. وجاءت دولة الإم��ارات يف املرتبة 17 عاملياً والأوىل يف منطقة 
اأداًء  قدمت  حيث  للتقرير  العام  املوؤ�صر  على  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق 
مميزاً يف خمتلف املوؤ�صرات الرئي�صية التي تقي�س حماور عدة ت�صمل اأداء 

العالمة الوطنية وقوتها وقيمتها.
يف  الإم���ارات  دول��ة  جنحت  الوطنية،  الإعالمية  الهوية  ق��وة  موؤ�صر  ويف 
تعزيز مكانتها كاأقوى عالمة وطنية يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا مبعدل 

.100 من   73.9 مبعدل  باإ�صرائيل  متبوعة   ،  100 من   76.7
يف  والتجارة  الأع��م��ال  قطاعي  ح��ول  الإيجابية  الت�صورات  اأ�صهمت  وق��د 
وال�صتقرار  التجارية  الأع��م��ال  ممار�صة  �صهولة  ل�صيما  الإم���ارات  دول��ة 

وعلى  الإعالمية،  للهوية  الوطنية  العالمة  ق��وة  تعزيز  يف  القت�صادي 
يف  وك��ذل��ك  الطيبة  الإم����ارات  �صمعة  تنامت  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  �صعيد 

قطاعات التعليم والعلوم.
وت�صافرت جمموعة كبرية من العوامل يف حتقيق الأداء املتميز للدولة 
يف  الإع��الم��ي��ة،  للهوية  ال��وط��ن��ي��ة  عالمتها  قيمة  يف  امل��ل��ح��وظ  وال��ن��م��و 
مقّدمها ال�صتجابة القوية وال�صريعة جلائحة "كوفيد19-"، والتطوير 
القت�صادية،  القطاعات  الداعمة ملختلف  لل�صيا�صات واخلطط  املتوا�صل 

والنجاح الكبري الذي حققه معر�س "اإك�صبو 2020 دبي".
وقد اأ�صهم جناح الإمارات يف اجتذاب حجم كبري من التجارة وال�صتثمارات 
ومن ال�صياح واملواهب مقارنة بباقي الدول يف حتقيق هذا الإجناز، كما 

اأ�صهم الرتفاع يف اأ�صعار النفط يف تعزيز جتارة الدولة النفطية.

خالد بن حممد بن زايد يلتقي موظفي �سفارة الدولة واأع�ساء امللحقية الع�سكرية وكوادر اأدنوك العاملة يف اليابان 
•• طوكيو-وام

اآل نهيان، ع�صو املجل�س التنفيذي  التقى �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد 
لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، موظفي �صفارة الدولة يف اليابان 
"اأدنوك"  الوطنية  اأبوظبي  ب��رول  �صركة  وك��وادر  الع�صكرية  امللحقية  واأع�صاء 
ال�صيخ  ال�صمو  اللقاء، حتيات �صاحب  بداية  �صمّوه، يف  ونقل  اليابان.  العاملة يف 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" اإىل اأع�صاء البعثة الدبلوما�صية، �صاكراً اإياهم على جهودهم املخل�صة 
وال�صراكة  املتينة  التعاون  عالقات  وتعزيز  الدولة  م�صالح  رعاية  يف  وتفانيهم 
ال��ذي ت�صطلع به  ب��ال��دور  ب��ني دول��ة الإم����ارات وال��ي��اب��ان. واأ���ص��اد �صمّوه  املتميزة 
البعثة الدبلوما�صية يف بناء ج�صر التوا�صل مع اليابان، حكومة و�صعباً، واأهميتها 

اأو�صع من ال�صراكة  اآفاق  اأبوظبي وطوكيو نحو  يف امل�صي بالتعاون امل�صرك بني 
ال�صراتيجية مبا ُيحقق تطلعات ال�صعبني ويلبي روؤية وطموح قيادتي البلدين 
ل�صمان املزيد من الزدهار والتقدم يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�صرك. 
كما التقى �صموه خالل هذا اللقاء عدداً من كوادر �صركة برول اأبوظبي الوطنية 
و�صركات  اأدنوك  بني  امل�صركة  امل�صاريع  اإطار  يف  اليابان  يف  اأدنوك" العاملة   "
الطاقة اليابانية الرائدة يف جمالت النفط والغاز؛ واأعرب �صموه لهم عن فخره 

واعتزازه مبا يتميزون به من كفاءة عالية تر�صخ مكانة الإم��ارات �صمن م�صاف 
الدول املتقدمة عاملياً. ح�صر هذا اللقاء كّل من معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد 
اإىل  اخل��ا���س  الإم����ارات  مبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر 
 " الوطنية  اأبوظبي  ب��رول  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  اليابان 
اأدنوك " وجمموعة �صركاتها ، و �صعادة �صهاب اأحمد الفهيم �صفري الدولة لدى 

اليابان، وعدد من امل�صوؤولني من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل. 

جامعة حممد بن زايد ونيويورك اأبوظبي ت�ست�سيفان خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س وزراء ماليزيا يف واحة الكرامة 
موؤمتر معاجلة اللغات الطبيعية

 •• اأبوظبي-وام

ت�صت�صيف جامعة نيويورك اأبوظبي بال�صراكة مع جامعة حممد بن زايد 
اللغات  معاجلة  يف  التجريبية  الأ���ص��ال��ي��ب  م��وؤمت��ر  ال�صطناعي،  للذكاء 
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دي�صمرب املقبل يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س "اأدنيك".
والذكاء  الطبيعية  اللغات  معاجلة  جم��ال  يف  رائ��د  كحدث  املوؤمتر  وياأتي 
التفاعالت  تنظر يف  التي  الطبيعية،  اللغات  تعد معاجلة  اإذ  ال�صطناعي 
اأجهزة احلا�صوب واللغة الب�صرية، جمال فرعيا من اللغويات وعلوم  بني 
احلا�صوب والذكاء ال�صطناعي، وي�صاعد النظام الآلت على معاجلة اللغة 

الب�صرية وفهمها حتى تتمكن من اأداء املهام املتكررة تلقائيا.
اإريك زينغ رئي�س  املنظمة للموؤمتر الربوفي�صور  اللجنة املحلية  ويراأ�س 
جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�صطناعي ونزار حب�س الأ�صتاذ يف جامعة 

نيويورك اأبوظبي ورئي�س برنامج علوم احلا�صوب.
ويعد موؤمتر الأ�صاليب التجريبية يف معاجلة اللغات الطبيعية اأحد اأبرز 
موؤمترين يف جمال بحوث معاجلة اللغات الطبيعية ذوي التاأثري العايل 

اإىل جانب موؤمتر جمعية اللغويات احلا�صوبية.
الأ�صاليب  الأكادميي" ياأتي موؤمتر  "مايكرو�صوفت للبحث  ووفقا ملحرك 
لأكر  ع�صر  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  الطبيعية  ال��ل��غ��ات  معاجلة  يف  التجريبية 

امل�صادر ا�صتنادا يف جمال علوم احلا�صوب منذ عام 2021.
و�صت�صمل ن�صخة هذا العام من املوؤمتر 6 جل�صات و22 ور�صة عمل، مبا يف 
ذلك ور�صة عمل حول معاجلة اللغة العربية الطبيعية، وور�صة عمل دولية 
حول ا�صتخراج الن�صو�س ال�صحية وحتليل املعلومات، بالإ�صافة اإىل ور�صة 
عمل حول التكنولوجيا املالية ومعاجلة اللغات الطبيعية كما �صيعقد على 
هام�صه موؤمتران م�صركان حول الرجمة الآلية وتعلم اللغة الطبيعية 

احل�صابية.
كربيات  من  امل�صتوى  عالية  الرعايات  من  العديد  على  امل��وؤمت��ر  وح�صل 
ال�صركات العاملية مثل "اأمازون"، و"اأبل" و"جوجل"، و"ميتا"، و"بايدو"، 

للموؤمترات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  م��ن  دع��م  اإىل  بالإ�صافة  و"مايكرو�صوفت" 
واملعار�س.

وقال الربوفي�صور اإريك زينغ: "تعد اأبحاث معاجلة اللغات الطبيعية جزءا 
حموريا يف الدولة، لدورها يف دفع عجلة البتكار التكنولوجي، وب�صفتنا 
مركزا لأبحاث برجمة اللغات الطبيعية يف ال�صرق الأو�صط، نتوقع اأن يكون 
لنا تاأثري كبري نظرا لإمكاناتنا وم�صتوى املعرفة واخلربات التي يتميز بها 
كوادرنا، وتاأتي م�صاركتنا جنبا اإىل جنب مع زمالئنا يف جامعة نيويورك 
م�صاهمتنا  اأهمية  على  تاأكيدا  امل�صتوى  بهذا  حدث  ا�صت�صافة  يف  اأبوظبي 

ودورنا اجلوهري يف دعم البتكار يف جمال الذكاء ال�صطناعي".
ورئي�س  اأبوظبي  نيويورك  الأ�صتاذ يف جامعة  نزار حب�س،  قال  من جانبه 
برنامج علوم احلا�صوب: "تطرح اللغة العربية الكثري من التحديات اأمام 
معاجلة اللغات الطبيعية، ولذا فمن امل�صجع للغاية اأن نرى اأن الأبحاث يف 
املوؤمتر فر�صة  اإذ يوفر هذا  املا�صي،  العقد  ارتفاعا يف  املنطقة قد �صهدت 
فريدة لدولة الإمارات والعامل العربي لعر�س اجلهد احلثيث الذي نقوم 
ال�صباب املحلي على النخراط يف  به يف هذا املجال وال��ذي ي�صمل حتفيز 
هذا املجال العلمي وكذلك التفاعل مع املواهب العاملية وجذبها، وموا�صلة 

ا�صتك�صاف الحتمالت الالنهائية لهذه التكنولوجيا".
للموؤمترات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  م��دي��ر  ال�����ص��ام�����ص��ي،  م��ب��ارك  ق���ال  جهته  م��ن 
واملعار�س يف دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي: "ي�صعدنا تقدمي الدعم 
عرب   2022 الطبيعية  اللغة  معاجلة  يف  التجريبية  الأ�صاليب  مل��وؤمت��ر 
اأطر  تعزيز  اأولوياتها  مقدمة  يف  ياأتي  حيث  اأبوظبي"  "فر�س  مبادرتنا 
والتطورات  والأب��ح��اث  بالبتكار  املعنية  والهيئات  اجلمعيات  مع  التعاون 
امل�صتقبلية، وذلك ل�صتقطاب فعاليات حتقق عوائد اجتماعية واقت�صادية 

ملمو�صة".
مف�صلة  وجهة  الإم���ارة  مكانة  تر�صيخ  يف  احل��دث  ه��ذا  "ي�صهم  واأ���ص��اف: 
بوفود  الرحيب  اإىل  ونتطلع  املتخ�ص�صة  العلمية  واملعار�س  للموؤمترات 
املتحدثني وامل�صاركني يف املوؤمتر، وندعوهم لال�صتمتاع بتجاربنا ال�صياحية 

والثقافية والرفيهية ومعاملنا الطبيعية اخلالبة".

•• اأبوظبي-وام 

اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ا�صتقبل 
�صوؤون  م��ك��ت��ب  ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان 
ال��ك��رام��ة معايل  واح��ة  ال�صهداء يف  اأ���ص��ر 
وزراء  رئي�س  يعقوب  ���ص��ربي  اإ�صماعيل 
ماليزيا والوفد املرافق الذي يقوم بزيارة 
معاليه  و���ص��ول  ول���دى  ل��ل��دول��ة.  ر�صمية 
ال�صيخ  مع  ا�صتعر�س  الكرامة  واح��ة  اإىل 
مرا�صم  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة 
ح��ر���س ال�����ص��رف ث���م و���ص��ع اإك��ل��ي��ال اأم���ام 
ن�صب ال�صهيد الذي يتكون من 31 لوحا 
ي�صتند كل منها اإىل الآخر كرمز للوحدة 
وال��ت��ك��ات��ف وال��ت�����ص��ام��ن ب��ني ق��ي��ادة دولة 
الأبطال.  وج��ن��وده��ا  و�صعبها  الإم�����ارات 
اأجنحة  خم��ت��ل��ف  يف  م���ع���ال���ي���ه  وجت������ول 
الواحة م�صتمعا ل�صرح مف�صل من ال�صيخ 
خليفة بن طحنون اآل نهيان عن الواحة 
ومرافقها التي جت�صد تفا�صيلها بطولت 
اأبناء دولة الإمارات البوا�صل وت�صحياتهم 
والدللت  القيم  من  الكثري  عن  وتعرب 
قام  اجلليلة. ويف ختام اجلولة  الوطنية 
كلمة  بت�صجيل  امل��ال��ي��زي  ال����وزراء  رئي�س 
تقديره  ع��ن  فيها  ع��رب  ال����زوار  �صجل  يف 
املتحدة.  العربية  ل�صهداء دولة المارات 
معلما  تعد  الكرامة  واح��ة  اأن  اإىل  ي�صار 
اأبوظبي  العا�صمة  يف  وح�صاريا  وطنيا 
لبطولت  ت��خ��ل��ي��دا  ت�����ص��ي��ي��ده  مت  ح��ي��ث 
�صبيل  يف  وت�صحياتهم  الإم���ارات  �صهداء 
مكت�صباته  وحماية  ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع 

ومنجزاته.

ال�سحف العمانية: زيارة حممد بن زايد لل�سلطنة نقلة كربى يف تاريخ عالقات البلدين
•• اأبوظبي-وام

وا�صلت ال�صحف العمانية اهتمامها بالزيارة التي قام بها �صاحب ال�صمو 
"حفظه اهلل"، اإىل �صلطنة  ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
عمان، موؤكدة اأن زيارة �صموه لل�صلطنة متثل نقلة كربى يف تاريخ العالقات 
ال�صمو  �صاحب  جمعت  التي  املباحثات  واأن   ، املمتدة  الإم��ارات��ي��ة  العمانية 
اأخيه �صاحب اجلاللة ال�صلطان هيثم بن طارق  ال�صيخ رئي�س الدولة مع 
مدار  على  املمتدة  الأخوية  العالقات  عمق  على  اأكدت   ،" اهلل  "حفظهما 
البلدين  بني  العالقات  يف  جديداً  منعطفاً  متثل  الزيارة  اأن  كما  التاريخ، 
خا�صة واأنها عززت جانباً مهماً من تلك العالقة، وهو اجلانب القت�صادي 

وال�صتثماري الذي كان له مكانته الكبرية بني البلدين.
"قطارات  "عمان" يف افتتاحيتها حتت عنوان  فمن جانبها قالت �صحيفة 
الإماراتية  العمانية  ال��ع��الق��ات  اإن  امل�صتقبل"..  نحو  تنطلق  الق��ت�����ص��اد 
بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  بعد  ج��دي��داً  منعطفاً  دخلت  والتاريخية  الرا�صخة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
التاريخية  العالقات  من  اجلميع  يعرفه  ما  اإىل  فاإ�صافة  عمان،  ل�صلطنة 
ا�صتثنائية  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  جتعل  التي  والجتماعية  والثقافية 
العالقة،  تلك  م��ن  مهماً  ع���ززت جانباً  ال��زي��ارة  ف���اإن  نوعها،  م��ن  وف��ري��دة 
بني  الكبرية  مكانته  له  كان  الذي  وال�صتثماري  القت�صادي  اجلانب  وهو 

البلدين.
م�صتقبل  جعلت  تفاهم،  ومذكرة  اتفاقية   16 توقيع  اأن  اإىل  املقال  واأ�صار 

العالقات القت�صادية اأكر ا�صتثنائية مما كانت عليه من قبل.
ال�صتثنائية  ه��ذه  نت�صور  اأن  ميكن   " مقالها:  يف  عمان  �صحيفة  وق��ال��ت 
عندما نعلم اأن حجم التفاقيات التي وقعت بني جهاز ال�صتثمار العماين 

وال�صركة القاب�صة الإماراتية تزيد على 5 مليارات ريال عماين".

واأ�صار املقال اإىل تاأكيد "�صاحب اجلاللة ال�صلطان هيثم بن طارق واأخيه 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد، حفظهما اهلل ورعاهما، عزمهما على 
حتفيز القطاعني احلكومي واخلا�س للعمل على تكثيف اجلهود امل�صركة 
من اأجل تطوير وتنويع التبادل التجاري وال�صتثماري، واإقامة ال�صراكات 
يف خمتلف القطاعات وبني اأ�صحاب الأعمال ، حتقيقاً للتكامل بني البلدين 

ال�صقيقني".
واأكد املقال اأن من بني اأبرز التفاقيات التي وقعت بني البلدين تلك التي 
وقعتها " قطارات عمان" مع "الحتاد للقطارات" ، بهدف ت�صميم وتطوير 
وت�صغيل �صبكة �صكك حديدية تربط ميناء �صحار ب�صبكة ال�صكك احلديدية 
الإماراتية، م�صدداً على اأن هذا امل�صروع �صيكون مبثابة رئة اقت�صادية مهمة 
و�صريبط العا�صمة الإماراتية اأبوظبي مبيناء �صحار الذي يقع على بحر 
بحار  جميع  اإىل  وم��ن��ه  الهندي  املحيط  على  ح��واج��ز  دون  املفتوح  ع��م��ان 

العامل.
الثنائية  الأوىل  املحطة  ه��و  امل�����ص��روع  ه��ذا  " اإن   : بالقول  امل��ق��ال  واختتم 
اتفاقيات  �صيعزز  الثنائي  وان��ط��الق��ه  اخلليج"  "قطار  احل��ل��م  للم�صروع 
الذي  امل�صروع  يف  للبدء  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  اأخ��رى  ثنائية 
بقي اأحد اأحالم مواطني دول جمل�س التعاون ملا له من اأهمية اقت�صادية 

واجتماعية".
اأما �صحيفة الوطن العمانية فقالت يف افتتاحيتها : " تعد الزيارة التي قام 
بها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
، نقلة كربى يف تاريخ العالقات العمانية الإماراتية  اهلل" ل�صلطنة عمان 
�صاحب  جمعت  مباحثات  م��ن  �صملها  وم��ا  ال��زي��ارة  عك�صت  حيث   ، املمتدة 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  باأخيه  ط��ارق  بن  هيثم  ال�صلطان  اجلاللة 
التاريخ،  م��دار  على  املمتدة  الأخ��وي��ة  العالقات  عمق  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
كما عك�صت الرغبة يف تنمية تلك العالقات على كافة الأ�صعدة، والدليل 

الر�صمية  املباحثات  خالل  للقائدين  امل�صاحب  الرفيع  الر�صمي  احل�صور 
الأخوية  ال��ع��الق��ات  ل�صتعرا�س  فر�صة  مثلت  ال��ت��ي  الأخ��وي��ة  وال��ل��ق��اءات 
يف  وتنميتها  تعزيزها  و�صبل  ال�صقيقني  البلدين  بني  الرا�صخة  التاريخية 
امل�صركة،  تطلعاتهما  ويحقق  ال�صعبني  م�صالح  يخدم  مبا  املجالت  كافة 
ت�صهدها  التي  الأو�صاع  م�صتجدات  النظر حول  تبادل وجهات  اإىل  اإ�صافة 
الهتمام  ذات  والأم���ور  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال��ت��ط��ورات  وجممل  املنطقة 

املتبادل".
�صاحب  عقدها  التي  املغلقة  اجلل�صة  كانت  بالتاأكيد   "  : امل��ق��ال  واأ���ص��اف 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ���وه  ط��ارق  بن  هيثم  ال�صلطان  اجلاللة 
اقت�صرت  والتي  الأول  اأم�س   � ورعاهما  اهلل  حفظهما   � نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأم�س، مثال فر�صة للتباحث واإعطاء  اللقاء الأخ��وي يوم  عليهما، وكذلك 
النطالق  م��ن  ال�صقيقني  البلدين  مُيكن  مب��ا  زخمها  القائمة  العالقات 
ال��ن��اج��ح وحت��ق��ي��ق الأه�����داف وامل�����ص��ال��ح امل�����ص��رك��ة، ع��رب م��ا يحمالنه من 
خطط وبرامج، ت�صعى لبناء م�صتقبل واحد ل�صعبيهما العماين والإماراتي 
ال�صقيقني، ما �صيكون له اأثر اإيجابي على م�صرية العالقات، ويتنا�صب مع 

روؤية قيادتي البلدين".
لتطوير  ال��ق��ائ��دي��ن احلكيمني  �صعي  ال��ك��رمي��ة  ال���زي���ارة  " اأك����دت  واأو����ص���ح 
والثقافية  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���الق���ات 
والجتماعية، م�صتفيدين مما يجمعهما من عالقات اأخوية وثيقة ، قلما 
جند مثلها بني بلدين، ول �صيما على امل�صتوى القت�صادي، وهو اأمر يعرب 
عن الثقة املتبادلة بينهما، وهذا بف�صل وعي قيادتي البلدين خل�صو�صية 
وتفرد العالقات بني �صلطنة عمان و�صقيقتها دولة الإمارات العربية املتحدة 
العماين والإماراتي من منجزات تتحقق من  ال�صعبان  ويحقق ما ين�صده 
ال�صمو  زيارة �صاحب  اأهمية خمرجات  اأن  اإىل  املقال  واأ�صار  الزيارة".  وراء 
�صموه  ت�صريحات  عرب  جتلت  لل�صلطنة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 

التي اأكد خاللها اأن عمان حتظى مبكانة خا�صة يف قلوب الإماراتيني قيادة 
مع  جتمعه  التي  الوثيقة  الأخوية  بالعالقات  اعتزازه  عن  معرباً  و�صعباً، 
التوا�صل  بنهج  �صموه  ، منوهاً  ال�صلطان هيثم بن طارق  �صاحب اجلاللة 
الأخوي الأ�صيل الذي حتر�س عليه قيادة �صلطنة عمان ودولة الإمارات، 
موؤكداً اأن العالقات التاريخية الرا�صخة لها طابعها اخلا�س، فهي متتد يف 
ن�صيج اجتماعي وثقايف واحد، وت�صتند اإىل اأوا�صر الأخوة العميقة واجلرية 
الطيبة والتداخل العائلي والأُ�صري، بجانب قاعدة كبرية ومتنوعة ثرية 
بامل�صالح امل�صركة، معرباً �صموه عن تطلعه اإىل العمل مع جاللة ال�صلطان 
املعظم لتعزيز العالقات بني البلدين ال�صقيقني يف خمتلف املجالت، وبناء 
اأ�ص�س را�صخة للم�صتقبل امل�صرك للبلدين مبا يعود باخلري والنماء على 

�صعبيهما ويحقق تطلعاتهما اإىل الرخاء والزدهار.
واختتمت ال�صحيفة املقال بالقول : "بجانب اخلري الذي حملته الزيارة، 
الدور  تنمية  للتاأكيد على  كانت فر�صة  الأخوية  وامل�صاورات  اللقاءات  فاإن 
الإقليمي والعمل معاً على تقوية منظومة العمل اخلليجي والعمل العربي 
امل�صرك، و�صعي اجلارين ال�صقيقني نحو تعزيز اأ�ص�س ال�صالم وال�صتقرار 
والزدهار يف منطقتنا مل�صلحة �صعوبها وتطلعاتها نحو التنمية والرخاء".

من جانبها اأبرزت �صحيفة الروؤية العمانية تفا�صيل التفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي مت التوقيع عليها بني دولة الإم��ارات و�صلطنة عمان خالل 
الزيارة التي قام بها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد لل�صلطنة، وقالت 
اتفاقية   16 املتحدة على  العربية  الإمارات  ودولة  �صلطنة عمان  " وقعت 
والنقل  الأ�صا�صية  والبنية  وامل��ع��ادن  الطاقة  جم��الت  يف  تفاهم  وم��ذك��رة 
واللوج�صتيات". كما اهتمت ال�صحيفة بزيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل للمتحف الوطني العماين.. م�صرية اإىل 
اأن �صموه ا�صتمع اإىل �صرح واف عن املتحف وما يحويه من جوانب مهمة 

من تاريخ وح�صارة عمان.
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اأخبـار الإمـارات

حتت عنوان ا�ستخدام تطبيقات الطباعة الثالثية الأبعاد امل�ستدامة يف مدينة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم الن�سخة الثالثة من م�سابقة هاكاثون االبتكار  مب�ساركة 5 فرق من طالب اجلامعات

مبتكرة  وت�صاميم  اإنتاج مناذج  على 
ال����ص���ت���خ���دام���ات حتقق  وم���ت���ع���ددة 
والوظيفية  اجل��م��ال��ي��ة  الإ����ص���اف���ة 
بناء  يف  والإ���ص��ه��ام  اأب��وظ��ب��ي،  ملدينة 

من   30 نحو  امل�صابقة  وا�صتقطبت 
تخ�ص�س  ال���ب���ك���ال���وري���و����س  ط�����الب 
املواد-  هند�صة  املعمارية-  الهند�صة 
للتناف�س  وذل����ك  م��دن��ي��ة،  ه��ن��د���ص��ة 

وت�صميم  لالبتكار،  جديدة  جتربة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد لعالج 
املوؤ�ص�صية ولتاأ�صي�س  اأبرز التحديات 
الثالثية  للطباعة  ج��دي��دة  ق��اع��دة 

••  اأبوظبي -الفجر 

ن��ظ��م��ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي، 
التخطيط  ق�����ط�����اع  خ��������الل  م������ن 
اإدارة  الأداء-  واإدارة  ال�صراتيجي 
الثالثة  الن�صخة  والبتكار،  املعرفة 
البتكار"  "هاكاثون  م�صابقة  م��ن 
تطبيقات  "ا�صتخدام  ع��ن��وان  حت��ت 
الطباعة الثالثية الأبعاد امل�صتدامة 
على  وذل����ك  اأبوظبي"،  م��دي��ن��ة  يف 
مدى يومني يف قاعة البتكار باملبنى 
الرئي�صي للبلدية، برعاية جمموعة 
الحتاد للطريان. و�صارك يف الدورة 
الثالثة من امل�صابقة 5 فرق خمتلفة 
من نخبة طالب اجلامعات والكليات 
الإم���ارات، بهدف تعزيز م�صاركة  يف 
البتكارية  امل����ب����ادرات  يف  ال���ط���الب 
وتطوير مهاراتهم، وكذلك ت�صجيع 
الإب����������داع وال���ت���ط���وي���ر يف جم����الت 

البلدية وتطبيقاتها. 

ملوقعها  ت��ع��زي��زاً  امل��دي��ن��ة  الأب���ع���اد يف 
الريادي يف هذا املجال.

امل�صابقة  ي����وم����ي  خ������الل  مت  ك���م���ا 
تنظيم العديد من الور�س وجل�صات 
ونبذة  ملخ�س  وت��ق��دمي  ال��ن��ق��ا���س، 
عن بلدية مدينة اأبوظبي ومو�صوع 
ت��وزي��ع وتنظيم  ال��ت��ح��دي، وك��ذل��ك 
ال�����ف�����رق وامل�����ج�����م�����وع�����ات، وع����ر�����س 
اختيار  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��خ��رج��ات، 
بالدورة  ال���ف���ائ���زة  ال���ف���رق  وت���ك���رمي 

الثالثة من امل�صابقة.
البتكار  هاكاثون  اأن  بالذكر  جدير 
و�صناعة  البتكار  اأدوات  اإح��دى  هو 
ملعاجلة  اجلماعي  والعمل  احل��ل��ول 
م�������ص���اك���ل الأع������م������ال وال���ت���ح���دي���ات 
املجتمعية،  ل��ل��خ��دم��ات  ال��واق��ع��ي��ة 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وحت���ر����س 
ا���ص��ت��ق��ط��اب واخ��ت��ي��ار الطالب  ع��ل��ى 
امل�صاركني والفرق الفائزة بامل�صابقة 

وفقاً ملعايري و�صروط معينة.

�سرطة اأبوظبي تعزز وعي املجتمع باجلرائم االإلكرتونية امل�ستحدثة
•• اأبوظبي - الفجر

املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  نظمت 
بالتعاون  املجتمع   اأم���ن  ق��ط��اع  يف 
الإ�صالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ص��رف  م��ع 
حذر"  خ���ل���ك  "حملة  اإط�������ار  ويف 
الوقاية  حول  توعوية  حما�صرات 
والحتيال  ال��ن�����ص��ب  ج���رائ���م   م��ن 
الإل��ك��روين وذل��ك يف مقر املركز 
الهندي  والج���ت���م���اع���ي  ال���ث���ق���ايف 
باأبوظبي ويف مبنى ق�صم ال�صرطة 

املجتمعية مبنطقة الظفرة.
امل��ح��ا���ص��رة حم��م��د عي�صى  واأل���ق���ى 
مكافحة  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  ال��ب��ل��و���ص��ي 
الح����ت����ي����ال مب�������ص���رف اأب���وظ���ب���ي 
الإ���ص��الم��ي م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة توعية 

للحمهور وذلك عرب التوا�صل مع 
ال��رق��م املجاين  اأم���ان على  خ��دم��ة 
بوا�صطة  اأو   "8002626"
الر�صائل الن�صية "2828" اأو عرب 
aman@" اللكروين  الربيد 

من  adpolice.gov.ae" اأو 
للقيادة  ال���ذك���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  خ���الل 
العامة ل�صرطة اأبوظبي، ويف حالة 
واإبالغ  بالبنك  الت�����ص��ال  الن�صب 

اأقرب مركز �صرطة .
اأعربت   ، امل���ح���ا����ص���رة  ن��ه��اي��ة  ويف 
�صكرها  ع����ن  ال���ه���ن���دي���ة  اجل���ال���ي���ة 
اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  للقيادة 
ال�صالمي،  اأب���وظ���ب���ي  وم�������ص���رف 
وتعزيز  ن�صر  يف   الكبري  لدورهما 
حول  املجتمع  �صرائح  لدى  الوعي 

اللكروين،  والح��ت��ي��ال  الن�صب 
وعدم  الرد على املكاملات املجهولة 
اأو  الإل��ك��روين  ال��ربي��د  ر�صائل  اأو 

الر�صائل الهاتفية امل�صبوهة.
ورك�������زت امل���ح���ا����ص���رة ال���ث���ان���ي���ة  يف 
الوعي  ت���ع���زي���ز  ع����ل����ى   ال����ظ����ف����رة  
الن�صب  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ب��ال��وق��اي��ة 
وتوعية  والإل����ك����روين  ال��ه��ات��ف��ي 
باتخاذ  واجل��م��ه��ور  البنك  ع��م��الء 
عمليات  م����ن  واحل�������ذر  احل���ي���ط���ة 
الهاتفي  وال���ن�������ص���ب  الح����ت����ي����ال 
والإغراءات الوهمية التي يقدمها 
واإيهامهم  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��ح��ت��ال��ون 

بالفوز بجوائز مالية.
املجتمعية   ال�صرطة  اإدارة   وقدمت 
�صرطة"  "كلنا  مب���ب���ادرة  ت��ع��ري��ف��اً 

الن�صب  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  املجتمع 
جهود  اإىل  لف����ًت����ا   ، والح����ت����ي����ال 
اجلهات املعنية يف الوقاية وجتنيب 
الن�صب  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع  اأف�����������راد 

الهاتفي.
التدابري  م����ن  ع�����دد  اإىل  واأ������ص�����ار 
م�صاركة  ع�����دم  م��ن��ه��ا  ال���وق���ائ���ي���ة 
اأي  مع  ال�صرية  البنكية  املعلومات 
�صخ�س ، �صواء اأكانت كلمات املرور 
امل�صرفية  ب���اخل���دم���ات  اخل���ا����ص���ة 
التعريف  اأرق���ام  اأو  الأن��رن��ت  عرب 
باأجهزة  اخل���ا����ص���ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
الأم����ان  رق����م  اأو  الآيل  ال�������ص���راف 
موؤكًدا  املرور،  كلمة  "CCV" اأو 
الرقابة  م�����ص��اع��ف��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
باأ�صاليب  وتوعيتهم  الأب��ن��اء  على 

التي ت�صهم يف احلفاظ على الأمن 
امل�صركة  امل�����ص��وؤول��ي��ة  روح  وت��ع��زز 
املواطنني  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ب����ني 

واملقيمني. 
اجلمهور  اأبوظبي  �صرطة  ودع��ت   
ال���ت���ج���اوب م���ع الأرق�����ام  اإىل ع����دم 
على  واملحافظة  الغريبة  الهاتفية 
وبيانات  البنكية  املعلومات  �صرية 
ال���ب���ط���اق���ات الإئ���ت���م���ان���ي���ة واإب������الغ 
فور  املخت�صة  ال�صرطية  الأج��ه��زة 
اأو  غريب  هاتفي  اإت�صال  ا�صتقبال 

ر�صالة مريبة.
واأك�����دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الإ����ص���راع  يف 
اأي ات�صالت احتيالية  الإبالغ عن 
جمهولني  ق���ب���ل  م����ن  م�����ص��ب��وه��ة 
امل�صرفية  ب���ال���ب���ي���ان���ات  ت���ط���ال���ب 

تنظيم  مت  و  ل��ه��ا  �صحية  ال���وق���وع 
احلملة  ع����ن  ت���وع���وي���ة  م�����ص��اب��ق��ة 

الهاتفي  الن�صب  واأ���ص��ال��ي��ب  ط��رق 
ليتجنبوا  الإل��ك��روين  والحتيال 

ابوظبي  م�صرف  ووزع  للح�صور  
الإ�صالمي اجلوائز للفائزين .

رئي�س وزراء ماليزيا يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام

جامع  ماليزيا،  مملكة  وزراء  رئي�س  يعقوب  �صربي  اإ�صماعيل  معايل  زار 
ال�صيخ زايد الكبري يف اأبوظبي، يرافقه وفد ي�صم �صعادة خالد غامن الغيث 
الر�صمية  زيارته  املرافق، وذلك خالل  والوفد  الدولة لدى ماليزيا  �صفري 

للدولة.
وا�صتهل معاليه والوفد املرافق له اجلولة بزيارة �صريح املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - حيث توجه اجلميع بالدعاء 
له بالرحمة واملغفرة، م�صتذكرين اإرثه ونهجه احلكيم الذي اأ�صهم يف تعزيز 

ثقافة الت�صامح والتعاي�س وال�صالم بني خمتلف �صعوب العامل.

وجتول معاليه والوفد املرافق ي�صطحبهم �صعادة الدكتور يو�صف العبيديل؛ 
واأروقته  ق��اع��ات اجل��ام��ع  الكبري يف  زاي���د  ال�صيخ  م��رك��ز ج��ام��ع  ع��ام  م��دي��ر 
للتعاي�س  الداعية  ر�صالة اجلامع احل�صارية  اخلارجية، حيث تعرفوا على 
املوؤ�ص�س،  الوالد  وقيم  ماآثر  املنبثقة من  الآخ��ر؛  على  والنفتاح  والت�صامح 
وال��دور الكبري الذي يقوم به مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري يف التعريف 
خمتلف  بني  احل�صاري  التوا�صل  وتعزيز  ال�صمحة،  الإ�صالمية  بالثقافة 

الثقافات وال�صعوب حول العامل.
الثقافيني  الأخ�صائيني  اأح���د  خ��الل  م��ن  امل��راف��ق  وال��وف��د  معاليه  واط��ل��ع 
وبديع  اجلامع  وجماليات  الكبري،  ال�صرح  تاأ�صي�س  تاريخ  على  املركز  لدى 
فنون العمارة الإ�صالمية التي جتلت بو�صوح يف جميع زواياه، وما يحويه 

اجلامع من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به احل�صارة الإ�صالمية على 
مر الع�صور من فنون وت�صاميم هند�صية التقت على اختالفها وتنوعها يف 
ت�صميم اجلامع، لتعك�س جمال ان�صجام الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي 

واحد.
نور"  "ف�صاءات من  ن�صخة من كتاب  اإه��داء معاليه،  الزيارة، مت  ويف ختام 
اأح���د اإ����ص���دارات م��رك��ز ج��ام��ع ال�صيخ زاي���د ال��ك��ب��ري، ال���ذي ي�صم ع���ددا من 
"ف�صاءات من نور" للت�صوير ال�صوئي  اللقطات وال�صور اخلا�صة بجائزة 
يف  الإ�صالمية  العمارة  جماليات  وت��ربز  دوري،  ب�صكل  املركز  ينظمها  التي 
"بيوت اهلل" الذي يتناول  اإهدائه ن�صخة من كتاب  اإىل  اجلامع، بالإ�صافة 

تاريخ اجلوامع يف التاريخ الإ�صالمي مبا فيها جامع ال�صيخ زايد الكبري.

رئي�س وزراء ماليزيا 
يغادر البالد

•• اأبوظبي -وام

اإ�صماعيل �صربي يعقوب رئي�س  اأم�س، معايل  البالد  غادر 
ب��ع��د زي�����ارة ع��م��ل اإىل  ال�����ص��دي��ق��ة  وزراء مم��ل��ك��ة م��ال��ي��زي��ا 

الدولة.
وكان يف وداعه والوفد املرافق، لدى مغادرته مطار الرئا�صة 
يف اأبوظبي معايل اأحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دولة 

وعدد من امل�صوؤولني.

حممد القرقاوي: حممد بن را�سد قائد يدرك اأهمية التحرك والتغيري والتطوير 
•• دبي-وام

اأعلن معايل حممد عبداهلل القرقاوي، وزير �صوؤون 
اأمني  ال��ع��رب  ن��واب��غ  رئي�س جلنة  ال���وزراء  جمل�س 
اآل مكتوم  را�صد  بن  عام موؤ�ص�صة مبادرات حممد 
العاملية، عن تفا�صيل مبادرة "نوابغ العرب" التي 
اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
كاأكرب  امل��ا���ص��ي  يناير  يف  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 

حراٍك علمي يف العامل العربي.
ت��ق��ام حت��ت مظلة موؤ�ص�صة  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ت��ه��دف 
اإىل  العاملية  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  م��ب��ادرات 
ل�صتك�صاف  ومتكاملة  م�صتدامة  منظومة  ب��ن��اء 
اأثرهم  وت��ع��ظ��ي��م  ال���ع���رب���ي،  ال���ع���امل  يف  ال���ن���واب���غ 
واإ�صهاماتهم العلمية وم�صاريعهم على املجتمعات 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ت�����ص��دي ل��ظ��اه��رة ه��ج��رة ال��ع��ق��ول يف 
ال���ع���امل ال��ع��رب��ي م���ن خ���الل خ��ل��ق ف��ر���س واع���دة 

للنوابغ العرب.
ال�صمو  �صاحب  اأن  القرقاوي  حممد  معايل  اأك��د 
يدرك  ق��ائ��د  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
ويراهن  وال��ت��ط��وي��ر،  والتغيري  ال��ت��ح��رك،  اأه��م��ي��ة 
الطموحات  �صقف  ل��رف��ع  ال��ع��رب��ي  الإن�����ص��ان  ع��ل��ى 
على م�صتوى املنطقة ما جعلنا نوؤمن اإن الإن�صان 

العربي ي�صتطيع حتقيق امل�صتحيل.
�صاحب  "قّدم  القرقاوي:  حممد  معايل  واأ�صاف 
للعامل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
جت���رب���ة مل��دي��ن��ة ع���رب���ي���ة، ت��ع��د م���ن اأف�������ص���ل مدن 
العامل وفق خمتلف املوؤ�صرات والتقارير... فدبي 
املدن  م��ن  وت��ع��د  خم��ت��ل��ف��ة،  جن�صية   200 ت�����ص��م 
الأكر اأمان عاملياً.. وت�صم 17 مدينة يف مدينة 
والإعالم،  والتقنية،  وامل��ال��ي��ة،  للعلوم،  واح����دة... 

والت�صميم وغريها".
واأكد حممد القرقاوي اأن مبادرة "نوابغ العرب" 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي����ة  تعك�س 
اإىل تفعيل حراك علمي  الرامية  اآل مكتوم  را�صد 
واإبداعي يف كافة اأرجاء املنطقة، حيث وجه �صموه 
ب��ت��ك��رمي ال��ن��واب��غ ع��ن ك��ل ف��ئ��ة م��ن ف��ئ��ات املبادرة 
العرب،  للنوابغ  را�صد  بن  حممد  بجائزة  ال�صتة، 
التي تقّدر بقيمة مليون درهم عن كل فئة بهدف 
دعم م�صاريع واأبحاث النوابغ حيث �صيقام �صنوي 
العرب  نوابغ  قائمة  وعن  الفائزين  لالإعالن عن 
لدعمهم على القيام بدورهم الإيجابي واحل�صاري 

على م�صتوى املنطقة.
ن�صعر  ما  "بقدر  القرقاوي:  حممد  معايل  وق��ال 

بيت احلكمة ومنجزات  بكل ما حتقق يف  بالفخر 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  علمنا  العلمية...  ال��ع��رب 
حممد بن را�صد اآل مكتوم اإننا باإمكاننا كعرب اأن 
نحقق اإجنازات علمية مل حتقق يف التاريخ... لأول 
مرة على م�صتوى التاريخ و�صل العرب اإىل املريخ، 
باأيديهم،  �صناعية  اأقماراً  العرب  �صّنع  مرة  لأول 
ولأول مرة ولأطول مرة العرب يف مهمة لهم على 

�صطح حمطة الف�صاء الدولية".
العلم  ب��ني  الوثيق  الرت��ب��اط  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
والقراءة، لفتاً اإىل اأهمية م�صروع حتدي القراءة 
العربي الذي اأطلقه ورعاه ال�صيخ حممد بن را�صد 
ملواجهة  وفعاًل  موؤثراً  منوذجاً  لي�صّكل  مكتوم  اآل 
الكبري يف ن�صب القراءة على امل�صتوى العاملي حيث 
اأك����ر م��ن 78 م��ل��ي��ون طالب  ���ص��ارك يف امل���ب���ادرة 

مبعدل قراءة بلغ 50 كتابا �صنوياً لكل طالب.
واأ�صاف معاليه اأن امل�صاريع التنموية التي اأطلقها 
خلدمة  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

املنطقة ا�صتفاد منها ما يزيد عن 91 مليونا.
ت�صّكل  التي  العرب"  "نوابغ  م��ب��ادرة  اأهمية  وع��ن 
ن�صر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��ع��رف��ي��ة  للم�صاريع  ام���ت���داداً 
الوعي العلمي يف املنطقة وجمابهة اجلهل واآثاره، 
اأن  اإىل   KPMG �صركة  اأجرتها  درا�صة  اأ���ص��ارت 
2 ترليون  اأكر من  العربي  العامل  اجلهل يكلف 

دولر اأمريكي.
جاء ذلك خالل فعالية عقدت يف متحف امل�صتقبل، 
ل��الإع��الن ع��ن تفا�صيل امل��ب��ادرة ال��ت��ي ت��ق��ام حتت 
مظلة موؤ�ص�صة مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
العاملية، وتخللها توقيع �صراكات ا�صراتيجية مع 
�صركة "كي بي اإم جي" و�صركة "لينكد اإن" العاملية، 

و�صركة "ميتا"، و�صركة "جمّرة".
ك��م��ا ج����رى خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ك�����ص��ف ع���ن فئات 
الطبيعية /الفيزياء،  العلوم  املبادرة والتي ت�صمل 
الكيمياء، والريا�صيات/، والطب، والأدب والفنون، 
والعمارة  والتكنولوجيا،  والهند�صة  والقت�صاد، 
والت�صميم، اإ�صافة اإىل الإعالن عن اآلية الر�صح 

عليهم  تنطبق  ��ن  مِمَ لالأفراد  ميكن  اإذ  والختيار 
�صمن  ليكونوا  اأنف�صهم  تر�صيح  املطلوبة  املعايري 
العامل  يف  للموؤ�ص�صات  ميكن  كما  ال��ع��رب،  ن��واب��غ 
العربي، واجلامعات، ومراكز البحث تقدمي ملف 
تر�صيح. على اأن يتم مراجعة الر�صيحات �صنوياً، 
املبادرة  فئات  من  فئة  كل  عن  جمموعة  لختيار 
لتكوين قائمة نوابغ العرب �صنوياً، و�صيتم اختيار 
ليتم تكرميهم مبيدالية  فئة  واح��د عن كل  فائز 

حممد بن را�صد للنوابغ العرب.
من  ال��ر���ص��ح  ل��الأف��راد  ميكن  الر�صيح  خ��ط��وات 
���ح عرب  خ�����الل ت��ع��ب��ئ��ة وت����ق����دمي من������وذج ال���ر����صُّ
ملجموعة  وف��ق��اً  ال��ع��رب  ل��ن��واب��غ  ال��رق��م��ي��ة  املن�صة 
اجتياز  تت�صمن  التي  وال�صوابط  ال�����ص��روط  م��ن 
من  والتحقق  الأ�صا�صية،  املعايري  تقييم  مرحلة 
ح، ومن  جميع املعلومات والوثائق املذكورة للُمر�صَّ
متخ�ص�صة  جلنة  قبل  م��ن  حني  املُر�صَّ تقييم  ث��م 
م��ن اخل���رباء حت��ت اإ���ص��راف �صركة ك��ي ب��ي اإم جي 

وبح�صب جمموعة حمددة من معايري التقييم.
وت�صمل معايري التقييم حجم الإجناز واأثره على 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، والع����راف الأك��ادمي��ي والعاملي 
العمل،  اأو  ال��ف��ك��رة  وث���راء  اأ���ص��ال��ة  وم���دى  للعمل، 
البحث  مب��ج��ال  املرتبطة  والإم��ك��ان��ات  وال��ُف��ر���س 
واملوهبة  التفوق  العمل، عالوة على  اأو  الفكرة  اأو 

ال�صتثنائية يف جمال الخت�صا�س.
من  جمموعة  الر�صيح  ملف  يت�صمن  اأن  ويجب 
املوؤ�ص�صات  يف  الزمالة  اأو  الع�صوية  مثل  املعايري 
املرتبطة  امل��ن��ظ��م��ات  اأو  البحثية،  اأو  الأك��ادمي��ي��ة 
والعلمية،  الأكادميية،  والعتمادات  بالتخ�ص�س، 
وامل��ه��ن��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة مب���ج���ال ال���ع���م���ل، واجل���وائ���ز 
وال�صهادات التقديرية يف جمال العمل، اإ�صافة اإىل 
املجالني  التو�صية يف  املُنجزة، وخطابات  امل�صاريع 

الأكادميي واملهني.
امل��ل��ح��وظ يف جمال  الأث����ر  امل���وؤه���الت  ت�صمل  ك��م��ا 
العمل، واملن�صورات والنظريات والأفكار املطروحة 
الطيبة،  وال�����ص��م��ع��ة  امل�����ص��داق��ي��ة  ذات  امل��ن�����ص��ات  يف 

و�ِصِجل الإجنازات الأكادميية واملهنية.
الإ�صراف  اإىل  العرب"  "نوابغ  م���ب���ادرة  وت�����ص��ع��ى 
اأ���ص��ح��اب املواهب  ع��ل��ى ال��ن��واب��غ امل��ت��م��ي��زي��ن م���ن 
واملخرعني  واملفكرين  العلماء  من  ال�صتثنائية 
�صتى  يف  ال��ع��رب  واملبدعني  املتميزين  واملبتكرين 
وخمترباتهم،  اأبحاثهم  يف  لرعايتهم  امل��ج��الت، 
اأكرب  مع  وربطهم  واأف��ك��اره��م،  قدراتهم  وتطوير 
ال�صركات العاملية، اإ�صافة اإىل التعاون مع ال�صركاء 
ومتكينهم  لرعايتهم  والعامليني  ال�صراتيجيني 
الإي��ج��اب��ي يف  اأث��ره��م  وتعظيم  اأف��ك��اره��م  لتطوير 
ال�صنوات  امل���ب���ادرة خ���الل  ت��ع��ت��م��د  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة. 
اخلم�س املقبلة، على اإ�صراك احلكومات واجلامعات 
النوابغ  العربي يف دعم  العامل  البحث يف  ومراكز 
العرب يف خمتلف املجالت، ومتكينهم وتقديرهم، 
م�صتقبل  اإىل  للو�صول  اأف��ك��اره��م  يف  وال�صتثمار 

اأف�صل للعامل العربي والعامل ب�صورة عامة.
تقود دول��ة الإم���ارات اليوم اأك��رب عملية بحث من 
نوعها على م�صتوى العامل العربي، لإيجاد وبناء 
عربية  واإبداعية  وفكرية  وعلمية  معرفية  نخبة 
يف  ومتميز  واإب��داع��ي  معريف  جمتمع  ن��واة  ت�صكل 
للمجتمع  م�صافة  نوعية  وقيمة  العربي  الوطن 

العلمي والإبداعي يف العامل.
ل�صتك�صاف  متكاملة  خطة  على  امل��ب��ادرة  وت��ق��وم 
النوابغ والإ�صراف عليها خالل 5 �صنوات متتالية، 
�صنوياً،  العرب  النوابغ  ن�صر قائمة  ويت�صمن ذلك 

وتكرميهم.
العرب من  النوابغ  املبادرة على متكني  كما تن�س 
ل��ه��م، للم�صاركة  امل��ط��ل��وب  ال��دع��م  ت��وف��ري  خ���الل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  التنموية يف  ال��ربام��ج  يف 
املتحدة وعلى م�صتوى العامل العربي ككل، ف�صاًل 
عن توفري املوارد املطلوبة، ليتمكنوا من موا�صلة 
مع  بال�صراكة  وم�صاريعهم  اأبحاثهم  على  العمل 

كربى ال�صركات يف جميع اأنحاء العامل.
النوابغ  ع��ن  ال��ب��ح��ث  العرب"  "نوابغ  ت�صتهدف 
امل���واه���ب والعقول  اأ���ص��ح��اب  امل��ت��ف��وق��ني م���ن  م���ن 

والإب����داع����ات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��م��ي��زة، وال���ص��ت��ث��م��ار يف 
حيث  وعلومهم،  ومعارفهم  وطاقاتهم  قدراتهم 
ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة متكاملة  امل����ب����ادرة ع��ل��ى  ���ص��ت��ع��م��ل 
العربي، ومتكينهم،  العامل  النوابغ يف  ل�صتك�صاف 
اإ�صهاماتهم  وت��ع��ظ��ي��م  وت���ق���دي���ره���م،  ودع���م���ه���م، 
العربية،  املجتمعات  على  وم�صاريعهم  العلمية، 
مبا ي�صنع جياًل من العلماء واملفكرين القادرين 
الأجيال  وت�صجيع  ال��ع��رب��ي  احل����راك  ق��ي��ادة  ع��ل��ى 
العربية القادمة. كما ت�صعى املبادرة اإىل بناء �صبكة 
املواهب  واأ�صحاب  والعلماء  املفكرين  من  عربية 
وحتقيق  واح��د  عربي  كفريق  للعمل  ال�صتثنائية 
النه�صة العلمية القادرة على تعزيز وت�صريع منو 

اقت�صاد املعرفة يف العامل العربي.
القطاعات  م���ن  ع�����دداً  العرب"  "نوابغ  وت�����ص��م��ل 
ت��ع��د ركيزًة  وال���ت���ي  احل��ي��وي��ة وال���ص��رات��ي��ج��ي��ة، 
خمتلف  يف  وال��ت��ط��ور  ال���ري���ادة  لتحقيق  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
الطبيعية مثل  ال��ع��ل��وم  ذل���ك  امل��ج��ت��م��ع��ات، مب��ا يف 
والبيولوجيا  وال��ك��ي��م��ي��اء  ال��ف��ي��زي��اء  ال��ري��ا���ص��ي��ات 
والأدب  وال��ط��ب،  ال��ف��رع��ي��ة،  وجم��الت��ه��ا  البيئية، 
والتكنولوجيا،  والهند�صة  والقت�صاد،  والفنون، 

والعمارة والت�صميم.

جائزة نوابغ العرب.
مُتنح جائزة نوابغ العرب للعلوم الطبيعية، لالأفراد 
���ص��اه��م��وا يف حت��ق��ي��ق الك��ت�����ص��اف��ات، وتعزيز  مم��ن 
اأما  الطبيعية،  العلوم  مبجالت  املرتبطة  املعرفة 
عن فئة الطب، مُتنح اجلائزة ملن �صاهم يف حتقيق 
الكت�صافات وتعزيز املعرفة يف اأي من املجالت ذات 
ال�صلة بالطب، يف حني تقدم نوابغ العرب جائزة 
اأو  اأدب��ي  اإن�صاء عمل  �صاهم يف  والفنون، ملن  الأدب 
فني يحفز الإثراء الثقايف والجتماعي والفكري 

ويحقق اأثراً ايجابياً على املجتمع.

ويف املجال القت�صادي، مُتنح جائزة نوابغ العرب 
اأو  ا�صراتيجيات  اأو  حلول،  تطوير  يف  �صاهم  ملن 
تاأثرياً  اأحدثت  وجزئية  كلية  اقت�صادية  �صيا�صات 
اإيجابياً على املجتمعات، على اأن مُتنح جائزة نوابغ 
العرب للهند�صة والتكنولوجيا ملن �صاهم يف حتقيق 
الأبحاث  اأو  والبتكارات،  الخراعات  اأو  التقدم، 
يف  اأما  والتكنلوجيا،  الهند�صة  مبجالت  املرتبطة 
جمالت العمارة والت�صميم، مُتنح اجلائزة للفرد 
املعرفة  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ق��دم  ���ص��اه��م يف حتقيق  ال���ذي 
ال��ف��ن��ي��ة ح����ول ال��ت�����ص��م��ي��م والب���ت���ك���ار يف جمالت 
للت�صميم  الفرعية  واملجالت  املعمارية  الهند�صة 
وم��ف��ه��وم��ه ال���ع���ام، مم��ا مي��ه��د ال��ط��ري��ق لتطوير 
يف  الت�صميم  بتطبيقات  مرتبطة  ج��دي��دة  حلول 
حت�صني  يف  والت�صميم  العمارة  ودور  املجتمعات، 

جودة احلياة.

هجرة العقول من الوطن العربي..
الت�صدي  يف  م�صريتها  الإم������ارات  دول����ة  ت��وا���ص��ل 
ل��ه��ج��رة ال��ع��ق��ول يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث تعمل 
العلمية  والب��داع والكت�صافات  البتكار  على دعم 
املهجر على  ن��واب��غ  ي�صجع  امل��ج��الت، مب��ا  �صتى  يف 
و�صع ب�صمتهم يف الوطن العربي، ون�صر اأبحاثهم 
والخراعات  الب��ت��ك��ارات،  على  والعمل  العلمية، 
يف  العرب"  "نوابغ  وت��اأت��ي  امل��ج��الت.  خمتلف  يف 
خطوة اأ�صا�صية لتحقيق النه�صة العلمية يف العامل 
لهجرة  ال�صلبية  للتداعيات  والت�صدي  ال��ع��رب��ي، 
العربي  ال��ع��امل  واأن  خا�صة  املنطقة،  يف  ال��ع��ق��ول 
الفر�س  م��ن  وال��ع��دي��د  ���ص��ن��وي��اً،  امل��ل��ي��ارات  يخ�صر 
ال��ت��ن��م��وي��ة ب�����ص��ب��ب ه���ج���رة ال��ع��ل��م��اء، واخل������رباء، 
واملفكرين، والأطباء، واملهند�صني �صنوياً، يف حني 
الغرب  يف  الخ����راع  ب����راءات  م��ن  الآلف  ُت�صجل 

ملخرعني ومبتكرين عرب.

را�سد  بن  حممد  روؤية  تعك�س  العرب  نوابغ  • مبادرة 
والأبحاث  امل�ساريع  لدعم  النوابغ  • تكرمي 

فئة  لكل  درهم  مليون  تبلغ  بجائزة  فئات   6 ت�سمل  •املبادرة 

�سعيد النظري:نوابغ العرب ت�ستهدف اأملع العقول العربية
•• دبي-وام

مدير  النظري  �صعيد  �صعادة  قال 
عام املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب اإن 
مبادرة "نوابغ العرب" تعمل على 
اأ�صا�س منظومة متكاملة من اأجل 
العربية  ال��ع��ق��ول  اأمل���ع  ا�صتك�صاف 
واملفكرين  ال���ع���ل���م���اء  ومت����ك����ني 
كالعلوم  ال���ق���ط���اع���ات  ����ص���ت���ى  يف 
الطبيعية والهند�صة والت�صالت 
والريا�صيات والفيزياء وغريها .

واأو�صح يف ت�صريحات ل�)وام( على 
للك�صف  ال�صحفي  املوؤمتر  هام�س 
كانت  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  امل����ب����ادرة  ع���ن 
العاملية  العلمية  النه�صة  اأ�صا�س 
الأبحاث  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ح��ي��ث   ،
والدرا�صات بداأت على اأيدي علماء 
دورهم  مثمناً   ، ب��الأ���ص��ا���س  ع���رب 
ال���ص��ت��م��رار يف  و����ص���رورة  العلمي 

تكرمي جهودهم العلمية .
ولفت �صعادته ، اإىل اأن تلك املبادرة 
جميع  ت�صم  وا���ص��ع��ة  من�صة  تعد 

وغريهم .
احلايل  اجل���ي���ل  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار، 
ميتلك عقول ومواهب ميكنها اأن 
ت�صاعف ذلك الأثر يف اأن ت�صاهم 
ومنها   ، اجل���اري���ة  ال��ت��ح��ولت  يف 
العاملية  وامل�����ب�����ادرات  الإجن��������ازات 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ترعاها  وال��ت��ي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
، م�صيفاً اأن اجلامعات واملوؤ�ص�صات 
اأحد املكونات وال�صراكات  العلمية 
العرب"  "نوابغ  ملبادرة  الرئي�صية 
"نوابغ العرب" هدفها  اأن  . واكد 
املواهب  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ت�����ص��ل��ي��ط 
تكت�صف  مل  ال���ت���ي  والب����ت����ك����ارات 
النوابغ  ت��ل��ك  ع���ن  وال��ب��ح��ث  ب��ع��د 
يقدم  مثلما   : وق����ال  وت��ك��رمي��ه��ا 
الغرب جائزة نوبل ، لدينا جائزة 
اأرفع  تعد  والتي  العرب"  "نوابغ 
للباحث  ت��ق��دي��ر  واأق�����ص��ى  و����ص���ام 
اآل��ي��ة عمل  اإىل  ، م��ن��وه��اً  وامل��ف��ك��ر 
اللجان املخت�صة والتي ت�صتك�صف 

تلك الأعمال البتكارية.

الفئات  وجميع  املختلفة  امل�صاريع 
����ص���واء م���ن ط���الب اجل��ام��ع��ات اأو 
احلكومات  اإىل  و�صوًل  املوؤ�ص�صات 
الرئي�صي  ال���ه���دف  اأن  م����وؤك����داً   ،
ه��و ال��ت��ك��ات��ف وال��ع��م��ل ج��ن��ب��اً اإىل 
م�صرية  ا�صتكمال  اأج��ل  من  جنب 
اأمثلة  ولدينا   ، العربية  النه�صة 
ك���ث���رية ل����ص���ه���ام���ات ام���ت���دت اإىل 
ال���ع���امل م��ث��ل جن��ي��ب حم���ف���وظ ، 
اأح��م��د زوي��ل و���ص��وًل لزها حديد 
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اأخبـار الإمـارات
اتفاقية تعاون بني معهد التكنولوجيا التطبيقية وجاهزية

•• اأبوظبي-وام

والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يف  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  وق��ع 
لتطوير  م�����ص��رك  ت��ع��اون  "جاهزية" ات��ف��اق��ي��ة  وب��رن��ام��ج  وامل��ه��ن��ي  التقني 
التابعة  ال�صحية  للعلوم  فاطمة  كلية  يف  والبحثية  التعليمية  الأن�صطة 
ل�"اأبوظبي التقني" يف جمال طب املجتمع وطب الطوارئ با�صتخدام وحدات 

تدريبية متنقلة وم�صت�صفى ميداين.
ال��ع��ور م��دي��ر ع��ام معهد  امل��ن��ان  اأح��م��د عبد  ال��دك��ت��ور  وق��ع التفاقية �صعادة 
التكنولوجيا التطبيقية يف مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 

و الدكتور عادل ال�صامري الرئي�س التنفيذي ل�"جاهزية".
وت�����ص��ه��م الت��ف��اق��ي��ة يف ب��ن��اء ق����درات ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة واخل��ري��ج��ات وتعزيز 
موحد  منهج  �صمن  والطارئة  املجتمعية  الطبية  لال�صتجابة  جاهزيتهن 

ومعتمد دوليا وفق اف�صل املعايري العاملية.
تدريب  تت�صمن  التفاقية  اإن  العور  املنان  عبد  اأحمد  الدكتور  �صعادة  وقال 
لالأرواح  املنقذة  الأول��ي��ة  الإ�صعافات  ح��ول  متطورة  ب��رام��ج  وف��ق  الطالبات 
والتعامل مع ال�صدمات واإدارة الكوارث ا�صافة اىل دورات تدريبية يف التطوع 
ال�صحي املجتمعي التخ�ص�صي، مبا يك�صبهم مهارات ميدانية عالية اجلودة 
يف طب املجمع وطب الطوارئ والتطوع ال�صحي، واملجالت ال�صريرية وغري 
ال�صريرية و جهود حت�صني اخلدمات، بجانب تنظيم ور�س العمل املتخ�ص�صة 
حول منهجيات البحث وامل�صروعات املرتبطة بالبتكار يف الرعاية ال�صحية، 
وا���ص��ت��ك�����ص��اف ف��ر���س ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون يف امل���ج���الت الأك��ادمي��ي��ة والبحثية 
تنمية  ي�صاهم يف  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  ال�صاملة،  ال�صحية  ب��اجل��ودة  والرت��ق��اء 
املواهب يف الدولة وتعزيز متيز قطاع الرعاية ال�صحية يف املنطقة . واأو�صح 
"اأبوظبي التقني" التي  اأن التفاقية تن�صجم مع اخلطة ال�صراتيجية يف 

من اأهم مالحمها �صرورة التعاون املتطور مع خمتلف املوؤ�ص�صات احلكومية 
املوؤ�ص�صات  طموحات  مع  تتوافق  وا�صحة  روؤي��ة  وف��ق  تعمل  التي  واخلا�صة 
اإن  وقال  ال�صحية.  للعلوم  فاطمة  كلية  التقني" ومنها  ل�"اأبوظبي  التابعة 
والطبي  ال�صحي  القطاع  رف��د  ت�صتهدف  متخ�ص�صة،  برامج  تقدم  الكلية 
تبادل  على  تن�س  التفاقية  اأن  اىل  م�صريا  اجل���ودة،  عالية  وطنية  ب��ك��وادر 
لإتقان  و"جاهزية"  ال�صحية،  للعلوم  فاطمة  كلية  بني  وال��دع��م  اخل��ربات 
الأداء املهني يف تقدمي الرعاية الطبية، مبا يجعل الكلية مركزا معتمدا يف 
التدريب من قبل جاهزية، وكافة اجلهات املعني. واأ�صاف اأن التفاقية تعنى 
يف  العلمي  البحث  تقدم  ودع��م  ال�صحي،  التعلم  وم�صادر  التدريب  بتوفري 
القطاع ال�صحي، مبا ي�صمن التاأهيل امل�صتمر للكوادر الوطنية ملواكبة اأف�صل 
اخلدمات  ج��ودة  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  عامليا  والإداري����ة  ال�صحية  املمار�صات 
مهاراتهم  وتعزيز  العملي،  للتدريب  للمواطنني  من�صة  وتوفري  ال�صحية 

الإكلينيكية من خالل برامج معدة وفقا لأف�صل املمار�صات الدولية بهدف 
تطوير اأدائهم املهني لتاأمني فر�س العمل بعد التخرج، ولي�صكلوا م�صتقبل 
الرعاية ال�صحية امل�صتقبلية يف دولة الإمارات. من جانبه قال الدكتور علي 
هالل النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم ال�صحية اإن التفاقية تطرح اأ�صاليب 
مبادرة  وف��ق  املختلفة  التخ�ص�صات  يف  الكلية  لطالبات  للتدريب  ج��دي��دة 
املواطنني  وتوظيف  تدريب  يف  الرائدة  الربامج  من  "جاهزية" باعتبارها 
يف قطاع الرعاية ال�صحية ، مبا يتما�صى مع روؤية اأبوظبي 2030 الهادفة 
اإىل تعزيز املواهب الوطنية النا�صئة، مبا ي�صاهم يف توطني القطاع ال�صحي 
العلمية  الرعاية  فر�س  من  املزيد  توفر  التفاقية  اأن  اإىل  لفتا  بالدولة، 
لرعاية  متنوعة  فر�س  ج��اه��زي��ة،  متنح  حيث  الكلية،  لطالبات  والعملية 
والأن�صطة  والربامج  والبحوث  الكلية فاطمة  العلمية لطالبات  امل�صروعات 

التي ترتقي بقدرات الطالبات وفق اأرقى املعايري العاملية.

حمدان بن حممد: نتقدم بثبات اإىل اأعلى م�ستويات كفاءة االأداء والتميز احلكومي 
•• دبي-وام

على  بح�صولها  دب��ي  حققته  جديد  عاملي  اإجن���از 
احلكومات  خدمات  موؤ�صر  �صمن  ت�صنيف  اأعلى 
املحلية عرب النرنت LOSI- 2022 ال�صادر 
عن منظمة الأمم املتحدة �صمن تقرير احلكومة 
الرقمية الدوري ال�صادر عن املنظمة كل عامني، 
اإذ جاءت دبي �صمن املدن ذات الت�صنيفات الأعلى 
باع  لها  ك��ربى  عاملية  م��دن  جانب  اإىل  املوؤ�صر  يف 
ط��وي��ل يف جم���ال ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ق��ن��ي م��ث��ل برلني 

ومدريد وكوبنهاغن وتالني الإ�صتونية.
يف  ع��رب��ي��اً  والأوىل  ع��امل��ي��اً  دب��ي اخلام�صة  وج���اءت 
املتحدة، كما نالت دبي  ال�صادر عن الأمم  املوؤ�صر 
املوؤ�ص�صي  الإط���ار  موؤ�صر  �صمن  الكاملة  ال��درج��ة 
ع��دد من  م��ع  الأوىل عاملياً  امل��راك��ز  م��ا و�صعها يف 
املدن، كذلك العالمة الكاملة يف تقدمي املحتوى 
املجال،  ه��ذا  يف  عاملياً  الأول  امل��رك��ز  على  مربعة 
والنتيجة ذاتها يف موؤ�صر تقدمي اخلدمات، فيما 
حققت املركز الرابع عاملياً يف موؤ�صر التكنولوجيا، 
قائمة  دب��ي �صمن  املتحدة  الأمم  اأدرج��ت  وبذلك 
املدن الرائدة على م�صتوى العامل يف هذه املعايري 

جمتمعة.
واأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي اأن 
اأن خطط  النتائج التي ت�صمنها التقرير تربهن 
دبي  حكومة  تتبعها  التي  العمل  وا�صراتيجيات 
بثبات  تتقدم  واأنها  ال�صحيح  الطريق  ت�صري على 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي����ة  حتقيق  يف 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، للم�صتقبل  جمل�س 
والتميز  الأداء  كفاءة  م�صتويات  قمة  اإىل  و�صوًل 

احلكومي مبعايري عاملية.

وقال �صموه: "جهود التحديث والتطوير والتحّول 
ل��ر���ص��ي��خ مقومات  ت��ت��وق��ف  دب���ي ل  ال��رق��م��ي يف 
ريادتها عاملياً.. لدينا اهداف ا�صراتيجية وا�صحة 
نعمل لتحقيقها وفق روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للم�صتقبل وتوجيهاته 
اأن تكون دبي دائماً يف املقدمة مب�صاريع ومبادرات 
تخدم الإن�صان وحتقق له اأ�صباب الرفعة وال�صعادة 

وت�صمن للمجتمع مقومات التقدم والزدهار".
املوؤ�صرات  كافة  ر  ت�صدُّ "هدفنا  �صموه:  واأ���ص��اف 
ب�����اإجن�����ازات ن��وع��ي��ة ���ص��م��ن خمتلف  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة 
املجالت... نعمل �صمن منظومة متكاملة هدفها 
لتنمية  ملهم  كنموذج  دب��ي  مكانة  على  احل��ف��اظ 
طموحة تكّر�س الطاقات واملوارد خلدمة الإن�صان 

و�صمان ازدهار م�صتقبله".
وثّمن �صمو ويل عهد دبي جهود خمتلف الدوائر 
يف  اأ�صهمت  التي  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  والهيئات 
حتقيق هذا الإجناز املهم، التزاماً بنهج التطوير 
الدائم ومتابعة الرتقاء بالقدرات التقنية وكذلك 
م�صلحة  ت�صع  ع��م��ل  منظومة  �صمن  الب�صرية 
على  وتعمل  الأول��وي��ات،  قمة  يف  واملجتمع  الفرد 
النا�س  راح��ة  حتقق  التي  احللول  اأف�صل  تطبيق 

و�صعادتهم.
ون�����ّوه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بالأثر 
يف  مبكر  وق��ت  منذ  دب��ي  ملبادرة  الكبري  الإيجابي 
الأف�صل  تعد من  تقنية  بنية حتتية  اأ�ص�س  اإر�صاء 
يف العامل، وهو ما كان له عظيم الأث��ر يف تعزيز 
التي  ال�صتثنائية  الأو�صاع  قدرة دبي على جتاوز 
ال��ع��ام��ني املا�صيني،  ال��ع��امل ع��ل��ى م����دار  ���ص��ه��ده��ا 
مبوا�صلة تقدمي كافة اخلدمات احليوية ب�صورة 
الت�صغيل،  كفاءة  م�صتويات  اأعلى  وعلى  طبيعية 
مدعومة يف ذلك بكادر وطني على قدر كبري من 

الكفاءة وحتّمل امل�صوؤولية.

قال  املنا�صبة،  هذه  ويف  الدولية  املوؤ�صرات  ر  ت�صدُّ
العام  الأم���ني  الب�صطي،  حممد  ع��ب��داهلل  م��ع��ايل 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي اإن ما حققته دبي 
م��ن اإجن���از واإ���ص��ادة عاملية ه��و نتاج روؤي���ة �صاحب 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ال��وزراء حاكم دبي،  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل، ومتابعة �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التطور  موا�صلة  على  �صموه  وحر�س  التنفيذي، 
املوؤ�صرات  خمتلف  يف  متقدمة  م��رات��ب  لتحقيق 

الدولية".
"جنحت حكومة دبي يف تقدمي  واأو�صح معاليه: 
به عاملياً، وياأتي الإجن��از اجلديد  منوذج يحتذى 
بروح  التكاملي  وال��ع��م��ل  ال���دوؤوب���ة  اجل��ه��ود  ن��ت��اج 
التعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية، وال�صعي 
امل�صتمر ملواكبة اأحدث املمار�صات العاملية يف رقمنة 
الإيجابي  الأث���ر  لتحقيق  احلكومية،  اخل��دم��ات 

على الفرد واملجتمع".
فاإننا   ،"360 خدمات  "�صيا�صة  "وفق  واأ���ص��اف: 
100? من خدمات  ن�صبته  ما  ن�صتهدف حتقيق 
ي��ت��م تطويرها  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة وم���وؤمت���ت���ة،  ح��ك��وم��ي��ة 
بالت�صارك مع املجتمع لبتكار وت�صميم اخلدمات 
العامة، واإبراز دور احلكومة الواحدة التي تعمل 
الأفراد  توقعات  تفوق  كفوؤة  تقدمي خدمات  على 

لت�صهيل حياتهم وتعزيز �صعادتهم".
ومن جهته قال �صعادة حمد عبيد املن�صوري مدير 
امل�صرفة  النتائج  "هذه  الرقمية:  دب��ي  هيئة  ع��ام 
لقيادتنا  احلكيمة  ب��ال��روؤي��ة  ال��ت��زام��ن��ا  ث��م��رة  ه��ي 
متميزة  انطالقة  ب�صدد  اليوم  ونحن  الر�صيدة. 
للهيئة نحو �صياغة مفاهيم ا�صراتيجية جديدة 
ال�صاملة  الرقمية  واحل��ي��اة  الرقمية  للحكومات 
اإىل  م�صتندة  النا�صئة،  التقنيات  ت�صتوعب  التي 

اأه��م��ه��ا �صراكة  ال��ق��وة وم��ن  ال��ع��دي��د م��ن عنا�صر 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ال��ق��ط��اع��ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����س. 
و�صنوا�صل التعاون مع �صركائنا لالرتقاء باأ�صباب 
املوؤ�ص�صية  البنية  مقدمتها  ويف  والنجاح  الريادة 
واأ�صاف  والتكنولوجيا."  وامل��ح��ت��وى  واخل��دم��ات 
���ص��ع��ادت��ه: "جندد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال���ص��ت��م��رار يف 
الرقمية  دبي  لهيئة  ال�صراتيجي  الدور  تر�صيخ 
كموؤ�ص�صة مبتكرة ترنو للم�صتقبل. و�صنعمل على 
اإعادة هند�صة وت�صميم خدمات املدينة مبا يحقق 
اأ���ص��ه��ل ل��ل��ن��ا���س ب�صكل م�����ص��ت��دام م��ن خالل  ح��ي��اة 
والتي  الرقمي  للتحول  اجلديدة  ال�صراتيجية 

دخلت مراحلها الأخرية متهيداً لعتمادها.
واأث���ن���ى ���ص��ع��ادة ح��م��د امل��ن�����ص��وري ع��ل��ى ج��ه��ود كل 
ف����رق ال��ع��م��ل يف جم����ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي لدى 
ك��اف��ة يف دب���ي، وك��ذل��ك لدى  ال��دوائ��ر احلكومية 
اجلهات احلكومية الحتادية ذات ال�صلة، و�صركاء 
معنا  ي�صهمون  الذين  اخلا�س  القطاع  يف  الهيئة 
الرقمية  احل��ي��اة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  يف  ف��اع��ل  ب�صكل 
ال�صاملة واملتكاملة، موجهاً ال�صكر اإىل املتعاملني 
وتفاعلهم  تعاونهم  ي�صكل  الذين  املجتمع  واأف��راد 
زاوية  حجر  البناءة  ومقرحاتهم  ومالحظاتهم 

يف جناح برنامج التحول الرقمي يف دبي.
موؤ�صرات   8 من  املوؤ�ص�صي  الإط��ار  معيار  ويتاألف 
من  املحتوى  تقدمي  معيار  يتكون  فيما  فرعية، 
اخلدمات  تقدمي  وموؤ�صر  فرعياً،  موؤ�صرا   25
التكنولوجيا  معيار  اأم��ا  فرعياً،  موؤ�صراً   18 من 
وامل�صاركة والتفاعل من  18 موؤ�صراً  فيتاألف من 
الفرعية  املوؤ�صرات  يبلغ عدد  17 موؤ�صراً، بحيث 

موؤ�صراً.  86
ا�صراتيجية  على  املوؤ�ص�صي  الإط��ار  معيار  ويركز 
التنظيمي،  ال��ه��ي��ك��ل  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
املعلومات  اإىل  الو�صول  تنظم  التي  والت�صريعات 

املفتوحة  ال��ب��ي��ان��ات  و���ص��ي��ا���ص��ة  واخل�����ص��و���ص��ي��ة، 
وغريها، وقد اأ�صار تقرير احلكومات املحلية اإىل 
الرقمية كنموذج  اإن�صاء هيئة دبي  جتربة دبي يف 
ي�صار اإليه يف جمال تطوير الإطار املوؤ�ص�صي وبناء 

ال�صراتيجيات ذات ال�صلة.
الرقمي،  امل��ح��ت��وى  ت��ق��دمي  مبعيار  يتعلق  وفيما 
فهو يقي�س مدى توافر املعلومات واملوارد العامة 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة ع��رب الإن���رن���ت، اأم����ا امل��ع��ي��ار الثالث 
وه���و ت��ق��دمي اخل���دم���ات، ف��اإن��ه ي��رك��ز ع��ل��ى توافر 
رقمية  قنوات  عرب  احلكومية  اخلدمات  وتقدمي 
وا�صتباقية  ان�صيابية  اخلدمات  تلك  تكون  بحيث 
ر�صا  من  ممكنة  درج��ة  اأق�صى  وتوؤمن  وتفاعلية 

املتعاملني.
التقنية  املميزات  على  التكنولوجيا  معيار  ويركز 
اإتاحة  يف  ت�صهم  وال��ت��ي  الإل��ك��رون��ي��ة،  ل��ل��ب��واب��ات 
املوقع الإلكروين واملحتوى للمتعاملني ب�صهولة 
وي�����ص��ر وع��ل��ى م����دار ال�����ص��اع��ة. ويف ���ص��ي��اق عملية 
ذات  اأخ��رى  فرعية  موؤ�صرات  قيا�س  يتم  التقييم، 
�صلة مثل اإمكانية الو�صول والكفاءات الوظيفية 
الب�صرية  واجلاذبية  التنقل  و�صهولة  واملوثوقية 

واملواءمة مع معايري التكنولوجيا.
ويت�صمن اإ�صدار العام 2022 من درا�صة املوؤ�صر 
للحكومة  تقييًما  الإنرنت  للخدمة عرب  املحلي 
الرقمية يف املدن الرئي�صة �صمن 193 دولة، وقد 
 /LOSI/ املحلية  اخل��دم��ة  م��وؤ���ص��ر  تطوير  مت 
انطالقاً من حقيقة اأن املدن توؤدي دوًرا حمورًيا 
وبطريقة  عميق  ب�صكل  وتوؤثر  العامة،  احلياة  يف 
ويتناغم هذا  النا�س.  يومية ومبا�صرة على حياة 
تقوم  التي  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  مع  املوؤ�صر 
للنمو  الأب���رز  املحرك  امل��دن هي  اأن  فر�صية  على 
ال����دور احل��ي��وي يف دفع  احل�����ص��ري، واأن��ه��ا تلعب 
اإىل الأعلى، كما تقوم احلكومات  العاملي  التغيري 

حمفزات  متثل  ال��ت��ي  ال�صيا�صات  بو�صع  املحلية 
نحو التغيري.

املوؤ�صر  قيمة  يف   0.9186 درج���ة  دب��ي  وحققت 
املحلية،  احل��ك��وم��ات  يف  ال��رق��م��ي  للتحول  الكلي 
برلني  حلت  حيث  ال��راب��ع،  املركز  يف  و�صعها  مما 
ومدريد يف املركز الأول، ثم تالني يف املركز الثاين 

وكوبنهاغن يف املركز الثالث.
والجتماعية  القت�صادية  ال�صوؤون  اإدارة  وكانت 
متكامل  تقييم  اأول  اأج����رت  ق��د  امل��ت��ح��دة  ب����الأمم 
ل��ل��ح��ك��وم��ات الإل��ك��رون��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ���ص��م��ن م�صح 
اأج������ري يف عام  احل���ك���وم���ة الإل���ك���رون���ي���ة ال�����ذي 
يف  التجريبية  الدرا�صة  اقت�صرت  وقد  2018؛ 
دب��ي، مت  بينها  40 مدينة من  الوقت على  ذل��ك 
م��وؤ���ص��ًرا خم��ت��ل��ًف��ا، ويف   60 خ���الل  م��ن  تقييمها 
لت�صمل  التغطية  تو�صعت   ،2020 ع��ام  اإ���ص��دار 
اأما  للتقييم.  موؤ�صًرا   80 ونحو  مدينة   100
دول  ك��ل  م��ن  م��دن��ا  فت�صم   2022 ع���ام  ن�صخة 

العامل وت�صتمل على 86 موؤ�صًرا.

 انطالق موؤمتر االأمن امل�ستدام يف ال�سرق االأو�سط: حتديات واآفاق التغري املناخي يف وا�سنطن
•• وا�صنطن-وام 

مركز  ينظمه  ال��ذي  ال��ث��اين  ال�صنوي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  الأول  اأم�����س  انطلقت 
الأطل�صي  املجل�س  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون  وال���ص��ت�����ص��ارات  للبحوث  تريندز 
الأمريكية  العا�صمة  يف  يومني  مدار  على   "Atlantic Council"
وا�صنطن حتت عنوان: "الأمن امل�صتدام يف ال�صرق الأو�صط: حتديات واآفاق 

التغري املناخي".
وي�صت�صيف مقر املجل�س الأطل�صي جل�صات املوؤمتر التي ت�صهد م�صاركة وزراء 
البيئة  ق�صايا  يف  ومتخ�ص�صاً  وباحثاً  واأكادميياً  �صيا�صياً  خبرياً   30 ونحو 

واملناخ والأمن من خمتلف دول العامل.
واأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س - يف 
" اأن  األقاها عرب الت�صال املرئي - :  كلمته الفتتاحية خالل املوؤمتر التي 
خماطر تغري املناخ يف ال�صرق الأو�صط حقيقية بكل معنى الكلمة، فاملنطقة 
عانت لقرون من حتديات املياه ودرجات احلرارة الق�صوى، كما اأن الحرار 
العاملي مر�صح لأن يخلِّف عواقب بالغة اخلطورة خالل فرة وجيزة ن�صبياً، 
ولدى اإ�صافة عامل النمو ال�صكاين واحلاجة اإىل دعم ال�صكان اجلدد، ت�صبح 

التحديات املاثلة اأمامنا اأكر اإحلاحاً وج�صامة".
و�صدد على �صرورة التزام احلكومات مببداأ ال�صتدامة يف كل خطوة تخطوها، 
ال�صرق  منطقة  دول  جميع  يف  من�صق  جهد  لبذل  حاجة  هناك  اأن  م��وؤك��داً 
الرامية  الربامج  وو�صع  الإقليمي  التخطيط  وتن�صيق  لت�صجيع  الأو���ص��ط، 
تبادل  جانب  اإىل  املنطقة،  يف  الإيكولوجي  النظام  وا�صرجاع  حماية  اإىل 
املعلومات بني الأجهزة احلكومية والبلديات والقطاع ال�صناعي ومنظمات 
املجتمع املدين واجلامعات يف املنطقة للم�صاعدة على و�صع احللول للجوانب 
املحلية والإقليمية لتغري املناخ. واأكد على �صرورة اإر�صاء نظام تعليمي يدعم 
املعارف  وتبادل  العلمية  والبيانات  البحوث  وا�صتغالل  البيئية،  ال�صتدامة 
املحرز،  النجاح  م��دى  وقيا�س  التقدم  ور�صد  لت�صجيع  التكنولوجيا  ونقل 
النا�س وتوعيتهم، م�صرياً  م�صدداً على �صرورة و�صع برنامج لتوجيه عامة 
والعرو�س  العامة  واملحا�صرات  الإع��الم��ي��ة  للحمالت  املمكن  م��ن  اأن��ه  اإىل 
املخاطر  والت�صديد على  الوعي  اإذك��اء  للغاية يف  اأن تكون مفيدة  وامل��ب��ادرات 

التي تواجه النظم الإيكولوجية.
�صراكات  اإر�صاء  اأهمية  على  يوؤكد  املناخ  لتغري  الت�صدي  اأن  معاليه  واأو�صح 
دولية للم�صاهمة يف حترير العقول لرى العامل من زاوية خمتلفة، ول بد 
اأي�صاً من اأن ي�صود ال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة، لأن احلروب وال�صراعات 
على  ال��ق��درات  تعوق  اأنها  كما  اأبعادها،  ل  تخيُّ بيئية ل ميكن  ك��وارث  تخلِّف 
اأن دولة الإم��ارات على دراية تامة بق�صايا  التعامل مع تغري املناخ، م�صيفاً 
املناخ والبيئة، وتعتزم اأن تثبت لبقية دول العامل اأنها ت�صري يف مقدمة الركب 
ولديها روؤية حكيمة يف جمالت الطاقة وكفاءة املوارد والتعامل مع البيئة، 
الأو���ص��ط وخ��ارج��ه يف  ال�صرق  داخ��ل  ال�صعوب  تت�صارك مع  الإم���ارات  اأن  كما 
التحدي املتمثل يف كيفية التعامل مع هذا اخلطر باعتباره خطراً ي�صتحق 

الت�صدي له على وجه ال�صتعجال.
وذكر اأن املوؤمتر ال�صنوي الثاين الذي ينظمه »تريندز« بالتعاون مع املجل�س 
الأطل�صي، �صي�صاعد على النهو�س باأعمال وخطط تغري املناخ كافة، وقال : " 
اأتفق مع الوعد والآمال التي ينطوي عليها هذا املوؤمتر باأننا بالفعل قادرون 
على اإحراز تقدم ملمو�س على �صعيد ق�صايا البيئة، واأن الوقت مل يفت بعُد 
لك�صب هذه املعركة �صد تغري املناخ يف ال�صرق الأو�صط، وباأن اخلطوات التي 

نتخذها �صيكون لها اأوقع الأثر يف حياة اأولدنا واأحفادنا".
ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  جانبه،  من 
والتكنولوجيا ، املبعوث اخلا�س لدولة الإم��ارات للتغري املناخي ، يف كلمته 
الرئي�صية: " يعد هذا املوؤمتر من�صة مثالية ملعاجلة مو�صوع اإيجاد حلول ذكية 
العميقة  الآثار  العاملي  املجتمع  الأ�صا�صية، وفيما يواجه  املناخية  للتحديات 
لي�صت  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  ف��اإن  امل��ن��اخ،  تغري  لظاهرة 
ا�صتثناًء، فقد كانت منطقتنا معر�صة لأخطار احلرارة ال�صديدة والت�صحر 
ون��درة املياه منذ عقود. لكننا يف الوقت نف�صه، نظهر ري��ادًة يف قدرتنا على 
وتبنى  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  على  ونركز  ال�صتباقية،  وا�صتجابتنا  ال�صمود، 
اأنه يف العقد املا�صي، ازداد ال�صتثمار يف الطاقة  اأحدث التقنيات". واأو�صح 

اأرب��ع مرات،  اأكر من  اأفريقيا  الأو�صط و�صمال  ال�صرق  النظيفة يف منطقة 
ومن املتوقع اأن تت�صاعف �صعة الطاقة املتجددة يف ال�صنوات اخلم�س املقبلة، 
واأن دولة الإمارات هي من اأوائل الدول يف املنطقة اإدراكاً لإمكانيات الطاقة 

النظيفة ب�صفتها م�صاراً ي�صهم يف خلق معرفة ومهارات ووظائف جديدة.
بال�صتثمار يف  وّجهت  الإم���ارات  دول��ة  الر�صيدة يف  القيادة  اأن  معاليه  واأك��د 
لأكرب  موطناً  الإم����ارات  اأ�صبحت  وال��ي��وم  عقدين،  منذ  ال�صم�صية  الطاقة 
من  اأك��ر  وا�صتثمرنا  ال��ع��امل.  يف  تكلفة  واأقلها  ال�صم�صية  الطاقة  حمطات 
50 مليار دولر يف م�صروعات طاقة الرياح والطاقة ال�صم�صية يف 70 دولة، 
جمال  يف  العاملية  م�صاريعنا  نطاق  لتو�صيع  الُطموح  عالية  خطط  ولدينا 
100 غيغاوات بحلول نهاية العقد احلايل. كما  الطاقة املتجددة لتتجاوز 
متتلك الإمارات اأول من�صاأة يف املنطقة للتقاط الكربون على نطاق �صناع، 
ال�صلمية  النووية  الطاقة  ت�صتخدم  التي  املنطقة  يف  الوحيدة  الدولة  وهي 
النظيفة، وتعمل يف الوقت ذاته على بناء القدرات يف م�صادر الطاقة النا�صئة 
اأول دولة يف املنطقة تطلق  اخلالية من الكربون مثل الهيدروجني، وكانت 

مبادرة ا�صراتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050.
واأ�صاف : " فيما ن�صتعد للم�صتقبل، علينا اأن نكون واقعيني ب�صاأن احلا�صر، 
الأ�صرع  الفئة  هما  ال�صم�صية  والطاقة  ال��ري��اح  طاقة  اأن  م��ن  بالرغم  واأن���ه 
مزيج  من  فقط  املائة  يف   4 حالياً  متثالن  فاإنهما  الطاقة،  قطاع  يف  من��واً 
الطاقة العاملي. لذلك، �صنحافظ على ال�صتثمار يف اإنتاج النفط والغاز، مع 
اأن  العامل" ، مو�صحاً  الأق��ل كثافة من حيث النبعاثات يف  �صمان بقائهما 
دولة الإمارات تنتج النفط والغاز باأقل من ن�صف كثافة النبعاثات مقارنة 

مبتو�صط القطاع يف العامل، وتوا�صل العمل على خف�س النبعاثات.
وقال معاليه : " اإنه مع اقراب الدورة ال�صابعة والع�صرين ملوؤمتر الأطراف 
ال�صقيقة،  العربية  م�صر  جمهورية  مع  ق��رب  عن  �صنعمل   ،COP27
والتكّيف  التخفيف  ع��رب  ذكية  حلول  لإي��ج��اد  ال���دويل  واملجتمع  واملنطقة، 

والتمويل.
وبينما ت�صتعد دولة الإمارات ل�صت�صافة الدورة الثامنة والع�صرين للموؤمتر 
العام املقبل، فاإننا ن�صعى لتوحيد اجلهود بهدف اإجناز مزيد من التقدم يف 
على  �صنعمل  كما  للتنفيذ.  وقابلة  عملية  خطٍط  خالل  من  املناخي  العمل 
و�صرنكز على  واحتوائهم،  اإ�صراك اجلميع  ل��الآراء عرب  اإجماع  اإىل  التو�صل 
بناء اجل�صور بني الطموحات والأقوال من جهة، والأفعال والنتائج امللمو�صة 

من جهة اأخرى".
من جهته اأكد الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز 
للبحوث وال�صت�صارات، يف كلمته اأمام املوؤمتر، اأن ظاهرة التغريات املناخية 
باتت من اأخطر الظواهر التي تهدد الأمن امل�صتدام للعامل كله، الأمر الذي 

يحتاج اإىل تكثيف اجلهود، للتعامل مع اأبعاده املختلفة.
واأ�صاف اأن التطورات العاملية الأخرية، من اأوبئة وحروب ونزاعات، �صلطت 
العتبار  واأع���ادت  البيئي،  الأم��ن  يف  احلا�صل  التدهور  على  مكثفة  اأ���ص��واء 

لأهمية التعاون والتكامل، يف الت�صدي لهذه الق�صايا.
وذكر اأنه رغم اجلهود املهمة التي بذلها املجتمع الدويل يف مواجهة ظاهرة 
الحتبا�س احلراري، فاإنها مل تكن كافية ملنع التدهور ال�صريع الذي حدث 

خالل العقدين املا�صيني.
اجلولتني  �صت�صت�صيف  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  اإن  العلي  الدكتور  وق��ال 
املقبلتني ملوؤمتر الأمم املتحدة املعني بتغري املناخ "كوب 27"، الذي �صينعقُد 
من  العامل  وينتظر  الإم����ارات،  �صت�صت�صيُفه  28" ال��ذي  و"كوب  م�صر،  يف 
املوؤمتر  اأن  اإىل  اأق��وى، م�صرياً  والتزامات دولية  القمم خطوات عملية  هذه 
ال�صنوي الثاين ل� »تريندز« �صيكون فر�صة مهمة لطرح الأفكار والت�صورات 
التي ت�صاعد يف دعم اجلهود الإقليمية والدولية، والو�صول اإىل فهم اأف�صل 
للتحديات التي اأعاقت اجلهود ال�صابقة، من اأجل جتاوزها وحتقيق الأهداف 
منطقة  يف  امل�صتدام  البيئي  الأم��ن  حتقيق  �صعيد  على  ول�صيما  املن�صودة، 

ال�صرق الأو�صط.
اأكد ديفيد ليفين�صتون امل�صت�صار الأول للمبعوث الرئا�صي  ويف ال�صياق ذاته، 
الأم��ري��ك��ي اخل��ا���س ل�����ص��وؤون امل��ن��اخ، يف كلمته على ���ص��رورة ب��ذل امل��زي��د من 
اجلهود لبناء �صراكات ت�صمل اجلميع وو�صع برامج بناءة، خا�صة يف منطقة 
اأهمية خا�صة يف هذا املجال ب�صبب حتدياتها  ال�صرق الأو�صط التي تكت�صب 

وت�صابكاتها املتعددة مناخياً و�صيا�صياً واقت�صادياً، مطالباً دول العامل بالوفاء 
بالتزاماتها احلالية، وتعزيزها حلماية البيئة.

و�صدد على �صرورة العمل مع احلكومات والقطاع اخلا�س لدعم ال�صتثمارات 
وتعزيز املرونة يف مواجهة التغريات املناخية، متطرقاً اإىل ا�صت�صافة كلٍّ من 
28/ ودورهما الكبري  27/ ودول��ة الإم���ارات ل� /ك��وب  م�صر ملوؤمتر /ك��وب 
والحتبا�س  املناخي  التغري  ملواجهة  ناجعة  م��ب��ادرات  اإجن��اح  على  العمل  يف 

احلراري.
ال�صرق  لأمن  »�صكوكروفت  مبادرة  بانيكوف، مدير  اأكد جوناثان  ذلك،  اإىل 
يف  الأطل�صي،  املجل�س  ملوؤ�ص�صة  التابعة  الأو���ص��ط  ال�صرق  برامج   - الأو���ص��ط« 
كلمته الرحيبية، اأن موؤمتر »الأمن امل�صتدام يف ال�صرق الأو�صط: حتديات 
بالأمن  متعلق  لأن��ه  عامليا؛  مهماً  مو�صوعاً  يناق�س  املناخي«،  التغري  واآف��اق 
وال�صرق  ال��ع��امل،  �صكان  جميع  على  ي��وؤث��ر  ال��ذي  املناخي  والتغري  امل�صتدام 
الأو�صط غري منف�صل عن العامل ..لفتا اإىل اأن املوؤمتر فر�صة للتغلب على 
التحديات املناخية، وهو متهيد لقمة الأمم املتحدة املعنية بتغري املناخ "كوب 
على  كثرية  اآماًل  الدول  من  العديد  وتعلق  م�صر،  يف  �صتنعقد  التي   ،"27

املخرجات واحللول التي �صتنتج عن هذه القمة.
حملت  رئي�صية،  جل�صات  ثالث  املوؤمتر  من  الأول  اليوم  فعاليات  وت�صمنت 
الأوىل عنوان " الأمن الوطني والتغري املناخي وال�صرق الأو�صط: التحديات 
املناخي  التغري  منظور  على  ال�صوء  األقت  حيث  امل�صتقبل"  واآف��اق  الراهنة 
 ، الأو�صط  ال�صرق  الق�صايا يف  املنطقة ومتظهرات هذه  الوطني يف  والأم��ن 
اأدريان  املقيمة لدى مركز  الباحثة الأوىل غري  النقا�س رينا نينان،  واأدارت 
وا�صتهلت  الأطل�صي،  للمجل�س  التابعة  للمرونة،  روكفلر  موؤ�ص�صة   - اآر�صت 
اجلل�صة الدكتورة عائ�صة ال�صريحي، زميلة باحثة يف معهد ال�صرق الأو�صط 
املناخي  التغريُّ  »مت��ظ��ه��رات  ح��ول  وحت��دث��ت  الوطنية،  �صنغافورة  بجامعة 
مازن  تطرق  فيما  املنطقة«..  ا�صتقرار  على  وتداعياته  الأو�صط  ال�صرق  يف 
ملكاوي، امل�صت�صار الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية، اإىل »التغريات البيئية 

واآثار الحرار العاملي يف ال�صحة العامة« .
اأما كارول �صو�صاين �صرفان، مديرة املركز العربي ل�صيا�صات التغريُّ املناخي، 
الأمم  جلنة  يف  الطبيعية  امل���وارد  وا�صتدامة  املناخ  تغرُيّ  جمموعة  وم��دي��رة 
املتحدة القت�صادية والجتماعية لغرب اآ�صيا /الإ�صكوا/، فتناولت »الرتباط 
حتدث  بينما  الهجرة«..  تدفقات  وزي��ادة  املتطرفة  الطبيعية  الظواهر  بني 
والباحث  هوبكنز،  جونز  بجامعة  املحا�صر  �صوليفان،  جريوم  بول  الدكتور 
املتعاون لدى مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�صات الإ�صالمية، والباحث 
حمور  يف  الأطل�صي،  للمجل�س  التابع  العاملي  الطاقة  مركز  يف  املقيم  غري 

»التغريُّ املناخي بو�صفه حتدياً جيو�صيا�صياً: التكيف والتنمية املرنة«.
اأما اجلل�صة الثانية حملت عنوان: »تاأثريات ندرة املوارد والنمو ال�صكاين يف 
ال�صرق الأو�صط«، واأدارها الدكتور كري�صتيان األك�صندر، رئي�س ق�صم الدرا�صات 
ال�صراتيجية يف »تريندز«، وناق�صت تاأثريات احلرب الرو�صية - الأوكرانية 
يف واردات ال�صرق الأو�صط الزراعية الرئي�صية، مثل القمح، وكذلك التحديات 
التي تواجهها املنطقة من حيث ارتفاع الطلب على الغذاء واملياه، خ�صو�صاً 

يف �صوء الزيادة املتوقعة يف تعداد �صكان املنطقة.
وا�صتهل النقا�س الدكتور اإيكارت ويرتز، مدير معهد درا�صات ال�صرق الأو�صط 
»التوقعات  اإىل  وت��ط��رق  واملناطقية،  العاملية  ل��ل��درا���ص��ات  الأمل����اين  املعهد   -
التحتية  البنية  على  واجل��ف��اف  املنطقة  �صكان  من��و  وت��داع��ي��ات  امل�صتقبلية 

اخلا�صة باأنظمة الغذاء واملياه«.
ب���دوره حت��دث ال��دك��ت��ور ه���اري ف��ريه��وف��ن، ب��اح��ث اأول ل��دى م��رك��ز �صيا�صة 
للمياه  ال�صراتيجية  »الأه��م��ي��ة  ع��ن  كولومبيا،  جامعة  العاملية،  الطاقة 
اأما  الأو�صط«،  ال�صرق  للحدود يف  العابر  املياه  ال�صراع على  وتنامي مفهوم 
حنان بكر �صقر، رئي�صة مرونة التمويل يف فريق اأبطال التغري املناخي رفيع 
امل�صتوى التابع لالأمم املتحدة، فتناولت يف حديثها »تاأثري التغريُّ املناخي يف 

عمليات �صال�صل الإمداد«.
والزراعية يف  القت�صادية  اخلبرية  اإدميد�س،  �صفيلتانا  تناولت  من جهتها، 
جمموعة البنك الدويل، »ا�صراتيجيات الأمن الغذائي الإقليمي وتاأثريات 
احلرب يف اأوكرانيا يف ال��واردات الزراعية الرئي�صية ملنطقة ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا«.

اأوقاف دبي ت�سارك يف ملتقى 
املمار�سات الوقفية 2022 بالدمام  

•• دبي-وام

�صاركت موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي مبلتقى "املمار�صات الوقفية 
يف  لالأوقاف  جلنتها  يف  ممثلة  ال�صرقية  غرفة  اأطلقته  ال��ذي   "2022
�صلمان  بن  فهد  بن  اأحمد  الأم��ري  �صمو  برعاية  ال�صعودية  العربية  اململكة 

نائب اأمري ال�صرقية حتت �صعار "الإبداع والبتكار الوقفي".
وي�صتهدف امللتقى الذي ح�صره �صعادة علي املطوع الأمني العام للموؤ�ص�صة 
والعمل  الوقفي  القطاع  يف  والب��ت��ك��ار  الإب���داع  ثقافة  تعزيز   .. ال��دم��ام  يف 
الوقفية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املبتكرة  وال��ك��ي��ان��ات  امل��م��ار���ص��ات  زي���ادة  على 
با�صتعرا�صه لأبرز املمار�صات العاملية واملحلية والفر�س املبتكرة يف تطبيق 
التقنيات الوقفية. وا�صتعر�صت موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي اأبرز 
امل�صروعات الوقفية املبتكرة يف قطاعات التعليم وال�صحة و�صاركت املوؤ�ص�صة 

عددا من جتاربها الوقفية التي وظفت التكنولوجيا يف خدمة الوقف.
واأعرب �صعادة علي املطوع عن �صكره ل�صمو الأمري اأحمد بن فهد بن �صلمان 
...موؤكدا  امللتقى  حل�صور  الكرمية  ال��دع��وة  على  امللتقى  على  والقائمني 
التي  والدولية  املحلية  الفعاليات  كافة  يف  امل�صاركة  على  املوؤ�ص�صة  حر�س 
يف  الوقف  ثقافة  انت�صار  وتعزيز  الوقفي  البتكاروال�صتثمار  �ُصبل  تتناول 

املجتمعات حول العامل.

تعداد ال�سارقة 2022 يف املنتدى 
الدويل لالت�سال احلكومي 

•• ال�صارقة-وام

اأحدث  ال�����ص��ارق��ة  يف  املجتمعية"  والتنمية  الإح�����ص��اء  "دائرة  ت�صتعر�س 
م�صاريعها الإح�صائية التنموية عرب من�صتها يف فعاليات "املنتدى الدويل 

لالت�صال احلكومي 2022"، يف مركز اإك�صبو ال�صارقة .
اأهمية الت�صال احلكومي يف حتقيق التوا�صل املتبادل مع  واأكدت الدائرة 
الأفراد  املبا�صر مع  التفاعل  تتيح فر�صة  املن�صة  اأن  اإىل  اجلمهور، م�صرية 
وتوعيتهم باأهمية "تعداد ال�صارقة 2022" و�صعاره واأهدافه ، وال�صتماع 

اإىل مالحظاتهم وا�صتف�صاراتهم حوله.
وكانت الدائرة، اأطلقت يف 26 �صبتمرب اجلاري، اأعمال تعداد �صكان الإمارة 
بهدف دعم م�صرية اخلطط التنموية ال�صاملة . وقال �صعادة ال�صيخ حممد 
"يوفر  املجتمعية:  والتنمية  الإح�صاء  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي،  حميد  بن 
املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي فر�صة متميزة لنا للتعريف بالتعداد 
ومن  باجلمهور،  احلكومية  اجل��ه��ات  يجمع  ملتقى  يعد  حيث  واأه��م��ي��ت��ه، 
خالله يتم التاأكيد على الر�صائل التي ن�صعى من خاللها اإىل خماطبة كل 
فرد من �صكان ال�صارقة باأنه عن�صر رئي�س من عنا�صر جناح التعداد، وهذا 

ما اأكدناه من خالل �صعار )اأنت مهم( الذي يرفعه التعداد هذا العام".
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•• ال�صارقة-وام

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
 54 رقم  الأم��ريي  املر�صوم  ال�صارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
اإمارة ال�صارقة.  "املنتر" يف  اإن�صاء حممية  ل�صنة 2022 م ب�صاأن 
ت�صمى:  طبيعية  حممية  الإم��ارة  يف  ُتن�صاأ  اأن  على  املر�صوم  ون�س 

املنتر". "حممية 
ومبراعاة اأحكام املواد 64-65 -66- 67 من القانون الحتادي 
رقم 24 ل�صنة 1999م، حُتظر – ب�صكل عام – الأعمال والأن�صطة 
البيئي  ال��ن��ظ��ام  ت��ده��ور  اأو  اإت���الف  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  والت�صرفات 
امل�صا�س  اأو  الفطرية  اأو  البحرية  اأو  الربية  باحلياة  الإ���ص��رار  اأو 
ما  اخل�صو�س  وجه  على  ويحظر  املحمية،  يف  اجلمالية  بقيمتها 
اأو القيام  اإي��ذاء الكائنات الربية  اأو  اأو قتل  اأو نقل  1. �صيد  يلي: 
للقواعد  وفقاً  ذلك  يتم  مل  ما  عليها  الق�صاء  �صاأنها  من  باأعمال 
التي حتددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي ت�صدرها 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية.
نقل اأو اأخذ اأي كائنات اأو مواد ع�صوية مثل ال�صخور  اأو  �صيد   .2

والربة لأي غر�س من الأغرا�س.
املحمية. للمنطقة  غريبة  اأجنا�س  اإدخال   .3

اجلغرافية  اأو  اجليولوجية  التكوينات  ت��دم��ري  اأو  اإت���الف   .4
اأو  ال��ن��ب��ات  اأو  احل��ي��وان  لف�صائل  م��وط��ن��اً  تعترب  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اأو 

تكاثرها.
املحمية. املنطقة  هواء  اأو  مياه  اأو  تربة  تلويث   .5

الرماية. وتدريبات  الع�صكرية  املناورات   .6
النباتات اأو اإتالفها اأو تعرية الربة. اأو  الأ�صجار  قطع   .7

اأن�صطة الت�صلية والرفيه اأو الريا�صات التي من �صاأنها قتل اأو   .8
اإيذاء اأو التاأثري �صلبياً على احلياة الفطرية.

اأو �صق الطرق اأو ت�صيري املركبات اأو  املن�صاآت  اأو  املباين  اإقامة   .9
و�صائل النقل اأو القيام باأي اأن�صطة زراعية اأو �صناعية اأو جتارية يف 
منطقة املحمية اإل بت�صريح من الهيئة يف الإمارة وفقاً لل�صروط 

والقواعد والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�صها.
ما من �صاأنه الإخالل بالتوازن الطبيعي للمحمية. كل   .10

كما ن�س املر�صوم على اأنه طبقاً لأحكام القانون الحتادي رقم 24 
ل�صنة 1999م، تتمتع باحلماية جميع الأحياء مبختلف اأنواعها 
التي  الأخ���رى  والكائنات  الطيور  وك��ذل��ك  املحمية  يف  امل��ت��واج��دة 

تتخذ من املحمية حمطة للراحة اأو التفريخ اأو ال�صتيطان.
وبح�صب املر�صوم ل يجوز ممار�صة اأي اأن�صطة اأو ت�صرفات اأو اأعمال 
يف املناطق املحيطة مبنطقة املحمية اإذا كان من �صاأنها التاأثري على 

بيئة املحمية، اإل بت�صريح من هيئة البيئة واملحميات الطبيعية.
اإدارة  للمر�صوم  وفقاً  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  وتتوىل 
اآلية  اإداري��ة يف �صاأن تن�صيق  املحمية واتخاذ ما يلزم من اإج��راءات 
اإدارة  لتنظيم  املخت�صة  والبلدية  ال��ب��ل��دي  املجل�س  م��ع  ال��ت��ع��اون 
�صبط  يف  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  مع  والتعاون  املحمية 
الهيئة  رئي�س  وي�����ص��در  املحمية  ح���دود  يف  القانونية  امل��خ��ال��ف��ات 

القرارات الإدارية الالزمة لهذه الغاية.

•• ال�صارقة-وام

افتتح �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�صارقة ، �صباح اأم�س اخلمي�س، 
بح�صور �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد 
ب���ن ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
اأراَد،  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ، ال�صارقة 
خالد  الأم��ري  امللكي  ال�صمّو  و�صاحب 
ب��ن ال��ول��ي��د ب��ن ط���الل، ن��ائ��ب رئي�س 
ا�صتك�صاف  م��رك��ز  الإدارة،  جم��ل�����س 
اأراَد  �صركة  م�صروعات  اأح��دث  َم�صار، 
مبيعاته  ق��ي��م��ة  وال��ب��ال��غ��ة  ال�����ص��ك��ن��ي��ة، 

الإجمالية 8 مليارات درهم.
ف��ور و�صوله يف موقع  �صموه  وجت��ول 
املرافق  على  �صموه  مطلعاً  امل�����ص��روع، 
والتي  َم�����ص��ار،  منطقة  ت�صمها  ال��ت��ي 
ت�صمل منطقة األعاب مائية لالأطفال، 
ل��ل��ت��زّل��ج، وم�����ص��رح خارجي،  وم���ي���دان 
اإ���ص��اف��ة اإىل امل��وق��ع ال��ث��اين م��ن ركن 
م�صاحات  �صمن  وذلك  للمطاعم،  زاد 

خ�صراء رحبة ووا�صعة.
مف�صل  ����ص���رح  اإىل  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��م��ع 

وال��ت��ي ت�صمنت زيارة  خ��الل اجل��ول��ة 
ت��ف��ق��دي��ة لإح�����دى ال��ف��ل��ل ك��ن��م��وذج ملا 
وتعّرف  َم�����ص��ار،  يف  امل�����ص��روع  ي�����ص��م��ه 
�صموه على خمتلف املرافق واخلدمات 
املتوفرة، اإىل جانب املنطقة اخلارجية 

املحيطة.
معلماً  َم�صار  ا�صتك�صاف  مركز  وميثل 
بامل�صاحات  مي��ت��از  م��ت��م��ي��زاً،  م��ع��م��اري��اً 
الطبيعية  الإ���ص��اءة  ووف���رة  املفتوحة 

املرافق  من  متنوعة  باقة  اإىل  اإ�صافة 
ال��ت��ي ت��ع��ك�����س امل���زاي���ا ال���ع���دي���دة التي 
اكتماله،  عند  امل�صروع  هذا  �صيوفرها 
للمرافق  امل��ت��م��ي��ز  الت�صميم  وي�����ص��م 
الرتفاع،  م��زدوج��ة  زج��اج��ي��ة  واج��ه��ة 
ال��زّوار وال�صكان روؤية  باإمكان  �صيكون 
وامل�صاحات  لالأ�صجار  الرائعة  املناظر 
مكان  ك��ل  م��ن  الطبيعية  اخل�����ص��راء 

داخل املبنى.

اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمّو  وق��ال 
اأراَد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي، 
ملجتمع  م��ه��ّم��ة  حل��ظ��ة  ه����ذه  اإّن   "  :
املرافق  ت�����ص��ل��ي��م  ي���ب���داأ  َم�������ص���ار، ح��ي��ث 
ه���ذا  م�����ن  الأوىل  امل����رح����ل����ة  ����ص���م���ن 
الطبيعة  و�صط  ال�صتثنائي  امل�صروع 
فاإّننا  ال��ي��وم،  من  واب��ت��داًء  اخل�صراء. 
لال�صتمتاع  بالزّوار  للرحيب  نتطّلع 
التي  املرافق  املميزة من  الباقة  بهذه 

الوجهات  اإح���دى  َم�صار  م��ن  �صتجعل 
يف  ل��ل��ع��ائ��الت  الرئي�صية  ال��رف��ي��ه��ي��ة 

ال�صارقة ".
من جانبه، قال �صاحب ال�صمّو امللكي 
الأم��ري خالد بن الوليد بن ط��الل : 
َم�صار، وعدنا  اإط��الق م�صروع  عند   "
وم�صتثمرين  م�صرين  من  عمالءنا 
مثيل  ل  ع�صري  حياة  اأ�صلوب  بطرح 
والإمارات  ال�صارقة  م�صتوى  على  له 

ك��ك��ل. وه���ا ن��ح��ن ن���ويف ب��وع��دن��ا اليوم 
ومننح اجلميع فر�صة لالطالع على 
ما �صتكون احلياة عليه يف هذا املجتمع 

املتكامل خالل امل�صتقبل القريب ".
�صهر  خ����الل  ي��ت��م  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
املنطقة  من  النتهاء  املقبل  دي�صمرب 
ال�صكني  باملجتمع  املحيطة  ال��ع��ازل��ة 
الأ�صجار،  من  الآلف  �صت�صم  والتي 
متوا�صلني  م�����ص��اري��ن  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

مل���م���ار����ص���ة ري���ا����ص���ة اجل������ري ورك�����وب 
ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة ب���ط���ول 6.6 
و�صت�صم  كما  منهما.  لكل  كيلومر 
َم�صار  ق��ل��ب  يف  ال��رف��ي��ه��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
م��ت��ك��ام��اًل ي�صم عدة  م��رك��زاً جت��اري��اً 
للياقة  ن���اد  م��ن��ه��ا  جمتمعية  م��راف��ق 
البدنية وت�صكيلة متنوعة من املطاعم 

واملقاهي.
اأحياء  ثمانية  " من  " َم�صار  ويتكّون 

 4،000 جمملها  يف  ت�صم  م�����ص��ّورة 
ويتخلله  ف��اخ��ر،  ري��ف��ي  وم��ن��زل  فيال 
اأك��ر من  اأخ�صر مع  حم��ورا مركزيا 
الأعمال  وجت���ري  �صجرة.  األ���ف   50
"�صنديان"  لت�صييد  حالياً  الإن�صائية 
َم�������ص���ار،  يف  ���ص��ك��ن��ي  ح����ي  اأول  وه������و 
وال��ذي يتوقع النتهاء منه يف �صيف 
العقود  تر�صية  �صتتم  كما   .2023
ال�صكنيتني  للمنطقتني  الإن�����ص��ائ��ي��ة 
الثانية والثالثة، "كايا" و "روبينيا"، 
ويتزامن  اجل���اري.  ال��ع��ام  نهاية  قبل 
اف��ت��ت��اح م��رك��ز ا���ص��ت��ك�����ص��اف َم�����ص��ار مع 
اإعالن اأراَد عن بيع 1،000 منزل يف 

امل�صروع حتى الآن.
ويقع م�صروع م�صار يف �صاحية ال�صيوح 
امل��ت��ن��ام��ي��ة، وع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن مدينة 
اأراَد  وم�صروع  ال�صارقة،  وجامع  تالل 
وميتاز  َن�����ص��َم��ة.  م�صاكن  وه��و  الأول، 
َم�����ص��ار مب��وق��ع��ه ال���ص��رات��ي��ج��ي مع 
الطرق  اإىل  م��ن��ه  ال��و���ص��ول  ���ص��ه��ول��ة 
عرب  املختلفة،  املناطق  بني  الرئي�صة 
حركة �صل�صة ومريحة ملختلف الزوار 

والقادمني.

•• دبي:الفجر

التقى العميد علي املن�صوري مدير الإدارة العامة لإ�صعاد املجتمع يف �صرطة 
دبي بالوكالة، رئي�س اللجنة املنظمة لبعثة احلج والعمرة، بعثة رحلة عمرة 

�صرطة دبي، وذلك ُقبيل مغادرتها الدولة اإىل الأرا�صي املقد�صة.
ال�صعرية  ه��ذه  لأداء  اختيارهم  على  البعثة  اأف���راد  املن�صوري  العميد  وهناأ 
العظيمة، موؤكداً اأن رحلة العمرة تاأتي متا�صياً مع توجيهات العامة ل�صرطة 

دبي يف اإ�صعاد املجتمع.
القواعد  بكافة  الل��ت��زام  اأه��م��ي��ة  اإىل  املعتمرين  املن�صوري  العميد  ووج���ه 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املخت�صة  اجلهات  و�صعتها  التي  والقوانني 
وي�صر،  ب�صهولة  العمرة  و�صعائر  منا�صك  اأداء  تي�صري  اأج��ل  م��ن  ال�صقيقة 
والتعاون البناء مع الوفد الإداري الذي �صريافقهم يف رحلتهم ويعينهم على 
النتائج  وحتقق  والتوفيق  بالنجاح  الرحلة  هذه  تتكلل  لكي  منا�صكهم  اأداء 

املرجوة منها.

•• بايل-وام

والبيئة،  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي،  حممد  بنت  م��رمي  معايل  �صلطت 
يف  البتكارية  واحللول  احلديثة  التكنولوجيا  توظيف  اأهمية  على  ال�صوء 
تعزيز ا�صتدامة النظم الزراعية، م�صتعر�صة جتربة دولة الإم��ارات يف هذا 
بايل كجزء من قمة  الزراعة يف  وزراء  اجتماع  املجال، خالل م�صاركتها يف 

جمموعة الع�صرين التي ت�صت�صيفها جمهورية اإندوني�صيا.
خالل  من  املبتكرة  الزراعية  "املبادرة  بعنوان  جل�صة  يف  معاليها،  وتناولت 
الزراعة الرقمية لتح�صني �صبل عي�س املزارعني يف املناطق الريفية"، جهود 
دولة الإمارات يف ال�صتفادة من البتكار والتكنولوجيا الزراعية وتوظيفها 
لدعم �صغار املزارعني ورواد العمال يف القطاع الزراعي، لتعزيز م�صاهمتهم 
املبتكرة متثل  الزراعية احلديثة  الأ�صاليب  اأن  ..موؤكدة  الغذائي  الأم��ن  يف 

ركيزة اأ�صا�صية لإن�صاء نظم غذائية م�صتدامة.
اأهمية  مبكرة  مرحلة  يف  الإم�����ارات  دول���ة  اأدرك����ت  "لقد  معاليها:  وق��ال��ت 
البيئية  لطبيعتها  نظراً  الزراعية،  والتكنولوجيا  البتكارات  ال�صتفادة من 
التي ل توفر ظروًفا مواتية للزراعة، مثل ندرة املياه وحمدودية الأرا�صي 
ال�صاحلة للزراعة، لذلك فاإننا ن�صتفيد من اأحدث التقنيات، ونحفز ريادة 
التحديات  التغلب على هذه  الأعمال يف قطاَعي الأغذية والزراعة، بهدف 
..وقد كانت رحلتنا مميزة وا�صتثنائية، بدًءا باأنظمة الري الب�صيطة، واملنازل 

املو�صمية، و�صوًل  املحا�صيل  لتاأمني  ب�صيطة  تقنيات  القائمة على  ال�صبكية 
زراعة  من  متكننا  والتي  عالية،  بتقنية  املراقبة  البيئة  اأنظمة  اعتماد  اإىل 

جمموعة متنوعة من املنتجات على مدار العام".
دولة  تنفذها  التي  الزراعية  امل�صاريع  على  ال�صوء  معاليها  �صلطت  كذلك، 
الإمارات يف الدول النامية، والتي تهدف اإىل دعم حمدودي املوارد والفئات 
هذه  ..وتعمل  وال�صباب  الن�صاء  ا  وخ�صو�صً الريفية،  املجتمعات  يف  املهم�صة 
امل�صاريع على حتقيق دخل م�صتدام لهذه الفئات، اإ�صافة اإىل اأمنها الغذائي 

والتغذوي.
واأ�صافت معاليها: "نحر�س دائما على م�صاركة خرباتنا مع الدول الأخرى، 
وامل�صاعدة يف مواجهة حتديات الأمن الغذائي عاملياً ..ونتطلع اإىل نتائج قمة 
جمموعة الع�صرين التي �صت�صهم اإىل حدٍّ كبري يف تاأمني ال�صتدامة للقطاع 

الزراعي".
زراعية  اأنظمة  اإن�صاء  ملناق�صة  ُخ�ص�صتا  ا يف جل�صتني  اأي�صً و�صاركت معاليها 
والعادلة،  املفتوحة  الزراعية  التجارة  وتعزيز  وم�صتدامة،  مرنة  وغذائية 
الغذاء  ت��واف��ر  ل�صمان  التمييز  وع��دم  وال�صفافة  بها،  التنبوؤ  ميكن  وال��ت��ي 

والقدرة على حتمل تكاليفه للجميع.
اإ�صبانيا وهولندا  اإندوني�صيا دولة الإم��ارات، اإىل جانب  اإىل ذلك ت�صت�صيف 
نوفمرب  يف  ُتنظم  التي  الع�صرين  جمموعة  قمة  يف  للم�صاركة  و�صنغافورة، 

يف بايل.  2022

•• ال�صارقة-وام

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم /53/ ل�صنة 2022 م 

ب�صاأن اإن�صاء حممية "اأ�صجار القرم باحلمرية" يف اإمارة ال�صارقة.
"حممية  ت�صمى:  طبيعية  حممية  الإم���ارة  يف  ُتن�صاأ  اأن  على  املر�صوم  ون�س 

اأ�صجار القرم باحلمرية".
ومبراعاة اأحكام املواد 64--65 66-67 من القانون الحتادي رقم 24 
والت�صرفات  والأن�صطة  – الأع��م��ال  ع��ام  – ب�صكل  حُتظر  1999م،  ل�صنة 
التي من �صاأنها اإتالف اأو تدهور النظام البيئي اأو الإ�صرار باحلياة الربية اأو 
البحرية اأو الفطرية اأو امل�صا�س بقيمتها اجلمالية يف املحمية، ويحظر على 
وجه اخل�صو�س ما يلي: 1. �صيد اأو نقل اأو قتل اأو اإيذاء الكائنات الربية اأو 
القيام باأعمال من �صاأنها الق�صاء عليها ما مل يتم ذلك وفقاً للقواعد التي 
البيئة  هيئة  ت�صدرها  التي  البيئية  وال��ق��رارات  واللوائح  الأنظمة  حتددها 

واملحميات الطبيعية.
اأو مواد ع�صوية مثل ال�صخور والربة  2. �صيد اأو نقل اأو اأخذ اأي كائنات 

لأي غر�س من الأغرا�س.
املحمية. للمنطقة  غريبة  اأجنا�س  اإدخال   .3

اأو املناطق التي  اأو اجلغرافية  اأو تدمري التكوينات اجليولوجية  اإتالف   .4
تعترب موطناً لف�صائل احليوان اأو النبات اأو تكاثرها.

املحمية. املنطقة  هواء  اأو  مياه  اأو  تربة  تلويث   .5
الرماية. وتدريبات  الع�صكرية  املناورات   .6

الربة. تعرية  اأو  اإتالفها  اأو  النباتات  اأو  الأ�صجار  قطع   .7
8. اأن�صطة الت�صلية والرفيه اأو الريا�صات التي من �صاأنها قتل اأو اإيذاء اأو 

التاأثري �صلبياً على احلياة الفطرية.
املباين اأو املن�صاآت اأو �صق الطرق اأو ت�صيري املركبات اأو و�صائل النقل  اإقامة   .9
اإل  املحمية  اأو جتارية يف منطقة  اأو �صناعية  زراعية  اأن�صطة  باأي  القيام  اأو 
لل�صروط والقواعد والإج��راءات التي  بت�صريح من الهيئة يف الإم��ارة وفقاً 

ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�صها.
للمحمية. الطبيعي  بالتوازن  الإخالل  �صاأنه  من  ما  كل   .10

ل�صنة   24 القانون الحت��ادي رقم  لأحكام  اأن��ه طبقاً  املر�صوم على  كما ن�س 
يف  املتواجدة  اأنواعها  مبختلف  الأحياء  جميع  باحلماية  تتمتع  1999م، 
املحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من املحمية حمطة 

للراحة اأو التفريخ اأو ال�صتيطان.
وبح�صب املر�صوم ل يجوز ممار�صة اأي اأن�صطة اأو ت�صرفات اأو اأعمال يف املناطق 
املحيطة يف منطقة املحمية اإذا كان من �صاأنها التاأثري على بيئة املحمية، اإل 

بت�صريح من هيئة البيئة واملحميات الطبيعية.
املحمية  اإدارة  للمر�صوم  وف��ق��اً  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  وت��ت��وىل 
واتخاذ ما يلزم من اإجراءات اإدارية يف �صاأن تن�صيق اآلية التعاون مع املجل�س 
البلدي والبلدية املخت�صة لتنظيم اإدارة املحمية والتعاون مع القيادة العامة 
وي�صدر  املحمية  ح��دود  يف  القانونية  املخالفات  �صبط  يف  ال�صارقة  ل�صرطة 

رئي�س الهيئة القرارات الإدارية الالزمة لهذه الغاية.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإن�ساء حممية اأ�سجار القرم باحلمرية 

•• ال�صارقة-وام 

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم 57 ل�صنة 2022 م ب�صاأن ت�صكيل 

جمل�س �صاحية ال�صبيحية يف مدينة خورفكان.
ون�س املر�صوم على اأن ُي�صّكل جمل�س �صاحية ال�صبيحية يف مدينة خورفكان من 

الأع�صاء التالية اأ�صماوؤهم: 1. اأحمد عي�صى حممد اأحمد احلو�صني.
الهناوي النقبي. �صعيد  حممد  جا�صم   .2

النقبي. �صامل  عبداهلل  �صامل  حميد   .3
خالد اأحمد عبيد اأحمد ال�صحي.  .4

النقبي. ال�صابط  ح�صن  حممد  خالد   .5

النقبي. �صيف  را�صد  �صيف  �صعيد   .6
را�صد اأحمد القا�صي احلمادي. عادل   .7

الدرمكي. مراد  حممد  ح�صن  علي   .8
النقبي. العثماين  حمدان  علي  حممد   .9

اأع�صائه  ب��ني  م��ن  ل��ه  اجتماع  اأول  يف  للرئي�س  ون��ائ��ب��اً  رئي�صاً  املجل�س  ويختار 
بالتفاق اأو بالقراع ال�صري املبا�صر وباأغلبية احلا�صرين، ويحل نائب الرئي�س 
اأو خلو من�صبه، وتكون  حمل رئي�س املجل�س يف جميع اخت�صا�صاته عند غيابه 
ال�صواحي  ملجال�س  التنفيذية  الالئحة  حُت��دده  ما  وفق  للمن�صب  �صغلهما  مدة 
له،  اجتماع  اأول  م��ن  ت��ب��داأ  �صنوات  اأرب���ع  املجل�س  يف  الع�صوية  وم��دة  وال��ق��رى. 
وي�صتمر املجل�س يف ت�صريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعيني جمل�س 

جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�صويتهم.

•• ال�صارقة-وام

القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة املر�صوم الأمريي رقم 55 ل�صنة 
ال�صارقة. 2022 م ب�صاأن ت�صكيل جمل�س �صاحية مغيدر يف مدينة 
مدينة  يف  م��غ��ي��در  �صاحية  جمل�س  ُي�����ص��ّك��ل  اأن  ع��ل��ى  امل��ر���ص��وم  ون�����س 
اأحمد  ح�صن  اأح��م��د   .1 اأ���ص��م��اوؤه��م:  التالية  الأع�����ص��اء  م��ن  ال�صارقة 

الرم�صي الطنيجي.
علي. اآل  خليفة  �صعيد  خليفة   .2

الع�صكر. اإ�صماعيل  ع�صكر  اإبراهيم  �صلطان   .3
الزرعوين. علي  اأحمد  حممد  عامر   .4

النزر. حمد  حممد  علي  حممد   .5
املازمي. نور  اأحمد  حممد  مروان   .6

عا�صور. بن  �صعيد  حممد  نا�صر   .7
بني  من  له  اجتماع  اأول  يف  للرئي�س  ونائباً  رئي�صاً  املجل�س  ويختار 
اأع�صائه بالتفاق اأو بالقراع ال�صري املبا�صر وباأغلبية احلا�صرين، 
ويحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س يف جميع اخت�صا�صاته عند 
غيابه اأو خلو من�صبه، وتكون مدة �صغلهما للمن�صب وفق ما حُتدده 

الالئحة التنفيذية ملجال�س ال�صواحي والقرى.
له،  اجتماع  اأول  م��ن  ت��ب��داأ  �صنوات  اأرب���ع  املجل�س  يف  الع�صوية  وم��دة 
يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  لدى  اأعماله  ت�صريف  يف  املجل�س  وي�صتمر 
تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�صويتهم.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية مغيدرحاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية ال�سبيحية 

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإن�ساء حممية املنترث 

ويل عهد ال�سارقة يفتتح مركز ا�ستك�ساف م�سار يف �ساحية ال�سيوح 

العميد املن�سوري يلتقي بعثة عمرة �سرطة 
دبي قبل مغادرتهم اإىل االأرا�سي املقد�سة

وزيرة التغري املناخي والبيئة ت�سلط ال�سوء 
على اأهمية التكنولوجيا الزراعية واالبتكار 

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 
ت�سكيل جمل�س �ساحية اخلالدية 

•• ال�صارقة-وام

بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأ���ص��در 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
ب�صاأن  م   2022 ل�صنة   56 رق���م  الأم����ريي  امل��ر���ص��وم 

ت�صكيل جمل�س �صاحية اخلالدية يف مدينة ال�صارقة.
ون�س املر�صوم على اأن ُي�صّكل جمل�س �صاحية اخلالدية 
يف مدينة ال�صارقة من الأع�صاء التالية اأ�صماوؤهم: 1. 

ثاين هزمي �صامل هزمي ال�صويدي.
خلفان �صعيد خلفان املري.  .2

خمي�س علي بن غامن احلمريي.  .3
علي حمد بن �صيفان.  .4

حممد حمد عبداهلل ال�صري املهريي.  .5

حممد را�صد حممد بن جر�س.  .6
مطر غامن �صعيد ال�صويدي.  .7

اأول اجتماع  للرئي�س يف  ونائباً  ويختار املجل�س رئي�صاً 
ال�صري  ب��الق��راع  اأو  ب��الت��ف��اق  اأع�صائه  ب��ني  م��ن  ل��ه 
الرئي�س  نائب  ويحل  احلا�صرين،  وباأغلبية  املبا�صر 
حمل رئي�س املجل�س يف جميع اخت�صا�صاته عند غيابه 
وفق  للمن�صب  �صغلهما  م��دة  وتكون  من�صبه،  خلو  اأو 
ال�صواحي  ملجال�س  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  حُت����دده  م��ا 

والقرى.
اأول  اأربع �صنوات تبداأ من  املجل�س  الع�صوية يف  ومدة 
اجتماع له، وي�صتمر املجل�س يف ت�صريف اأعماله لدى 
انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز 

اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�صويتهم.
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•• اأبوظبي - الفجر

طيار  رك�����ن  ال�����ل�����واء  م����ع����ايل  زار 
ف��ار���س خلف امل��زروع��ي، ق��ائ��د عام 
اإدارة  اأبوظبي رئي�س جلنة  �صرطة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  وال����راث����ي����ة، 
والفرو�صية  ل��ل�����ص��ي��د  ال��������دويل 
ع�صرة  التا�صعة  ب��دورت��ه   2022
اأكتوبر   2 ل��غ��اي��ة  ت�����ص��ت��م��ر  ال���ت���ي 

القادم.
اإدارة  جلنة  ج��ن��اح  معاليه  وتفقد 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والراثية باأبوظبي، والذي ي�صلط 

املهرجانات  من  ع��دد  على  ال�صوء 
الثقافية  يف   وال��ربام��ج  الراثية  
اللجنة  تبذلها  التي  اإطار اجلهود 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ص��اري��ع احل���ف���اظ على 
الإمارات  ر�صالة  واإي�صال  امل��وروث، 
احل�صارية والإن�صانية اإىل العامل، 
ف�������ص���اًل ع����ن ت���ع���زي���ز ق���ي���م ال�����ولء 
ممار�صة  خ�����الل  م����ن  والن����ت����م����اء 

الراث الإماراتي الأ�صيل.
طيار  رك��ن  ال��ل��واء  معايل  وا�صتمع 
معايل  من  املزروعي،  خلف  فار�س 
ماجد علي املن�صوري رئي�س اللجنة 
الأمني  للمعر�س  املنظمة  العليا 
العام لنادي �صقاري الإمارات، اإىل 

�صرح مو�صع حول فعاليات املعر�س 
واملرتبطة  وال�����ص��ام��ل��ة  امل��ت��ن��وع��ة 
والفرو�صية  ال�����ص��ي��د  ب���ري���ا����ص���ة 
املن�صات  عن  ف�صاًل  وم�صتلزماتها 
والفنية  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���راث���ي���ة 
من  املعر�س  يقدمه  وما  املخت�صة 

برامج هادفة.
ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى من�صات 
والأ�صلحة  وال��ف��رو���ص��ي��ة  ال�����ص��ي��د 
امل���ع���رو����ص���ة ب����اأن����واع����ه����ا واأح�������دث 
امل����ع����دات امل���ت���ط���ورة امل���رت���ب���ط���ة يف 
من�صات  ج��ان��ب  اإىل  امل���ج���ال،  ه���ذا 
)من�صة  ومنها:  املتنوعة،  املعر�س 
مع  ت��وا���ص��ل  من�صة  ال���ص��ت��دام��ة، 

القرية  واحل����ي����وان����ات،  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
الراثية( وغريها من املن�صات.

وجتول معاليه بني اأجنحة اجلهات 
والأجنبية  امل��ح��ل��ي��ة  وال�������ص���رك���ات 
على  واط��ل��ع  املعر�س،  يف  امل�صاركة 
للحفاظ  ال��دويل  ال�صندوق  جناح 
ع��ل��ى احل���ب���ارى، ���ص��ن��دوق خليفة 
لتطوير امل�صاريع، جمل�س اأبوظبي 

الريا�صي.
ن���ادي ت���راث الإم����ارات ي���زور جناح 

اللجنة
لحج  ب��و  �صعيد  حميد  �صعادة  زار 
الرميثي، املدير العام لنادي تراث 
الإم��ارات، ووفد من النادي، جناح 

والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
يف  كان  حيث  والراثية،  الثقافية 
ا�صتقبالهم عبداهلل بطي القبي�صي 
والت�صال  الفعاليات  اإدارة  مدير 
املزروعي  خلفان  وعبيد  باللجنة، 
وامل�صاريع  التخطيط  اإدارة  مدير 

باللجنة.
واطلع الوفد على اأبرز املهرجانات 
اللجنة  تنظمها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
وتناول جمالت  العام،  م��دار  على 
يف  الطرفني  ب��ني  التعاون  واأوج���ه 

املجالت الراثية والثقافية.
يومياً،  اللجنة  جناح  ي�صتقبل  كما 
اأع�����داد ك��ب��رية من   ،9 ال��ق��اع��ة  يف 

بال�صيد  وامل���ه���ت���م���ني  ال����زائ����ري����ن 
ومزاينات  وال�����ص��ق��ارة  ال��ت��ق��ل��ي��دي 

البحرية  وامل���������ص����اب����ق����ات  الإب���������ل 
واملثقفني  وال�����ص��ع��راء  وال��راث��ي��ة 

طلبة  ج���ان���ب  اإىل  وال���ب���اح���ث���ني، 
املدار�س.

•• عجمان-وام

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدر 
ل�صنة   9 رقم  القرار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
التعليم  ���ص��وؤون  تن�صيق  مكتب  اإن�����ص��اء  ب�صاأن   2022
املتابعة  ب�������ص���وؤون  ي��خ��ت�����س  ب����اإم����ارة ع��ج��م��ان،  اخل���ا����س 
تنظيم  ح��ول  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  م��ع  والتن�صيق 
وحوكمة ملف التعليم اخلا�س يف الإمارة ومتابعة اأداء 
املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة بهدف تطويرها والرتقاء 
والدولة.  الإم���ارة  تطلعات  مع  يتنا�صب  مبا  مب�صتواها 

وجاء قرار اإن�صاء املكتب ا�صتجابًة للتغرّيات والتطورات 
امل��ت�����ص��ارع��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، واله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري من 
ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
والتعليم،  ال��ع��ل��م  ع��ج��م��ان يف  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
واإميانه الرا�صخ باأهمية التح�صيل العلمي واملعريف كونه 
اأحد الركائز الرئي�صية لنه�صة الأمم وازدهار الدول يف 
الإمارات  دولة  اأن  واملجالت، ل�صيما  الأ�صعدة  خمتلف 
اأولوياتها  راأ����س  على  التعليم  جعلت  املتحدة  العربية 
لالرتقاء  ك��ب��رية  بجهود  ودعمته  الوطنية  واأج��ن��دت��ه��ا 
بجودته وتطوير م�صاراته. كما يعد اإن�صاء املكتب خطوٌة 

�صت�صاهم يف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية رائدة 
يف جمال التعليم اخلا�س الذي ُيعد �صريكاً ا�صراتيجياً 
من  يقّدمه  مبا  التعليمية  للمنظومة  رئي�صياً  وداع��م��اً 
خدمات وخيارات متعددة يف الربامج واملناهج التعليمية 
والربوية تتنا�صب مع التّنوع الذي ت�صهده الإم��ارة يف 
وتطلعاتهم  احتياجاتهم  وتلبي  والثقافات  اجلن�صيات 
40 مدر�صة  اأكر من  اإم��ارة عجمان  املختلفة. و ت�صم 
املنهج  ب��ني  ت��ت��ن��ّوع  م��ن��اه��ج خمتلفة   6 ،ت���ق���ّدم  خ��ا���ص��ة 
الوزاري والأمريكي والربيطاين والهندي والباك�صتاين 
ت�صم  ح�صانة،   25 م��ن  واأك���ر  ال��دول��ي��ة،  والبكالوريا 

لأكر  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ط��ل��ب��ة  جن�صيات  يف  ك��ب��رياً  ت��ن��وع��اً 
موؤ�ص�صات   4 وع��دد  للتدريب،  ومعهدا  مركزا   20 من 
اإم���ارة عجمان من خ��الل مكتب  ع��ايل. وتتطّلع  تعليم 
التعليم  قطاع  رفد  اإىل  اخلا�س  التعليم  �صوؤون  تن�صيق 
امل���دار����س واملن�صاآت  وا���ص��ع��ة وم��ت��ن��وع��ة م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
التعليمية اخلا�صة ت�صبطها لوائح وا�صراطات واآليات 
عمل فّعالة لتوفري بيئة تعليمية اآمنه ومريحة للطلبة 
وذويهم، وا�صتقطاب الكوادر التعليمية املوؤهلة يف امليدان 
اإىل ال�صتثمار يف التعليم لتحقيق  الربوي، بالإ�صافة 

التنمية امل�صتدامة.

عمار النعيمي ي�سدر قرارا باإن�ساء مكتب تن�سيق �سوؤون التعليم اخلا�س باإمارة عجمان

فار�س خلف املزروعي يزور معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022

•• مونرتيال،-وام

املدين  العامة للطريان  الهيئة  الإم��ارات من خالل  ُت�صارك دولة 
بوفد رفيع امل�صتوى يف اجتماعات الدورة 41 للجمعية العمومية 
ملنظمة الطريان املدين الدويل "الإيكاو" برئا�صة معايل عبداهلل 
بن طوق املري، وزير القت�صاد، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، و�صعادة 
م�صوؤويل  م��ن  وع��دد  الهيئة،  ع��ام  مدير  ال�صويدي،  حممد  �صيف 

الهيئة وممثلني عن قطاع الطريان املدين بالدولة.
بكندا خالل  م��ون��ري��ال  ال����دورة، يف مدينة  ه��ذه  الإي��ك��او  وتعقد 
انح�صار  بعد  ح�صورياً  اأكتوبر،   7 حتى  �صبتمرب   27 من  الفرة 
جائحة كورونا والبدء بتعايف الدول حتت �صعار "اإعادة ربط اأنحاء 
العامل" وذلك بح�صور الدول الأع�صاء يف املنظمة والبالغ عددها 

عدد من املنظمات الدولية. م�صاركة  جانب  اإىل  دولة   193
وت�صهد اجتماعات اجلمعية العمومية و�صع �صيا�صة املنظمة على 
امل�صتوى العاملي لفرة الثالث �صنوات القادمة، كما يتم ا�صتعرا�س 
والقت�صادية  الفنية  امل��ج��الت  يف  الكامل  املنظمة  عمل  برنامج 
اأعمال  نتائج  ذل��ك  بعد  وُت��ع��ر���س  ال��ف��ن��ي،  وال��ت��ع��اون  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
اجلمعية العمومية على الهيئات الأخرى التابعة لالإيكاو والدول 
النحو  على  امل�صتقبلية،  اأعمالهم  توجيه  اأج��ل  من  فيها  الأع�صاء 

املحدد يف املادة 49 من اتفاقية الطريان املدين الدويل.
اأعمال اجتماعات الدورة ال�41 للجمعية العمومية،  كما �صت�صهد 
دولة  والتي تقدمت  املنظمة،  الأع�صاء يف جمل�س  ال��دول  انتخاب 
الثالثة  الفئة  ع��ن  املجل�س  لع�صوية  ال��ر���ص��ح  لإع����ادة  الإم�����ارات 
جهود  ب�����داأت  ق���د  ال���دول���ة  وك���ان���ت   .2025-2022 ل��ل�����ص��ن��وات 
الر�صيح  اإع����ادة  ل�صمان  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  منذ  ال����دويل،  التن�صيق 
وذلك  جديدة،  ل��دورة  امل��دين  الطريان  منظمة  جمل�س  لع�صوية 
من خالل عدد من الزيارات الدبلوما�صية وامل�صاركة يف عدد من 

املحافل الإقليمية والدولية ذات ال�صلة.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري " اإن دولة الإمارات مُتثل اليوم 
الإقليمي  ال�صعيدين  على  امل��دين  الطريان  حركة  يف  موؤثرة  قوة 
والدويل، وتتمتع بتناف�صية عالية يف البنية التحتية والتكنولوجية 
الدولة  ت�صنيف  اإىل  بالإ�صافة  احل��ي��وي،  القطاع  بهذا  املرتبطة 
الطريان،  واأم���ن  �صالمة  معايري  يف  عامليا  الأوىل  امل��رات��ب  �صمن 
اأ�صهمت يف  التي  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة وتوجيهات  وذل��ك يف ظل 
بناء قطاع طريان قوي وقادر على املناف�صة." واأ�صاف معاليه اأن 
دولة الإمارات ترتبط بعالقات تعاون وطيدة مع منظمة الطريان 
جهود  كافة  دع��م  على  وحت��ر���س   ،1972 "الإيكاو" منذ  امل��دين 
بيئة الطريان  واأم��ن  الرامية نحو تعزيز كفاءة و�صالمة  املنظمة 

قويا  ت��واج��دا  �صهدت  املا�صية  ال�صنوات  اأن  اإىل  م�صريا  ال���دويل، 
للخربات والكفاءات الإماراتية �صمن فرق العمل الفنية واللجان 
التابعة للمنظمة وكانت جزءاً من �صناعة القرار وتطوير احللول 
�صناعة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  خمتلف  م��ع  بالتعامل  اخلا�صة 

الطريان خا�صة خالل فرة جائحة كورونا".
اإىل ع�صوية جمل�س  الإم����ارات  دول��ة  تر�صح  اإع���ادة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التي  ال��رائ��دة  املكانة  ي��اأت��ي متا�صيا م��ع  امل���دين،  ال��ط��ريان  منظمة 
بدعم  وال��ت��زام��ه��ا  ال��ع��امل��ي  ال�صعيد  ع��ل��ى  الإم�����ارات  دول���ة  حتتلها 
احليوية،  ال�صناعة  ه��ذه  بتنمية  اخلا�صة  الدولية  اجلهود  كافة 
واحلر�س على امل�صاهمة يف ر�صم توجهات ومعامل الطريان املدين 

لل�صنوات القادمة.
الهيئة  ال�صويدي، مدير عام  اأكد �صعادة �صيف حممد  من جانبة، 
اأن دول���ة الإم����ارات متتلك الكثري من  امل���دين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
املنظمة حيث حتتل  توؤهلها للفوز مبقعد مبجل�س  التي  العوامل 
قطاع  وحيوية  اجل��وي  ال�صحن  يف  اإقليمياً  الأول  امل��رك��ز  ال��دول��ة 
8 مطارات  بنية حتتية متطورة عرب  امل��دين مع وج��ود  الطريان 
4 منها �صمن  6 �صركات وطنية للنقل اجلوي  اإىل  اإ�صافة  دولية 
الطريان القت�صادي، كما متتلك حالياً نحو 887 طائرة م�صجلة 

بالإ�صافة اإىل مراكز التدريب املتخ�ص�صة.
وثيقة  بعالقة  ترتبط  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  ال�صويدي  واأ���ص��ار 
مبنظمة الطريان املدين الدويل منذ عام 1972 ودعم اأهدافها 
من  الكثري  يف  ال��ف��اع��ل  الإم����ارات  دور  اإىل  لف��ت��ا  ال�صراتيجية، 
البيئة  وح��م��اي��ة  وال�����ص��الم��ة  ب��الأم��ن  املتعلقة  احل��ي��وي��ة  الق�صايا 
لقطاع الطريان املدين على امل�صتوى الدويل. وقال " نحن يف دولة 
الدولة  اقت�صاد  يف  واأهميته  القطاع  ه��ذا  بعاملية  نوؤمن  الإم���ارات 
نعمل  فنحن  لذلك  امل�����ص��رك،  ال���دويل  التن�صيق  ���ص��رورة  وم��دى 
على ت�صجيع التعاون الإقليمي والدويل، والتوا�صل مع الدول يف 
كافة املجالت املتعلقة بقطاع الطريان املدين، مبا يف ذلك تبادل 
وعقد  امل�صركة،  والربامج  امل�صاريع  وتنفيذ  والتدريب  اخل��ربات 
العاملية،  امل�صاركات  املتخ�ص�صة وغريها من  املوؤمترات  وا�صت�صافة 
نحو  على  معا  نعمل  اأن  منا  يتطلب  امل��دين  ال��ط��ريان  فم�صتقبل 

من�صجم ومن�صق".
املدين،  للطريان  العامة  بالهيئة  الإم��ارات ممثلة  دول��ة  و�صتنظم 
اجتماعات  اأع��م��ال  يف  امل�صاركة  هام�س  على  الفعاليات  م��ن  ع��ددا 
دبلوما�صي  ا�صتقبال  حفل  ت�صمل  للمنظمة،  العمومية  اجلمعية 
 41 ال�  ال��دورة  اجتماعات  امل�صاركة يف  العاملية  الوفود  �صرف  على 
"ايكاو" وجمع  ال��دويل  املدين  الطريان  ملنظمة  العامة  للجمعية 
�صيتم  كما  ب��ل��دا،   193 م��ن  اأك���ر  م��ن  الدبلوما�صيني  م��ن  كبري 

را�صد  بن  حممد  جائزة  من  الثانية  ال���دورة  يف  الفائزين  تكرمي 
العاملية للطريان.

وت�صع دولة الإم��ارات �صمن اأولوياتها رفع كفاءة قطاع الطريان 
اأي�صا على ال�صعيد العاملي  لي�س فقط على ال�صعيد املحلي واإمنا 
م��ن خ���الل امل�����ص��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف ال��ل��ج��ان وف���رق ال��ع��م��ل الدولية 
وفرق  جلنة   22 يف  ع�صويتها  اإىل  اإ�صافة  والعربية،  والإقليمية 
اقراح  اإىل  بالإ�صافة  الدولية،  الطريان  منظمة  يف  دائمة  عمل 
الهامة  باملوا�صيع  املتعلقة  العمل  اأوراق  من  فعال  ع��دد  وتقدمي 
واأمن  ع��ام يف جم��ال �صالمة  ب�صكل  وامل��وؤث��رة على قطاع الطريان 
ال��ط��ريان وال���ص��ت��دام��ة وامل��الح��ة اجل��وي��ة وال��ت��ي م��ن �صاأنها رفع 
كفاءة وم�صتوى ال�صالمة، اإ�صافة اإىل اأوراق العمل التي تربز اأهم 

التحديات التي تواجه وتوؤثر على قطاع الطريان.
من  وب��دع��م  ال�صقيقة  ال���دول  مب�صاركة  الإم�����ارات،  دول���ة  وُت��ق��دم 
مرئيات  تعك�س  ع��م��ل  ورق���ة  امل����دين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��رب��ي��ة  املنظمة 
النبعاثات  وخف�س  التعوي�س  خلطة  الأ�صا�س  خط  ب�صاأن  ال��دول 
الكربونية يف جمال الطريان الدويل /خطة كور�صيا/ حيث اعترب 
الأن�����ص��ب لتطبيق كافة مراحل  الأ���ص��ا���س  2019 ه��و خ��ط  ال��ع��ام 
اخلطة وذلك ملا ميثله من ن�صب حقيقية ملعدل الت�صغيل للناقالت 
اإعداد الورقة الركيز  بالدول عربية، وتهدف الدول امل�صاركة يف 
على اأهمية اعتبار خطة كور�صيا كخطة التعوي�س الوحيدة عامليا 
اآليات  خلق  لتفادي  مبتطلباتها  الل��ت��زام  على  ال���دول  وت�صجيع 
�صلبا  �صيوؤثر  وال��ذي  العامل  مناطق  خمتلف  يف  متنوعه  تعوي�س 

على اقت�صادات الدول والنمو امل�صتقبلي للناقالت.
كما تقرح دول��ة الإم���ارات ورق��ة عمل يف جمال اإج��راء حت�صينات 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ي��ني ح����دود امل���ج���ال اجل����وي غ���ري ال�����ص��ي��ادي فوق 
ك��ف��اءة مقدمي اخلدمات  احل��ف��اظ على  اأج���ل  م��ن  البحار  اأع���ايل 
وم�صتخدمي املجال اجلوي واقت�صادهم، وذلك من خالل اعتماد 
نهج ي�صتند اإىل اأ�ص�س وبيانات علمية لإجراء اأي عملية تعيني حدود 
تتمحور  اأن  على  ال��ورق��ة  وتن�س  ال�صيادي.  غري  اجل��وي  للمجال 
الأجندة  عن  بعيداً  والت�صغيلية  الفنية  املتطلبات  ح��ول  الأ�ص�س 
يف  و�صال�صتها  الطريان  حركة  ت�صهيل  بغر�س  وذل��ك  ال�صيا�صية، 
يوؤدي  الطريان مما  ال��دول مب�صوؤوليتها جتاه قطاع  التزام  اإط��ار 
ب�صبب  اجل��وي  لل�صفر  ال�صرورية  غري  ال�صطرابات  جتنب  اإىل 
�صناعة  على  بالنفع  يعود  مما  العامة  امل�صلحة  تتجاوز  نوايا  اأي 
الطريان، بالإ�صافة اإىل مطالبة الورقة بوجوب اأن يت�صمن طلب 
اإجراء تقييمات ودرا�صات �صاملة ملخاطر  اجلهة ال�صاعية للتغيري 
اجلوية  املجالت  لتعديل  الت�صغيلية  احلاجة  لتو�صيح  ال�صالمة 

غري ال�صيادية.

االإمارات ت�سارك يف اأعمال اجلمعية العمومية ل�)اإيكاو( مبونرتيال 

•• اأبوظبي - الفجر

 ك�صفت �صركة " �صواروف�صكي اأوبتك النم�صاوية" العريقة 
يف ���ص��ن��اع��ة امل��ن��اظ��ري وال��ت��ل�����ص��ك��وب��ات  ال��ب�����ص��ري��ة، خالل 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية  م�صاركتها يف معر�س 
عايل  ح��دي��ث  تل�صكوب  ع��ن   ،  2022 احل��ال��ي��ة  دورت����ه  يف 
مرة  لأول  يعر�س  �صغري  بحجم  ال��و���ص��وح  وف��ائ��ق  ال��دق��ة 
حتت م�صمى  ATC.��  مع متيزه بتقنيات ب�صرية عالية 
واألوان مذهلة واإمكانية ربطه بالهواتف الذكية للتقاط 

�صور عالية اجلودة.
 " اإن   الأو���ص��ط   ال�صرق  املبيعات  م��دي��ر  �صابا  خ��ال��د  وق���ال 
لل�صيد  اأبوظبي  معر�س  يف  اأوبتك" ت�صارك  �صواروف�صكي 
والفرو�صية  هذا العام �صمن جناح بينونة لتجارة املعدات 

الإماراتية  ال�صركات  اإحدى  كربيات  الع�صكرية وال�صيد،  
واملناظري  والأ����ص���ل���ح���ة  ال���رم���اي���ة  جم����ال  يف  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
يعر�س   التل�صكوب  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً  املتنوعة.  ومنتجاتها 
حتديداً  الإم����ارات  ويف  العاملية  الأ���ص��واق  يف  الأوىل  للمرة 
الغفلي  �صعيد  اأ���ص��ار  جهته  من  بينونة.  �صركة  خ��الل  من 
�صواروف�صكي   " اإن  اإىل  بينونة   ل�صركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
النم�صاوية"  تعترب رائدة يف �صناعة املناظري والتل�صكوبات 

ومناظري الأ�صلحة ذات الدقة العالية والفائقة اجلودة. 
موؤكداً اأن �صركة بينونة لتجارة املعدات الع�صكرية وال�صيد 
ل��ه��ا، تعترب من  ال��ع��ني م��ق��راً  ال��ت��ي تتخذ م��ن م��ن مدينة 
ال�صركات الوطنية الإماراتية التي اأثبتت تواجدها بقوة يف 
معر�س ال�صيد والفرو�صية خالل الدورة احلالية والأعوام 

ال�صابقة.

•• دبي-وام

اأعلنت جمعية بيت اخلري اأن حجم امل�صاعدات الطارئة 
من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  اجلمعية  قدمتها  التي 
 10 38 مليون درهم ا�صتفادت منها  عام 2022 بلغ 
اآلف و500 اأ�صرة حمتاجة وحالة اإن�صانية تعاين من 

ظروف قاهرة.
وتاأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع حجم امل�صاعدات الطارئة 
ونتيجة لتطوير اجلمعية لنظام امل�صاعدات وا�صتقبال 
ال��ط��ل��ب��ات الإل��ك��رون��ي��ة ع���رب امل���وق���ع الإل����ك����روين اأو 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���ي وحت���دي���د احل�����الت الأك�����ر حاجة 

التاأكد  فبعد  اخل�صراء  النقاط  نظام  وفق  وا�صطرارا 
بتحديد  النظام  هذا  يبداأ  امل�صاعدة  طالب  وثائق  من 
العاجلة ح�صب  للم�صاعدة  املتقدم  توؤهل  التي  النقاط 

ظروفه الإن�صانية ومدى ا�صطراره.
اخل�����ص��راء يف حت��دي��د مقدار  ال��ن��ق��اط  ن��ظ��ام  ويعتمد 
مدى  تقدير  يف  ت�صاعد  مهمة  تفا�صيل  على  العجز 
عدد  مثل  على  توؤثر  التي  ال�صغوط  وم��دى  الحتياج 
ال�صكن ومتو�صط  واأي��ن يعي�س وظ��روف  الأ�صرة  اأف��راد 
يتم تقدير  دي��ون وغريها حتى  الدخل وم��ا عليه من 
ق��ي��م��ة ال��ع��ج��ز ال�����ذي ي��ج��ع��ل ح��اج��ت��ه امل����ادي����ة ملحة 

وت�صتدعي التدخل العاجل.

•• اأبوظبي-وام 

ت�����ص��ارك دائ����رة ال��ق�����ص��اء ب��اأب��وظ��ب��ي يف ف��ع��ال��ي��ات املعر�س 
اإطار  وذلك يف  والفرو�صية،  لل�صيد  التا�صع ع�صر  الدويل 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  توجيهات 
ال��وزراء وزير ديوان الرئا�صة رئي�س دائرة  رئي�س جمل�س 
الق�صاء يف اأبوظبي؛ بتنويع قنوات التوا�صل مع املجتمع 

مبا ي�صاهم يف جناح ر�صالة الدائرة التوعوية .
دائرة  وكيل  العربي  �صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأك��د 
الق�صاء يف اأبوظبي، اأن م�صاركة الدائرة يف املعر�س تاأتي 
بتعزيز م�صاركتها  ال�صراتيجية  اأولوياتها  مع  ان�صجاماً 
اإىل  ال�����ص��اح��ات املحلية وال��ع��امل��ي��ة، م�����ص��رياً  وت��واج��ده��ا يف 
مع  للتوا�صل  وف��ر���ص��ة  مهمة  من�صة  ميثل  امل��ع��ر���س  اأن 
الهجن  و�صباق  والفرو�صية  ال�صيد  بريا�صات  املهتمني 

لإلقاء ال�صوء على القوانني املنظمة لهذه الأن�صطة.

واأو�صح العربي اأن دولة الإمارات متتلك منظومة قوانني 
متكاملة ودقيقة، ل تقت�صر على الت�صريعات التي حتفظ 
الأم���ن الجتماعي والق��ت�����ص��ادي ب��ل جت���اوزت ذل��ك نحو 
اله��ت��م��ام بكافة ج��وان��ب احل��ي��اة، وذل���ك م��ن خ��الل �صن 
الت�صريعات التي تكفل حفظ واحرام جميع اأنواع احلياة 
الق�صائي واحتالله  يوؤكد تطور نظامها  حولنا، وهو ما 

مكانة متقدمة على ال�صعيدين القليمي والعاملي.
اأهم  املعر�س  يف  الق�صاء  دائ���رة  جناح  يعر�س  ذل��ك،  اإىل 
الريا�صة  ب�صوؤون  الخت�صا�س  ذات  القانونية  اإ�صداراتها 
حمكمة  لفرع  القانونية  الإ���ص��دارات  وع��ر���س  وال�صيد، 
التحكيم الريا�صي يف اأبوظبي " كا�س"، اإ�صافة اإىل عر�س 
املغفور  الق�صاء؛ حول دور  دائ��رة  اإنتاج  فيلم وثائقي من 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه 
ب�صكل  منها  والراثية  ع��ام،  ب�صكل  الريا�صة  ت�صجيع  يف 

خا�س ويف مقدمتها ريا�صتا ال�صيد والفرو�صية.

•• اأبوظبي-وام

اأكدت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية التزامها 
الفاقد واملهدر  الغذاء لتقليل  اإمداد  �صل�صلة  بتعزيز كفاءة 
م��ن ال��غ��ذاء خ��الل ك��اف��ة م��راح��ل ال�صل�صلة ال��غ��ذائ��ي��ة من 
املنظومة  م��ن خ��الل تطوير  وذل���ك  امل��ائ��دة،  اإىل  امل��زرع��ة 
يف  للعاملني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  وتنظيم  الت�صريعية، 
تنفيذ  اإىل  بالإ�صافة  الزراعي،  والقطاع  الغذائية  املن�صاآت 
اأهمية  حول  للم�صتهلكني  والتوعوية  الإر�صادية  احلمالت 
�صلوكيات  واتباع  الهدر  وتقليل  الغذاء  ا�صتهالك  تر�صيد 

اإيجابية ت�صاعد على ا�صتدامة الأمن الغذائي.
اأبوظبي  هيئة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  ال�صحي  بدر  وق��ال 
اتباع  على  تعمل  الهيئة  اإن  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 
ومن  والفقد  ال��ه��در  حت��دي��ات  ملواجهة  متكاملة  منهجية 
خالل الركيز على حمورين رئي�صيني الأول: هو توفري 
الغذاء  ومنتجي  للمزارعني  والر�صاد  والتوعية  التدريب 
الغذاء،  املتبعة للحد من الفقد يف  املمار�صات  اأف�صل  حول 
الغذاء من  ه��در  احل��د من  الثاين على  املحور  يركز  فيما 
والتجار  للم�صتهلكني  والإر����ص���اد  ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري  خ��الل 
الطار  تفعيل  على  الهيئة  تعمل  كما  الغذائية،  واملن�صاآت 
ت�صريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي يف اإمارة اأبوظبي 
بالتن�صيق مع املبادرة الوطنية للحد من الفقد والهدر على 
م�صتوى الدولة "نعمه" مبا ي�صاهم يف تعزيز كفاءة �صل�صلة 

التوريد.
واأو�صح يف ت�صريح مبنا�صبة اليوم العاملي للتوعية بالفاقد 

توعوية  حملة  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اأن  الأغ���ذي���ة  م��ن  وامل��ه��در 
اإع��ادة �صياغة النمط  للحد من هدر الغذاء وامل�صاهمة يف 
ال�صتهالكي ملجتمع اإمارة اأبوظبي، من خالل حتفيز اأفراد 
املجتمع على تبني ال�صلوكيات الغذائية الإيجابية، م�صريا 
اإىل اأن التوعية تعد من اأف�صل الو�صائل للتاأثري يف �صلوكيات 
اأفراد املجتمع، وذلك من خالل التعريف باأ�صاليب تخزين 
عدم  باأهمية  والتذكري  ال�صحيح،  بال�صكل  املنزيل  الغذاء 
التعامل  و�صلوكيات  اآداب  وتو�صيح  والتبذير،  الإ���ص��راف 
املنتجات  الت�صوق و�صراء  املمار�صات يف  واأف�صل  الغذاء،  مع 

واملواد الغذائية.
واأ�صار اإىل اأن ت�صريعات ال�صالمة الغذائية تعد واحدة من 
الغذاء،  وه���در  فقد  م��ن  احل��د  ا�صراتيجيات  رك��ائ��ز  اأه���م 
حيث ت�صاعد املمار�صات ال�صليمة يف التعامل مع الغذاء يف 
املوؤدية  الأ�صباب  اأه��م  اأح��د  باعتباره  الغذاء  تلف  احلد من 
الغذائية،  ال�صل�صة  مراحل  خ��الل  ال��غ��ذاء  وه��در  فقد  اإىل 
الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأن  اإىل  لفتا 
الت�صريعية وفقا لأف�صل  تعمل دوما على تعزيز املنظومة 
وكفاءة  الغذائية  ال�صالمة  جم��ال  يف  العاملية  امل��م��ار���ص��ات 
للمن�صاآت  تو�صيحية  اأدلة  اأ�صدرت  كما  الغذائية،  ال�صل�صلة 
الغذائية ت�صرح الت�صريعات ب�صورة مب�صطة و�صهلة، واأدلة 
املمار�صات الزراعية اجليدة والتي من �صاأنها تقليل الفقد 
اأثناء عمليات احل�صاد والنقل، وتتبع الت�صريعات ال�صادرة 
على  احل��ك��م  يتم  حيث  امل��خ��اط��ر،  حتليل  نهج  الهيئة  ع��ن 
�صالمة املنتج وفقا لالأدلة العلمية مما ي�صهم يف احلد من 

فقد وهدر الغذاء.

»�سواروف�سكي اأوبتك النم�ساوية« تعر�س اأحدث تل�سكوب عايل الدقة يف جناح بينونة

بيت اخلري تنفق 38 مليون 
درهم م�ساعدات طارئة  

 دائرة الق�ساء باأبوظبي ت�سارك يف معر�س ال�سيد والفرو�سية 

اأبوظبي للزراعة توؤكد التزامها بتعزيز كفاءة ال�سل�سلة الغذائية

ال�سارقة للتعليم اخلا�س تعلن تخفيف االإجراءات 
االحرتازية يف جميع موؤ�س�ساتها التعليمية  

•• ال�صارقة-وام

ذات  والإج�������راءات  ال��ق��ي��ود  تقلي�س  اخل��ا���س  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
الهيئة  لقرارات  الأخ��ري  للتحديث  و ذلك وفقاً   19 بكوفيد  املبا�صرة  العالقة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي اأعلنت عنها خالل الإحاطة 
وتخفيف   19 كوفيد  م�صتجدات فريو�س  الإم��ارات حول  الإعالمية حلكومة 
عدد من القيود املتعلقة باجلائحة على م�صتوى الدولة وتطبيقاً للتحديثات يف 
�صتى القطاعات . وقررت الهيئة العمل يف جميع املوؤ�ص�صات التعليمية املن�صوية 
الإع��الن عنها  التي مت  والوقائية  الحرازية  لالإجراءات  وفقاً  حتت مظلتها 
والتي تت�صمن اختيارية لب�س الكمامة يف الأماكن املغلقة واملفتوحة والتحديث 
على نظام املرور الأخ�صر وغريها من القرارات التي جاءت على خلفية تراجع 

الإ�صابات وارتفاع حالت التعايف يف الدولة عموماً.
واأكد علي احلو�صني مدير هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س حر�س الهيئة على 
تطبيق القرارات احلكومية ل �صيما بعد تو�صع مرحلة التعايف وعودة القطاعات 
والأفراد اإىل الأو�صاع الطبيعية تدريجياً م�صيداً بالتعاون الكبري الذي اأبدته 

اإدارات املدار�س اخلا�صة وم�صاهمتها يف مواجهة اجلائحة منذ بدايتها .
واأو�صحت الهيئة اأن ارتداء الكمامة يف الأماكن املغلقة واملفتوحة بات اختيارياً 
التعليمية فيما  املوؤ�ص�صات  املدر�صية والزوار يف جميع  جلميع الطلبة والكوادر 
تلتزم احلالت امل�صتبه باإ�صابتها بفريو�س كوفيد 19 بلب�س الكمامة حتى ثبوت 

عدم الإ�صابة من خالل نتيجة م�صحة الأنف.
واأعلنت الهيئة كذلك اإلغاء نظام املجموعات الثابتة بالن�صبة لريا�س الأطفال 
اأي��ام فقط  اإىل خم�صة   19 بكوفيد  للم�صابني  ال�صحي  العزل  وتقلي�س فرة 
ال�صحية  احل��ال��ة  متابعة  ���ص��رورة  م��ع  للمخالطني  ال�صحي  احل��ج��ر  واإل��غ��اء 
املخالطة  بعد  اأي��ام  �صبعة  تقل عن  ل  زمنية  مل��دة  املزمنة  الأم��را���س  لأ�صحاب 
بالإ�صافة اإىل ال�صتمرار باعتماد اإجراء فح�س كورونا بي �صي اآر يف حالة ظهور 

اأعرا�س مر�صية ذات عالقة مبا�صرة بكوفيد 19.
واأكدت ا�صتمرارية تطبيق نظام املرور الأخ�صر عرب تطبيق احل�صن ب�صالحية 
اإىل  اأولياء الأم��ور والزائرين  30 يوماً لدخول  اأنف �صلبية ل تتعدى  م�صحة 
املوؤ�ص�صات التعليمية وموا�صلة العمل يف تنظيف وتطهري وتعقيم جميع مرافق 
اجلهات  لتو�صيات  وفقاً  دوري  ب�صكل  والربوية  التعليمية  واملراكز  املوؤ�ص�صات 

املعنية.
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•• اأبوظبي- الفجر

بنجاح كبري واإقبال جماهريي وا�صع فاق التوقعات، تتوا�صل فعاليات الدورة ال� 
حتت  حالياً  املُقامة  والفرو�صية،  لل�صيد  الدويل  اأبوظبي  معر�س  "19" من 
رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
رئي�س نادي �صقاري الإمارات، وذلك يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، حيث 

يومياً. م�صاًء   10 اإىل  �صباحاً  يفتح املعر�س اأبوابه من ال�صاعة 11 
وُتقام الدورة احلالية خالل الفرة من 26 �صبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر، بتنظيم 
اأبوظبي،  البيئة-  هيئة  م��ن  ر�صمية  وب��رع��اي��ة  الإم�����ارات،  ���ص��ق��اري  ن���ادي  م��ن 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  احلبارى، مركز  على  للحفاظ  الدويل  ال�صندوق 
الف�صي  الراعي  الدولية،  ك��اراك��ال  �صركة  القطاع  وراع��ي  احل��دث،  ُيقام  حيث 
�صركة "كيو" للعقارات، و�صركاء تعزيز جتربة الزوار كل من اأكادميية فاطمة 
�صة،  بنت مبارك للريا�صة الن�صائية، �صركة بولري�س للُمعّدات الريا�صية املُتخ�صّ
وجمموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من �صركة "�صمارت ديزاين" 
الإمارات"،  بي  اأر  "اإيه  ال�صيارات  �صناعة  و�صريك  امللكية"،  "اخليمة  و�صركة 
اأبوظبي  الداخلية وغرفة جتارة و�صناعة  ووزارة  اأبوظبي  �صرطة  وبدعم من 

ونادي تراث الإمارات، و�صريك ال�صفر الر�صمي طريان الحتاد.
واأ�صاد العار�صون والزوار على حّد �صواء، بدور اإدارة املعر�س يف ت�صهيل اإجراءات 
الدخول وفق �صوابط تنظيمية دقيقة و�صل�صة يف ذات الوقت، وا�صفني اإّياها يف 
دورة هذا العام باأّنها الأف�صل، مبا يعمل على حتقيق النجاح املعهود للمعر�س، 
ويحر�س على اإظهاره بال�صورة املُ�صرقة لإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات، على 

�صعيد تنظيم اأف�صل املعار�س والفعاليات على م�صتوى العامل.
الإم���ارات يف حتقيق  ب��دور  ُي�صيد  الأوروب��ي��ة  ال�صيد واحلفظ  احت��اد جمعيات 

ال�صيد املُ�صتدام
الأوروب��ي على  ال�صيد واملحافظة  دايتيز ع�صو احتاد جمعيات  �صابرينا  اأك��دت 
اأهمية دور الإمارات يف تعزيز انت�صار ال�صيد بال�صقور ب�صكل م�صروع، والركيز 

على ال�صيد املُ�صتدام.
يحت�صنها  التي  ال�صتدامة  من�صة  �صمن  قدمتها  حما�صرة  خ��الل  واأ���ص��ارت 
معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية يف دورته ال� )19( اإىل اأن املعر�س 
وال�صقارين،  ال�صقور  ُمرّبي  بني  مبا�صرة  ات�صال  قنوات  تاأ�صي�س  على  يعمل 

وت�صجيع النظرة الإيجابية لل�صقارة ملن هم خارج حُميطها.
ال�صيد  ب��اأن  اخلاطئة  املعلومات  ت�صحيح  �صرورة  على  دايتيز  �صابرينا  واأك��دت 
التمييز بني  اإىل �صرورة  والأن���واع احلية، م�صرية  الكائنات  تدهور  اإىل  ي��وؤدي 
بال�صقور  ال�صيد  ريا�صة  اأن  امل�صوؤول، مو�صحة  وال�صيد غري  املُ�صتدام  ال�صيد 
ُم�صاركتها  ال�صرورة  من  والتي  املُ�صتدام،  ال�صيد  جمال  يف  بالنجاحات  غنية 
باعتبارها جزءاً ل يتجزاأ من املجتمعات املحلية وال�صعوب الأ�صلية، وت�صجيع 
املُ�صتدام،  ال�صتخدام  خالل  من  الإيكولوجية  النظم  ا�صتعادة  ا�صراتيجيات 
والع������راف ب����دور ال�����ص��ق��ارة ك����راث م��ه��م يف امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وال�صكان 
الأ�صليني، والدور القيادي الذي ميكن اأن يلعبه ال�صقارون يف تقدمي الدعم 

لتحقيق اأهداف احلفظ و�صون الراث.
ولفتت اإىل �صرورة توعية ال�صقارين باأهمية اقتناء ال�صقور املتكاثرة يف الأ�صر، 
ال�صلبي لريا�صة  ال��ت��اأث��ري  م��ن  يقلل  ال��ذي  الأم���ر  ال��ربي��ة،  ال�صقور  م��ن  ب��دًل 

ال�صقور يف ال�صاللت الربية.
وقالت اإنه منذ تاريخ طويل؛ احتلت ال�صقور وال�صقارة مكانة مميزة يف الراث 
 4000 العربية منذ ما يقرب من  اأهل �صبه اجلزيرة  العربي، حيث مار�صها 
�صنة، ول تزال تتمتع باملكانة نف�صها يف الوقت احلايل، رغم ما �صهده العامل من 
تطور وتغيريات يف نظام احلياة، حيث حر�س اأهل الإمارات على التم�ّصك بها، 

وبكل مفردات تراثهم الذي توارثوه عن الآباء والأجداد.
ارتبط  ملا  وال�صقور،  لل�صقارة  بالغاً  اهتماماً  اأول��ت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأك��دت 
بها من قيم نبيلة و�صفات اأ�صيلة، مثل: ال�صجاعة والفخر والتوا�صع والعمل 
بروح الفريق بني ال�صيادين، كما اهتمت الدولة يف الوقت نف�صه باحلفاظ على 

الطبيعة وال�صيد املُ�صتدام.
�صور نادرة يف جناح الأر�صيف واملكتبة الوطنية

لل�صيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  يف  الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  جناح  يعر�س 
قادة  اهتمام  تعك�س  ال��ت��ي  ال��ن��ادرة  ال�صور  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  والفرو�صية، 
الإمارات بالريا�صة والراث وحر�صهم على امل�صاركة يف الأن�صطة والريا�صات 
فيعر�س  والقن�س.  ال�صيد  ورح��الت  اخليول  �صباقات  مقدمتها  ويف  الراثية 
اجلناح جمموعة من ال�صور ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، يف مراحل خمتلفة من عمره، منها �صورة ل�صموه 
ال�صيد  ن��ادي  ل�صموه يف  اأخ��رى  1974، و�صور  ع��ام  لباك�صتان  زي��ارت��ه  خ��الل 
اإىل جانب �صورة ل�صموه مع �صمو ال�صيخ حمدان بن  اأبوظبي.  والفرو�صية يف 

زايد اآل نهيان اأثناء زيارتهما للمملكة املتحدة يف عام 1974.
وي�صم اجلناح �صوراً ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، من بينها �صورة ل�صموه اأثناء 
و�صورة   ،2009 ع��ام  يف  القدرة  عمالقة  ل�صباق  الثالثة  اجلولة  يف  م�صاركته 
ل�صموه يرافقه �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 

رئي�س املجل�س التنفيذي، يف افتتاح كاأ�س دبي العاملي للخيول يف عام 2011.
الوالد  اهتمام  تعك�س  التي  ال�صور  من  كبرية  جمموعة  اجلناح  يعر�س  اأي�صا 
الكبري  ث��راه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س 
اخليول  �صباق  ي�صهد  وه��و  له  �صورة  بينها  من  وال�صيد،  وال�صقارة  باخليول 
ال�صيخ من�صور بن  �صمو  باأبوظبي، بح�صور  ال�صباق  الأ�صيلة مبيدان  العربية 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�صة، و�صمو ال�صيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان، زير اخلارجية والتعاون الدويل، وال�صيخ �صيف بن 
حممد اآل نهيان، يف عام 1978. و�صورة لل�صيخ زايد يحمل �صقراً اأثناء زيارته 
للنم�صا يف الثمانينيات من القرن املا�صي. اإىل جانب �صور خمتلفة من رحالت 

ال�صيد التي كان يقوم بها، رحمه اهلل، داخل وخارج الدولة.
ال�صعر يت�صّدر اأروقة "ال�صيد والفرو�صية 2022" 

لل�صيد  اأبوظبي  معر�س  حر�س  وال��راث،  والفنون  بالثقافة  اهتمامه  �صمن 
وال�صقارة  جهة  م��ن  ال�صعر  ب��ني  الوثيقة  ال��ع��الق��ة  اإب����راز  على  وال��ف��رو���ص��ي��ة، 
والفرو�صية من جهة اأخرى، فت�صّدرت اأروقة املعر�س مكعبات خ�صبية باللون 
له  املغفور  املوؤ�ص�س  الوالد  نظمها  التي  ال�صهرية  الأبيات  عليها  ُخطت  الأ�صود 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف الطري وال�صيد وتبداأ ب�ِ:
 ياطري و�صبتك بتدريب
ابغي ا�صاوع بك هدادي

يل طارن الربد املهاريب
يل ذايرات من العوادي

القف لهن ع�صاك ما تخيب
واق�صد لقايدهن عنادي

والفرو�صية  وال�����ص��ي��د  النبطي  ال�صعر  ب��ني  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��داً 
اإىل  وال�صقارة، حيث ل يكتمل احلديث حول املقنا�س وال��راث دون التطرق 
ال�صعر النبطي، نّظم نادي �صقاري الإم��ارات، يف الدورة احلالية من املعر�س، 
الإمارات،  ت��راث  ن��ادي  يف  والبحوث  للدرا�صات  زاي��د  مركز  اإدارة  مع  بالتعاون 
اأم�صية �صعرية مميزة �صمن الأن�صطة الثقافية والراثية امل�صاحبة لفعاليات 
معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2022، وذلك ل�صتقطاب ع�صاق 

ال�صعر وحمبيه من الإمارات ومنطقة اخلليج العربي بوجه عام.
مدر�صة حممد بن زايد ُتدّرب 2500 طالب على فّن ال�صقارة العربية وتقاليد 

العي�س يف ال�صحراء
�صهدت مدر�صة "حممد بن زايد لل�صقارة وفرا�صة ال�صحراء" يف رماح ومنتجع 
وتقاليد  العربية  ال�صقارة  فن  تعلم  على  وا�صعاً  اإقباًل  العني،  مبنطقة  تالل 
من  اأك��ر  اليوم  حتى  ت�صتقطب  اأن  املدر�صة  وا�صتطاعت  ال�صحراء،  يف  العي�س 

اجلن�صني. من  طالب   2500
وقالت نيكول ديك�صون خالل حما�صرة عن اأن�صطة املدر�صة م�صاء الثالثاء يف 
ة ال�صتدامة يف املعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية، اإن مدر�صة حممد بن  من�صّ
اأ�صحت   ،2016 دي�صمرب  يف  افتتحت  التي  ال�صحراء  وفرا�صة  لل�صقارة  زايد 
ال�صقارة  ف��ن  تعليم  يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  متخ�ص�صة  رائ���دة  ة  من�صّ ال��ي��وم 
العربية، حيث داأبت املدر�صة على امل�صاركة يف اأهم الفعاليات الراثية للتعريف 

برباجمها.
الأعمار  كافة  تقدم لطلبتها من  املدر�صة  اأن  املحا�صرة  ديك�صون خالل  وبينت 
ال�صقور  تربية  يف  نظرية  درو����س  منها  املميزة  التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن  باقة 
واأنواعها، وت�صريحها، طرائدها، مبادئ ال�صقارة واأخالقياتها، كيفية احلفاظ 
العملية  ال��درو���س  ا�صتدامتها،  وكيفية  معها،  التعامل  اأ�ص�س  ال�صقور  على 
ال�صقور، تدريبها وتربيتها ورعايتها، واحلفاظ عليها،  التعامل مع  لل�صقارة 
فرا�صة ال�صحراء والآداب وال�صنع والأخالقيات الواجب اتباعها، والتعّرف اإىل 

اأهمية طائر احلبارى يف ال�صقارة العربية.
بال�صقور  املتعلقة  امل��و���ص��وع��ات  جميع  يف  نظرية  درو���ص��اً  امل��در���ص��ة  ُت��ق��ّدم  كما 
فرا�صة  ورح��الت  العملية  ال�صقارة  ورح��الت  املُ�صتدامة،  وال�صقارة  والطرائد 
ال�صحراء وبرامج واأن�صطة ترفيهية للزوار وال�صياح وزيارات تعليمية للمدار�س 

وبرامج يف فن ال�صيد العربي التقليدي بال�صقور.
وتهتم املدر�صة بالن�سء من الطلبة الذين تراوح اأعمارهم بني 7 و 17 عاًما 
تقاليد  تعزيز  ال�صريحة  لتلك  املخ�ص�صة  التدريبية  ال��دورات  ت�صتهدف  حيث 
املبادئ  على  ال�صابة  الأجيال  تدريب  واملُ�صتدامة،  املتوارثة  العربية  ال�صقارة 
الأ�صا�صية ال�صليمة لل�صقارة العربية، التعريف براث ال�صقارة بهدف تر�صيخ 
التقاليد املتوارثة يف هذا املجال باعتبارها واجهة تراثية وثقافية مهمة لإمارة 

اأبوظبي.
املبادئ  ال�صن  هذه  يف  للطلبة  املوجهة  التدريبية  ال��دورة  حمتويات  وتت�صمن 
بالن�صبة  ال�صقارة  اأهمية  ال��راث،  معنى  تعريف  العربية،  لل�صقارة  الأ�صا�صية 
لراث الإمارات العربية املتحدة، التعريف بالأدوات الالزمة ملمار�صة ال�صقارة، 
ال�صقارة  عن  الأ�صا�صية  املعلومات  ال�صقور،  ت�صريح  علم  باأ�صا�صيات  التعريف 
ال�صقور  واأن��واع  ب�صاللت  والتعريف  ا�صطيادها،  يتم  التي  والطرائد  العربية 

امل�صتخدمة يف ال�صقارة العربية.
نادي تراث الإمارات ي�صتح�صر عبق املا�صي

ي�صهد جناح نادي تراث الإمارات يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 
العديد من  اأك��ت��وب��ر،   2 وي�صتمر حتى  الإم����ارات  �صقاري  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي 
الفعاليات والأن�صطة الراثية والثقافية والرفيهية، وذلك عرب اأركان اجلناح 
املا�صي  العريق وت�صتح�صر عبق  الإماراتي  التي جت�صد تنوع الراث  املختلفة 

مبفرداته الراثية الأ�صيلة وتفا�صيل احلياة القدمية.
وقال �صعادة حميد �صعيد بولحج الرميثي املدير العام لنادي تراث الإمارات، 
اإن النادي يحر�س على امل�صاركة �صنوياً يف هذا املحفل املتميز الذي يعد منرباً 
للتوا�صل مع ممثلني عن خمتلف احل�صارات وال�صعوب، وفر�صة لع�صاق الراث 
اأن املعر�س يربط ب�صكل غري  لطالعهم على مفردات الراث املحلي ُم�صيفاً 
مبا�صر بني حا�صر الإمارات الذي يعك�س التقدم التقني، وبني ما�صيها الذي 
ج��داد، الذي تظهر مفرداته  ب��اء والأ الآ اأهمية املحافظة على تراث  يتجلى يف 

باأكر من طريقة يف هذا املعر�س.
والفعاليات  بالأن�صطة  زاخ��ر  بربنامج  العام  ه��ذا  ي�صارك  ال��ن��ادي  اأن  واأو���ص��ح 
ال��راث��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة وال�����ص��ام��ل��ة، مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع اأه���داف���ه ور���ص��ال��ت��ه يف ن�صر 
فاعلني يف  اأع�صاء  ليكونوا  وال�صباب  النا�صئة  وتاأهيل قطاع  ال��راث،  وتر�صيخ 
اإط��ار ثقافة وت��راث دولة الإم��ارات ومبا يواكب طبيعة الع�صر  املجتمع �صمن 

ومتطلباته.
وقّدم جناح النادي خالل الأيام الأوىل للمعر�س عدداً من الور�س والعرو�س 
�صناعة  مثل  ق��دمي��اً،  �صائدة  كانت  التي  اليدوية  واحل��رف  لل�صناعات  احلية 
الفخار، و�صناعة الدلل، و�صناعة ال�صيوف واخلناجر، والتلي، وال�صدو، و�صف 
اخلو�س، وعدد من الور�س البحرية عن �صناعة الديني، والطوا�صة، والغزل، 
وعرو�س  الراثية،  امل�صابقات  اإىل  بالإ�صافة  اللوؤلوؤ،  وا�صتخراج  املحار  وفلق 

ال�صقارة، وركوب اخليل والهجن، واأن�صطة الر�صم والتلوين.
ويقدم اجلناح فر�صة لزوار املعر�س للتعرف على الأكالت ال�صعبية الإماراتية، 

وارتداء املالب�س التقليدية، والتقاط ال�صور الفوتوغرافية.
ويف اجل��ان��ب ال��ث��ق��ايف، نظم ن��ادي ت��راث الإم����ارات ب��رن��اجم��اً مكماًل مل��ا يقدمه 
ركن الإ�صدارات يف جناحه باملعر�س، الذي ي�صم من�صورات النادي يف الراث 
والتاريخ والدرا�صات ودواوين ال�صعر النبطي، مبا ي�صمل العديد من العناوين 

التي تخت�س بال�صيد والفرو�صية يف دولة الإمارات.
وافتتح النادي برناجمه الثقايف امل�صاحب مبحا�صرة "اخليل يف م�صادر تاريخ 
�صعيد  ال��راث��ي  امل�صت�صار  فيها  وحت��دث  للمعر�س  الأول  ال��ي��وم  يف  الإمارات" 
واأ�صمائها،  واأ�صولها  اخليل  عن  تاريخية  نبذة  ق��دم  ال��ذي  امل��ه��ريي،  ك��راز  بن 
باخليل  الإم�����ارات  �صيوخ  باهتمام  م��ن��وه��اً  الإم���ارات���ي  ال���راث  يف  وح�����ص��وره��ا 
يف  القدمية  العربية  "اخليل  حما�صرة  ج��اءت  نف�صه  ال�صياق  ويف  و�صاللتها. 
املطرو�صي  علي  حممد  اخليل  �صوؤون  يف  املتخ�ص�س  اأبوظبي" للباحث  اإم��ارة 
الأ�صيلة يف دولة  العربية  الذي حتدث عن اخليل  الثاين للمعر�س،  اليوم  يف 
الإمارات واأنواعها واأهميتها، متناوًل تاريخ واأ�صماء بع�س اأقدم اخليل العربية 

يف اأبوظبي واأن�صابها.
باملعر�س، حتت عنوان  ال�صتدامة  ة  تعريفية يف من�صّ النادي جل�صة  نّظم  كما 
املن�صوري،  زاي��د  الراثي  امل��درب  البادية« قّدمها  اأه��ل  الإم��ارات��ي عند  »ال�صنع 
الذي حتدث عن جهود املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه" يف احلفاظ على العادات والتقاليد الأ�صيلة، منوهاً بالدعم الكبري من 
دولة الإم��ارات للراث وال�صنع، وجهود نادي تراث الإم��ارات يف احلفاظ على 

الراث ون�صره بني الأجيال احلديثة.
وحما�صرات  بندوات  املعر�س  اأي��ام  طيلة  للنادي  الثقايف  الربنامج  ويتوا�صل 

وجل�صات حوارية واأم�صية �صعرية مميزة.
دائرة الق�صاء يف اأبوظبي تتوا�صل مع املُجتمع عرب تواجدها الفاعل يف املعر�س 
ع�صر  التا�صع  ال���دويل  املعر�س  فعاليات  يف  باأبوظبي  الق�صاء  دائ���رة  ُت�����ص��ارك 
لل�صيد والفرو�صية، وذلك يف اإطار توجيهات �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
ال��وزراء وزير ديوان الرئا�صة رئي�س دائرة الق�صاء  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ر�صالة  جناح  يف  ي�صاهم  مبا  املجتمع  مع  التوا�صل  قنوات  بتنويع  اأبوظبي؛  يف 
دائرة  وكيل  العربي  �صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأك��د  التوعوية.  ال��دائ��رة 
الق�صاء يف اأبوظبي، اأن م�صاركة الدائرة يف املعر�س تاأتي ان�صجاماً مع اأولوياتها 
والعاملية،  املحلية  ال�صاحات  يف  وتواجدها  م�صاركتها  بتعزيز  ال�صراتيجية 
املهتمني  م��ع  للتوا�صل  وفر�صة  مهمة  من�صة  ميثل  املعر�س  اأن  اإىل  م�صرياً 
القوانني  على  ال�صوء  لإل��ق��اء  الهجن  و�صباق  والفرو�صية  ال�صيد  بريا�صات 

املنظمة لهذه الأن�صطة.

قوانني  املتحدة متتلك منظومة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  العربي  واأو���ص��ح 
الجتماعي  الأم��ن  التي حتفظ  الت�صريعات  تقت�صر على  ودقيقة، ل  متكاملة 
والقت�صادي بل جتاوزت ذلك نحو الهتمام بكافة جوانب احلياة، وذلك من 
اأن��واع احلياة حولنا،  خالل �صن الت�صريعات التي تكفل حفظ واح��رام جميع 
وهو ما يوؤكد تطور نظامها الق�صائي واحتالله مكانة متقدمة على ال�صعيدين 

القليمي والعاملي.
اإىل ذلك، يعر�س جناح دائرة الق�صاء يف املعر�س اأهم اإ�صداراتها القانونية ذات 
لفرع  القانونية  الإ���ص��دارات  وعر�س  وال�صيد،  الريا�صة  ب�صوؤون  الخت�صا�س 
حمكمة التحكيم الريا�صي يف اأبوظبي "كا�س"، اإ�صافة اإىل عر�س فيلم وثائقي 
ت�صجيع  ث��راه يف  زاي��د طيب اهلل  ال�صيخ  دور  الق�صاء؛ ح��ول  دائ���رة  اإن��ت��اج  م��ن 
ريا�صتي  مقدمتها  ويف  خا�س  ب�صكل  منها  وال��راث��ي��ة  ع��ام،  ب�صكل  الريا�صة 

ال�صيد والفرو�صية.
الأطفال  وجوه  على  ال�صعادة  2022" ير�صم  والفرو�صية  "ال�صيد 

على  والفرو�صية،  لل�صيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  يحر�س  ع��ام؛  كل  كعادته 
تنظيم جمموعة كبرية من الأن�صطة والفعاليات املخ�ص�صة لالأطفال، والتي 
تهدف اإىل تعريفهم براث الإمارات الأ�صيل، وربطهم به، وتر�صيخ مكانته يف 
نفو�صهم، وكذلك توعيتهم باأهمية احلفاظ على البيئة وامل�صاركة بفاعلية يف 

حتقيق ال�صتدامة، واحلفاظ على املوارد الطبيعية.
ومن الأن�صطة الراثية التي ي�صهدها املعر�س، الألعاب ال�صعبية التي ينظمها 
الكرابي،  ولعبة  وامل�صطاع،  القبة  لعبة  مثل  لالأطفال،  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي 
املهر يف بيئة  وركوب الهجن. وينظم نادي ظبيان للفرو�صية فعاليات لركوب 
مع  بالتعاون  ال��ن��ادي  ينظم  كما  باملعر�س،  ال��ع��رو���س  �صاحة  يف  اآم��ن��ة  مثالية 
موؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم، فعالية "جيمخانا" الريا�صية املخ�ص�صة 
لأ�صحاب الهمم، وهي حدث �صنوي تدعو من خالل هوؤلء الأطفال املبدعني 
لزيارة املعر�س والتناف�س على ظهور اخليل لإبراز مهاراتهم يف فن الفرو�صية، 

وتعزيز مهاراتهم يف العمل �صمن فريق.
اجلارحة،  الطيور  عر�س  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  ُت��ق��ّدم  اآخ���ر،  حانب  م��ن 
�صرعتها  تربز  وهي  والن�صور  ال�صقور  م�صاهدة  والكبار  لالأطفال  ُيتيح  ال��ذي 

ومهاراتها، مع فر�صة التقاط �صور تذكارية مع هذه الطيور.
وي�صهد املعر�س يف دورته احلالية تنظيم جمموعة من ور�س العمل حتت عنوان 
"توا�صل مع الطبيعة واحليوانات"، تت�صمن ور�س عمل لالأطفال والكبار حول 
كيفية العتناء باحليوانات الأليفة، والتفاعل مع كالب ال�صيد. وينظم "كالود 
لتزيني الكالب والعناية بها. بينما  م�صابقة  الأليفة،  باحليوانات  9" للعناية 
ممتعة  م�صاحة  باملعر�س،  جناحه  يف  البيطري  احل��ي��وان  حديقة  مركز  يتيح 
املختلفة  اأ�صكال احليوانات  على  والتعرف  والتلوين  الر�صم  ملمار�صة  لالأطفال 

وغري ذلك من الأن�صطة امل�صلية.
اإقبال لفت على "م�صد�س روح الإمارات" املر�صع بالذهب يف من�صة كراكال

لقي املنتج اجلديد الذي يعر�س للمرة الأوىل يف معر�س ال�صيد والفرو�صية 
ال�صيد يف  ريا�صة  وحمبي  الزوار  من  لفتاً  اإقبال  الإمارات"  روح  "م�صد�س 
الدورة احلالية حيث يتميز امل�صد�س بدقة واإتقان النق�س والر�صيع بالذهب 

من عيار 24 قرياط.
ومتت عملية تزيني م�صد�س روح الإمارات بال�صعارات العربية �صواء �صعار "روح 
الإمارات" اأو "كراكال" ور�صم اخلط العربي لل�صقر بدقة وحرفية متناهية يف 
�صيف العام اجلاري 2022 يف اأحد اف�صل ور�س النق�س يف العامل يف اإيطاليا.

العر�س  ���ص��ن��دوق  يف  الإم����ارات  روح  م�صد�س  على  الأخ����رية  اللم�صات  وتكمن 
اخل�صبي الفاخر امل�صنوع من اخل�صب النادر واملُع�ّصق ب�صعار روح الإمارات بخط 
الو�صام على الغطاء، بينما ثبتت �صحيفة معدنية حتمل �صعار كراكال يف داخل 
الأ�صلحة  لفح�س  الدولية  اللجنة  اعتماد من  ب�صهادة  اأي�صا  املرفق  ال�صندوق 

والذخائر و�صهادة متيز املنتج.
اأما املوا�صفات الفنية للم�صد�س فيمكن القول اإن جميع الأجزاء م�صنوعة بدقة 
من املعدن ال�صلب من دون ا�صتخدام اأي �صب اأوت�صنيع مب�صط وفقاً للمنتجات 

الت�صل�صلية الكربى يف الأ�صواق العاملية.
ومّت ت�صنيع الإطار العلوي والزلقة من كتل �صلبة فولذية ذات مقاومة �صد 
عالية بينما مت ت�صنيع اأخم�س امل�صد�س من �صبيكة معدن كتلك امل�صتخدمة يف 
طالء ال�صفائح املفرزة، كما اأنه متت معاجلة جميع مكونات الفولذ بالتفريغ 
احلراري للح�صول على اأعلى درجات التحّمل ومزايا الأبعاد يف حني اأّن ال�صبيكة 

اخلفيفة موؤك�صدة ب�صدة لال�صتخدام الدائم واحلفاظ عليها لعقود طويلة.
يقول علي خليفة الكعبي اخت�صا�صي مبيعات فنية يف �صركة كراكال اإنه مل تكن 
مهمة �صهلة يف ت�صميم وت�صنيع ونق�س م�صد�س روح الإمارات املميز والن�صف 
فح�س  م��رك��ز  معايري  م��ع  وي��ت��واف��ق  طاقته  بكامل  يعمل  وال���ذي  اأتوماتيكي 
الأ�صلحة والذخائر، ُم�صيفاً اأّنه كانت البداية يف ت�صميم ملف تعريف مكونات 
م�صد�س جديد واأكر مالءمة للنق�س مثل ال�صريحة والإط��ار العلوي والذي 

يكون يف حالة م�صد�س روح الإمارات ُم�صتديراً بدًل من احلواف احلادة.
واأ�صاف الكعبي "لحظنا اإقبال كبرياً من جمهور معر�س ال�صيد والفرو�صية 
وميتاز  املعر�س  يف  الأوىل  للمرة  يعر�س  ال��ذي  امل�صد�س  مكونات  اإىل  للتعرف 
ب�صكله اجلذاب وموا�صفاته الفنية الهائلة، واأي�صا بر�صيعه بالذهب، م�صرياً 
للتعرف على جديد  زي��ارة من�صة كراكال  ال��زوار حري�صون على  اأن كافة  اإىل 

اأ�صلحة ال�صيد والقن�س."
املراأة حا�صرة بقوة يف فعاليات املعر�س 

اأث��ب��ت��ت امل����راأة ح�����ص��وراً ب����ارزاً ب��ني ال��ع��ار���ص��ني يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات ال���� 11 
اإىل  مع حتّول احلدث  وا�صحاً  ن�صائياً  املعر�س ح�صورا  و�صهد  كما  للمعر�س، 

مهرجان عائلي ُينا�صب كافة اأفراد العائلة واملُجتمع.
اإقبال ملحوظ من العديد من الفتيات  ولوحظ خالل دورة املعر�س احلالية 
املبذولة  اجل��ه��ود  م��ع  خا�صة  مرخ�صة،  �صيد  اأ�صلحة  ���ص��راء  على  وال�����ص��ي��دات 
والآليات  الت�صريعات  وفق  ال�صيد  اأ�صلحة  �صراء  تراخي�س  اإج���راءات  لت�صهيل 
اأنها اعتادت منذ ثالث  املعمول بها.  واأك��دت فاطمة خليفة، زائ��رة للمعر�س، 
�صنوات تخ�صي�س جزء من يومها لزيارة املعر�س، والتجول يف اأجنحة ال�صقور 

والأ�صلحة لأنها معنية بريا�صة ال�صيد بال�صقور.
و�صهد املعر�س م�صاركة وا�صعة من قبل الفنانات الإماراتيات والعربيات، واأكدت 
امل��راأة يف  واإب��داع  اإب��راز مهارات  اأهمية املعر�س يف  القبي�صي فنانة ب�صري،  عزة 

جمال الفن والر�صم.
بريا�صة  للتوعية  الن�سء  جليل  املعر�س  اأهمية  اأوليفيتو  األي�صاندرو  واأك��دت 
جمال  يف  الفتيات  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  املُ�����ص��ت��دام،  وال�صيد  بال�صقور،  ال�صيد 
عامل  يف  واخل��ب��ريات  ال�����ص��ّق��ارات  م��ن  العديد  وتتواجد  ال��راث��ي��ة.  الريا�صات 
ال�صقارة وال�صيد املُ�صتدام يف برنامج الندوات وور�س العمل للموؤمتر املُ�صاحب 
ب��اإ���ص��راف من  متعددة  ُم�صاركات  خ��الل  م��ن  امل���راأة  دور  ي��ربز  للمعر�س، حيث 
زايد  ب��ن  وم��در���ص��ة حممد  الإم�����ارات  ���ص��ق��اري  ن���ادي  املخت�صة، مثل  اجل��ه��ات 
على  واملحافظة  لل�صقارة  الأوروب��ي��ة  واملوؤ�ص�صة  ال�صحراء،  وفرا�صة  لل�صقارة 
واحتاد  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  على  واحل��ف��اظ  ل��الأل��ع��اب  ال���دويل  واملجل�س  الطبيعة، 
امل���راأة يف  ُت�صارك  الأوروب����ي. كما  الأن���واع يف الحت���اد  ال�صيد و���ص��ون  جمعيات 
كذلك  بالعني.  احل��ي��وان��ات  حديقة  ُتقّدمها  التي  اجل��ارح��ة  الطيور  ع��رو���س 
امل��راأة يف  بدور  اليابان يف املعر�س جُم��دداً  ويف جمال ال�صقارة، ويحتفي جناح 

ال�صقارة ومُب�صاركة �صّقارات يابانيات خبريات. 
ويف جمال الفرو�صية، ي�صهد املعر�س م�صاركات متعددة لفار�صات من الإمارات 

والعديد من الدول يف العرو�س التي ُيقّدمها جلمهوره، ومن اأبرزها ندوة يف 
الإم��ارات للخيول  اآلية خدمات ت�صجيل اخليول يف جمعية  ة ال�صتدامة  من�صّ
العربية ُتقّدمها الأ�صتاذة لولوة املن�صوري. كما وُتقّدم الباحثة �صارية املرزوق 
العربية  اخليول  �صمات  واأك��ر  باخليل،  اخلا�س  الوراثة  علم  حول  حما�صرة 
اأهمية من وجهة نظر اقت�صادية، مبا يف ذلك معايري التحّمل والأداء وال�صكل 

اجل�صماين ذات ال�صلة مبالمح و�صفات جمال اخليل.
عرب عرو�س الر�صم احلي، البعيني توؤكد ر�صالة الفن يف خدمة املجتمع

ة احلرف اليدوية، من الفعاليات املهمة  عرو�س الر�صم احلي، املُقامة يف من�صّ
اأو  التي جنحت يف ا�صتقطاب قطاعات وا�صعة من اجلمهور �صواء من ال�صغار 
باأ�صا�صيات عامل الر�صم والأل��وان، وكيفية ا�صتخدام  اإذ جرى تعريفهم  الكبار، 
الفن الت�صكيلي يف توجيه ر�صائل معينة اإىل املجتمع، بح�صب الفنانة الت�صكيلية 
اأيام  الر�صم احلي على مدى  اأ�صرفت على عدد من ور�س  التي  البعيني،  رانيا 

املعر�س.
ملدة  يومي  ب�صكل  للجمهور  تقدمها  التي  الور�س  خالل  اإنها  البعيني،  وتقول 
 x 70 50 صاعة كاملة، تقوم بر�صم لوحة حتمل ا�صم "باب الأمل"، قيا�صها�
�صنتيمر، وذلك با�صتخدام األوان الأكريليك، وفكرة العمل اأنها تعلم اجلمهور 
خا�صة من الطالب و�صغار ال�صن كيف ي�صتطيعون جتاوز كل امل�صاكل من خالل 
ويكون  ثقايف،  م�صمون  خالل  من  مبرجعية  موهبتهم  وا�صتخدام  فني،  عمل 
العمل الفني داعماً لأحد الأهداف يف احلياة. وهو ما �صيجري تطبيقه ب�صكل 
عملي، عقب انتهاء اللوحة الفنية حيث �صيتم التربع بقيمة مردودها املادي اإىل 

اإحدى اجلهات اخلريية يف الدولة تكري�صاً ملبداأ الفن يف خدمة احلياة.
ولفتت اإىل اأن هذه اللوحة �صتكتمل على مدار 5 اأيام، عرب �صاعة عمل يومية 
بامل�صاركة مع جمهور املعر�س من ح�صور ور�صات عرو�س الر�صم احلي. لفتة 
املعر�س  واأن  خا�صة  التوايل،  على  الثالثة  للن�صخة  باملعر�س  ت�صارك  اأنها  اإىل 

يدعم الفنانني ب�صكل كبري ويي�صر لهم �صبل التوا�صل مع اجلمهور.
وعلى الرغم من اأن املعر�س يخت�س بال�صيد والفرو�صية اإل اأن الق�صم الفني 
املعر�س،  يف  التواجد  على  الفنانني  وي�صجع  باملكان،  ال�صحرية  اللم�صة  ميثل 
خا�صة مع حتديد م�صاحة مميزة لعر�س الأعمال الفنية، ما ي�صهم يف تو�صيع 
بالفن  ال�صغوفني  ذائ��ق��ة  يلبي  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  ف��ن��ان  لأي  اجل��م��ه��ور  ق��اع��دة 
الت�صكيلي، خا�صة واأن املعر�س يعترب الأ�صخم من حيث عدد الزوار يف اأبوظبي، 
مو�صوعات  اأن  كما  ف��ن��ان.  لأي  واإ���ص��اف��ة  ر���ص��ي��داً  فيه  امل�صاركة  م��ن  يجعل  م��ا 
العار�صني تت�صمن دوما تراث الإمارات وروؤية الدولة الطموحة وامل�صتقبلية، 
ب��ني الفنانني ع��رب م�صاركتهم يف  ال��ت��ح��ّدي الأن��ي��ق  ن��وع م��ن  م��ا يحعل ه��ن��اك 

فعاليات ال�صيد والفرو�صية يف اأبوظبي.
ونّوهت البعيني، اإىل اأنها ت�صتخدم تقنيات اإعادة التدوير يف العديد من اأعمالها 
اإىل  احلديث  الفن  ي�صعى  التي  الر�صائل  اأح��د  وه��و  البيئة،  على  يحافظ  مبا 

اإي�صالها للجمهور.
�صركة املقنا�س، ح�صور مميز من الأردن 

ومتميزة  فاعلة  م�صاركة  لها  الها�صمية،  الأردنية  اململكة  من  املقنا�س  �صركة   
�صمن فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2022.

قال �صامل النرب مدير عمليات ال�صركة اإن املقنا�س �صركة متخ�ص�صة  بتدريب 
وهو  بيئي  الرئي�صي  ونظامها  الروي�صد  ل��واء  يف  برقع  حممية  ق��ي  ال�صقور 

توطني طائر احلبارى يف موطنه الإ�صلي.
ة  واأ�صار اإىل اأن �صركة املقنا�س ُتقّدم مغامرة �صقارة ا�صتثنائية من خالل من�صّ
اأّن �صيد احلبارى بال�صقور ُيعّد  متميزة ملمار�صة هذا املوروث العريق، موؤكداً 
باتت  املا�صية،  العقود  ال�صنني. وخالل  اآلف  العربية منذ  التقاليد  اأ�ص�س  من 
اأعداد طيور احلبارى يف تناق�س م�صتمر وب�صكل ملحوظ، واليوم هي ُم�صّنفة 
من قبل الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة على اأنها من الطيور املُعّر�صة للخطر 
اأ�صباب التهديدات  �صمن القائمة احلمراء لالأنواع املهددة بالتقرا�س، ُمبيناً 
اجل��ائ��ر، والجت���ار غري  وال�صيد  امل��ن��اخ،  وه��و تغري  احل��ب��ارى  الرئ�صية لطائر 

امل�صروع، وفقدان املواطن البيئية وتدهورها .
واأ�صاف النرب اأنه ميكن لل�صقارين امل�صاهمة يف احلفاظ على احلبارى الربية 
ل��ل��ح��ب��ارى، والن���خ���راط يف ممار�صات  ال��ق��ان��وين  م��ن خ��الل مم��ار���ص��ة ال�صيد 
احرام  ال���ص��ر،  يف  امل��رّب��اة  احل��ب��ارى  ط��ي��ور  على  ال�صقور  لتدريب  ُم�صتدامة 
املناطق املحمية وا�صتخدام املحميات املخ�ص�صة لل�صيد، و�صيد احلبارى املرّباة 
ال�صيد اجلائر، والجتار  الربية، والعمل على مكافحة  الأ�صر واملطلقة يف  يف 
مبا  والتعليم  والثقافية  الربية  احلياة  على  للحفاظ  والدعوة  امل�صروع،  غري 

يرتبط بال�صقارة.
اأن  العربية ومبا  الثقافة  من  يتجزاً  ل  ج��زءاً  ُتعترب  ال�صقارة  اأّن  النرب  وتابع 
ب�صكل  احلبارى  طيور  اأع��داد  يف  ملحوظا  انخفا�صاً  �صبب  قد  اجلائر  ال�صيد 
عام، ُتعّد توعية جمتمع ال�صقارين اأمراً بالغ الأهمية يف ال�صعي للحفاظ لي�س 
فقط على هذه الثقافة العريقة، بل اأي�صاً على فري�صتها املهددة ب�صكل م�صتمر 
اأ�صبحت  امل�صتدامة  ال�صقارة  اأّن  مو�صحاً  فيه،  تعي�س  ال��ذي  البيئي  والنظام 
ممكنة من خالل املمار�صة ب�صكل منظم يف مناطق حمدد لتخفيف الأثر على 
املجموعات الربية. وقال الزائر اأحمد العمري من الأردن اإّن الهتمام الكبري 
الذي توليه دولة الإم��ارات يف جمال حماية احلبارى يجعلها رائ��دة عاملياً يف 
الأ�صر، وتقوم  املُرّباة يف  األف احلبارى  اإذ ُتطلق �صنوياً يف الربية  املجال،  هذا 
بتوعية ال�صقارين بال�صيد القانوين ومتنع �صيد احلبارى الربية، وقد اأقامت 
وهذا  ال�صالح،  ا�صتخدام  دون  بال�صقور  احلبارى  ل�صيد  متخ�ص�صة  حمميات 
ُيعترب بحد ذاته اإجناز تفتخر به الدول العربية، و�صجل تقدير لدولة الإمارات 
يف  الأوىل  للمرة  ُي�صارك  قطري  م�صنع  العربي"  "الوطن  املتحدة.  العربية 

املعر�س
اأكد عبداهلل حمد مدير عام م�صنع "الوطن العربي" من دولة قطر لتجهيز 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  يف  امل�صنع  م�صاركة  اأن  التخييم،  لرحالت  املركبات 
للمكانة  نظراً  كبرية  اأهمية  تكت�صب   )19( ال���  دورت��ه  يف  والفرو�صية  لل�صيد 

املحلية والإقليمية والعاملية التي يحظى بها املعر�س.
وقال اإن هذه امل�صاركة تعترب الأوىل للم�صنع، موؤكدا اأهمية املعر�س لالإقبال 
اأن  ال�صيد ورح��الت الرب والتخييم، كما  ال��ذي ي�صهده من قبل ه��واة  الوا�صع 
العامل، مبا  العربي وخمتلف دول  ال��زوار من دول اخلليج  ي�صتقطب  املعر�س 
ي�صكل �صوقاً قوياً لعر�س كافة اخلدمات التي يقدمها امل�صنع. واأ�صاف عبداهلل 
حمد اأن �صمعة املعر�س وا�صمه وعمره الطويل وجناحاته دفعته للم�صاركة يف 
هذه الدورة. وعن اخلدمات التي يقدمها امل�صنع، اأو�صح اأنها تتمثل يف جتهيز 
ال�صم�صية،  بالطاقة  تعمل  التي  وامل��ول��دات  والتلفزيون  املكيفات  من  املركبات 
للرخام  بديلة  بجدران  مياه  ودورات  داخلية،  وجل�صة  منام  �صرير  جانب  اإىل 
وال�صرياميك، ومغ�صلة وكر�صي خالط و�صخان وم�صبح، وتوفري الكهرباء من 
12 فولت بالإ�صافة اإىل الإ�صاءة اخلارجية، واملولدات وخزان  اإ�صاءة داخلية 
خلفي  ���ص��دام  توفري  يتم  كما  �صناعي.  قمر  ود���س  تلفزيون  و�صا�صة  للمياه، 
حامل لال�صتبنة وم�صتودعات خارجية، بالإ�صافة اإىل مطبخ داخلي، مبا ُيتيح 
الأ�صعار يف متناول اجلميع  اأن  اإىل  بال�صحراء، م�صريا  التخييم  ال�صتمتاع يف 

وتبداأ من 20  األف درهم وترتفع ح�صب احتياجات الزبون ومتطلباته.
اجلهات  م�صتوى  على  ُمتمّيزاً  خليجياً  ح�����ص��وراً  ال��ع��ام  ه��ذا  املعر�س  وي�صهد 
الر�صمية وال�صركات العار�صة وال�صقارين وُع�ّصاق ال�صيد والريا�صات الراثية، 
والراث  ال�صقيقة،  اخلليجية  ال��دول  بني  املميزة  العالقات  ُعمق  يعك�س  مبا 

الثقايف املُ�صرك الذي يجمعها.

اإقبال جماهريي وا�سع حل�سور فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية
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العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مطعم الف�صل

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1104249 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خليل �صيد يو�صف احمد الها�صمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف خالد يحيى مبارك �صعيد املهريي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :الهدو لزينة ال�صيارات 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: والتنجيد رخ�صة رقم:4620428 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ناديه احمد ندى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل خليل علي ال�صائغ املازمي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :رياح ال�صم�س للنقليات 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�صة رقم:1177330 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة امل �صعيد را�صد مطر البادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عمر علي حممد ح�صن باطوق
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  :ال�صنونو  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: العامه  رخ�صة رقم:2215223 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة فهد عبداهلل نا�صر احمد الواحدي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صمري �صالح �صعد عبداهلل ال�صيباين
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مطعم جراند مارك

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:2872877 
تعديل �صركاء 

 حذف �صيف علي بخيت النيادي
تعديل ال�صركاء 

ا�صافة خليفة حممد حلدان فا�صل القبي�صي %100
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
الفريج  :جمل�س  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة واملقاولت
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4327238 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة ابراهيم علي غلوم مو�صى العبيديل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صامل علي عبداهلل �صامل ذيبان

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

بومودورو
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2241110 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

�صنرال
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:3645130 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

لماديرا
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:4401024 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

نريدي لألعاب الفيديو
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:3770450 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

العاملية لتجارة القرطا�صية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:1464564 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

كافترييا ام ات�س ايه
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2993236 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

دارنا للو�صاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:3737890 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فين�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صوليو�صن ل�صت�صارات ال�صرائب واملوارد الب�صرية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:4198693 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:فيدلتي لنتاج الفالم ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 0.8 مبنى ال�صيد خليفه هامل خادم الغيث 

واخرين
CN 2348910 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
 - التجارية  اأبوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�صركة  وت�صفية  حل   -  1

املحكمة التجارية بتاريخ:2022/8/22 للق�صاء يف امارة ابوظبي
لل�صركة  ق�صائي  كم�صفي   ، ال�صارد  حممد  ال�صيد/عبيد  تعيني   -  2

بتاريخ:2022/8/22  - تاريخ التعديل:2022/09/29
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي املعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ويف ماجي�صن لأعمال الديكور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1139593 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مبارك على حممد على الربيكى %100

تعديل مدير / اإ�صافة مازن حممد عبدو عرب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صالح �صعد خمي�س ال�صيخ ال�صحى

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ ويف ماجي�صن لأعمال الديكور
WAVE MAGICIAN FOR DECORATION

اإىل/ ويف ماجي�صن لأعمال الديكور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
WAVE MAGICIAN FOR DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ميجا ليف للمقاولت العامة

رخ�صة رقم:CN 1137326 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ ميجا ليف للمقاولت العامة

MEGA LIFE TETRA GENERAL CONTARACTING

اإىل/ ميجا ليف للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MEGA LIFE TETRA GENERAL CONTARACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :وايت للم�صاعد - �صركة ال�صخ�س الواحد 

ذ م م رخ�صة رقم:CN 4444878 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة حممد جميل حممد �صدقت اهلل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد جميل حممد �صدقت اهلل من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد جميل حممد �صدقت اهلل من 100 % اإىل %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ح�صيم احمد رزاق خان احمد رزاق خان %50
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ وايت للم�صاعد - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
WHITE ELEVATORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / وايت للم�صاعد ذ.م.م
WHITE ELEVATORS L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية  فعلى كل من له حق 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :كراون للهواتف املتحركة 

 رخ�صة رقم:CN 1006777 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة �صومان كي�صور ناث اندرا موهان ناث

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صومان كي�صور ناث اندرا موهان ناث %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صرى برامال كي�صورى نات اندرا موهان نات

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد مبارك �صبت حممد املزروعى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

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

CROWN MOBILE PHONE
اإىل/ كراون للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

CROWN MOBILE PHONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان / من العني العني - ال�صوق املركزي - بناية : حارب مفتاح حمد النيادي اإىل العني 
1111967 -دائرة   RCS  1602    1111967- 1602  RCS- و�صط املدينة الربينة

البلديات والنقل - بلدية مدينة العني
اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مطعم فري�س ليف

رخ�صة رقم:CN 1887840 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة خور�صيد العلم امري احمد

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خور�صيد العلم امري احمد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد ح�صن هادى مهمل الحبابى

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

تعديل اإ�صم جتاري من /مطعم فري�س ليف
FRESH LEAF RESTURANT

اإىل/ مطعم فري�س ليف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FRESH LEAF RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية  فعلى كل من له حق 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأطلق عنا�صر من حركة طالبان النار يف الهواء اأم�س لتفريق جتمع 
لالإيرانيات  دع��ًم��ا  ك��اب��ول،  يف  الإي��ران��ي��ة  ال�صفارة  اأم���ام  ُن��ّظ��م  لن�صاء 
اأف��اد �صحفيون يف  ما  اأي��ام، وفق  اللواتي يتظاهرَن يف بالدهن منذ 
وكالة فران�س بر�س. وتظاهرت نحو 25 امراأة ملدة 15 دقيقة على 
حرية”،  حياة،  “ن�صاء،  وهتفَن  الإيرانية  ال�صفارة  مقابل  الطريق 
قبل اأن تفرقهّن طلقات نارية يف الهواء اأطلقها عنا�صر طالبان كانوا 

ا �صرب املتظاهرات بالع�صي. يقفون اأمام املبنى. وحاولوا اأي�صً
وهتفت املتظاهرات ب�صعارات بينها “اإيران تنتف�س، الآن جاء دورنا” 

و”من كابول اإىل اإيران، قولوا ل للدكتاتورية!«.
عنا�صر  ينتزعها  اأن  قبل  �صعارات،  عليها  كتنَب  لفتات  يحملَن  وكّن 
طالبان من اأياديهّن. وجمعت الن�صاء اللواتي اأخفنَي وجوههّن خلف 
نظارات �صم�صية اأو كمامات، ما تبقى من الالفتات وحّوْلَنها اإىل كرات 

ورقية ورميَنها على عنا�صر طالبان الذين كانوا يقفون مقابلهّن.
التي  الفيديو  ومقاطع  ال�صور  بحذف  ال�صحفيني  العنا�صر  واأم��ر 
التقطوها خالل التجمع. وُتنظم تظاهرات يف اإيران كل م�صاء منذ 
16 اأيلول-�صبتمرب اإثر اإعالن وفاة ال�صابة مه�صا اأميني يف امل�صت�صفى 
بعد ثالثة اأيام من توقيفها لدى �صرطة الأخالق يف طهران ب�صبب 
يف  الن�صاء  على  املفرو�صة  امل�����ص��ددة  اللبا�س  بقواعد  التزامها  ع��دم 

اجلمهورية ال�صالمية الإيرانية.
 
 

يزور زعماء املناطق النف�صالية الأوكرانية الأربع التي ت�صيطر عليها 
رو�صيا، مو�صكو لجناز عملية �صم هذه الأرا�صي بعد “ا�صتفتاءات” 
“زائفة«. وو�صل امل�صوؤولون الذين  اعتربتها كييف والدول الغربية 
وزابوريجيا  اأوكرانيا  �صرق  دونيت�صك يف  مناطق  مو�صكو يف  عينتهم 
وخري�صون يف اجلنوب جوا اإىل مو�صكو م�صاء الأربعاء على ما ذكرت 
الذي  با�صيت�صنيك  ليونيد  ق��ال  ك��ذل��ك  ال��رو���ص��ي��ة.  الأن��ب��اء  وك���الت 
اخلمي�س  ال�صرق  يف  لوغان�صك  منطقة  عن  م�صوؤول  مو�صكو  عينته 
بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  و�صي�صتقبلهم  مو�صكو«.  يف  “انا 
للم�صادقة على �صم هذه املناطق لالأرا�صي الرو�صية. وكان امل�صوؤولون 
“ر�صمية”  طلبات  الأربعاء  بوتني  اإىل  وجهوا  الأربعة  النف�صاليون 
ب��ه��ذا اخل�����ص��و���س. وق���ال م�����ص��وؤول يف اإدارة الح��ت��الل ال��رو���ص��ي��ة يف 
“من املقرر لقاء الرئي�س  خري�صون كرييل �صرميو�صوف اخلمي�س 
بطبيعة احلال. اأنا عاجز عن حتديد املكان والزمان. لي�س لدي هذه 
ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  هذه  �صم  عملية  وت�صارعت  املعلومات«. 
على  “ا�صتفتاءات”  اأوكرانيا يف الأيام الأخرية مع تنظيم  رو�صيا يف 
والدول  من جانب كييف  و”زائفة”  “مهزلة”  باأنها  عجل و�صفت 
الغربية الداعمة لها. واأعلنت الرئا�صة الرو�صية اخلمي�س اأن رو�صيا 
�صت�صادق اجل��م��ع��ة ع��ل��ى ���ص��م ه���ذه امل��ن��اط��ق خ���الل م��را���ص��م ت��ق��ام يف 

الكرملني يلقي خاللها بوتني خطابا.

 
بحر  يف  جزيرتني  على  اليونان  �صيادة  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأك���دت 
اإيجه لي�صت “مو�صع �صّك” بعدما احتّجت اأنقرة ر�صمًيا على انت�صار 

ع�صكري يوناين يف اجلزيرتني.
اأن���ق���رة للتنديد  وا���ص��ت��دع��ت ت��رك��ي��ا الث��ن��ني ال�����ص��ف��ري ال��ي��ون��اين يف 
“مذكرة  واأ���ص��درت  اإيجه  بحر  يف  اجلزيرتني  لو�صع  ب�”انتهاكات” 
احتجاج” للوليات املتحدة، طالبت فيها “باحرام و�صع اجلزيرتني 
ملنع  ت��داب��ري  “اتخاذ  على  وا�صنطن  ت  وح�صّ اإيجه”  بحر  �صرق  يف 

ا�صتخدام الأ�صلحة” الأمريكية يف املنطقة.
ونددت اأنقرة الأحد بانت�صار اآليات مدّرعة يف جزيرة �صامو�س الأقرب 
وجزيرة  �صواحلها  من  كلم   1،3 م�صافة  على  والواقعة  تركيا  اإىل 

لي�صبو�س التي تبعد 15 كلم عن ال�صواحل الركية.
براي�س  ن��ي��د  الأم���ريك���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
لل�صحافة الأربعاء اإن “�صيادة اليونان على هاتني اجلزيرتني لي�صت 

مو�صع �صّك«.
واأ�صاف “ندعو كافة الأطراف اإىل جتّنب اخلطابات الرنانة وجتّنب 
“ينبغي  اأنه  اإىل  م�صرًيا  التوترات”  تزيد حدة  القيام بخطوات قد 

احرام �صيادة ووحدة اأرا�صي كافة الدول«.
بعد تقارب وجيز يف اآذار/مار�س، يت�صاعد التوتر بانتظام يف الأ�صهر 

الأخرية بني اأنقرة واأثينا، الع�صوان يف حلف �صمال الأطل�صي.

عوا�صم

كابول

مو�ضكو

وا�ضنطن

حالة من القلق من موقف راف�س ملقتدى ال�سدر 

واقع املحافظات ال�سنية على طاولة مفاو�سات ت�سكيل حكومة العراق

رئي�سي عن مقتل مه�سا اأميني: »موؤامرة حيكت �سدنا«

جنل �ساه اإيران ي�سيد بتظاهرات »من اأجل الن�ساء«

مقتل �سّتة �سرطيني يف �سمال املك�سيك اإدانة �سو ت�سي بال�سجن 3 �سنوات اإ�سافية يف بورما 
•• ثاكاتيكا�س-اأ ف ب

ُقتل �صتة �صرطيني يف �صمال املك�صيك بر�صا�س م�صّلحني، يف هجوم 
وقع يف ولية ت�صهد بانتظام معارك بني ع�صابات تتناف�س يف جمال 
تهريب املخّدرات، بح�صب ما اأعلنت ال�صلطات. وقالت حكومة ولية 
ثاكاتيكا�س يف بيان اإّن امل�صّلحني اأردوا يف البداية خم�صة �صرطيني 
كانوا يتدّربون يف مركز ريا�صي يف كالريا دي فيكتور رو�صالي�س. 
امل�صّلحون  فعاجلهما  لحقاً  و�صال  اآخرين  �صرطيني  اأّن  واأ�صافت 
بالر�صا�س، مما اأ�صفر عن مقتل اأحدهما يف احلال. وو�صف حاكم 
الولية مقتل ال�صرطيني ال�صّتة ب�”الهجوم اجلبان«. ويف ال�صنوات 
الأخ��رية ت�صاعدت وترية العنف يف ثاكاتيكا�س ويعزو خرباء هذا 
اإىل النزاع الدائر يف الولية بني كارتيلي “�صينالوا” و”خالي�صكو” 

لل�صيطرة على طرق تهريب الكوكايني اإىل الوليات املتحدة.

م�صيًفا اأن �صو  ثالث �صنوات مبوجب قانون اأ�صرار الدولة”، 
من  العديد  بارتكاب  اتهامها  بعد  احلكم.  �صت�صتاأنف  ت�صي 
اجلرائم من قبل املجموعة الع�صكرية احلاكمة منذ انقالب 
ال�صجن  ت�صي  �صو  �صان  اأونغ  2021، تواجه  �صباط/فرباير 
الدويل  املجتمع  ا�صتنكرها  التي  حماكمتها  نهاية  يف  لعقود 

معتربا اأنها �صيا�صية.
اأن ُحكم عليها بال�صجن ع�صرين عاًما بتهم خمتلفة،  و�صبق 
عقوبات  تواجه  اأنها  اإل  والف�صاد.  النتخابي  التزوير  بينها 

بال�صجن تتجاوز مّدتها ال�120 عاًما.
واأوق��ف��ت اأون���غ ���ص��ان �صو ت�صي خ��الل الن��ق��الب ال���ذي و�صع 
وُو�صعت  ع��ق��ًدا،  ا�صتمّرت  دميوقراطي  انتقال  لعملية  ا  ح��دًّ

ال�صجن النفرادي يف �صجن نايبيداو يف نهاية حزيران/ يف 
ي��ون��ي��و. وت��ت��وا���ص��ل امل��ح��اك��م��ة يف ه����ذا ال�����ص��ج��ن ال���واق���ع يف 
ع��ام يف جل�صات مغلقة  اأك��ر من  ب��داأت منذ  وق��د  العا�صمة، 
وُمنع حماموها من التحدث لل�صحافة واملنظمات الدولية. 
عن  الفوري”  “الإفراج  على  اخلمي�س  اأ�صراليا  وح�صّت 
الأ�صرايل،  القت�صاد  اأ���ص��ت��اذ  ت��ورن��ل  ���ص��ون  واأوق���ف  ت��ورن��ل. 
اآنذاك  يعمل  وك��ان  الع�صكري  الن��ق��الب  تلت  التي  الأي���ام  يف 

كم�صت�صار لأونغ �صان �صو ت�صي.
واأثار توقيفه تنديد دبلوما�صيني اأ�صراليني الذين مار�صوا 
امل�صاعدة يف  تقدم  لبورما كي  امل��ج��اورة  ال��دول  �صغوًطا على 

هذه الق�صية.

•• رانغون-اأ ف ب

اأدانت املجموعة الع�صكرية احلاكمة يف بورما اأم�س اخلمي�س 
الزعيمة املدنية ال�صابقة اأونغ �صان �صو ت�صي بال�صجن ثالث 
الر�صمية، وفق ما  الأ�صرار  اإ�صافية لنتهاكها قانون  �صنوات 

اأفاد م�صدر مطلع على امللف وكالة فران�س بر�س.
اخلبري  ال�����ص��اب��ق  م�صت�صارها  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����صً املحكمة  وح��ك��م��ت 
الق��ت�����ص��ادي الأ����ص���رايل ���ص��ون ت��ورن��ل وك��ذل��ك ع��ل��ى ثالثة 

متهمني اآخرين، بالعقوبة نف�صها، بح�صب امل�صدر.
وقال امل�صدر لفران�س بر�س بدون الك�صف عن ا�صمه اإن “�صون 
تورنل واأونغ �صان �صو ت�صي والثالثة الآخرين دينوا بال�صجن 

•• بغداد-وكاالت

العراق  يف  ال�����ص��ن��ي��ة  الأح������زاب  ت��ف��ت��ح 
م���ل���ف���ات ����ص���ائ���ك���ة م����ع ق�����وى الإط������ار 
مترير  نحو  الذهاب  قبل  التن�صيقي، 
حممد  برئا�صة  اجل��دي��دة،  احلكومة 
ال�����ص��وداين، و�صط خم��اوف من  �صياع 
امل��ربم��ة بني  الت��ف��اق��ات  ع���دم تنفيذ 

الطرفني.
العراقية،  ال�صيا�صية  الكتل  وتتجه 
ن��ح��و ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة، ب��ع��د اإعالن 
وال��ذي �صم  الدولة”  “اإدارة  حتالف 
املجل�س  يف  ال���ن���اف���ذة  ال��ك��ت��ل  ج��م��ي��ع 

النيابي.
لكن، رغم ذلك، ت�صود حالة من القلق 
لزعيم  راف�س  موقف  من  والرقب 
ال�صدر،  م��ق��ت��دى  ال�����ص��دري  ال��ت��ي��ار 
ال���ذي ال��ت��زم ال�����ص��م��ت، خ���الل الأي���ام 
املا�صية، وهو ما �صينهي اأزمة العملية 

ال�صيا�صية برمتها.

جملة ملفات �ساغطة
اأن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�صكاي  �صيا�صي  م�صدر  واأو���ص��ح 
وخمي�س  احللبو�صي،  حممد  برئا�صة  ال�صيادة  حتالف 
اخل���ن���ج���ر، و����ص���ع ج��م��ل��ة ����ص���روط اأم������ام ق����وى الإط�����ار 

التن�صيقي، قبل الدخول يف حتالف “اإدارة الدولة«.
اإعادة نازحي منطقة جرف ال�صخر يف حمافظة بابل، 
الف�صائل  واإنهاء وجود  وتهيئة الظروف املالئمة لهم، 

الع�صكرية يف تلك املناطق.
الغربية  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  وال��ف�����ص��ائ��ل  احل�����ص��ود  �صحب 
ب�صكل تام، واإحالل قوات من ال�صرطة املحلية، مكانها، 

منعا لأي ممار�صات ا�صتفزازية.
لأبناء  وال��دف��اع،  الداخلية  وزارات  يف  التطوع  باب  فتح 
تلك املدن، بهدف تعزيز الواقع الأمني يف حمفظاتهم، 

••عوا�صم-وكاالت

اأ�صاد جنل ال�صاه الراحل بالتظاهرات 
ثورة  بو�صفها  اإي��ران  ت�صهدها  التي 
ت��اري��خ��ي��ة ت��ق��وده��ا ال��ن�����ص��اء وح�س 
دول العامل على ممار�صة مزيد من 

ال�صغط على القيادة الدينية.
ودع����ا ر���ص��ا ب��ه��ل��وي، ال����ذي اأط���ي���ح وال�����ده يف الثورة 
الإ�صالمية عام 1979، اإىل ال�صتعداد بدرجة اأكرب 

لنظام اإيراين يف امل�صتقبل، علماين ودميوقراطي. 
وا�صنطن  منطقة  يف  املنفى  يف  املقيم  بهلوي،  وق��ال 
بالوليات املتحدة لوكالة فران�س بر�س”يف راأيي اإنها 
اأول ثورة يف الع�صر احلديث من اأجل الن�صاء وتقودها 

الن�صاء، بدعم رجال اإيران، من اأبناء واأ�صقاء واآباء«. 
 واأ�صاف “و�صل الأمر اإىل القول: كفى«.

فيها  ت��ظ��اه��رات قتل  اإي����ران  ك��ربى يف  م��دن  وت�صهد 
الع�صرات، منذ وفاة ال�صابة مه�صا اأميني )22 عاما( 
يف 16 اأغ�صط�س)اأيلول( اأثناء توقيفها لدى �صرطة 
الأخالق لعدم امتثالها بقواعد اللبا�س ال�صارمة يف 

اجلمهورية الإ�صالمية.
وجمتمع  الأق��ل��ي��ات  ب��ح��ق  التمييز  اأي�����ص��ا  وا���ص��ت��ن��ك��ر 
الراهن  الرمزي للحراك  “الطابع  اإن  املثليني وقال 

متثله الن�صاء«.
واأو�صح “اأعتقد اأن معظم الن�صاء الإيرانيات، عندما 
ينظرن اإىل احلريات التي تتمتع بها ومتار�صها الن�صاء 

يف العامل احلر، يطلنب احلقوق نف�صها لأنف�صهن«.
وجّده، ر�صا �صاه، حظر غطاء الراأ�س يف 1936، يف 
اجلارة  م��ن  م�صتلهما  بالغرب  للت�صبه  م�صعى  اإط���ار 

تركيا.
احلجاب  جعل  بهلوي،  ر�صا  حممد  الأخ��ري،  وال�صاه 
خيارا. وانتهى ذلك مع فر�س اجلمهورية الإ�صالمية 

قواعد “احل�صمة” للن�صاء يف الأماكن العامة.
وق���ال ب��ه��ل��وي، وه���و وال���د ل��ث��الث ب��ن��ات، اإن املجتمع 
“ال�صوفينية  اأي��ام  الإي��راين قطع �صوطا طويال منذ 

الذكورية” موؤكدا اأنه يتعني احرام خيارات املراأة.
“ميكن للن�صاء اتخاذ القرار ب�صاأن و�صع  اأنه  واعترب 

الأخ����ري، يف  الإع���الم���ي  خ���الل ظ��ه��وره  ب�صكل �صمني، 
منتدى حواري بالعا�صمة بغداد.

خماوف من غياب التنفيذ
ال�صيا�صية  القوى  اأمام  املطروحة،  ال�صروط  ورغم قوة 
الأخرى، فاإن هناك خماوف من عدم تنفيذها، خا�صة 
اأن بع�س تلك املطالب ُطرحت خالل مفاو�صات ت�صكيل 
احلكومات ال�صابقة، وبقيت تت�صخم و�صول اإىل حكومة 

حممد �صياع ال�صوداين.
 ،2010 اإي����اد ع����الوي، ع���ام  وع��ن��دم��ا ت�صكلت ح��ك��وم��ة 
كانت بع�س تلك ال�صروط حا�صرة، مثل تطبيع اأو�صاع 
القوات  اأبنائها يف �صفوف  وتطويع  ال�صنية  املحافظات 
الأمنية، بالإ�صافة اإىل �صروط �صيا�صية تتعلق بالتوازن 

ف�صاًل عن اإعادة اإعمار املدن املحررة.
اإع�����ادة ف��ت��ح م��ل��ف ت��وزي��ع امل��ن��ا���ص��ب ال��ع��ل��ي��ا يف الدولة، 
اإج����راءات ل�صمان  ال��وط��ن��ي، وات��خ��اذ  ال��ت��وازن  وحتقيق 

م�صاركة اأو�صع يف ال�صلطة.
اعتماد  يعني  وه��و  ال�صّري”،  ب�”املخرب  العمل  اإن��ه��اء 
الق�صاة على الو�صايات يف ت�صيري املحاكمات، ما ت�صبب 
ال�صنوات  خ��الل  ال�صجون  اإىل  الأب��ري��اء  اآلف  ب��دخ��ول 
املا�صية. اإطالق �صراح املعتقلني الأبرياء، ممن مل تثبت 

اإدانتهم، واإعادة بع�س املحاكمات.
اإنهاء العمل بهيئة امل�صاءلة والعدالة، )خا�صة باجتثاث 
املحاكم  اإىل  اأم��وره��ا  واإح��ال��ة  ال�صلطة(،  م��ن  البعثيني 

املخت�صة.
واأكد رئي�س الربملان حممد احللبو�صي، تلك ال�صروط، 

عقود، و�صمدت رغم عداء دول الغرب لها، ول �صيما 
من الوليات املتحدة.

لكن بهلوي ي�صدد على اأن النظام ميكن اأن ينتهي يف 
اأي وقت، واأن على العامل اأن يكون م�صتعدا.

وقال “يتعني علينا اأن ناأخذ يف العتبار وجود احتمال 
كبري لعدم ا�صتمرار هذا النظام لفرة طويلة«.

اإن ذلك قد يح�صل يف غ�صون  “لطاملا قلت  واأ�صاف 
اأ�صابيع اأو اأ�صهر قليلة، ويجب اأن نفكر يف البديل«.

من  “ثورة  هناك  تكون  اأن  ينبغي  اأن��ه  بهلوي  وق��ال 
الداخل م�صبوطة” مع انتقال �صل�س و�صلمي.

اإزاء  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ل  ك��ث��ري م���ن ردود  واأث���ن���ى ع��ل��ى 
الحتجاجات ومنها ال�صادرة عن اأملانيا وكندا.

احلجاب من عدمه. لكن يتعني اأن يكون خيارا، خيارا 
حرا ول ُيفر�س لأ�صباب عقائدية اأو دينية«.

ورغم الحرام الوا�صع الذي يحظى به بهلوي لدى 
ي�صعى  ل  اأن���ه  ي��وؤك��د  املنفى،  يف  املقيمني  الإي��ران��ي��ني 
ل�صتعادة النظام امللكي، وهي الفكرة التي تلقى تاأييدا 

حمدودا داخل اإيران.
ويف�صل بهلوي الذي يتعاون مع املعار�صة يف اخلارج، 

اإن�صاء جمل�س تاأ�صي�صي يقوم ب�صوغ د�صتور جديد.
وقال بهلوي “ل طريقة ميكن من خاللها التو�صل 
وا�صح  ت��ع��ري��ف  ب���دون  ل��ن��ظ��ام دمي��وق��راط��ي حقيقي 

وف�صل الدين عن الدولة«.
اأربعة  من  اأكر  قبل  الإ�صالمية  اجلمهورية  وقامت 

يف املنا�صب.
العبادي،  حيدر  حكومة  ت�صكيل  ومع 
ال�صروط،  تلك  ك��ان��ت   ،2014 ع��ام 
ب����الإ�����ص����اف����ة اإىل  اأي���������ص����ا،  ح���ا����ص���رة 
عبداملهدي  عادل  حكومة  مفاو�صات 
جزئياً  ط���رح���ه���ا  واأع����ي����د   ،2018
احلالية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  ق���دوم  م��ع 
م�صطفى الكاظمي 2020، و�صول 

اإىل ت�صكيل احلكومة احلالية.
ه����ذه امل������دن، م���ا زال�����ت ت���ع���اين اآث����ار 
احل����رب امل���دم���رة ال��ت��ي ت�����ص��ب��ب فيها 
2014، وكذلك  عام  داع�س،  تنظيم 
التي  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  �صد  احل���رب 
 ،2008 ال�صنية،  الع�صائر  خا�صتها 
اإىل جهود الإعمار  وما زالت بحاجة 
و�صرف تعوي�صات املت�صررين، وفتح 
بها  ت�صببت  التي  اجلماعية،  املقابر 

تلك الف�صائل وغريها.
ب���������دوره، ي������رى اخل����ب����ري يف ال�������ص���اأن 
�صروط  اأن  ال��ب��ي��در،  ع��ل��ي  ال��ع��راق��ي، 
“م�صتهلكة”،  ت��ع��د  ال�صنية،  ال��ق��وى 
ويعتقد اأن بع�س الأطراف غري جادة 
نيوز  ل�”�صكاي  حديثه  خ��الل  م�صريا  مفاو�صاتها،  يف 
تلك  ب�صاأن  �صيا�صيا  ت�صويفا  “هناك  اأن  اإىل  عربية” 
امللفات، خالل ال�صنوات املا�صية«. يجب منح كتل الإطار 
التن�صيقي، مهلة لتنفيذ التفاقات املربمة قبل امل�صي 
حتاول  الأط����راف  بع�س  احل��ك��وم��ة.  ت�صكيل  م�صاألة  يف 
ا�صتغالل هذه امللفات �صيا�صيا، وانتخابيا، ولي�صت هناك 
باأن  اأعتقد  ل  لتنفيذها.  الق�صايا  هذه  طرح  يف  جدية 
مثل تلك التفاقات �صُتعالج امل�صهد بال�صكل املفر�س، 
خا�صة اأن تلك املطالب ُعر�صت �صابقاً، ومل يلتزم اأحد 
داخل  ال�صلطة  ع��ن  تبحث  اأح����زاب  ه��ن��اك  بتنفيذها. 
ال�صني، وهي ل تكرث كثريا ب�صكان  ال�صيا�صي  امل�صهد 

هذه املدن، وحاجاتها الأ�صا�صية.

ي�صمل  اأك���رب  حت���رك  اإىل  دع���ا  لكنه 
طرد دبلوما�صيني وجتميد اأ�صول.

من  باأكر  القيام  املهم  “من  وق��ال 
ت��ق��دمي ال���دع���م امل��ع��ن��وي. اإن����ه نوع 

التدابري التي لها تاأثري«.
وك�����رر دع���وت���ه لإن�������ص���اء م���ا يعرف 
واأمل  للعمال،  تعوي�صات  لدفع  الإ���ص��راب  ب�صندوق 
اأن تتحول الحتجاجات التي ت�صهدها خمتلف اأنحاء 

البالد اإىل اإ�صراب عام.
الدبلوما�صية ع��رب ع��ن خم��اوف��ه من  ت��اأي��ي��ده  ورغ���م 
عودة حمتملة للوليات املتحدة اإىل التفاق النووي 
لإيران  مبوجبه  ُي�صمح  وال���ذي   ،2015 ع��ام  امل��ربم 

ببيع النفط يف ال�صواق العاملية.
باإمكانها  اأن  تعتقد  م��ا  كثريا  ال��غ��رب  دول  اأن  وراأى 
ولد  مثل   ... ت�صرفاته  ليغري  للنظام  داف���ع  “خلق 

مهذب«.
يف  متاأ�صلة  يقول،  كما  الإ�صالمية  اجلمهورية  لكن 

ت�صدير عقيدة ما.
وقال “مع هذا النظام ي�صتحيل التعاي�س«.

رئي�صي  اإب���راه���ي���م  الإي�������راين  ال��رئ��ي�����س  واأدىل  ه����ذا 
ال�صابة  مقتل  على  فيها  علق  تلفزيونة  بت�صريحات 
م��ه�����ص��ا اأم��ي��ن��ي ع��ل��ى ي���د ق����وات ���ص��رط��ة الأخ������الق يف 
“اإن  ق���ائ���اًل،  اجل�����اري،  )اأي���ل���ول(  �صبتمرب  منت�صف 

مقتلها هو موؤامرة حيكت �صد اإيران«.
الكردية  ال�����ص��اب��ة  اإي�����ران ع��ق��ب م��ق��ت��ل  وان��دل��ع��ت يف 
اح��ت��ج��اج��ات ع���ارم���ة، ���ص��ق��ط ف��ي��ه��ا ع�����ص��رات القتلى 

واجلرحى. 
13 يوماً من  اأت��ت بعد  التي  وق��ال رئي�صي يف كلمته 
مبقتل  متاأثر  اإي���ران  يف  “اجلميع  اإن  الحتجاجات، 
اإىل  م�����ص��رياً  الأمن”،  ق���وات  ي��د  ع��ل��ى  اأم��ي��ن��ي  مه�صا 

وقوفه �صخ�صياً على ق�صية وفاة مه�صا اأميني.
مقبولة  تكون  لن  “الفو�صى”  اأن  اإىل  رئي�صي  ونبه 
و�صط انت�صار الحتجاجات العنيفة على وفاة اأميني، 

وفقاً ملا ذكرته “رويرز«.
كما دافع عن قوات الأمن التي ا�صتبكت مع املتظاهرين 

يف الأ�صبوعني املا�صيني يف اأنحاء اإيران.

�سفينة حربية بريطانية مبيناء طرابل�س الليبي.. ما الر�سائل؟ •• طرابل�س-وكاالت

الربيطانية  الإن��زال  �صفينة  ر�صت 
ميناء  يف  اآليبون”  اإ���س  اإم  “اإت�س 
طرابل�س، يوم الأرب��ع��اء، وذل��ك يف 

حدث ا�صتثنائي.
الربيطانية  ال�������ص���ف���ارة  وق����ال����ت 
هي  ال�صفينة  اإن  ب��ي��ان،  يف  بليبيا، 
امللكية  للبحرية  تابعة  اأول قطعة 
ليبيا  يف  تر�صو  التي  الربيطانية، 

منذ نحو ثمان �صنوات.
طاقم  “يتطلع  ال��ب��ي��ان:  واأ���ص��اف 
مع  مم���ي���ز  ي������وم  اإىل  ال�����ص��ف��ي��ن��ة 
الليبية.  ال��ب��ح��ري��ة  يف  ن��ظ��رائ��ه��م 
بالعمل  ملتزمة  امل��ت��ح��دة  اململكة 

من  ليبيا  يف  ال�صركاء  جميع  م��ع 
اأجل تعزيز ال�صتقرار«.

تاأمني اإمدادات الطاقة
وت���ن���درج زي������ارة ���ص��ف��ي��ن��ة الإن������زال 
�صمن م�صاعي بريطانيا من اأجل 
“تاأمني وحماية اإمدادات الطاقة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب���ع���ي���دا ع����ن الأط�������راف 
بح�صب  املناف�صة”،  الأوروب����ي����ة 
ل���دى  موؤ�ص�صة  املوؤ�ص�صة    رئي�س 
���ص��ل��ف��ي��وم ل��ل��درا���ص��ات والأب����ح����اث  
واأ����ص���اف �صلوف  ���ص��ل��وف.  ج��م��ال 

نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف 
“ت�صعى لندن لكي تناأى  عربية”: 
بنف�صها عن الدول الأوروبية التي 
اخ��ت��ل��ف��ت اأج���ن���دات م�����ص��احل��ه��ا يف 
“هذا ال�صتعرا�س  ليبيا«. وتابع: 
الربيطاين املعلن هو اإيفاء لتعهد 
بريطاين �صابق لالأوروبيني باأنها 
وتاأمني  ه�����ذا،  ف��ع��ل  ع��ل��ى  ق������ادرة 
م�صارات الطاقة يف املياه الليبية«.

عودة بعد غياب
امل�صري  الع�صكري  اخلبري  ورب��ط 

العقيد حامت �صابر زيارة ال�صفينة 
يف  ال��دائ��رة  ب��احل��رب  الربيطانية 
اأوكرانيا، ومن اأجل تاأمني م�صادر 
للغاز  ال��ب��دي��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از 

الرو�صي.
وت����اأت����ي ال�����زي�����ارة ب���ال���ت���زام���ن مع 
الذي وقع يف خطي  “الت�صريب” 
�صرمي”  “نورد  الطبيعي  ال��غ��از 
بني  ي���رب���ط���ان  ال���ل���ذي���ن  و2،   1
رو�صيا واأملانيا، حيث قالت مو�صكو 
“اأعمال  فر�صية  ت�صتبعد  ل  اإنها 
التخريب” وراء الت�صرب، يف حني 

رج��ّح الحت���اد الأوروب����ي اأن يكون 
احلادث “مدبرا«.

بريطانيا  اأن  اإىل  ���ص��اب��ر  واأ����ص���ار 
الليبي،  امل�������ص���ه���د  ع�����ن  “غابت 
با�صتخدام  يتعلق  فيما  خ�صو�صا 
كان  بينما  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  ق��درات��ه��ا 
اأوروب��ي عرب مهمة  هناك ح�صور 

)اإيريني( يف البحر املتو�صط«.
ووف��������ق ����ص���اب���ر ف�����ال ي���ت�������ص���ح ما 
بريطانية  ن��ي��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا 
التوفيق  يف  اأك�������رب  دور  ل���ل���ع���ب 
وا�صفا  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  الأط������راف  ب���ني 

يف  والأم��ن��ي  ال�صيا�صي  امل�صهدين 
ليبيا باأنه اأ�صبح اأكر �صبابية من 
الدول  وت�صعى  م�����ص��ى.  وق���ت  اأي 
اإم���دادات���ه���ا  زي������ادة  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة 
م��ن ال��ط��اق��ة م��ن م�����ص��ادر بديلة 
ليبيا،  اإىل  ف��ب��الإ���ص��اف��ة  ل��رو���ص��ي��ا، 
الدول  اإىل  الأن��ظ��ار  اجت��ه��ت  فقد 
خط  �صيد�صن  ح��ي��ث  الإف��ري��ق��ي��ة، 
ل��ن��ق��ل ال��غ��از م��ن ن��ي��ج��ريي��ا وعرب 
ال��ن��ي��ج��ر وم������رورا ب��اجل��زائ��ر اإىل 
اآخ��ر مقرح  اأوروب���ا، وهناك خط 
ت��ت��ج��ه م�صر  امل����غ����رب، ك���م���ا  م����ن 
امل�صال  لزيادة �صادراتها من الغاز 
ب��ن��ح��و ال�����ص��ع��ف، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

كميات من غاز �صرق املتو�صط.
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عربي ودويل

ويقدم الرئي�س جو بايدن خطة العمل هذه الأربعاء خالل موؤمتر 
كبري خم�ص�س للتغذية، هو الأول من نوعه بح�صب البيت الأبي�س 

منذ عهد ريت�صارد نيك�صون.
يف  اجل��وع  على  بالق�صاء  له  هدفاً  الدميوقراطي،  الرئي�س  وح��دد 
الوليات املتحدة بحلول 2030، مبوازاة الت�صدي ل�صوء التغذية 
والت�صجيع على الأن�صطة اجل�صدية، يف بلد تطال فيه البدانة اأكر 
من %40 من ال�صكان البالغني، وحواىل %20 من الأطفال وفق 

ال�صلطات ال�صحية.
يواجهون  ال�صكان  من   10% اأن  اإىل  ال�صلطات  تقديرات  وت�صري 

انعدام الأمن الغذائي.
واأكد م�صوؤول يف البيت الأبي�س خالل موؤمتر �صحفي اأن اأكر من 

املن�صوية حتت لوائها لتقدمي خيارات �صحية اأكر لالأطفال.
ال��رئ��ا���ص��ة الأم��ري��ك��ي��ة ر���ص��اه��ا ع��ن ان�صمام من�صات  اأب���دت  ك��ذل��ك 
لتو�صيل  و”اإن�صتاكارت”  ال��ط��ع��ام،  لتو�صيل  “دوردا�س”  م��ث��ل 
امل�صريات من حمال البقالة، اإ�صافة اإىل �صبكات �صوبرماركت اإىل 
من  الطازجة  منتجاتها  بتح�صني  وع��وداً  وتقدميها  التحالف  هذا 
الريا�صة  قطاع  يف  �صركات  من  للتعهدات  اأي�صاً  اأو  وخ�صر،  فواكه 

والرفيه.
�صخ�س  من  اأق��ل  يتناول  الأمريكية،  ال�صحية  ال�صلطات  وبح�صب 
بالغ من كل 10 يف البالد كميات كافية من اخل�صر والفواكه، كما 
يتناول اأكر من ن�صف الأطفال عبوة من امل�صروبات املحالة على 

الأقل يومياً.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

بينها  ���ص��رك��ات،  اتخذتها  ال��ت��زام��ات  �صل�صلة  الأب��ي�����س  البيت  اأع��ل��ن 
عمالقة يف جمال ال�صناعات الغذائية اأو مطاعم الوجبات ال�صريعة، 

ومنظمات غري حكومية بهدف الق�صاء على اجلوع والبدانة.
اأن قيمة هذه اللتزامات  اإىل  واأ�صارت الرئا�صة الأمريكية يف بيان 

جمتمعة تقرب من 8 مليارات دولر.
ويغطي هذا الرقم تعهدات بتقدمات عينية والتزامات مالية، بينها 
ا�صتثمار مليارين ون�صف مليار دولر يف �صركات نا�صئة متخ�ص�صة 
يف جمال الغذاء، واأكر من 4 مليارات دولر خم�ص�صة لالأعمال 

اخلريية واجلمعيات.

100 �صركة ومنظمة “قطعوا وعوداً جريئة، وبع�صهم حتى غرّي 
مقاربته، ما �صيح�صن بطريقة لفتة جمال التغذية، ويروج للن�صاط 

اجل�صدي ويحد من اجلوع والأمرا�س املرتبطة بالتغذية«.
هذه  حتقيق  م�����ص��ار  ملتابعة  ر�صمية  اآل��ي��ة  ب���اإق���رار  ت��وق��ع��ات  ل  ل��ك��ن 

التعهدات.
ُيتوقع  وال��ت��ي  الأرب��ع��اء،  املقدمة  املالية  غ��ري  التعهدات  ب��ني  وم��ن 
املثال تعهد  اأن ي�صيد بها بايدن خالل حدث عام، ثمة على �صبيل 
الغذائية  ال�صناعات  جم��ال  يف  العمالقة  “دانون”  جمموعة  من 
بتقلي�س م�صتوى ال�صكر يف املنتجات املوجهة لالأطفال. كما تتعهد 
اجلمعية الوطنية للمطاعم، والتي ت�صم �صبكات للوجبات ال�صريعة 
املطاعم  بدعم  جانبها  م��ن  واي”،  و”�صب  كينغ”  “برغر  بينها 

بايدن يجند القطاع اخلا�س ملكافحة اجلوع والبدانة

معرب فريخي لر�س احلدودي.  ون�صرت بع�س و�صائل الإعالم �صوراً عند 
املعرب تظهر �صاحنة �صوداء مكتوب عليها “مكتب التجنيد الع�صكري«.

ومت اإن�صاء نقطة تفتي�س اأخرى من هذا القبيل يف رو�صيا على طول احلدود 
الفنلندية، وفًقا للمنفذ الإخباري الرو�صي امل�صتقل ميدوزا.

اإعالن  اأعقب  ال��ذي  الأ�صبوع  يف  الرو�س  الرجال  من  الآلف  ع�صرات  وف��ر 
ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري ب��وت��ني تعبئة ل��دع��م ال���ق���وات ال��رو���ص��ي��ة امل��ت��ع��رة يف 

اأوكرانيا.
وتهدف اإىل ا�صتدعاء  “جزئية”،  على الرغم من اأن بوتني قال اإن التعبة 
نحو 300 األف رجل خدموا �صابقا يف اجلي�س، يخ�صى العديد من الرو�س 
اأن تكون التعبئة اأو�صع واأكر تع�صًفا من ذلك بكثري، وهناك تقارير عديدة 
يتلقون  الأع��م��ار  جميع  وم��ن  ع�صكري  ت��دري��ب  اأي  يتلقوا  مل  رج���ال  ع��ن 

اإخطارات التجنيد.

•• مو�صكو-وكاالت

يف  lلقتال  من  الفرار  الذين حاولوا  الرو�س،  وا�صلت طوابري طويلة من 
اأوكرانيا، اإغالق الطرق ال�صريعة خارج البالد اأم�س الأول الأربعاء وبح�صب 

ما ورد اأن�صاأت مو�صكو مكاتب جتنيد على احلدود لعرا�س بع�س هوؤلء.
واأعلنت اأو�صيتيا ال�صمالية، وهي منطقة رو�صية على احلدود مع جورجيا، 
حالة “التاأهب الق�صوى”، وقالت اإنه يجب اإح�صار الطعام واملاء وحمطات 

التدفئة وغريها من امل�صاعدات لأولئك الذين اأم�صوا اأياًما يف طوابري.
املياه  باإح�صار  احل���دود  م��ن  اجل��ورج��ي  اجل��ان��ب  على  املتطوعون  ق��ام  كما 

والبطانيات وامل�صاعدات الأخرى.
قيوًدا على  ال�صمالية فر�صت  اأو�صيتيا  اأن  الرو�صية  الأنباء  وك��الت  وذك��رت 
دخول العديد من �صيارات الركاب اإىل اأرا�صيها واأن�صاأت مكتًبا للتجنيد عند 

و�صفت رئي�صة جمل�س النواب الأمريكي نان�صي بيلو�صي 
اآب/اأغ�صط�س  يف  الكوريتني  بني  احل��دود  زارت  عندما 

املا�صي باأّنها “اأ�صواأ مدّمرة لل�صالم الدويل«.
�صل�صلة غري  ال�����ص��ن��ة  ه���ذه  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  واأج�����رت 
بح�صب  حت�صر،  وه��ي  الأ�صلحة  جت���ارب  م��ن  م�صبوقة 
نووية  جتربة  لإج���راء  �صيول،  يف  ال�صتخبارات  وك��ال��ة 

جديدة.
�صوك- يون  املحافظ  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  ووعد 
التعاون  بتعزيز  اأيار-مايو  يف  مهامه  ت��وىّل  ال��ذي  يول 
يف  �صلفه  ف�صل  بعدما  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  الع�صكري 

�صعيه للتو�صل اإىل تقارب دبلوما�صي مع ال�صمال.
ووا�صنطن هي احلليف الأمني الرئي�صي ل�صيول وتن�صر 
28500 جندي يف كوريا اجلنوبية حلمايتها  حوايل 

من ال�صمال.
طويلة  فرة  منذ  م�صركة  تدريبات  البلدان  ويجري 
ل��ك��ن ك��وري��ا ال�صمالية  ب��ح��ت��ة،  اأن��ه��ا دف��اع��ي��ة  ي���وؤك���دان 

تعتربها تدريبات ا�صتعداداً لعملية غزو.

•• �صيول-اأ ف ب

اإىل  هاري�س  ك��ام��ال  الأم��ريك��ي  الرئي�س  نائبة  و�صلت 
اإىل  تهدف  زي���ارة  يف  اخلمي�س  �صباح  اجلنوبية  ك��وري��ا 
وتاأتي  �صيول  م��ع  وا�صنطن  حتالف  ق��وة  على  التاأكيد 
نووياً،  امل�صّلحة  الدولة  ال�صمالية،  كوريا  اإج��راء  غ��داة 

جتربة �صاروخية جديدة.
هاري�س  طائرة  اأّن  بر�س  فران�س  وكالة  مرا�صل  واأف���اد 
اآتية من طوكيو حيث  اأو�صان اجلوية  حّطت يف قاعدة 
اأقيمت  التي  الر�صمية  اجلنازة  الرئي�س  نائبة  ح�صرت 
لرئي�س الوزراء الياباين ال�صابق �صينزو اآبي الذي اغتيل 

بالر�صا�س يف 8 متوز-يوليو.
يون  ال��رئ��ي�����س  ه��اري�����س  �صتلتقي  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  ويف 
�صوك-يول و�صتزور املنطقة املنزوعة ال�صالح وال�صديدة 

التح�صني التي تف�صل بني الكوريتني.
للمنطقة  هاري�س  زي��ارة  يانغ  بيونغ  تعترب  اأن  ويرّجح 
واأن  لها  �صبق  اإذ  ا�صتفزازية،  خطوة  ال�صالح  املنزوعة 

•• يروت-وكاالت

اأث�����ار ق����رار خ��ف�����س ح�����ص��ة الأف�����ران 
م����ن ال���دق���ي���ق يف ل���ب���ن���ان ب����ني 10 
الغ�صب يف  م��ن  ب��امل��ئ��ة، ح��ال��ة  و15 
حدوث  من  خم��اوف  و�صط  ال�صارع، 
اأزمة خبز جديدة ت�صاف اإىل اأزمات 
ر�صد  ال��ق��رار،  وعقب  املنهك.  البلد 
موقع “�صكاي نيوز عربية” بالفعل 
اأم��ام ع��دد غري قليل من  الطوابري 
املخابز يف خمتلف املناطق اللبنانية، 
م�صكلة  بحدوث  ينبئ  الأربعاء، مما 
العام  ب����دء  م���ع  ���ص��ي��م��ا  ح��ق��ي��ق��ي��ة ل 

الدرا�صي اجلديد.
ويقول اأحد اأ�صحاب الأفران جنوبي 
بريوت ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 

اإن “الطلب على اخلبز يزداد يوميا، 
الدرا�صي  العام  بداية  مع  خ�صو�صا 
اخلبز  ���ص��راء  ال��ن��ا���س  يف�صل  ح��ي��ث 
العربي بدل من الإفرجني واملرقوق 

وخالفه، ب�صبب ارتفاع اأ�صعارهما«.
كما يوؤكد �صاحب خمبز يف منطقة 
�صرقي  البقاع  يف  احل��دودي��ة  امل�صنع 
البالد ملوقع “�صكاي نيوز عربية”: 
“ل ننكر اأن هاج�س ازدياد الطوابري 
ب��داأن��ا ننتبه  ي��راودن��ا يف ك��ل حلظة. 
اإىل ما يجري اأمام الأفران خ�صو�صا 

ال�صغرية«.
• يقول نقيب الأفران يف جبل لبنان 
موقع  مع  ات�صال  يف  �صيف  اأن��ط��وان 
“جلنة  اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي 
اأمني  اأمنية برئا�صة وزير القت�صاد 

�صالم وبتكليف من رئا�صة احلكومة 
وبالتن�صيق مع وزارة الداخلية، كانت 
الدقيق  ح�ص�س  ت��وزي��ع  ت��ول��ت  ق��د 

على الأفران«.
لحقا  “لكن  ����ص���ي���ف:  وي���ت���اب���ع   •
ال�صغرية  الأف����ران  ح�صة  ُخّف�صت 
10 باملئة، فيما  من الدقيق بن�صبة 
الكبرية  الأف������ران  ح�����ص��ة  ُخ��ّف�����ص��ت 
ي�صبب  م��ا  باملئة، وه��ذا   15 ح��وايل 
ويوؤدي  ال�صوق  يف  العر�س  يف  نق�صا 
�صراء  ع��ل��ى  اللبنانيني  ت��ه��اف��ت  اإىل 
اخل���ب���ز. ال��ط��ل��ب ي�����ص��ب��ح اأك�����رب من 
غري  باتت  الدقيق  وكمية  العر�س 

كافية لتلبية حاجات ال�صوق«.
حوايل  الأف�����ران  ح�صة  و”كانت   •
الطحني  م����ن  ط����ن  األ�������ف   27.5

القت�صاد  وزارة  وف������ق  ����ص���ه���ري���ا 
التوزيع منذ عامني، وقد  وج��داول 
اآلف   3 ُخ��ف�����ص��ت احل�����ص��ة ح����وايل 
ال�صوق”،  يف  بنق�س  ت�صبب  ما  طن، 

وفق امل�صدر.
• واأ�صاف: “هناك هلع لدى النا�س 
الأفران  يف  متوفر  غ��ري  اخلبز  لأن 
ف��ب��ع�����ص��ه��ا يتوقف  دائ���م���ة،  ب�����ص��ورة 
لأن  النهار  خالل  باكرا  الإنتاج  عن 
ظهرا  تنتهي  ال��دق��ي��ق  م��ن  ح�صتها 
ي��ت��وق��ف عن  بع�صها  اأن  ك��م��ا  م��ث��ال، 
خالل  يومني  اأو  ليوم  اخلبز  اإن��ت��اج 
الكمية  مت��ل��ك  ل  لأن���ه���ا  الأ����ص���ب���وع 
ال��ك��اف��ي��ة م���ن ال���ط���ح���ني، وه�����ذا ما 
اأن  ميكن  مم��ا  وهلعا،  بلبلة  ي�صبب 

يوؤدي اإىل اأزمة«.

نيوز  “�صكاي  ملوقع  �صيف  ويوؤكد   •
الأف������ران  “اأ�صحاب  اأن  عربية” 
توا�صلوا مع وزير القت�صاد واللجنة 
الأمنية، وطلبوا اإعادة توزيع ال�10 
باملئة على الأفران ال�صغرية لإراحة 

ال�صوق، لكن حتى الآن ل جتاوب«.
ويو�صح نقيب الأفران يف جبل لبنان 
البالد  يف  غ��ذائ��ي��ة  ���ص��ل��ع��ة  “اأي  اأن 
مرتبط  ���ص��ع��ره��ا  اأن  اأي  م���دول���رة، 
ال�صوداء،  ال�صوق  يف  ال���دولر  ب�صعر 
�صعره  ال�صلع،  باقي  كحال  واخل��ب��ز، 

يرتفع وينخف�س وفق الدولر«.
الأن�صب  “احلل  اأن  ي���ق���رح  ل��ك��ن��ه 
باملئة   10 ن�صبة  اإع����ادة  ع��رب  ي��ك��ون 
يف  ي�صاهم  مما  ال�صغرية،  ل��الأف��ران 

اإعادة انتظام ال�صوق«.

لبنان.. خماوف من اأزمة خبز جديدة بعد خف�س ح�س�س الدقيق

•• عوا�صم-وكاالت

م��ن خطر  اأمم��ي��ة  انطلقت حت��ذي��رات 
امل��ج��اع��ة ال���ذي اأ���ص��ب��ح ي��ه��دد املاليني 
تداعيات  ب�صبب  وذل���ك  ال��ع��امل،  ح��ول 
الرو�صية  واحل��رب  املناخية  التغريات 
�صناعة  على  وانعكا�صها  الأوك��ران��ي��ة، 
الأ�صمدة وارتفاع اأ�صعار الطاقة اإ�صافة 

اإىل تداعيات جائحة “كورونا«.

ارتفاع اأ�سعار الغذاء
ال���دك���ت���ور ن�����ادر ن����ور ال����دي����ن، اخلبري 
العمومية  باجلمعية  ال���ص��رات��ي��ج��ي 
مل��ن��ظ��م��ة ال����زراع����ة والأغ����ذي����ة ل���الأمم 
ملوقع  حديث  يف  ق��ال  “فاو”،  املتحدة 

“�صكاي نيوز عربية«:
اأعداد اجلوعى زادت لأكر من 400 
م��ل��ي��ون ن�����ص��م��ة، م��ن��ذ ان�����دلع احلرب 
الرو�صية الأوكرانية يف فرباير املا�صي، 
الغذاء  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  يرجع  وذلك 

ب�صكل كبري وغري م�صبوق.
الأزم��ة ل تتمثل يف ن��درة الغذاء، لكن 
امل�صكلة الأكرب يف ارتفاع اأ�صعار الغذاء، 
اجلديد  “الوجه  ن�����ص��م��ي��ه  م���ا  وه�����ذا 
حيث  امل�صتر”،  “اجلوع  اأو  للجوع” 
تكون ال�صلعة متوفرة يف الأ�صواق لكنها 

تفوق قدرة الفقراء على ال�صراء.
يتمثل ال�صبب الرئي�صي يف اأزمة الغذاء 
يف اأن رو�صيا واأكرانيا كانتا تتحكمان يف 
34 باملئة من �صادرات الغذاء وال�صلع 
خروج  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  ال�صراتيجية، 
ل  العاملية  ال��ت��ج��ارة  م��ن  الن�صبة  ه��ذه 
الغذاء،  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اأن  بد 
ولذلك ت�صاعفت اأ�صعار القمح، وو�صل 

اإىل قرابة 500 دولر للطن.
اأ�صعارها  ت�����ص��اع��ف��ت  ال���ط���ع���ام  زي�����وت 
للطن،  دولر   2500 اإىل  وو���ص��ل��ت 
واإن كانت بداأت تعود الآن اإىل معدلها 

 1250 ب��ني  ي���راوح  ال���ذي  الطبيعي 
اأ�صعار  ارت���ف���اع  ج���اء  دولر.  و1500 
ال���ب���رول ل��ي��م��ث��ل ع��ب��ئ��ا ج���دي���دا على 
البرول  اإن  ح��ي��ث  ال���غ���ذائ���ي،  الأم�����ن 
اإنتاج الغذاء، �صواء  ميثل ثلث تكاليف 
يف تكاليف ال�صحن والتفريغ اأو الآلت 
الزراعية، و�صناعة الأ�صمدة واملبيدات 
ومنظمات النمو، وال�صناعات الغذائية 

بالكامل تعتمد على الطاقة.
ارتفاع اأ�صعار البرول اأدى اإىل ارتفاع 
 4 اإىل   3 م��ن  ال��ب��ح��ري  النقل  اأ���ص��ع��ار 
اأ����ص���ع���اف، ف��م��ث��ال ت��ك��ل��ف��ة ط���ن القمح 
اإىل  للطن  دولرات   10 م��ن  ارتفعت 
عبئا  مثل  ما  وه��و  للطن،  دولرا   50

كبريا على الدول الفقرية.

  التغريات املناخية
واأ�صار نور الدين اإىل اأن العامل يعاين 
التغريات  ت��داع��ي��ات  م��ن  ���ص��ن��وات  منذ 
ي�����ص��رب اجلفاف  وح���ال���ي���ا  امل��ن��اخ��ي��ة، 
القرن الإفريقي “ال�صومال وجيبوتي 
ب�صبب  وجنوب اإثيوبيا و�صمال كينيا”، 
انعدام  اأو  الأن���ه���ار  ف��ي�����ص��ان��ات  ان��ع��دام 
معاناة  يف  ت�صبب  م��ا  وه���و  الأم���ط���ار، 

املاليني من اجلوع.
واأ�������ص������اف: م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، ف����اإن 
ال�صيول املطرية اأغرقت ثلث الأرا�صي 
الباك�صتانية، وباك�صتان هي من الدول 
ذات الكثافة ال�صكانية واملنتجة للغذاء 
والك�صاء، ومن الدول الكربى امل�صدرة 
ل��ل��ق��ط��ن، وب���ال���ت���ايل ف�����اإن غ����رق ثلث 

منظمات  اأو  امل���ب���ي���دات  اأو  الأ����ص���م���دة 
الأ�صمدة  اأن  ال��دي��ن  ن��ور  واأك���د  النمو. 
اأهمية كبرية  يف الدول الفقرية متثل 
“الزراعة  اإىل ما ي�صمى  بالن�صبة  جدا 
ال�صغرية،  امل�����ص��اح��ات  اأو  القزمية” 
ل�صيق  نظرا  قليال  غ��ذاء  تنتج  والتي 
امل�صاحة، لكن ارتفاع اأ�صعارها كان اأكرب 
من قدرة املزارعني على �صرائها. ولفت 
تقرها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ق��اع��دة  اأن  اإىل 
تتمثل يف  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 
املطلوبة  ال��ن�����ص��ب��ة  ن�����ص��ف  اإ���ص��اف��ة  اأن 
الإن����ت����اج بن�صبة  ت��ق��ل��ل  الأ����ص���م���دة  م���ن 
الأ�صمدة  اإ���ص��اف��ة  وع���دم  ب��المل��ئ��ة،   30
 50 بن�صبة  الإنتاج  يقلل  الأ�صا�س  من 
اإنتاج  اإىل تدهور  ي��وؤدي  باملئة، وهو ما 
ال��غ��ذاء امل��ت��ده��ور ب��الأ���ص��ا���س يف الدول 
ارتفاع  ب�صبب  وال��ف��ق��رية،  الإف��ري��ق��ي��ة 

اأ�صعار الأ�صمدة اأو حجبها.
الأك��ر تعقيدا  وختتم بالقول: الأم��ر 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأ����ص���م���دة ي��ت��م��ث��ل يف 
لأن  النيروجينية”،  “الأ�صمدة 
يف  النيروجيني غري موجود  ال�صماد 
الأرا�صي الزراعية، وبالتايل ل بد من 
اإ�صافته خارجيا، وحرمان الربة منه 
اأدى اإىل �صعف النبات وتدهور الإنتاج، 
وجنوب  الإف��ري��ق��ي��ة  ال���دول  يف  خا�صة 

�صرق اآ�صيا.

اأرقام كارثية
الأغذية  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
العاملي ديفيد بيزيل، دعا يف مقابلة مع 
“الأ�صو�صيتد بر�س” املانحني لتقدمي 
توريد  اأزم���ة  ملعاجلة  اأرب��اح��ه��م  بع�س 

الأ�صمدة ومنع نق�س الغذاء.
وعندما توليت رئا�صة برنامج الأغذية 
ال��ع��امل��ي م��ن��ذ خ��م�����س ���ص��ن��وات ون�صف 
فقط  �صخ�س  مليون   80 كان  ال�صنة، 

حول العامل مهددين باملجاعة.

اأرا���ص��ي��ه��ا مي��ث��ل ���ص��ررا ب��ال��غ��ا بالأمن 
الأ�صبوع  خ����الل  واأك����م����ل:  ال���غ���ذائ���ي. 
الهند،  ال�صيول ت�صرب  اجل��اري، بداأت 
وهو ما �صيوؤثر على حم�صول القطن، 
والأمن الغذائي، خا�صة اأن الهند من 
الدول كثيفة ال�صكان. ولفت نور الدين 
اإىل اأن امل�صاحات التي تطالها تداعيات 
املناخية تزداد وتت�صع، حيث  التغريات 
تعر�صت جنوب اأملانيا وجنوب اإجنلرا 
للجفاف، كما تعر�صت فرن�صا لل�صيول، 
وهذه التغريات يطلق عليها “الظواهر 
مناطق  ت��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث  املتطرفة”، 

لل�صيول ومناطق اأخرى للجفاف.
واأكد اأنه ينبغي اأن ن�صري اإىل اأن هناك 
فالفقر  وال���ف���ق���ر،  اجل�����وع  ب���ني  ف���رق���ا 

احتياجاته  ت��دب��ري  امل��واط��ن  ي�صتطيع 
ال����الزم����ة م����ن ال�������ص���ع���رات احل����راري����ة 
قادرا  وب��ق��ائ��ه  �صحته  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
من  لكن  اأ���ص��رت��ه،  لإع��ال��ة  العمل  على 
م�صادر نباتية رخي�صة وغري حيوانية، 
ل���ك���ن اجل������وع ي��ت��م��ث��ل يف ال���ع���ج���ز عن 
ال�صعرات  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
احلرارية، حتى من امل�صادر الرخي�صة، 
وبالتايل تبداأ تظهر عليه اأمرا�س �صوء 
اأعداد اجلوعى  زيادة  وتابع:  التغذية. 
يف ال��ع��امل ���ص��د اإع����الن م��ب��ادئ الأمم 
والذي  اجل��دي��دة،  الأل��ف��ي��ة  يف  املتحدة 
يتمثل يف الق�صاء على اجلوع والتقليل 
اأهداف  ف��اإن  ولذلك  الفقر،  ن�صب  من 
الأل��ف��ي��ة ان���ه���ارت حت��ت وط����اأة احلرب 

والتغيريات املناخية وتبعات كورونا.

اأزمة الأ�سمدة
وقال نور الدين: متثل اأزمة الأ�صمدة 
الغذائي،  الأم������ن  ي���ه���دد  ج���دي���د  ع���ب���اأ 
ت��ف��اق��م الأزم������ة اإىل الأزم�����ة  وي���رج���ع 
ال��رو���ص��ي��ة الأوك��ران��ي��ة وحت��ك��م رو�صيا 
ت�صّدر  اإنها  حيث  مبا�صر،  ب�صكل  فيها 
الأ�صمدة  اإج����م����ايل  م����ن  ب���امل���ئ���ة   17
احتياجات  م��ن  ب��امل��ئ��ة  و20  ل��ل��ع��امل، 
الغاز الطبيعي للعامل، و40 باملئة من 
م�صانع  وك��ل  للغاز،  اأوروب���ا  احتياجات 
بالغاز  ت��ع��م��ل  وامل����ب����ي����دات  الأ�����ص����م����دة 
�صادرات  وتوقفت  واأ�صاف:  الطبيعي. 
ت�صنيع  وتوقف  رو�صيا،  من  الأ�صمدة 
الأ�صمدة يف اأوروبا نتيجة حجب الغاز 
اأ�صبحت  اأوروب������ا  اإن  ح��ي��ث  ال��رو���ص��ي، 
ال�صتاء  الغاز لتدفئة  مهمومة بتوفري 
باإنتاج  اه��ت��م��ام��ه��ا  م���ن  اأك����ر  ال���ب���ارد، 

  الرئي�س االإ�سرائيلي يحذر
 من العنف قبل االنتخابات 

•• القد�س-رويرتز

حث الرئي�س الإ�صرائيلي اإ�صحق هرتزوج اجلموع املنق�صمة ب�صدة يف بالده على 
التحلي بالهدوء قبل النتخابات الربملانية وحذر من اأن الأع�صاب امل�صدودة قد 

تتطور ب�صرعة اإىل اأحداث تخرج عن ال�صيطرة.
اإىل  ال��ث��اين  ت�صرين  نوفمرب  م��ن  الأول  يف  الإ�صرائيليون  الناخبون  ويتوجه 
وت��رية غري م�صبوقة.  �صنوات وهي  اأرب��ع  الق��راع للمرة اخلام�صة يف  �صناديق 
ولي�س هناك �صمانات على اأن يتمكن هذا القراع من ك�صر اجلمود ال�صيا�صي 
القائم بني رئي�س الوزراء ال�صابق بنيامني نتنياهو وخ�صومه الذين اأطاحوا به 

العام املا�صي.
وقال هرتزوج يف خطاب م�صاء اأم�س الأربعاء قبل عطلة عيد الغفران )يوم كيبور( 
الأ�صبوع املقبل “العنف يف تزايد. العنف اللفظي.. اتهامات اخليانة واملقارنات 

بني  وال�صتائم،  والتهديدات  بالنازيني 
التوا�صل  ال��ن��ا���س ع��ام��ة وع��ل��ى و���ص��ائ��ل 

الجتماعي«.
وتابع قائال “نرى اإهانات وقد تطورت 
اإىل عنف ج�صدي. اإىل قب�صات م�صتعدة 

للكم واعتداءات.. ثم ل�صفك دماء«.
التهام  ب��اأ���ص��اب��ع  ه���رت���زوج  ي�����ص��ر  ومل 
�صوب فريق بعينه. ومن�صب الرئي�س يف 

اإ�صرائيل �صريف اإىل حد كبري.
القليلة  الأ���ص��اب��ي��ع  يف  ت��ق��اري��ر  ووردت 
املا�صية عن مناو�صات خالل مظاهرات 
واع��ت��ق��ل ع�����ص��و يف ح���زب ل��ي��ك��ود الذي 
اأحد  على  لع��ت��دائ��ه  نتنياهو  يتزعمه 

املحتجني. كما اأ�صار هرتزوج اإىل اغتيال رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي اإ�صحق رابني 
مع  لل�صالم  حتركاته  يعار�س  كان  متع�صب  يهودي  قومي  يد  على   1995 يف 
ما  املزعجة:  الفكرة  راأ�صه  يبعد عن  اأن  للمرء  “ل ميكن  وق��ال  الفل�صطينيني. 
الذي �صياأتي لحقا؟ �صكاكني؟ اإطالق نار؟ قتلى؟ ل قدر اهلل. لقد �صهدنا تلك 

الق�صة من قبل وهذه املرة يجب األ نردد يف احلديث اأو نلتزم ال�صمت«.
اأو التغريدة املقبلة  املن�صور املقبل امل�صيء، وقبل الرد  اأن تر�صلوا  “قبل  واأ�صاف 
املليئة بالكراهية وقبل التعارك والهجوم وال�صرب، توقفوا. ل تاأتوا بعد ذلك 

طالبني الغفران والعتذار. توقفوا الآن قبل اأن بفوت الأوان«. 

بني  فتاكة  اأخ���رى  ح��رب 
وكييف..قرا�سنة  مو�سكو 
ي�سربون “ال�سايرب” 

•• عوا�صم-وكاالت

على  امل�����ص��ت��م��ر  ال���ق���ت���ال  ج���ان���ب  اإىل 
الرو�صية  ال�����ق�����وات  ب����ني  اجل���ب���ه���ات 
والأوك����ران����ي����ة، م��ن��ذ م���ا ي���ق���ارب ال���� 8 
اأ�صهر ، جتري “حرب فتاكة” من نوع 

اآخر بني رو�صيا واأوكرانيا.
الربيطانية  امل��خ��اب��رات  ك�صفت  ف��ق��د 
اأكرب  تخو�صان  ورو���ص��ي��ا  اأوك��ران��ي��ا  اأن 
على  العامل  �صهدها  اإلكرونية  حرب 
الإطالق. واأو�صحت ليندي كامريون، 
رئ���ي�������ص���ة امل�����رك�����ز ال����وط����ن����ي ل���الأم���ن 
الرئي�س  اأن  بريطانيا،  يف  ال�صيرباين 
الرو�صي فالدميري بوتني اأطلق جي�صاً 
اأجل  م��ن  واملت�صللني  القرا�صنة  م��ن 
�صن وابل من “الهجمات الإلكرونية 
املعلومات  م����ن  وح���م���ل���ة  الكربى” 
والرتباك بني  الفو�صى  لبث  امل�صللة 

�صفوف الأوكرانيني.
اإل اأنها راأت اأن تلك الهجمات “ف�صلت 
متخ�ص�صي  بف�صل  كبري”  ح��د  اإىل 
اأوكرانيا يف هذا املجال ودعم احللفاء 
من  اأن  واع����ت����ربت  اأي���������ص����اً.  ل��ك��ي��ي��ف 
الأوكرانيني  “املحاربني  ب���  و�صفتهم 
جنحوا يف مواجهة العدوان ال�صيرباين 
بح�صب  وامل�صتمر”،  املتطور  الرو�صي 

ما نقلت عنها و�صائل اإعالم حملية.
اخلفية  ال��ه��ج��م��ة  اأن  اأ����ص���اف���ت  ك��م��ا 
وال��وا���ص��ع��ة ال��ت��ي ���ص��ن��ت��ه��ا م��و���ص��ك��و يف 
تكون  “رمبا  الإل����ك����روين  ال��ف�����ص��اء 
وك����ث����اف����ة على  ا�����ص����ت����دام����ة  الأك����������ر 
الإطالق، وذلك من اأجل دعم غزوها 

وفق تعبريها. غري القانوين”، 

اجلوع يهدد العامل.. تغريات املناخ واأزمة االأ�سمدة هي ال�سر

»طوابري الرو�س« تغلق طرقا.. ومكتب التجنيد على احلدود

هاري�س ت�سل اإىل كوريا اجلنوبية 
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ي�ستخدم الرئي�س الربازيلي املنطق ال�سعبوي الكال�سيكي، الذي يتم ا�ستغالله عاملًيا

قابلة للت�سدير خارج الربازيل:

البول�سونارية، املرحلة النهائية من »ال�سعبوكرا�سّية«...!
•• الفجر -بيري �صيلوفو جرميالدي 

ترجمة خرية ال�صيباين
   قبل اأيام قليلة من اجلولة الأوىل من النتخابات 
اأكتوبر   2 �ــســتــدور  الــتــي  الــربازيــلــيــة،  الرئا�سية 
 30 يف  الأمر  اقت�سى  اإذا  الثانية  اجلولة  “�ستجرى 

 11 اأ�سل  من  تاريخيان،  مر�سحان  ظهر  اأكتوبر”، 
ــراأي:  ال ا�ستطالعات  يف  وا�سح  ب�سكل  املجموع،  يف 
الرئي�س املنتهية وليته جايري بول�سونارو، والرئي�س 
يحتّل هذا  الي�ساري ال�سابق لول “2011-2003”. 
ال�سيا�سي  املناخ  من  الرغم  على  ال�سدارة،  الأخــري 
بني  احلما�س  وي�سود  باملخاطر.  واملحفوف  املعقد 

معظم املعلقني الغربيني، الذين ياأملون يف نهاية -هذا 
الأحد اإذا فاز املر�سح الي�ساري يف اجلولة الأوىل -من 

حقبة بول�سونارية كئيبة.
اأن  يبدو  حيث  حذرين،  نكون  اأن  يجب  ذلك،  ومع     
الجتاهات الأخرية ت�سري اإىل تقارب نوايا الت�سويت 

ل�سالح املر�سحني الرئي�سيني.

اإىل  يحّن  �سابق  مدفعية  كابنت  بول�سونارو،  ويعتزم 
غري  هجوًما  يقود  اأن  الع�سكرية،  الديكتاتورية 
نهاية  حتى  قواعد  وبدون  زائفة”  “اأخبار  تقليدي 

احلملة ... 
عام  حدث  كما  اخلفي،  الت�سويت  خطر  عن  ناهيك 

2018 خالل القرتاع الوطني الأخري.

بول�صونارو ن�صخة برازيلية من ال�صعبويةوي�صتعري من بوتني واوربان اي�صا

النتخابات  ه�����ذه  ت���ظ���ل  وه����ك����ذا،     
مفتوحة اأكر بكثري مما ُيعتقد عموًما 
-خا�صة اأن التبلور النهائي للت�صويت 
اأي  كما يف  الربازيل  غالًبا، يف  يحدث 
م��ك��ان اآخ�����ر، يف الأي������ام الأخ������رية من 
�صي�صتخدم  بالركب،  وللحاق  احلملة. 
قال  ان  �صبق  ال���ذي  ولي��ت��ه،  املنتهية 
كل  تكذب”،  ال��راأي  “ا�صتطالعات  اإن 
يف  امل��ت��ج��ذر  ال�صعبوي  خطابه  م���وارد 
جمال  -وه�����و  احلقيقة”  ب��ع��د  “ما 
اأ�صبحت فيه ع�صرية بول�صونارو �صّيدة 

مطلقة.

خطاب “جتربة الواقع«
   ما هي البول�صونارية من وجهة نظر 

اخلطاب؟
   يف كتابهما املمتاز “’ال�صعبوكرا�صية’، 
حتّول دميقراطياتنا” “2019”، يف 
حتليل خا�صة لإيطاليا ماتيو �صالفيني، 
طرح الباحثان اإيلفو ديامانتي ومارك 
لزار فكرة ‘ال�صعبوكرا�صية’ “حتديد 
ب�����ص��ك��ل مبا�صر  ي��رت��ك��ز  ح��ك��م  ل��ن��م��ط 
لالأحزاب  ال��ل��ج��وء  دون  ال�صعب  على 
راأينا،  ويف  والنقابات-املرجمة-”.  
هي  بول�صونارو  حكم  حت��ت  ال��ربازي��ل 
‘�صعبوكرا�صية’ يف مرحلتها النهائية.

ل��ن��رك الكلمة  ب��ذل��ك؟     م���اذا نعني 
ملبتكري املفهوم: 

عملية  ن��ت��اج  ‘ال�صعبوكرا�صية’  اإن      
مزدوجة. من ناحية، �صعود احلركات 
العدوى  بتاأثري  ال�صعبوية  والأح���زاب 
ي�صري  دميقراطياتنا.  اأ�ص�س  وتعديل 
ال�صيادة  ذي  ال�صعب  اإىل  ال�صعبويون 
الوقت،  ن��ف�����س  يف  ي��ق��د���ص��ون��ه.  ال����ذي 
الذين  ال�صيا�صيني  املمثلني  يهاجمون 
يف  وينغم�صون  تقليديني،  يعتربونهم 
لالأ�صكال  ج��ذري،  نقد  وحتى  اإخ��ف��اء، 
ال�صيادة  ه���ذه  تنظم  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صية 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة ن��ف�����ص��ه��ا. ي��ت��م اع����الء �صاأن 
على  منهجي  ب�صكل   ”...“ ال�����ص��ع��ب 
للحقيقة،  وحامل  متجان�س  كيان  اأنه 
وي���ع���ت���ربون���ه ج���ي���ًدا يف الأ�����ص����ا�����س، ل 
النخب  م����ن  ال��ن��ق��ي�����س  ع���ل���ى  ���ص��ي��م��ا 
دائًما  متجان�صة،  اأن��ه��ا  يفر�س  التي 
اأهليتها  وتبخي�س  ت�صويهها  يتم  م��ا 
العداء  هذا  كرهها.  على  والتحري�س 
النخب  ه��ذه  �صد  الفا�صل  -ال�صعب 
ميكن  متفجر  ت��اأث��ري  -ل���ه  ال��ف��ا���ص��دة 
ال�صدى  بوا�صطة  وت�صخيمه  قيا�صه 

الذي ت�صكله ال�صبكات الجتماعية«.
من  اذن،  ‘ال�صعبوكرا�صية’  تنتظم     
خالل خطاب �صعبوي، يتم ن�صره ب�صكل 

خا�س على ال�صبكات الجتماعية.
   يحاول بول�صونارو، باأ�صلوب مبا�صر 
�صيا�صي  ق���رب  م���ن خ���الل  وم����األ����وف، 

اأنهم  ذل��ك( من خالل تقدميهم على 
يتلقون  ع��ن��دم��ا  اأجانب”  “عمالء 
ك��ان حم���دوًدا، من  واإن  متوياًل، حتى 
الطريقة،  وبنف�س  رو���ص��ي��ا.  غ��ري  بلد 
ي�����ص��ر ال��رئ��ي�����س ال���ربازي���ل���ي ع��ل��ى اأن 
الذين ينتقدونه على ال�صعيد الوطني 
يفعلون ذلك حتت تاأثري قوى اأجنبية، 
“الوطن  اإ���ص��ع��اف  ال��ع��زم على  ع��اق��دة 

الأم«.
امللقب  بول�صونارو،  ي�صتعري  ثالًثا،     
ال�صتوائي”،  “ترامب  ب����  اأح���ي���اًن���ا 
خ���ط���اب ال�����ص��ح��ي��ة م����ن من����وذج����ه يف 
اآخ���رون  ق���ادة  )ل����ول،  للي�صار  و���ص��م��ه 
بالن�صبة  اجل���ن���وب���ي���ة(.  اأم���ري���ك���ا  م���ن 
الي�صار،  ف���اإن  وت��رام��ب،  لبول�صونارو 
ويف  بال�صيوعية.  مرتبط  تنوعه،  بكل 
هذا ال�صدد يو�صح الباحث الربازيلي 

فيليب لوريرو:
الرامبية  يف  البول�صونارية  حت��دد     
يف  القومية  ال��دول��ة  حار�س  من  نوًعا 
القرن احلادي والع�صرين، على عك�س 
املعوملة،  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات  امل�����ص��ال��ح 
من  م��وؤام��رة  نتاج  اأنها  ُيفر�س  التي 
املوؤامرة،  ه���ذه  ال��دول��ي��ة.  ال�صيوعية 
�صبكة  على  تعتمد  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 
دولية  منظمات  ت�صم  م��ع��ق��دة،  دع���م 
“...” مع �صالت تعرب عامل الأعمال 
وال�صحافة،  الأك��ادمي��ي��ة  والأو����ص���اط 
ل��ت��دم��ري اأ���ص�����س ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة. يف 
املوؤامرة  ه���ذه  ت�����ص��ت��ه��دف  ال����ربازي����ل، 

الديانة امل�صيحية والأ�صرة الأبوية«.

البول�سونارية 
ما وراء بول�سونارو؟

   نالحظ اإذن، اأن بول�صونارو يلعب دور 
على  الوطني  امل�صتوى  على  ال�صحية 
غرار ترامب، ويندد باملوؤامرة الدولية 
على غرار بوتني اأو اأوربان، بينما ينتج 
خطابه اخلا�س عن “جتربة الواقع«.    
تنجو  اأن  البول�صونارية  لهذه  ميكن 
من هزمية انتخابية حمتملة للرئي�س 
اإىل  ت�����ص��دي��ره��ا  ... ومي��ك��ن  احل����ايل 
اأوروبا، وعلى وجه اخل�صو�س لتحفيز 
املوجود  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اه�����س  ال�����ص��ع��ور 
ال�صعبوية  الو���ص��اط  بع�س  يف  ا���ص��ال 
دخان  غيوم  غ���ًدا،  العجوز.  ال��ق��ارة  يف 
اأن يخّيم  البول�صونارية ميكن  هذيان 
ظالمها على �صماوات بعيدة، مثلما اأن 
تاأثري حرائق الأمازون ل يقت�صر على 
والتحليل  الفهم  اإن  اذن،  ال��ربازي��ل. 
م����واج����ه����ة اخل����ط����اب  وال����ي����ق����ظ����ة يف 
ا  اأي�صً ال�صعبوي الوطني والدويل هي 

�صرورة دميقراطية.
* دكتوراة يف نظم املعلومات 
واملعرفة، جامعة ال�سوربون

حقيقي مت اإن�صاوؤه مع هدفه النتخابي 
واإنتاج  ال��واق��ع،  ح��دود  بناء  الأ�صا�صي، 
موا�صفات  ب��ك��ام��ل  زائفة”  “اأخبار 
الأ�صالة. وهذا اخلطاب عن “جتربة 
يف  م����رك����زي  ع��ن�����ص��ر  ه����و  الواقع” 
البول�صونارية. ومن وجهة  ال�صعبوية 
نظرنا، فاإن “خطاب جتربة الواقع”، 
عن�صر اأ�صا�صي من�صي ن�صبًيا يف درا�صة 
من  امل��ت��ت��ايل  الع����الء  اإن  ال�صعبوية. 
يتوّفر  ه��ذه،  الواقع”  “جتربة  ���ص��اأن 
بكرة يف اخلطاب البول�صوناري حول 
مو�صوع اأثقله بالتهامات: الأمازون.

   لنعد اإىل بع�س املقتطفات املهمة من 
هذا اخلطاب:

انعقاد  ق���ب���ل   ،2019 ���ص��ب��ت��م��رب     
بعد  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
الإعالمية  ال�صجة  قليلة من  اأ�صابيع 
بياريتز  يف  ال�صبع  ملجموعة  ال��دول��ي��ة 
اأث��اره��ا ب�صكل  على الأم�����ازون، وال��ت��ي 
خا�س اإميانويل ماكرون، رد اأول: “ل 
اإىل الربازيل، انه  ت��رددوا يف القدوم 
التلفزيون  بلد خمتلف عما ترونه يف 
لإمكانية  اإن���ك���ار  ال�صحف”...  ويف 
و���ص��اط��ة م��ا ه��و واق���ع ع��ل��ى الأم����ازون 

عرب و�صائل الإعالم.
2020، ه��اج��م املنظمات      ف��رباي��ر 
ب�صخرية  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

لذعة:
   »اإذا كان باإمكاين، اأود اأن اأقيم حجرا 
هوؤلء  ع��ل��ى  الأم������ازون  و���ص��ط  �صحيا 
املدافعني عن البيئة حتى يتوقفوا عن 

اإزعاج �صكان الأمازون من املدينة«.
املبا�صر  ال���ص��ت��ف��زاز  ي�صاحب  اذن،     
ير�صم  ال��ذي  اخلطاب  من  النوع  ه��ذا 
اأ�صا�س  فا�صاًل بني “هم” و “نحن”، 

ال�صعبوية.
2020، دعا بول�صونارو      اأغ�صط�س 
جمهوره للقيام برحلة فوق الأمازون 
في�صتا  ب�������وا  ال����ب����ع����ي����دة  امل��������دن  ب�����ني 
األ�صنة  وج��ود  ع��دم  لإدراك  وماناو�س، 

لهب مرئية: 
   »لن يجدوا م�صدراً واحداً للنريان، 

ول هكتاراً واحداً لإزالة الغابات«.
   ي�صتخدم الرئي�س الربازيلي املنطق 

احلكومية ال�صندوق العاملي للطبيعة 
من قبل جاكوب دي روت�صيلد وجورج 
�����ص����ورو�����س وم���وؤ����ص�������ص���ة ف��������ورد. ه���ذه 
املنظمة غري احلكومية وراء حماولة 
ال��غ��رب��ي يف منطقة  ال��ت��دخ��ل  ت��ف��ع��ي��ل 
ثروتها  ت�صليم  وب��ال��ت��ايل  الأم������ازون، 
اإىل جم��م��وع��ات اأج��ن��ب��ي��ة«.    عنا�صر 
عند  ج���ًدا  امل��ت��وّف��رة  ال�صحية  خ��ط��اب 
ا داخل “قو�س  بول�صونارو، توجد اأي�صً
�صتيف  ج��اء  حقيقي.  عاملي”  �صعبوي 
ال�صابق  ال�صراتيجيني  كبري  بانون، 
لتقدمي  م��رات  ع��دة  ترامب،  لدونالد 
وي�صتخدم  ل���ب���ول�������ص���ون���ارو.  امل�������ص���ورة 
اأوربان  ال��وزراء املجري فيكتور  رئي�س 
وو�صائل الإعالم القريبة من ال�صلطة 
كاريكاتورية  كر�صوم  �صورو�س  �صورة 
�صريرة حقيقية، �صبب جزء كبري من 
 ،2014 البالد والعامل. عام  م�صاكل 
كبرية  حملة  املجرية  احلكومة  نفذت 
ق��ب��ل الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، حتت 
اأن  زاعمة  �صورو�س”،  “اأوقفوا  �صعار 
التي  املنظمات  جميع  اأف�صد  �صورو�س 

تنتقد اأوربان.
   بعد ذلك، و�صف نايجل فاراج، اأحد 
�صورو�س  الربيك�صيت،  م��وؤي��دي  اأب���رز 
للعامل  ح����ايل  ت��ه��دي��د  “اأكرب  ب���اأن���ه 
الغربي”. ويف فرن�صا، اأثار ال�صعبويون 
ترى  حيث  �صورو�س،  �صخ�صية  ا  اأي�صً
“امللياردير  اأكتويل  فالور  جملة  فيه 
الذي يتاآمر �صد فرن�صا” و “منا�صل 

الهجرة والإ�صالموية«.
   وه�����ك�����ذا، ف�������اإن ج�������ورج ����ص���ورو����س 
ه���و ���ص��خ�����ص��ي��ة ف���ارغ���ة ي�����ص��ح��ن فيها 
واأحقادهم.  اأخطائهم  كل  ال�صعبويون 
لر�صم  دول�����ي�����ة  ف�����زاع�����ة  مي���ث���ل  اإن��������ه 
ال����ذي يريده  ك��اري��ك��ات��ري يف الجت����اه 
مترير  يف  تن�صيطه  وي��ع��ي��د  امل��ر���ص��ل، 

خيال معاد لل�صامية بالكامل.
   ث��ان��ًي��ا، ي�����ص��ت��وح��ي ب��ول�����ص��ون��ارو من 
التي  العاملي”  “الو�صم  مم���ار����ص���ة 
فالدميري   2011 ع��ام  منذ  و�صعها 
ب���وت���ني، ال�����ذي ي���ن���زع ال�����ص��رع��ي��ة عن 
خ�صومه الداخليني )و�صائل الإعالم، 
اإىل  وم��ا  احلكومية،  غ��ري  واملنظمات 

   ه��ذا الخ��ت��زال مل�صدر املعلومات يف 
الذي  الوحيد  العن�صر  وه��و  هويتها، 
ي�صمح باحلكم على �صحة مالحظاته، 
“ال�صعب”  ل�  ال�صعبوي  املفهوم  يتزوج 

و”ح�صه ال�صليم” املفر�س.

دور ال�سحية على غرار 
ال�سعبويني الآخرين

   ت�صرك جميع اجلماعات ال�صعبوية 
“ال�صردية  الإق�صاء”  “خطاب  يف 
جوهري  ج��ان��ب  وه���و  الإق�صائية”، 
اأنهم  يّدعون  التي  “ال�صعب”  لفكرة 
اخللق  عنها  ينتج  والتي  يج�صدونها، 
ملع�صكرات  خ��ط��اب��ه��م،  يف  الإج����ب����اري، 
مقابل  “نحن”  مت�����اًم�����ا:  م���ع���ادي���ة 
مب�صاألة  يتعلق  فيما  “الآخرين«.    
بول�صونارو  ي�����ص��ت��خ��دم  الأم�����������ازون، 
وي�صرف يف هذه الإدانة “لالآخرين”، 
اأجنبية  مب�������ص���ال���ح  ه���ن���ا  ومي���ث���ل���ه���ا 
وت�صمح  للربازيل.  معادية  مفر�صة 
جماعية  هوية  بر�صيخ  الرواية  هذه 

قوية يف تعار�س مع اخل�صم.

ال�����ص��ع��ب��وي ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي، ال�����ذي يتم 
�صابط  ب��اأّن  ويق�صي  عاملًيا،  ا�صتغالله 
ال�صرطة فقط لديه �صرعية التحدث 
ميكن  ول  ال�����ص��ارع،  �صالمة  ع��ن  علًنا 
تطلعات  ع���ن  ال���ت���ح���دث  ل��ل��ع��ام��ل  اإل 
يكون  اأن  وي��ج��ب  ال�صعبية،  الطبقات 
ما  ف��ق��ط  ال��ق��ان��ون  رج���ل  اأو  للقا�صي 
يقوله عن حال العدالة، ول ميكن اإل 
لراعي غنم من جبال الربان�س اإبداء 
راأي��ه يف م�صاألة    اإع��ادة ادخ��ال الدب، 
بول�صونارو  وي��وؤك��د   ... ذل��ك  اإىل  وم��ا 
يعي�صون  الذين  الربازيليني  اأن  اذن، 
 22 “اأكر من  الأم���ازون  يف منطقة 
الأ�صليون  ال�����ص��ك��ان  �صخ�س،  م��ل��ي��ون 
متطرفة”  اأق��ل��ي��ة  ه���م  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون 
ف���ق���ط، ل��دي��ه��م ال�����ص��رع��ي��ة ال���الزم���ة 
الق�صايا  ب�صاأن  اأنف�صهم  عن  للتعبري 
املنطقة  ب���ه���ذه  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ل��م��و���ص��ة 
عكا،  ولي�����ة  اأن  ال��ع��ل��م  م���ع  -ع��م��ل��ًي��ا، 
معقال  ك���ان���ت  الأم������������ازون،  غ�����رب  يف 
بول�صوناريا، حيث حقق اأف�صل نتائجه 

يف النتخابات ال�صابقة.

ر�صمية اإىل الربازيل:    »ما الذي اأتى 
ملناق�صته مع املنظمات غري احلكومية 
هنا؟ مبجرد اأن نتحدث عن املنظمات 
اخلطر  ناقو�س  يدق  احلكومية،  غري 
يف راأ�س اأي �صخ�س لديه حد اأدنى من 

الفطرة ال�صليمة«.
    �سبتمرب 2020، يف الأمم 

املتحدة، يوؤكد:
حمالت  اأك��������ر  ����ص���ح���اي���ا  »ن����ح����ن     
منطقة  يف  وح�صية  الدولية  الت�صليل 
اأن  امل���ع���روف  م���ن   .”...“ الأم�������ازون 
غنية  ال��ربازي��ل��ي��ة  الأم�����ازون  منطقة 
يف�صر  م��ا  “....”وهذا  ب��امل��وارد  ج���ًدا 
دعم املوؤ�ص�صات الدولية لهذه احلملة، 
ب��دع��م م���ن م�����ص��ال��ح م�����ص��ك��وك فيها، 
اإىل جمعيات برازيلية غري  بالإ�صافة 
وطنية انتهازية، بهدف اإحلاق ال�صرر 

بالربازيل نف�صها«.
الربازيلي  ا���ص��اف   ،2021 يناير      
دي��رف��ال ن��ريي، امل��ق��ّرب م��ن الرئي�س، 

ما يلي:
   يتم متويل املنظمة الإجنليزية غري 

“خطاب  ب���ول�������ص���ون���ارو  ي�����ص��ت��خ��دم     
من  ال����ع����دي����د  يف  ه������ذا  الإق�صاء” 
���ص��رنك��ز حتليلنا  ل��ذل��ك  امل��و���ص��وع��ات. 
منطقة  ال�����وح�����ي�����د  ال������ه������دف  ع����ل����ى 
الأم��ازون. نالحظ حتديث ال�صتنكار 
تتهم  ح��ي��ث  اجلديد”،  “ال�صتعمار 
الدول الغربية باأنها تريد نهب ثروات 
البالد. ولعب دور ال�صحية هو عملية 
فرد  تكوين  خاللها  من  يتم  مركزية 
هذه  ث��ق��اف��ًي��ا.  ك�صحية  جم��م��وع��ة  اأو 
الإدان�����ة غ��ري امل��ب��ا���ص��رة اأو امل��ب��ا���ص��رة ل� 
م�صالح  ���ص��د  الدولية”  “املوؤامرة 
الدائم بني  التعار�س  الربازيل، وهذا 
الكوين واملحلي هو يف �صميم نظريات 
يف  بول�صونارو  يروجها  التي  امل��وؤام��رة 

الف�صاء العام.
   لنعد اإىل بع�س املقتطفات املهمة من 

هذا اخلطاب:
هاجم   2019 اأغ�������ص���ط�������س   1    
الفرن�صي  اخلارجية  وزير  بول�صونارو 
جان اإيف لودريان الذي التقى مبمثلي 
املنظمات غري احلكومية خالل رحلة 

ل�ستعادة ال�سدارة، �سي�ستنفر بول�سونارو، كل موارد خطابه ال�سعبوي املتجذر يف ما بعد احلقيقة

مظاهرات دفاعا عن المازونالبول�صونارية �صتعي�س اإذا انهزم �صاحبها

ترامب وبانون من ملهمي ومناذج جايري بول�صونارو

عنا�سر خطاب ال�سحية، املتوّفرة جًدا عند بول�سونارو، 
��ا داخ��ل »قو�س �س��عبوي عامل��ي« حقيق�ي توج��د اأي�سً

ي�ستعري بول�سونارو، امللقب اأحياًنا ب� »ترامب اال�ستوائي«، 
خط����اب ال�سحي��ة من منوذج����ه يف و�سم����ه للي�س������ار

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــك مي
لــلــبــولــ�ــســونــاريــة 
تـــعـــيـــ�ـــس اأن 
ـــة ـــزمي ه ــــعــــد  ب  
 انتخابية حمتملة 
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العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صما ال�صهباء للمقاولت العامة - ذ م م 

 رخ�صة رقم:CN 1158321 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / على عبدالرحمن عبداهلل ابو طبيخ من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / على عبدالرحمن عبداهلل ابو طبيخ من 40 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / على عبدالرحمن عبداهلل ابو طبيخ من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / على عبدالرحمن عبداهلل ابو طبيخ من 40 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيده برك عبدالقادر الزبيدى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�صالم حممود ابو�صهاب
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صما ال�صهباء للمقاولت العامة - ذ م م
AL SHAHBA SKY GEN. CONTRACTING -LLC

اإىل/ �صما ال�صهباء للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL SHAHBA SKY GEN CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ل كوت�صينا خلدمات التموين ذ.م.م 

 رخ�صة رقم:CN 1167658 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة وديع ايد باكرمي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اون�صومبل ميدل اي�صت خلدمات التموين ذ.م.م
 .ANSAMBLE MIDDLE EAST catering SERVICES L.L.C من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / اون�صومبل ميدل اي�صت خلدمات التموين ذ.م.م
 .ANSAMBLE MIDDLE EAST catering SERVICES L.L.C من  93% اإىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف طونى جرج�س راعى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ل كوت�صينا خلدمات التموين ذ.م.م
LA CUCINA FOR CATERING SERVICES L.L.C

اإىل/ لكوت�صينا خلدمات التموين - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
LA CUCINA CATERING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
�صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صبريز انترييورز للديكور

رخ�صة رقم:CN 1459021 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة زياد حممد الزعبى

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عبدالهادى عبداهلل حميد البلو�صى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

SPEARS INTERIORS DECORATION

اإىل/ �صبريز انترييورز للديكور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SPEARS INTERIORS DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية  فعلى كل من له حق 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :براند اند مور للتجارة العامة

رخ�صة رقم:CN 3720965 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ براند اند مور للتجارة العامة

BRAND AND MORE GENERAL TRADING

اإىل/ براند اند مور لتنظيم عرو�س الزياء
BRAND AND MORE  FASHION SHOWS ORGANIZATION

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تنظيم عرو�س الزياء  8230005
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة عامة  4690018

التنمية  دائرة  الإعالن مراجعة  اأو اعرا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
الدائرة  واإل فاإن  القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن 
�صت�صتكمل  املدة حيث  انق�صاء هذه  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�صوؤولة عن  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
مل�صتح�صرات  :اإينك�س  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التجميل رخ�صة رقم:CN 4230365 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة دلل حممد م�صفر بنيان الدو�صرى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف رفعه �صامل بنيان الدو�صرى

تعديل مدير / حذف رفعه �صامل بنيان الدو�صرى

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجاري:حمم�صة  بال�صم   CN رقم:2505723 
بيت القهوة وامل�صكرات ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
اهيد  التجاري:جو  بال�صم   CN رقم:4317147 
خلدمات التو�صيل ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
الغذائية  املواد  لتجارة  وزيتونه  :تينه  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 2872056 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممود ر�صاد احمد الفار من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممود ر�صاد احمد الفار من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نا�صر بدر �صالح �صامل باهي�صمى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ تينه وزيتونه لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

TINEH & ZAITONEH FOR FOODSTUFF TRADEING L.L.C

اإىل / تينه وزيتونه لتجارة املواد الغذائية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
TINEH AND ZAITONEH FOR FOODSTUFF TRADEING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ال�صاللت حلفر البار 

رخ�صة رقم:CN 1058598 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة ح�صني �صالح املبارك

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ميثاء �صالح حممد املزروعى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ميثاء �صالح حممد املزروعى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ح�صني �صالح املبارك  %49
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 49000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صاللت حلفر البار

AL SHALLALAT WELL DRILLING
اإىل/ ال�صاللت حلفر الآبار ذ.م.م

AL SHALLALAT WELL DRILLING L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :خياط بنت البادية لل�صيدات

رخ�صة رقم:CN 1109190 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد الجمري عبداملنان %50

تعديل مدير / اإ�صافة حممد الجمري عبداملنان
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد را�صل حممد طاهر %50

تعديل وكيل خدمات / حذف عمر را�صد على خربا�س ال�صاعدى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلكيم عبداملنان

تعديل راأ�س املال / من 10000 اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ خياط بنت البادية لل�صيدات
BINT AL BADIA LADIES TAILORS

اإىل/ خياط بنت البادية لل�صيدات ذ.م.م
BINT AL BADIA LADIES TAILORS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بقالة ر�صيد
رخ�صة رقم:CN 1102242 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�صافة �صونري �صولكارا �صيبال
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صونري �صولكارا �صيبال %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد غدير النخريه بطى ال�صام�صى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة ر�صيد
RASHEED GROCERY

اإىل/ بقالة ر�صيد - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 RASHEED GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

عتيق  حممد   - بناية   - هيلي  �صناعية  منطقة   - العني  العني  من   / عنوان  تعديل 
املهريي اإىل العني هيلي ندود جهام 371306 371306 احمد عبداهلل احمد زهري

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صالون نونا كولونا لل�صيدات - 

�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
رخ�صة رقم:CN 1197689 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صيخه حبيب ح�صن احمد الها�صمى %100

تعديل مدير / اإ�صافة �صيخه حبيب ح�صن احمد الها�صمى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /

حذف حممد ر�صول �صيد مرت�صى �صيد ابراهيم الها�صمى
تعديل راأ�س املال / من 200000 اإىل 45000

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

الرميا�س لتجارة املالب�س الن�صائية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:3689278 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
ال�صم التجاري:مركز ذا دكتورز الطبي ذ.م.م

عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صارع الكورني�س - غرب 12 - ق 27 - فيال رقم 
نهيان ال  �صلطان  خالد  مهرة  بناية/ال�صيخة   -  6

CN 1435572 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
الواحد  ال�صخ�س  �صركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�صادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/20  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:2250022098  تاريخ التعديل:2022/09/29
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي املعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
م  ال�ص�����ادة/ك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برودك�صينز لال�صت�صارات العالمية
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:4208412 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

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

التكامل
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:1477348 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مطعم اخلالدية فري�س 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: في�س  رخ�صة رقم:2968619 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ا�صماء عو�س �صامل علي احل�صاين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صامل حممد �صامل كردو�س العامري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :الردوم للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 4209520 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة ميثاء حممد احمد غنوم الهاملى

تعديل مدير / اإ�صافة �صم�صه حممد احمد غنوم الهاملى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / غمي�س لدارة العقارات ذ.م.م

Ghume Real Estate Management L.L.C من �صريك اإىل مالك 
تعديل ن�صب ال�صركاء / غمي�س لدارة العقارات ذ.م.م

Ghume Real Estate Management L.L.C من 30 % اإىل 100 % .
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد �صلطان غنوم الهاملى

تعديل راأ�س املال / من 32807641.2 اإىل 3000000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الردوم للتجارة العامة ذ.م.م
AL RADOUM GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ الردوم للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL RADOUM GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ام واي ام للهند�صة والإن�صاءات ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 4309476 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة رنيم �صفوان خربوطلى

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رنيم �صفوان خربوطلى %100
تعديل مدير / اإ�صافة رنيم �صفوان خربوطلى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف رنيم �صفوان خربوطلى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف عبيد �صيف عبيد املهريى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ام واي ام للهند�صة والإن�صاءات ذ.م.م

M Y M ENGINEERING & CONSTRUCTION L.L.C
اإىل/ ام واي ام للهند�صة والإن�صاءات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

M Y M ENGINEERING & CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :فيفيديا للت�صويق 

رخ�صة رقم:CN 3771869 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ا�صحق �صالح اخلطيب %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد فا�صل حممد عبيد ال�صام�صى

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

VIVIDIA MARKETING

اإىل/ فيفيديا للت�صويق- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 VIVIDIA MARKETING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ورّداً على العقوبات التي فر�صها الحّتاد الأوروبي على رو�صيا 
يف اأعقاب غزو قواتها اأوكرانيا خّف�صت مو�صكو �صادرات الغاز 
موّرد  كاأكرب  رو�صيا  حم��ّل  ال��رنوج  فحّلت  العجوز  ال��ق��ارة  اإىل 
الأنابيب  وا�صعة من خطوط  �صبكة  اأوروب��ا. وهناك  اإىل  للغاز 

التي تربط الدولة ال�صكندينافية بالحتاد الأوروبي.
التوقعات  وبح�صب  بكامل طاقتها.  الغاز  الرنوج حالياً  وتنتج 
اأن ت�صل �صادرات اململكة من الغاز هذا  الر�صمية، من املرّجح 

العام اإىل م�صتوى قيا�صي يبلغ 122 مليار مر مكعب.
وعلى �صبيل املقارنة، كانت �صادرات الغاز الرو�صي اإىل الحتاد 
150 مليار  الأوروب��ي قبل بدء احلرب يف اأوكرانيا تبلغ نحو 

مر مكعب �صنوياً.

•• باري�س-اأ ف ب

التي  ال����رنوج،  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صي  الرئي�س  ط��ال��ب 
اإجراءاتها”  ب�”تعزيز  اأوروب���ا،  اإىل  للغاز  م��وّرد  اأك��رب  اأ�صبحت 
للم�صاهمة يف احلّد من ارتفاع اأ�صعار الغاز والناجم عن احلرب 
يف اأوكرانيا. وقال الإليزيه يف بيان اإّنه خالل حمادثة هاتفية 
مع رئي�س الوزراء الرنوجي يونا�س غار �صتوريه، رّحب الرئي�س 
الفرن�صي “بجهود الرنوج لزيادة �صادراتها وبالتايل امل�صاهمة 

يف تقليل اعتماد اأوروبا على املحروقات الرو�صية«.
واأ�صاف البيان اأّن ماكرون “دعا الرنوج اإىل موا�صلة اإجراءاتها 

وتعزيزها ملكافحة ارتفاع اأ�صعار الطاقة يف اأوروبا«.

ماكرون يدعو الرنوج للم�ساهمة يف احلّد من ارتفاع اأ�سعار الغاز 

جيورجيا ميلوين، مع رئي�س الوزراء املجري فيكتور اأوربان، املدعو للم�صاركة يف احتفال حزبها عام 2019

 ياأمل اأوربان اأن تدعمه ميلوين يف معركته �سد 
الحتاد الأوروبي فيما يتعلق ب�سيادة القانون والهجرة 

�سينمو هام�س مناورة احلكومة الإيطالية امل�ستقبلية
اإذا هددت �سـركاءهـا باإن�سـاء حمور رومــا -بوداب�سـت

ميلوين واأوربان:

االحتاد االأوروبي و�سبح حمور روما � بوداب�ست...؟

الوزراء املجري، املعزول يف بروك�صل 
منذ خروج حزبه فيد�س من حزب 
ال�����ص��ع��ب الأوروب�������ي )ال�����ذي يجمع 
اأحزاب اليمني املحافظ يف الربملان 

الأوروبي(.
عن لك�سربي�س

••الفجر -خرية ال�صيباين   
اليمينية  الزعيمة  تتويج  ي��وف��ر     
امل���ج���ري ثقاًل  امل��ت��ط��رف��ة ل��ل��زع��ي��م 
خطر  لكن  ب��روك�����ص��ل.  يف  حمتماًل 
جتاه  بوداب�صت  ملوقف  روم��ا  تقليد 
الأوروب���ي يواجه �صعوبات  الحت��اد 

اقت�صادية خطرية يف البالد.
 .2019 ���ص��ب��ت��م��رب   21 روم������ا،     
ا  فيكتور اأوربان، الذي جاء خ�صي�صً
الجتماع  املنا�صبة، حتدث يف  لهذه 
ديتاليا”،  “فراتلي  ل����  ال�����ص��ن��وي 
اليميني  ميلوين  جيورجيا  ح��زب 
الزعيمة  اأ�����ص����ادت  ث���م  امل���ت���ط���رف. 
اإحدى  م��ع  مقابلة  يف  الإي��ط��ال��ي��ة، 
ال�������ص���ح���ف امل����ج����ري����ة امل���ح���اف���ظ���ة، 
ب���ال�������ص���ورة ال����ت����ي ت����راه����ا م���ث���ال: 
“رئي�س ال��وزراء املجري هو منوذج 
على  باعتزاز  الوقوف  كيفية  ُي��ربز 
من  يقاتل  بينما  الأوروب����ي  امل�صرح 
اأجل ال�صيادة وهوية اأمته امل�صيحية، 
بالده  ح���دود  بحماية  اي�صا  ول��ك��ن 
والقت�صاد  الهجرة اجلماعية،  من 

احلقيقي من امل�صاربات املالية ».
   مثل اأوربان، تدعو رئي�صة الوزراء 
“اأوروبا  اإىل  اليطالية  امل�صتقبلية 
الأمم” م��ع ال���دول الأع�����ص��اء التي 
ب�����ص��ل��ط��ات م����ع����ّززة. ومثل  ت��ت��م��ت��ع 
 7.5 ب��ت��ج��م��ي��د  امل����ه����دد  اأورب�����������ان، 
الأوروبية  الأم��وال  مليار يورو من 
ميلوين  تعتقد  للمجر،  املخ�ص�صة 
اأن �صيادة القانون ترمز اإىل “�صالح 
ملعاقبة  ُي�����ص��ت��خ��دم  اأيديولوجي” 

الدول املنتقدة لربوك�صل.
16 �صبتمرب، يف اليوم التايل     يف 
لع��ت��م��اد ق���رار ال���ربمل���ان الأوروب�����ي 
الذي ي�صف هنغاريا يف عهد اأوربان 
لال�صتبداد  ه��ج��ني  “نظام  ب��اأن��ه��ا 
منظمة  رئي�صة  ردت  النتخابي”، 
“نظام  ب��اأن��ه  اإيطاليا  دي  فراتيلي 

دميقراطي«.

اخلالفات حول احلرب يف 
اأوكرانيا

امل��وال��ني لأوربان،     وف��ق املراقبني 
نعمة  مي��ث��ل  م��ي��ل��وين  تكري�س  ف���اإن 

نزعتها  ان  غ����ري  الج���ت���م���اع���ي���ة. 
وتعلقها  امل���ت�������ص���ددة،  الأط���ل�������ص���ي���ة 
التعاون  يف  ورغ���ب���ت���ه���ا  ب����ال����ي����ورو، 
عن  ب��ع��ي��ًدا  تبقيها  ب��روك�����ص��ل،  م���ع 
اأوربان. �صتدعمه ميلوين يف ق�صايا 
اإيطاليا،  “اأربنة”  ل��ك��ن  م��ع��ي��ن��ة، 
اليطايل،  ال��ي�����ص��ار  يخ�صاها  ال��ت��ي 
القانون،  ����ص���ي���ادة  ح����ول  وخ���ا����ص���ة 
ت�صطدم بالحتياجات القت�صادية 

والدبلوما�صية للبالد.

حلم حتالف �سيادي وا�سع
اإيطاليا  لقيادة  ميلوين  ت�صتعد     
املنهارة بالديون )150 باملائة من 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل(، والتي 
باري�س  مع  التوافق  م�صلحتها  من 
وبرلني. و”لي�س من قبيل ال�صدفة 
اأن رحالت ميلوين الر�صمية الأوىل 
الفرن�صي  الرئي�س  اإىل  �صتاأخذها 
امل�صت�صار  ث���م  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
اللذين  ���ص��ول��ت��ز،  اأولف  الأمل������اين 
توافقا على عدم دفعها اإىل اأح�صان 
مناورة  ه��ام�����س  ���ص��ي��ن��م��و  اأورب��������ان. 

موقفه  و�صيقّوي  امل��ج��ري،  للزعيم 
الأوروب��������ي. ل��ك��ن ه���ل الم����ر بهذه 
اأن  اأورب���������ان  “ياأمل  ال���ب�������ص���اط���ة؟ 
ت��دع��م��ه م��ي��ل��وين يف م��ع��رك��ت��ه �صد 
يتعلق  ف��ي��م��ا  الأوروب����������ي  الحت�������اد 
وق�صايا  والهجرة  القانون  ب�صيادة 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  الجتماعي.  النوع 
ب�صكل  يعتمد  الإي��ط��ايل  القت�صاد 
الأوروبية  التعايف  خطة  على  كبري 
تخ�صي�س  مت  امل��ح��رر:  “مالحظة 
روما”  اإىل  ي���ورو  م��ل��ي��ار   191.5
املركزي  ال��ب��ن��ك  ����ص���ن���دات  و�����ص����راء 
الأوروب��������ي. وم���ن غ���ري امل���رج���ح اأن 
اأجل  م��ن  معركة  ميلوين  تخو�س 
احل��ري��ة �صد الحت���اد الأوروب����ي “، 

يعترب ال�صحفي اإ�صر زلن.
اأ����ص���ادت م��ي��ل��وين باحلزم      ول��ئ��ن 
وال�صيا�صة  للمهاجرين  املناه�س 
املجرية التي تنوي ال�صتلهام منها، 
املناه�صة  ال��ع��ق��وب��ات  ت��دع��م  ف��ه��ي 
ل��رو���ص��ي��ا وت���دع���م اأوك����ران����ي����ا على 
عك�س اأوربان. وتتقا�صم ميلوين مع 
الزعيم املجري القومية واملحافظة 

ماتيو �صالفيني، وفوك�س الإ�صباين، 
الفرن�صي،  ال���وط���ن���ي  وال���ت���ج���م���ع 
وب���ول���ن���دي���و ال���ق���ان���ون وال���ع���دال���ة. 
اليمني  ب��ني  الخ��ت��الف��ات  ان  غ��ري 
حول  �صيما  ول  ال��ق��اري،  ال�صعبوي 
رئي�س  ط���م���وح  اأح���ب���ط���ت  رو����ص���ي���ا، 

   ب��ع��د ه���زمي���ة م���اري���ن ل���وب���ان يف 
اأعاد تتويج جورجيا ميلوين  مايو، 
بتحالف  الأوروب������ي  احل��ل��م  اإح���ي���اء 
اأوروب�����������ي وا������ص�����ع، حيث  �����ص����ي����ادي 
ي�����ص��ت��ق��ب��ل اخل��ط��ي��ب امل���ج���ري بكل 
دي��ت��ال��ي��ا، ورابطة  ف��رات��ي��ل��ي  ���ص��رور 

اإذا  امل�صتقبلية  الإيطالية  احلكومة 
هددت �صركاءها باإن�صاء حمور روما 
-بوداب�صت يف حالة رف�س مطالبها، 
يرى  اإىل حد معني”،  فقط  ولكن 
موقع  من  اأبلونزي  بالينت  الكاتب 

فال�س اأون لين.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
يف  املــتــمــثــل  مــوقــفــهــا  يف  الــ�ــســني  �ست�ستمّر      
ال�سراع  مــواجــهــة  يف  الواجهة”  “احلياد- 
ال�سيوعي،  احلزب  موؤمتر  الأوكراين...  الرو�سي 
 ... �سيا�سة �سفر كوقيد  اقت�سادي �سعب،  �سياق 

لل�سلطات ال�سينية اأولويات اأخرى.
اإىل  اأوكرانيا  يف  احلــرب  ــوؤدي  ت اأن  ميكن  هل     
بني رو�ســــيا  “الالحمــــدودة”  ال�سداقـــة  نهاية 

وال�سني؟ 

يف 15 و16 �ســبتمرب، مبنا�ســــبة قمــــة منظمــــة 
يذكـر  مل  اأوزبك�ســــتان،  يف  للتعـــــاون  �ســــنغهاي 
الرئي�س �ســـــي جني بينغ اأوكرانيا خالل املوؤمتر 
ال�سحفي امل�ســــرتك مع فالدميري بوتني، بينمــــــا 
اأنـــه  الكامريات  اأمــام  الأخيــــر  هــذا  اأو�ســـح 

“يتفّهم اأ�ســـــــئلة ال�سني وخماوفها”.
بداية  منذ  مــرة  لأول  تك�سف،  �سغرية  جملة   
الغزو، عن �سكوك بكني املحتملة ب�ساأن ت�سرفات 

مو�سكو.
 فهل هذه عالمة على تغيري املوقف؟

هل هي نهاية �صهر الع�صل؟

جيو�سيا�سيا، تتجه عينا بكني اإىل املحيط الهادي، 
وال�سراع يف اأوكرانيا اأوروبي، لي�س م�سكلتها

احلرب يف اأوكرانيا:

هل غرّيت ال�سني موقفها جتاه رو�سيا...؟

ما  الكوالي�س.  وراء  الرو�صية  جارتها 
قد يكون م�صكلة لبكني هو انهيار نظام 
احلرب  خ�صر  “اإذا  بوتني.  فالدميري 
فاإن  كليهما،  اأو  داخ��ل��ًي��ا،  ب��ه  اأط��ي��ح  اأو 
اليقني،  ف��رة م��ن ع��دم  �صيفتح  ذل��ك 
ح مارك  وهو ما تكرهه ال�صني”، يو�صّ
ي��ج��د الباحث  ج��ول��ي��ان. وم���ع ذل����ك، 
تتدخل،  ال�����ص��ني  روؤي������ة  يف  ���ص��ع��وب��ة 
حالة  يف  حتى  ع�صكرًيا،  اأو  دبلوما�صًيا 
من  الكثري  “هناك  ال�صراع:  ت�صعيد 

ال�صربات قد تتعر�س لها«.
عن لو جورنال دي دميان�س

مع اقرتاب املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي
 ال�سيني، فاإن اأولويات �سي جني بينغ يف مكان اآخر 

»حيادية الواجهة«
   منذ ب��داي��ة ال�����ص��راع، ك��ان��ت ال�صني 
اأي  اإىل  تنحاز  ومل  ر���ص��م��ًي��ا،  حم��اي��دة 
“ندعو  ملو�صكو.  ول  لكييف  جانب، ل 
جميع الأطراف املعنية اإىل منع تفاقم 
وامل�صالح  احل��ق��وق  وح��م��اي��ة  الأزم�����ة 
قال وزير  امل�صروعة للدول النامية”، 
ال�صبت  ي��ي،  وان��غ  ال�صيني  اخلارجية 

املا�صي، على منرب الأمم املتحدة.
لدولة  ح��ت��م��ي��ة  ت���ن���اغ���م  ������ص�����رورة     
ع��ه��د ماو،  م��ن��ذ  امل����ب����ادئ،  ذات  مُت��ل��ي 
�صيادة  اح���رام  اخل��ارج��ي��ة:  �صيا�صتها 

ال�����دول و���ص��الم��ت��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة. كما 
ت���ك���ّرر امل���وق���ف، م�����ص��اء ال���ث���الث���اء، رًدا 
الأرا�صي  يف  ا�صتفتاءات  تنظيم  على 
دعت  رو�صيا:  التي حتتلها  الأوكرانية 
اأرا�صي  “وحدة  اح�����رام  اإىل  ب��ك��ني 
ميكن  اإذن  ك���ي���ف  الدول”.  ج��م��ي��ع 
الرو�صي  ال��ع�����ص��ك��ري  ال���غ���زو  اع���ت���ب���ار 
لأوكرانيا غري �صرعي من وجهة نظر 
القانون الدويل؟    احلياد لي�س �صوى 
“واجهة”، ُيذّكر مارك جوليان، رئي�س 
الأن�صطة ال�صينية يف املعهد الفرن�صي 
للعالقات الدولية، لأن ال�صني تدعم 

الأوك��راين فولودميري زيلين�صكي عن 
اأ���ص��ف��ه ل��ق��ل��ة ال��ت��وا���ص��ل. وق����ال “قبل 
ال��غ��زو ال��وا���ص��ع ال��ن��ط��اق، ك��ان��ت هناك 
ق���ن���وات ات�������ص���ال ب���ني ب��ل��دي��ن��ا، وك���ان 
لدينا الكثري من التعاون القت�صادي 
احل�����ايل،  ال����وق����ت  يف  والتجاري”. 
ال�صني  م��ع  ات�����ص��ال  ق��ن��اة  لدينا  لي�س 
ي�صاعدوا  اأن  منهم  اأود  موؤ�صف،  وه��ذا 
اأوكرانيا ».    »اأوكرانيا ل تهم ال�صني 
اإن ما هو  غ���ًدا...  اليوم ول  كثرًيا، ل 
ال��ع��امل��ي مع  التناف�س  ه��و  امل��ح��ك  على 
اأو�صع،  نطاق  وعلى  املتحدة،  الوليات 

غياب  يف  و�صيا�صًيا”  “�صمنًيا  رو�صيا 
دعم ع�صكري اأو مايل. انها “مل تفعل 
���ص��ي��ًئ��ا لإث���ن���اء ف��الدمي��ري ب��وت��ني قبل 
وحتى  الخت�صا�صي،  يو�صح  الهجوم، 
ال�صينية يف جميع  ال�صلطات  لو دعت 
املوؤمترات ال�صحفية اإىل وقف اإطالق 
النار واحلوار، فاإنها مل تتخذ مبادرة 
الطرفني  واح��دة ل�صالح احل��وار بني 
اأو وقف اإطالق النار منذ  املتحاربني، 
بداية النزاع«.    يوم اجلمعة املا�صي، 
خ���الل م��ق��اب��ل��ة خ��ا���ص��ة م���ع �صحيفة 
الرئي�س  اأع�������رب  ف���ران�������س،  اوي�������ص���ت 

�صعوبات  م��ن  ��ا  اأي�����صً ال�صني  وت��ع��اين 
�صيا�صة  تثقلها  و�صحية،  اجتماعية 
حجر  يف  تت�صبب  ال��ت��ي  ك��وف��ي��د  �صفر 

�صحي ملاليني الأ�صخا�س.
   ومن الناحية اجليو�صيا�صية، تتجه 
املحيط  اإىل  ذل���ك  م��ن  ب����دًل  ال��ع��ي��ون 
توتر  ح���ال���ة  يف  “ال�صني  ال�����ه�����ادئ. 
�صديد يف م�صيق تايوان مع الوليات 
اأخرى،  وقوى  اليابان  وحتى  املتحدة، 
ي���وؤك���د م����ارك ج��ول��ي��ان، وال�������ص���راع يف 

اأوكرانيا اأوروبي، لي�س م�صكلتها«.
ال�صني م��ن مراقبة     وه��ذا ل مينع 

ال�صيوعي ال�صيني، وهو حدث رئي�صي 
الأولويات هي  فاإن  البالد،  �صيا�صة  يف 
خا�صة يف مكان اآخر بالن�صبة اإىل �صي 
جني بينغ، الذي �صيعاد تعيينه لولية 
ثالثة، وهو اأمر غري م�صبوق منذ ماو. 
ال�صيا�صية  املفاو�صات  م��ن  ف��رة  انها 
�صعوبات  �����ص����ي����اق  يف  احل���������ص����ا�����ص����ة، 

اقت�صادية. 
النمو  تباطوؤ  ال��دويل  البنك  يتوقع    
2 فا�صل  بن�صبة  ال�صيني مع توقعات 
8 باملائة، بعيدة عن الهدف، 5 فا�صل 
احلكومة.  ح��ددت��ه  ال����ذي  ب��امل��ائ��ة،   5

هذه  وح��ول  الغربية.  الليربالية  م��ع 
نف�س  يف  وب���ك���ني  م��و���ص��ك��و  ال��ن��ق��ط��ة، 
يوؤكد  القارب، ومب�صتويات خمتلفة”، 
م���ارك ج��ول��ي��ان. ال��رغ��ب��ة يف “تقدمي 
العامل”،  اإىل  ���ص��ي��ن��ي  رو����ص���ي  حم���ور 
ال��ذي يوجد يف هذا  اخل��ب��ري،  ي�صيف 
“املتينة”  ل��ل�����ص��داق��ة  ال���ص��ت��ع��را���س 
ال�صريكني  املتجاورين،  البلدين  بني 

“ولكن لي�صا حلفاء«.

اأولويات داخلية
   مع اقراب املوؤمتر الع�صرين للحزب 

غارديان: اأكراد اإيران يف خطر... اإذا جنا النظام
•• لندن-وكاالت

عندما توفيت الكردية مه�صا اأميني خالل احتجازها، كان اأكراد اإيران اأول 
من حترك، وكان لغ�صبهم من قادة اإيرانيني طاملا اتهموهم با�صطهادهم، 

اأثر حا�صم يف بلداتهم ومدنهم.
لطهران،  زي��ارة  خ��الل  و�صع احلجاب  رف�صت  التي  ال�صابة  وف��اة  وحتولت 
ما  ون����ادراً  قومية،  طموحات  حملت  ط��امل��ا  اأقلية  ل��دى  للتحدي  رم���ٍز  اإىل 
البالد  ق��ادة  بها  يتم�صك  التي  القيم  مع  احل��ذر  والتزمت  خفي�����ة،  اأبقتها 

املت�صددون.
مارتن  الأو�صط  ال�صرق  يف  الربيطانية  “غارديان”  �صحيفة  مرا�صل  لكن 
انتفا�صة  ي�صبح  اأن  ك��ان ميكن  ما  قبل  كثرية  اأح��داث  اإىل  لفت  ت�صولوف، 
كردية قومية، اإذ �صارع اإيرانيون من كل البالد اإىل امل�صاركة يف الغ�صب على 
اأو�صع. و�صرعان  اأميني والكرامة اجلماعية التي مثلتها عند جمهور  وفاة 
البالد يختربون ح��دود ما  �صوارع معظم حمافظات  املحتجون يف  كان  ما 

�صتذهب اإليه قوات الأمن.
اإنها  الكردية  كرمن�صاه  مدينة  م��ن  ع��ام��اً   25 روج��ني  تدعى  فتاة  وق��ال��ت 

“لي�صت ثورة اإيرانية، اأو ثورة كردية، اإنها ثورة ن�صائية«.

ل تراجع
ول يبدي املتظاهرون �صد موقف الدولة الثيوقراطية من الن�صاء، عالمات 
تقيدهن  اللواتي  الن�صاء  اإي��ران. وتطلق  اأنحاء  كثرٍي من  الراجع يف  على 
واجلرنال  خامنئي،  علي  الأعلى  املر�صد  �صور  وميزقن  الهتافات  الدولة، 
قا�صم �صليماين الذي اغتالته الوليات املتحدة يف 2020. وهما عمالن مل 
يكن اأحداً يتخيلهما  قبل اأ�صهر، ونزلت اأعداد كبرية من الن�صاء، كرديات، 

وفار�صيات، ومن الأقليات، اإىل ال�صوارع بال حجاب.
وتقول كرمي، 27 عاماً، من مدينة بوكان اإن “الأمر الآن ل يتعلق باحلركة 
الكردية، اأو بالفر�س.اإن الأمر يتعلق ب�85 مليون اإن�صان يقاتلون من اأجل 
قبل  احل��ي��اة.  مناحي  من  منحى  كل  ويف  واقت�صادياً  اجتماعياً  حقوقهم، 
فوجهها  الآن  اأم��ا  اإي���ران،  عا�صمة  يف  غريبة  الكردية  الفتاة  كانت  اأ�صبوع 
معروف يف كل مكان من العامل. هذه م�صاألة ل تتعلق باحلركة الوطنية، 

اإنها اأبعد من ذلك، اإنها تتعلق بالن�صاء، وباحلقوق الأ�صا�صية للب�صر«.

البحث عن وطن
ي��وازي ربع احل�صور  اأو ما  %10 من �صكان البالد،  وي�صكل الأك��راد نحو 
ال��ك��ردي يف ال�صرق الأو���ص��ط. وي��ت��وزع الأك���راد ب��ني غ��رب اإي���ران، و�صرقها، 

من  ع��ام  مئة  وبعد  تركيا.  �صرق  وجنوب  �صوريا،  و�صمال  ال��ع��راق،  و�صمال 
تفكك الإمرباطورية العثمانية عقب احلرب العاملية الأوىل، مل تقم دولة 
كردية، وتتناف�س جمموعات عدة من الأكراد على اأدوار قيادية، لكن يبقى 
ال�صرق  جمل�س  يف  البارزة  الباحثة  وتقول  املنال.  بعيد  وط��ن،  عن  البحث 
احلمى  ق��وة  يف  �صك  “ل  ال��دي��ن:  ع��الء  راجن���ا  العاملية  لل�صوؤون  الأو���ص��ط 
الثورية التي اأوقدتها وفاة اأميني بني الأكراد امل�صطهدين منذ زمن، لكن 
يف  الكردية  الق�صية  من  اأك��رب  هو  ملا  رم��زاً  باتت  وح�صية  بطريقة  وفاتها 
والإيديولوجي  ال�صيا�صي  للنظام  الأ�صا�صي  اجلوهر  تطال  و�صارت  اإي��ران، 
الذي تقوم عليه اجلمهورية” يف اإيران . واأ�صافت “مع اأن ا�صمها �صي�صتغل 
ا�صمها من قبل معار�صني اآخرين للنظام، فاإنها املرة الأوىل التي تتداخل 
فيها الق�صية الكردية مع جماعات اأخرى تتعر�س للقمع. ول يزال مبكراً 
معرفة ما �صيعنيه ذلك حلقوق الإن�صان الكردي يف امل�صتقبل املنظور، واإذا 
جنا النظام من هذه النتفا�صة، فاإن الأكراد �صيتعر�صون للقمع العنيف«. 
اإن املحتجني  اأخرى من �صكان طهران رف�صت ك�صف ا�صمها،  اإم��راأة  وقالت 
“حدث ذلك بطريقة مل تكن معروفة  حركوا الن�صاء يف البالد. واأ�صافت 
ل  الدولة  اإن  ع��دة.  بطرق  فعاًل  ك�صبنا  فاإننا  نفز،  لو مل  وحتى  قبل.  من 

ميكنها جتاهلنا الآن. اإن وقفتنا جعلتها، اأ�صعف«.

باري�س تدين ال�سربات االإيرانية يف كرد�ستان 
•• باري�س-اأ ف ب

الأربعاء  ا�صتهدفت  التي  “الع�صوائية”  الإيرانية  ال�صربات  فرن�صا  دان��ت 
قمع  تنتقد  معار�صة  اإيرانية  كردية  لأح��زاب  مواقع  العراق،  كرد�صتان  يف 
التظاهرات يف اجلمهورية الإ�صالمية. وقالت وزارة اخلارجية يف بيان ن�صر 
التي  الكثيفة  ال�صربات  “تدين فرن�صا  الأربعاء  يف وقت متاأخر من م�صاء 
اإقليم كرد�صتان املتمّتع باحلكم الذاتي، يف انتهاك  اإيران وُنّفذت يف  تبّنتها 
�صارخ ل�صيادة العراق والقانون الدويل، م�صتهدفة املدنيني ب�صكل ع�صوائي«. 
واأ�صاف البيان “تدعو “باري�س” اإىل احرام �صيادة و�صالمة اأرا�صي العراق، 

وا�صتقرار واأمن منطقة كرد�صتان التي تتمتع باحلكم الذاتي داخله«.
واأ�صفرت ال�صربات التي تبّنتها طهران عن “13 قتياًل بينهم امراأة حامل 
العا�صرة”،  �صّن  دون  اأطفال  بينهم  املدنيني،  من  معظمهم  جريحاً  و58 

ح�صبما اأعلن جهاز مكافحة الإرهاب يف اإقليم كرد�صتان الأربعاء.
وحتّدث اجلهاز عن “اإطالق اأكر من 70 �صاروخاً بال�صتياً وقاذفة طائرات 

بدون طيار من الأرا�صي الإيرانية على اأربع مراحل«.
اإقليم  م��ن  ي�صارية  اإي��ران��ي��ة  ك��ردي��ة  معار�صة  وتنظيمات  اأح����زاب  وتتخذ 
كرد�صتان العراق مقراً لها، وهي اأحزاب خا�صت تاريخياً مترداً م�صلحاً �صّد 
ال�صنوات  يف  الع�صكرية  اأن�صطتها  تراجع  من  الرغم  على  اإي��ران  يف  النظام 

الأخرية.

الكاثوليكية  الكني�صة  والأ�صاقفة«. وتتعّر�س  والكرادلة  البابا 
يف نيكاراغوا ل�صغوط متزايدة من جانب احلكومة منذ قمعت 
للمعار�صة  احتجاجات   2018 يف  والنار  باحلديد  ال�صلطات 

مما اأ�صفر عن �صقوط مئات القتلى.
اإىل  الرئي�س  با�صتقالة  املطالبون  املتظاهرون  جل��اأ  ويومها 
ال��ك��ن��ائ�����س، يف ح��ني ي��ّت��ه��م اأورت��ي��غ��ا رج���ال ال��دي��ن الكاثوليك 

بالتواطوؤ يف حماولة انقالب دّبرتها وا�صنطن.
نيكاراغوا طردت  اأّن حكومة  الفاتيكان  اأعلن  اآذار-مار�س  ويف 

�صفريه يف ماناغوا املون�صنيور فالدميار �صومرتاغ.
اأ�صقف  ن��ي��ك��اراغ��وا  ال�����ص��ل��ط��ات يف  اآب-اأغ�����ص��ط�����س و���ص��ع��ت  ويف 
الإقامة  قيد  للنظام  امل��ع��ار���س  األ��ف��اري��ز  رولن����دو  ماتاغالبا 

اجلربية، واأوقفت كذلك اأربعة كهنة.

 •• ماناغوا-اأ ف ب

���ص��ّن رئ��ي�����س ن��ي��ك��اراغ��وا دان��ي��ال اأورت��ي��غ��ا ه��ج��وم��اً عنيفاً على 
اإياها ب�”الديكتاتورية التاّمة”،  الكني�صة الكاثوليكية، وا�صفاً 
“وجود  اأ�صبوعني على اإعالن البابا فرن�صي�س عن  وذلك بعد 

حوار” مع ماناغوا.
يف  ال�صرطة  لتاأ�صي�س  ال�43  ال��ذك��رى  مبنا�صبة  خ��ط��اب  ويف 
ينتخب  م��ن  الكهنة؟  ينتخب  “من  اأورت��ي��غ��ا  ق��ال  ن��ي��ك��اراغ��وا 
)الكني�صة  يف  �صيء  ك��ل   )...( البابا؟  ينتخب  م��ن  ال��ك��رادل��ة؟ 
ا�صتبداد  تاّمة،  ديكتاتورية  اإّنها  فر�صاً،  ُيفر�س  الكاثوليكية( 
تاّم!«. واأ�صاف يف اخلطاب الذي بّثه التلفزيون “اإذا اأرادوا اأن 
ينتخبوا  باأن  للكاثوليك  فلي�صمحوا  ي�صبحوا دميوقراطيني، 

اأورتيغا: الكني�سة الكاثوليكية »ديكتاتورية تاّمة« 
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام

الإمارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطريان،  الحتاد  ت�صتعد 
اخلام�صة  العامة  اجلمعية  ل�صت�صافة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
واخلم�صني لالحتاد العربي للنقل اجلوي، يف الفرة ما بني 
اأبوظبي. و�صيقام  2022، يف العا�صمة  اأكتوبر   26 24 و 
رفيع  بح�صور  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  متحف  يف  الف��ت��ت��اح  حفل 
امل�صتوى من كبار قادة الطريان و�صناع القرار وم�صاركة 34 
�صركة طريان على م�صتوى املنطقة، بالإ�صافة اإىل ح�صور 
م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة يف جم���ال الطريان. 
ومن جهته �صرح معايل حممد ال�صرفاء احلمادي، رئي�س 
جمل�س اإدارة جمموعة الحتاد للطريان: “يحدونا الفخر 
با�صت�صافة الحتاد للطريان للجمعية العامة للمرة الثانية 
الذي  املهم  ال��دور  ال�صت�صافة  ..وجت�صد   2011 منذ عام 

يف  القت�صادية  املنظومة  دع��م  يف  اجلوية  الناقالت  تلعبه 
خالل  اأك��رب  ب�صكل  ب��رز  ال��ذي  الأم���ر  العربية،  جمتمعاتنا 
التي  امل�����ص��ب��وق��ة  غ��ري  وال��ت��ح��دي��ات  ال�صتثنائية  ال��ظ��روف 
ب�صكل  اجل��وي  النقل  قطاع  على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�صتها 
اإىل  لاللتفات  فر�صة  اجلمعية  “متثل  واأ���ص��اف:  خا�س«. 
النجاحات والإجنازات التي اأحرزناها �صوياً خالل الأعوام 
بني  التعاون  اأوا�صر  وتعزيز  القطاع  م�صتوى  على  املا�صية 
ال�صركات الأع�صاء حول الق�صايا ذات الهتمام امل�صرك«. 
وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة الحتاد للطريان: “تاأتي 
لالحتاد  ال��ع��ام��ة  للجمعية  ل��ل��ط��ريان  الحت����اد  ا�صت�صافة 
لهذا  لجن��ازات��ن��ا  تتويجاّ  ال�صنوي  اجل���وي  للنقل  العربي 
للن�صف  مالية  نتائج  اأف�صل  اإعالننا عن حتقيق  مع  العام 
ال�����ص��رك��ة، وف��وزن��ا بلقب �صركة  ت��اري��خ  ال��ع��ام يف  الأول م��ن 

الطريان ال�صديقة للبيئة لعام 2022.

االحتاد للطريان ت�ست�سيف اجلمعية العامة لالحتاد العربي للنقل اجلوي

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي   1.6
•• دبي-وام 

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي اأم�س اأكر من 1.6 مليار درهم حيث 
�صهدت الدائرة ت�صجيل 497 مبايعة بقيمة 1.11 مليار درهم، منها 23 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 
150.73 مليون درهم و474 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 956.4 مليون درهم. وجاءت اأهم 
مبايعات الأرا�صي بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة مدينة دبي املالحية تليها مبايعة بقيمة 15 
14 مليون درهم يف منطقة  مليون درهم يف منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 
الرب�صاء جنوب الرابعة.  وت�صدرت منطقة احلبية الرابعة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 
4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 
8 ماليني درهم وثالثة يف الرب�صاء جنوب الرابعة بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 29 مليون درهم. 
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم مبنطقة مر�صى 
دبي كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 واأخريا مبايعة بقيمة 

11 مليون درهم يف منطقة زعبيل الأوىل. 

�سفقات كبرية على األفا ظبي وكيو 
القاب�سة بقيمة 5.7 مليارات درهم 

 
•• اأبوظبي-وام 

علي  كبرية  �صفقات  تنفيذ  ال��ي��وم  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �صوق  �صهد 
 5.7 جت��اوزت  بقيمة  القاب�صة”  و”كيو  القاب�صة”  ظبي  “األفا  �صهمي 

ملياردرهم.
تنفيذ  القاب�صة”  “األفا ظبي  �صهم  �صهد  اأبوظبي،  �صوق  بيانات  وح�صب 
 139.12 ع��دد  علي  دره��م  مليار   3.659 بقيمة  كبريتني  �صفقتني 
6 �صفقات  تنفيذ  القاب�صة”  “كيو  �صركة  �صهم  �صهد  كما  �صهم.  مليون 

كبرية على عدد 505.8 مليون �صهم بقيمة 2.1 مليار درهم.

اليوم .. اإدراج بيت اال�ستثمار 
اخلليجي الكويتية يف �سوق اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام 

 اأعلن �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإدراج اأ�صهم �صركة بيت ال�صتثمار اخلليجي الكويتية يف ال�صوق اعتباراً من 
اليوم اجلمعة. وقال ال�صوق يف تعميم اإن التداول على ال�صهم �صيكون يف ال�صوق �صمن ال�صوق الأول “الفئة الثانية«. 
وبح�صب ن�صرة اإدراج ال�صركة، “بيت ال�صتثمار اخلليجي” مدرجة يف بور�صة الكويت يف 22 مايو املا�صي، ويبلغ 
راأ�صمالها امل�صرح به واملدفوع نحو 40.649 مليون دينار كويتي بعدد اأ�صهم 406.495 مليون �صهم بقيمة 
اأ�صمية قدرها 100 فل�س كويتي، وتعمل ال�صركة يف اأن�صطة ال�صتثمار واخلدمات املالية وال�صتثمارية املتعلقة 
بها. وارتفعت ارباح ال�صركة يف العام املا�صي اإيل 6.122 مليون دينار مقارنة بنحو 188.8 األف دينار يف العام 

.2020

موانئ اأبوظبي ت�ستقبل اأول �سحنة دولية يف ميناء مغرق 

الدولية لالأوراق املالية تطلق من�سة تداول واإدخال رقمي عاملية

يتقدم  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
مبكا�سب  العربية  البور�سات 
دوالر  مليارات   6.7 �سوقية 

•• اأبوظبي-وام

اأع��ل��ن ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي عن 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  تقدم �صوق 
تداولت  خالل  العربية  البور�صات 
حتقيقه  ب���ع���د  امل���ا����ص���ي  الأ�����ص����ب����وع 
مليار   6.7 بنحو  �صوقية  مكا�صب 
دولر. واأو�صح ال�صندوق، يف الن�صرة 
العربية  امل���ال  الأ���ص��ب��وع��ي��ة لأ���ص��واق 
التي تر�صد 13 بور�صة عربية، اأن 
القيمة ال�صوقية للبور�صات العربية 
دولر  تريليون   4.23 اإىل  و�صلت 
وارتفعت  املا�صي،  الأ�صبوع  نهاية  يف 
اأبوظبي  ل�����ص��وق  ال�����ص��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
606.9 مليار  املالية من  ل��الأوراق 

دولر اإيل 613.7 مليار دولر.
ال�صوقية  القيمة  اأن  الن�صرة  وذكرت 
ل�������ص���وق دب������ي امل�������ايل و����ص���ل���ت اإىل 
و�صلت  فيما  دولر،  مليار   153.7
القيمة ال�صوقية لبور�صة ال�صعودية 
اإىل 2.89 تريليون دولر، وبور�صة 
قطر 192.2 مليار دولر وبور�صة 
الكويت 144.5 مليار دولر، و�صوق 
م�صقط 60.2 مليار دولر وبور�صة 
دولر  مليار   58.4 البي�صاء  ال��دار 
مليار   35.2 امل�صرية  وال��ب��ور���ص��ة 
 30.77 البحرين  وبور�صة  دولر 

مليار دولر.

 جي 42 وحكومة كازاخ�ستان تتعاونان 
لتعزيز التبني احلكومي للتحول الرقمي

 •• اأبوظبي-وام 

ال�صطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركة   ،”42 “جي  جمموعة  وقعت 
تفاهم  اليوم مذكرة  لها،  مقراً  الإم��ارات  تتخذ من  والتي  ال�صحابية  واحلو�صبة 
كازاخ�صتان،  بجمهورية  الطريان  و�صناعة  والبتكار  الرقمية  التنمية  وزارة  مع 
الرقمية  للتعاون يف جمال تبني اجلهات احلكومية باجلمهورية للحلول  وذلك 
املتمثلة يف حتليالت البيانات ال�صخمة، وال�صحابة، والذكاء ال�صطناعي وخمتلف 

التقنيات الرقمية الأخرى.
ومبوجب التعاون اجلديد، �صتعمل جي 42 مع الوزارة ل�صتك�صاف �صبل ا�صتخدام 
تبني  تعزيز  ممار�صات  واأف�صل  ال�صخمة  البيانات  لتحليالت  احلكومية  اجلهات 
والتمويل  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  م��ع  ال��رق��م��ي��ة،  التقنيات 
الرقمية  التواأمة  تقنيات  اإىل تطوير  التعاون  �صيتطرق  كما  والأم��ن.  وال�صالمة 
ا جمالت التعاون  لعا�صمة كازاخ�صتان، اأ�صتانا. و�صي�صتك�صف طرفا التفاقية اأي�صً
التطبيقات  ل�صت�صافة  ال�صيادة  ذات  احلكومية  ال�صحابة  بتقنية  يتعلق  فيما 
الأ�صا�س  حجر  توفري  اإىل  بالإ�صافة  اجلمهورية،  داخ��ل  اآم��ن  ب�صكل  احلكومية 
اإمكانات  وت��ع��زي��ز  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ق���درات  وت��ط��وي��ر  امل�صتقبلية  للخدمات 

كازاخ�صتان لت�صبح مركًزا للبيانات وال�صحابة يف منطقة اآ�صيا الو�صطى.
وقع التفاقية كل من من�صور املن�صوري، الرئي�س التنفيذي للعمليات للمجموعة 
وز�صالن مادييف، النائب الأول للوزير بوزارة التنمية الرقمية  يف “ جي 42”، 

والبتكار و�صناعة الطريان بجمهورية كازاخ�صتان.
وقال املن�صوري: “ �صعداء للغاية يف جي 42 باختيار الوزارة لنا للتعاون بهدف 
للم�صاهمة يف  �صعياً  بكازاخ�صتان،  الرقمية  التقنيات  اإمكانات  �صبل تطوير  تعزيز 
اجلمهورية  اأه���داف  ودع��م  فعالية،  اأك��ر  ب�صكل  ال�صراتيجية  اأهدافها  حتقيق 
ا�صتك�صاف  اإىل  نتطلع  ونحن  الو�صطى.  اآ�صيا  منطقة  يف  رقمًيا  م��رك��ًزا  لت�صبح 
حالت ا�صتخدام جديدة للحلول الرقمية وتوفري كل الدعم حلكومة كازاخ�صتان 
ال�صحابية  احلو�صبة  مثل  هامة  جم��الت  يف  اخلا�صة  قدراتها  بناء  من  لتتمكن 

والذكاء ال�صطناعي وحتليالت البيانات ال�صخمة«.

لأمن  الدولية  املدونة  معايري  مع 
وقادرة  املينائية،  وامل��راف��ق  ال�صفن 
املتنامية  الحتياجات  تلبية  على 

للعمليات الدولية.
املرافق  م��ن  م��غ��رق  ميناء  ويعترب 
منطقة  يف  ال�����رائ�����دة  ال���ب���ح���ري���ة 
متنوعة  خ��دم��ات  وي��وف��ر  الظفرة، 
النفط  ح���ق���ول  خ����دم����ات  ت�����ص��م��ل 
والغاز البحرية والربية، وم�صاريع 
النفط والغاز، والدعم اللوج�صتي، 
وم�����ن�����اول�����ة ال����ب���������ص����ائ����ع ال���ع���ام���ة 

•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي  م��وان��ئ  جمموعة  اأعلنت 
اإىل  دولية  �صحنة  اأول  و�صول  عن 
اأحد  ال�صراتيجي  م��غ��رق  ميناء 
اأه����م م���وان���ئ م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
التي  الأوىل  ال�صحنة  هذه  وتعترب 
ي�صتقبلها امليناء منذ ح�صوله على 
عن  ����ص���ادر  دويل  م��ي��ن��اء  ت�صنيف 
يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
الدولية  امل��دون��ة  اأح��ك��ام  مبقت�صى 
املينائية،  وامل��راف��ق  ال�صفن  لأم���ن 
الت�صنيف  امليناء على  حيث ح�صل 
التحديث  اأع��م��ال  من  �صل�صلة  بعد 
التي �صهدها وا�صتملت على تو�صعة 
 480 اإىل  لي�صل  الر�صيف  ج��دار 
اإ�صافية،  مبرا�ٍس  وجتهيزه  م��راً، 
وزي�����ادة ع��م��ق امل��ي��اه يف امل��ي��ن��اء اإىل 
مدّرجات  واإن�����ص��اء  اأم���ت���ار،  ثمانية 

جديدة للب�صائع املدحرجة.
وت�����ص��ه��م ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات ال��ت��ي متت 
موقعه  ج����ان����ب  اإىل  امل����ي����ن����اء  يف 
ال�صراتيجي بالقرب من امل�صاريع 
يف  والغاز  النفط  لإنتاج  ال�صخمة 
وغريها،  وغ�صا  واحل��ي��ل  الروي�س 
يف تعزيز مكانته كمن�صاأة متوافقة 

الرئي�صية  ال��ت��ج��اري��ة  اخل���ط���وط 
التي تربط دولة الإمارات العربية 
العاملية  الأ�����ص����واق  ب���اأه���م  امل��ت��ح��دة 
القيادة  روؤي������ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  مب���ا 

الر�صيدة«.
املزروعي،  م��ب��ارك  اأع����رب  وب����دوره 
ميناء  ب����الإن����اب����ة،  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
الظفرة  منطقة  وم��وان��ئ  امل�صفح 
اأب��وظ��ب��ي، عن  م��وان��ئ  - جمموعة 
�صحنة  اأول  ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال  ���ص��ع��ادت��ه 
اإىل  م��غ��رق لف��ت��اً  دول��ي��ة يف ميناء 
جمموعة  ال��ت��زام  يج�صد  ذل��ك  اأن 
الدائم  وحر�صها  اأبوظبي  موانئ 
تنمية  م�صرية  دع��م  موا�صلة  على 
وت���ط���وي���ر م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة من 
حديثة  بحرية  مرافق  بناء  خالل 
التجارة  ق��ط��اع��ات  اأع���م���ال  ت��خ��دم 

والرفيه البحري.
ب�����اأن  ث���ق���ة  ع���ل���ى  “نحن  وق���������ال: 
ميناء  ت�����ص��ن��ي��ف  ع��ل��ى  احل�������ص���ول 
ملمو�س  ت��اأث��ري  ل��ه  ���ص��ي��ك��ون  دويل 
مغرق  ميناء  ق���درات  تطوير  على 
اأ�صواق  يف  وخ��ا���ص��ة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
اأهداف  يدعم  مبا  العاملية  الطاقة 
جم���م���وع���ة م����وان����ئ اأب����وظ����ب����ي يف 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ت��ه ك��م��ي��ن��اء جتاري 
دعم  يف  رئي�صياً  دوراً  ي��وؤدي  حيوي 

حركة التجارة العاملية«.

وال�صائبة. ويرتبط امليناء بجزيرة 
دمل���ا امل���ج���اورة م��ن خ���الل خدمات 
بالعّبارات.  واملركبات  الأف��راد  نقل 
اإىل  امليناء  تو�صعة  عمليات  وتدعم 
جانب ت�صنيفه ميناًء دولياً، خطة 
الأمد  طويلة  ال�صاملة  التطوير 

ملنطقة الظفرة.
الرئي�س  امل����زروع����ي،  ���ص��ي��ف  واأك�����د 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع امل�����وان�����ئ – 
جم��م��وع��ة م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي، اأن 
و�صول اأول �صحنة دولية اإىل ميناء 

�صمن  ي�صكل حمطة مهمة  مغرق 
اجل���ه���ود ال���رائ���دة ال��ت��ي ت�����ص��ه��م يف 
من  امل��زي��د  ا�صتقطاب  يف  ال��ت��و���ص��ع 
مكانة  وتر�صيخ  العاملية  الأع��م��ال 
اأبوظبي كمركز عاملي رائد للتجارة 

واخلدمات اللوج�صتية.
ميناء  ح�����ص��ول  “ي�صهم  وق������ال: 
مغرق على ت�صنيف ميناء دويل يف 
التنمية  جلهود  كبري  دع��م  توفري 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
زي���ادة عدد  ف��ع��اًل يف  وي����وؤدي دوراً 

•• اأبوظبي-وام

لالأوراق  الدولية  ال�صركة  اأطلقت 
التابعة  ال�����ص��رك��ات  اإح����دى  امل��ال��ي��ة، 
من�صة  القاب�صة،  العاملية  لل�صركة 
تداول عاملية جديدة واإدخال رقمي 
للم�صتثمرين املحليني والدوليني. 
و�صتمكن املن�صة الرقمية اجلديدة 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
اإن�����ص��اء رق���م م�صتثمر  ال��ع��امل م��ن 
وطني والو�صول اإىل الأوراق املالية 
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  املدرجة 

املالية و�صوق دبي املايل.
كما �صتمكن املن�صة املبتكرة العمالء 
من فتح ح�صاب و�صاطة مع �صركة 
والتعامل  الدولية،  املالية  الأوراق 

بحرية من اأي مكان يف العامل من 
خالل رقمنة هذه العملية.

املحليون  ال���ع���م���الء  و���ص��ي�����ص��ت��ف��ي��د 
الرقمية  التجربة  من  والدوليون 
الكتتابات  يف  امل�����ص��ارك��ة  وميكنهم 
ال��ع��ام��ة الأول��ي��ة ال��ق��ادم��ة ع��رب كل 
من �صوقي اأبوظبي لالأوراق املالية 

ودبي املايل.
وقال �صعيد حمد الظاهري، الع�صو 
التنفيذي ل�صوق  املنتدب والرئي�س 
“نرحب  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي 
اجلديدة  العاملية  التداول  مبن�صة 
تتوافق  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي  والإدخ������ال 
مع ا�صراتيجيتنا لتعزيز ال�صيولة 
وزي�������ادة ن�����ص��اط ال����ت����داول وج���ذب 
الدوليني.  امل�صتثمرين  من  املزيد 

باحلياة يف  والناب�س  النا�صج  امل��ال 
الدولة. فمع هذه املن�صة اجلديدة، 
�صي�صتفيد كل من عمالئنا املحليني 
رقمية  جت���رب���ة  م����ن  وال����دول����ي����ني 
اأي  من  التعامل  حرية  مع  �صل�صة، 
�صيكونون  ك��م��ا  ال���ع���امل.  يف  م��ك��ان 
اهتمامهم  ت�صجيل  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
اكتتابات عامة قادمة يف دولة  باأي 
الطلب  ي�����زداد  وال���ت���ي  الإم���������ارات، 
الدوليني  امل�صتثمرين  ب��ني  عليها 
العمالء  قاعدة  تو�صيع  خ��الل  من 
امل��ت��واج��دي��ن خ���ارج ح��دودن��ا. نحن 
�صتزيد  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  واث��ق��ون 
من م�صاركة امل�صتثمرين الدوليني 
يف كل من �صوقي اأبوظبي لالأوراق 
امل��ال��ي��ة ودب���ي امل���ايل دع��م��ا خلطط 

و�صنوا�صل تعميق قدراتنا ال�صوقية 
وج��اذب��ي��ت��ه��ا م���ع ج���ذب امل���زي���د من 
اأبوظبي  اإىل  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
ال�صتثمار  ���ص��ايف  ارت���ف���ع  وق���ت  يف 
الأجنبي يف �صوق اأبوظبي لالأوراق 
خالل   136% ب��ن�����ص��ب��ة  امل���ال���ي���ة 
الن�صف الأول من العام لي�صل اإىل 
12 مليار دره��م، وه��و �صاهد على 
الهتمام الدويل واملوؤ�ص�صي القوي 

بتبادلنا املتنامي والديناميكي ».
اأمي������ن حامد،  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
لل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
“هدفنا  املالية:  ل��الأوراق  الدولية 
امل�صتثمرين  م��ن  امل��زي��د  ج���ذب  ه��و 
الدوليني اإىل اأ�صواق دولة الإمارات 
راأ�س  ل�صوق  البيئي  النظام  ودع��م 

النمو اخلا�صة بهم«.
لل�صركة  ال�صوقية  احل�صة  وتبلغ 
ال��دول��ي��ة ل����الأوراق امل��ال��ي��ة يف دولة 
يقرب  وم��ا   60% نحو  الإم����ارات 
الآن.  حتى  عميل   20،000 م��ن 
وتطمح ال�صركة من خالل اإطالق 
م��ن�����ص��ة ال�����ت�����داول اجل����دي����دة اإىل 
خالل  عمالئها  ق��اع��دة  م�صاعفة 
تزال  و ل  ال��ق��ادم��ة.  �صهًرا   18 ال��� 
ال��دول��ي��ة ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ملتزمة 
اأ����ص���واق راأ�����س امل���ال ون�صاط  ب��دع��م 
تتما�صى  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع  ال����ت����داول 
ب�صكل وثيق مع خطط كل من �صوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية و�صوق دبي 
والقيمة  ال�����ص��ي��ول��ة  ل���زي���ادة  امل����ايل 

ال�صوقية ون�صاط التداول.

خالل موؤمتر الطاقة الذرية 

االإمارات للطاقة النووية ت�سلط ال�سوء على دور القطاع يف حتقيق احلياد املناخي

براكة  حمطات  �صتوفر  الت�صغيل 
%25 من  اإىل  الأرب���ع م��ا ي�صل 
الدولة  يف  الكهرباء  على  الطلب 
و�صتحد �صنوياً من 22.4 مليون 
الكربونية،  النبعاثات  م��ن  ط��ن 
ال�صبب الرئي�صي للتغري املناخي.

•• اأبوظبي- وام

الإم��ارات للطاقة  اأك��دت موؤ�ص�صة 
املحوري  ال������دور  ع��ل��ى  ال���ن���ووي���ة 
للطاقة النووية يف حتقيق اأهداف 
لدولة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  امل���ب���ادرة 
احلياد  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  الإم������ارات 
املناخي بحلول عام 2050، وذلك 
خالل م�صاركتها يف املوؤمتر العام 
للطاقة  الدولية  للوكالة  ال�66 
النم�صاوية  العا�صمة  يف  ال��ذري��ة 
 26 الفرة من  املنعقد يف  فيينا 

اإىل 30 �صبتمرب.
للح�صور  امل���وؤ����ص�������ص���ة  ووف���������رت 
الربنامج  ع��ن  �صاملة  معلومات 
ال�����ن�����ووي ال�����ص��ل��م��ي الإم�����ارات�����ي 
حققها  ال�����ت�����ي  والإجن�������������������ازات 
للو�صول  مت���ه���ي���داً  ال����ربن����ام����ج 

للبيئة  و�صديقاً  واآم��ًن��ا  م��وث��وًق��ا 
لدولة  الأ�صا�صي  احلمل  لكهرباء 
الإم������������ارات، ك���م���ا ت������زود امل���ن���ازل 
عالية  وال�����ص��ن��اع��ات  وال�����ص��رك��ات 
م�صتدام،  ب�صكل  بالطاقة  التقنية 
اإىل جانب ت�صريع خف�س الب�صمة 
ال���ك���رب���ون���ي���ة ل���ق���ط���اع ال���ط���اق���ة، 
ح���ي���ث ت���ق���وم ب������دور حم������وري يف 
الدولة  م���ب���ادرة  اأه�����داف  حتقيق 
املناخي  للحياد  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

.  2050
ويف براكة تنتج املحطتان الأوىل 
وال���ث���ان���ي���ة ال���ك���ه���رب���اء ع��ل��ى نحو 
وفرًيا  م�صدًرا  وتوفران  جت��اري، 
ل���ل���ك���ه���رب���اء الآم�����ن�����ة وامل���وث���وق���ة 
واخل�����ال�����ي�����ة م������ن الن����ب����ع����اث����ات 
ال�صاعة.  م���دار  ع��ل��ى  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
بدء  ع��ن  الع���الن  كما مت حديثاً 

ال���ن���ووي���ة، ال��ت��ق��دم ال�����ذي حتقق 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
النووية  وال�����ص��الم��ة  التنظيمية 
يف دول���ة الإم������ارات، وق��دم��ا ملحة 
الدولة  بني  الوثيق  التعاون  عن 
للطاقة  ال����دول����ي����ة  وال�����وك�����ال�����ة 

الذرية.
الربنامج  تطوير  ف��رة  وخ���الل 
النووي ال�صلمي الإماراتي، تلقت 
موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية 
الدولية  الوكالة  دعماً كبرياً من 
�صاهم  مم����ا  ال�����ذري�����ة،  ل���ل���ط���اق���ة 
البنية  م���ن  ك���ل  ت��ط��وي��ر  يف دع���م 
الب�صرية  وال���ك���ف���اءات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ناجح  برنامج  لتطوير  ال��الزم��ة 
باأعلى  ي��ل��ت��زم  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 

معايري الأمان وال�صالمة .
ب��راك��ة م�صدًرا  وت��وف��ر حم��ط��ات 

مل�صادر  ال��دول��ة  يف  الطاقة  قطاع 
الأمر  للبيئة،  ال�صديقة  الطاقة 
ال�صتباقي  ال��ن��ه��ج  ي����ربز  ال�����ذي 
للو�صول  ال���دول���ة  ات��ب��ع��ت��ه  ال����ذي 
ب���ح���ل���ول عام  امل���ن���اخ���ي  ل���ل���ح���ي���اد 

.2050
ك��م��ا ���ص��ل��ط��ت امل��ن��اق�����ص��ات خالل 
ع��ل��ى الفر�س  ال�����ص��وء  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
براكة  ت���وف���ره���ا حم���ط���ات  ال���ت���ي 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ال�����ص��ل��م��ي��ة يف 
جمالت ال�صتدامة واأمن الطاقة 

وتنويع م�صادرها.
ا�صتعر�س  ذل������ك،  ج���ان���ب  واإىل 
املندوب  ال��ك��ع��ب��ي،  ح��م��د  ���ص��ع��ادة 
الوكالة  ل����دى  ل���ل���دول���ة  ال����دائ����م 
ال�����دول�����ي�����ة ل���ل���ط���اق���ة ال�����ذري�����ة، 
ف��ي��ك��ت��ور���ص��ون، مدير  وك��ري�����ص��ر 
للرقابة  الحت���ادي���ة  الهيئة  ع���ام 

عام  بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  اإىل 
دولة  ج��ن��اح  م��ن خ��الل   ،2050
الإمارات وفعالية خا�صة بالدولة 

ت�صمنت جل�صات حوارية.
يف  ا�صتباقي  “نهج  �صعار  وحت��ت 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال��و���ص��ول  دع���م 
ع������رب �����ص����م����ان اأم����������ن ال����ط����اق����ة 
املناق�صات  رك��زت  وال�صتدامة”، 
نظمتها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ����الل 
املوؤ�ص�صة على هام�س املوؤمتر على 
العوائد الكبرية للطاقة النووية 
الإم����ارات هي  اأن دول��ة  ول �صيما 
التي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  الأوىل 
متتلك م�صروعاً للطاقة النووية 
مرحلة  يف  امل����ح����ط����ات  م���ت���ع���دد 
الطاقة  ق��ام��ت  ال��ت�����ص��غ��ي��ل، ح��ي��ث 
النووية وخالل عقد من الزمان 
انتقال  م�����ص��رية  ري����ادي يف  ب����دور 

مثل  جم��������الت  يف  وال����ت����ط����وي����ر 
تطوير الهيدروجني اخلايل من 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ومن���اذج 
امل�صغرة  امل���ع���ي���اري���ة  امل���ف���اع���الت 
امل�صتدام  النمو  تعزيز  اأج���ل  م��ن 
وعند  امل����ح����ل����ي����ة.  ل���ل�������ص���ن���اع���ات 

للمحطة  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  امل���رح���ل���ة 
املحطة  ت��ت��ج��ه  ب��ي��ن��م��ا  ال���ث���ال���ث���ة، 
الأع���م���ال  اك��ت��م��ال  اإىل  ال���راب���ع���ة 

الإن�صائية.
ب���راك���ة من�صة  وت���ع���د حم���ط���ات   
ل���ت���ح���ف���ي���ز الب�����ت�����ك�����ار وال���ب���ح���ث 

االأ�سهم اليابانية ترتفع من اأدين 
م�ستوياتها منذ يوليو املا�سي  

•• طوكيو-وام

ارتفعت موؤ�صرات الأ�صهم اليابانية يف ختام تعامالت اأم�س، لرتد من اأدين 
م�صتوياتها منذ يوليو املا�صي.

بن�صبة  مرتفعا  املالية  ل����الأوراق  طوكيو  بور�صة  يف  نيكاي  موؤ�صر  واأغ��ل��ق 
%0.95 تعادل 248 نقطة ليغلق عند م�صتوى 26422.05 نقطة.

و�صعد موؤ�صر توبك�س الأو�صع نطاقا بن�صبة %0.74 توازي 13.6 نقطة 
ليغلق عند م�صتوى 1868.8 نقطة. يف �صياق مت�صل، تراجع اأداء موؤ�صرات 
الأ�صهم ال�صينية مع هبوط موؤ�صر “اإي اإ�س اآي” املركب ببور�صة �صنغهاي 

بنحو %0.13 اأو ما يوازي 3.86 نقطة لي�صل عند 3041.2 نقطة.
نقطة   85 ت���وازي   0.49% بن�صبة  ال�صيني  �صينج  ه��اجن  موؤ�صر  وهبط 

لي�صل اإىل م�صتوى 17165.87 نقطة.
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املال والأعمال
الطاقة والبنية التحتية تطلق ماريتيم نتورك االإمارات لتعزيز جذب اال�ستثمار البحري 

البحرية اخلارجية من دول العامل املختلفة، التي ترغب مبعرفة الفر�س 
الأزرق.  الإم��ارات��ي  والقت�صاد  البحرية  ال�صناعة  يف  املتاحة  ال�صتثمارية 
الطاقة  املن�صوري، وكيل وزارة  املهند�س ح�صن حممد جمعة  �صعادة  وقال 
الإمارات  دولة  :” متثل  والنقل  التحتية  البنية  ل�صوؤون  التحتية  والبنية 
الحتاد،  �صنعها  احلكومي  التميز  من��وذج  �صعيد  على  فريدة  جناح  ق�صة 
باإطالق  الإم��ارات��ي،  البحري  القطاع  بتوحيد  �صنقوم  الطريق  ذات  وعلى 
هذه املبادرة التي �صت�صكل من�صة تتكامل فيها قدرات اجلهات واملوؤ�ص�صات 
احتادية  كانت  �صواء  العتبارية،  �صفاتها  اأو  التنظيمية  اأ�صكالها  مبختلف 
اأو حملية اأو من �صركات القطاع اخلا�س الإقليمي والدويل، لنعزز اأداءها 
العاملني  النوعية من املحرفني واخل��رباء  الكفاءات واخل��ربات  بتجميع 
على  م��ع��دودة  �صخ�صيات  منهم  العديد  ويعترب  بالدولة،  القطاع  ه��ذا  يف 
وحمفظة  ل��ل��خ��رباء،  ع��امل��ي��اً  جتمعاً  نبني  اأن  اأج���ل  م��ن  ال����دويل،  امل�صتوى 

قليلة عندما ننظر اإىل القطاع ب�صكل �صمويل، ونبني ج�صوًرا للتكامل بني 
تلعب  وت��اب��ع  ال��ب��ح��ري��ة.«.  بال�صناعة  املعنية  والأط����راف  اجل��ه��ات  خمتلف 
ي�صهم  املنقولة بحراً مبا  العاملية  التجارة  يف  تناف�صياً  دوراً  الإم��ارات  دولة 
األ��ف �صركة بحرية   27 اأك��ر من  العاملي، حيث تعمل  يف تعزيز القت�صاد 
اأن  اأ�صهم املوقع ال�صراتيجي الذي تتمتع به الإم��ارات يف  يف الدولة كما 
تكون مركًزا رائًدا لالأعمال البحرية يف منطقة دول اخلليج العربي و�صرق 
اأفريقيا و�صبه القارة الهندية.. لفتا اإىل اأن الدولة ت�صع البتكار على راأ�س 
اأولوياتها؛ وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على دعم تطوير  قائمة 
القطاع البحري ومتكني تبني التكنولوجيا احلديثة والبتكارات النوعية 
يف ال�صناعة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات يف تبني احللول الرقمية ومواكبة 
اأحدث التطورات والتوجهات العاملية يف القطاع البحري، اإ�صافة اإىل تر�صيخ 

معايري ال�صالمة البحرية وحماية البيئة البحرية على م�صتوى العامل.

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اإطالق مبادرة “ماريتيم نتورك 
العاملة  الدولية  املوؤ�ص�صات  م��ن  ال�صتفادة  اإىل  تهدف  التي  الإمارات”، 
كمركز  الإم���ارات  لدولة  التجاري  ال��روي��ج  اأج��ل  البحري من  القطاع  يف 
ا على الرتقاء  بحري عاملي وبيئة مثالية لال�صتثمار البحري، وذلك حر�صً
بناء  يف  الرئي�س  دوره���ا  وم��وا���ص��ل��ة  ع��امل��ًي��ا،  ال��دول��ة  يف  ال��ب��ح��ري  بالقطاع 
املقومات القت�صادية البديلة عن قطاع النفط، و�صمن ا�صراتيجيتها باأن 
تكون لعًبا رئي�ًصا يف م�صاريع اخلم�صني. و�صيكون من �صمن اخلطوات التي 
تقوم الوزارة بتحقيقها من اأجل اإطالق هذه املبادرة بناء �صبكة للتوا�صل 
ال�صبكة  البحري، و �صت�صكل هذه  القطاع  العاملة يف  بني خمتلف اجلهات 
من�صة لنطالق خمتلف الأن�صطة والفعاليات، كما �صتكون عنواًنا للجهات 

تخلق  كي  الوطني،  ال�صعيد  على  البحرية  الإمكانات  فيها جميع  تتجمع 
ا جديدة لتطوير القطاع، متاًما كما خلق الحتاد بني اإمارات الدولة  فر�صً
ا جديدة اأمام اأبنائها لتحقيق النمو والزدهار.” واأ�صاف املن�صوري:  فر�صً
اإدارة وت�صغيل اأحد  ل يقت�صر دورنا يف القطاع البحري الإماراتي على   “
اأهم املراكز البحرية يف العامل على �صعيد ال�صحن واخلدمات اللوج�صتية 
ج�صور  ملد  مركًزا  ا  اأي�صً نعترب  بل  النفط،  وت�صدير  ال�صفن  وق��ود  وتزويد 
تبادل  وحتفيز  عاملًيا،  القيادية  البحرية  واملراكز  التجمعات  بني  التعاون 
البتكارات وامل�صاريع املتطورة. وعليه، ي�صكل اإطالقنا ملاريتيم نتورك اأحد 
واأن  ل�صيما  للخم�صني،  ال�صتعداد  �صمن  بها  ن�صهم  التي  مبادراتنا  اأه��م 
كبرية  قفزات  حتقق  اأن  ميكن  التي  القطاعات  من  يعد  البحري  القطاع 
يف الإ�صهام بالناجت املحلي لدولة الإم��ارات، والذي يقدر حالًيا باأكر من 
90 مليار درهم �صنوًيا، ونتطلع اإىل اأن ن�صاعف هذا الرقم خالل �صنوات 

اإدراج �سالك يف �سوق دبي املايل بعد طرح عام اأويل ناجح 

جل�سات تناق�س �سبل ت�سريع التحول نحو االقت�ساد االأخ�سر  10
لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئي�س القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر: “جتمع 
القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر جمموعة من كبار �صّناع القرار واخلرباء 
واملتخ�ص�صني ملناق�صة �صبل ت�صريع التحول نحو القت�صاد الأخ�صر.  وتدعم 
املناخي  العمل  الإم��ارات يف م�صرية  النهج ال�صتباقي الذي اعتمدته  القمة 
اجلل�صة  وحملت  وال�صاملة.”  امل�صتدامة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  لتحقيق 
اإرث  “تطبيق اتفاقية باري�س: بناء  النقا�صية الرئي�صية لليوم الأول عنوان 
وحتدث فيها  اإفريقيا”.  العمل املناخي يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
كل من الدكتورة دينا ع�صاف، املن�صق املقيم لالأمم املتحدة يف دولة الإمارات 
اتفاقية  املناخي،  التغري  اآث��ار  التخفيف من  ق�صم  رئي�س  جيم�س جريربت، 
خالد  معاوية  الدكتور  ومعايل  املناخ؛  تغري  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 
الردايدة، وزير البيئة الأردين؛ ومعايل كافيدا�س رمانو، وزير البيئة واإدارة 

النفايات ال�صلبة وتغري املناخ، موري�صيو�س.

•• دبي-وام 

10 جل�صات  العاملية لالقت�صاد الأخ�صر  الثامنة من القمة  �صهدت الدورة 
وقادة  واخل���رباء  املتحدثني  م��ن  نخبة  مب�صاركة  امل�صتوى  رفيعة  نقا�صية 
الفكر و�صانعي القرار من خمتلف اأنحاء العامل. وتقام القمة حتت الرعاية 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الكرمية 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، وتنظمها هيئة كهرباء 
للطاقة  الأعلى  واملجل�س  الأخ�صر،  العاملية لالقت�صاد  واملنظمة  دبي  ومياه 
يف دبي، بالتعاون مع عدد من املوؤ�ص�صات العاملية، حتت �صعار “قيادة العمل 
الكربوين”،  احلياد  لتحقيق  الطريق  خارطة  التعاون:  خالل  من  املناخي 
يومي 28 و 29 �صبتمرب 2022. وقال معايل �صعيد حممد الطاير، نائب 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  والع�صو  دبي  يف  للطاقة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

•• دبي-وام

باإدراج  اأم�س  امل��ايل   رحب �صوق دبي 
املُ�صغل  “�صالك”،  ���ص��رك��ة  اأ���ص��ه��م 
احل�صري لبوابات التعرفة املرورية 
اك��ت��ت��اب عام  ث��ال��ث  لت�صبح  دب���ي،  يف 
العام  ب��داي��ة  منذ  ال�صوق  يف  واإدراج 
اجلاري يف اإطار اخلطوات املت�صارعة 
لتنفيذ ا�صراتيجية تطوير الأ�صواق 
املالية يف دبي عرب طرح ح�ص�س يف 

رائدة. 01 جمموعات 
رئي�س  ال��ط��اي��ر،  مطر  معايل  وق��رع 
جر�س  �صالك،  �صركة  اإدارة  جمل�س 
املايل  دب��ي  �صوق  ال��ت��داول يف  افتتاح 
�صعادة  بح�صور  ب������الإدراج  اح��ت��ف��اًل 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل����ري،  ه���الل 
احلداد،  واإبراهيم  امل��ايل،  دبي  �صوق 
�صالك،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  وح��ام��د 
نا�صداك  وبور�صة  امل��ايل  دبي  ل�صوق 
كبار  م����ن  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  دب������ي، 

امل�صوؤولني من اجلانبني.
وب����داأ ت����داول اأ���ص��ه��م ال�����ص��رك��ة حتت 
تتويجاً   »SALIK  « ال�����رم�����ز 
لأ�صهمها،  ال��ن��اج��ح  ال���ع���ام  ل��ل��ط��رح 
ال�صتثماري  الطلب  ق��وة  دف��ع��ت  اإذ 
اإىل  الطرح  ن�صبة  رف��ع  اإىل  ال�صركة 
املال /ما  راأ�س  اأ�صهم  %24.9 من 
�صهم   1،867،500،000 ي��وازي 
من  ب���دًل  لل�صهم/  دره��م��ني  ب�صعر 
وقد  �صلفاً.  املُخطط  ح�صب   20%
الكتتاب  طلبات  قيمة  اإجمايل  بلغ 
دره���م  م��ل��ي��ار   184.2 املُ�����ص��ت��ل��م��ة 

بان�صمام  ونرحب  ’�صالك‘  ل�  العام 
رحلتنا  يف  اإل��ي��ن��ا  اجل���دد  امل�صاهمني 
ك�صركة مدرجة يف �صوق دبي املايل. 
وي�صّكل الإقبال الهائل على الكتتاب 
حقيقياً  دل���ي���اًل  ال�����ص��رك��ة  اأ���ص��ه��م  يف 
والركائز  اأعمالها  من��وذج  ق��وة  على 
الأ�صا�صية املتينة لأ�صواق دبي املالية. 
اأعلى  بتقدمي  �صالك  تلتزم  و���ص��وف 
قيمة مل�صاهميها يف املنظور املتو�صط 
ن�صاطها  مل����ب����ادئ  وف����ق����اً  وال���ب���ع���ي���د 
حامد  ق���ال  وب�����دوره،  وعملياتها” 
علي، الرئي�س التنفيذي ل�صوق دبي 
“يعد  املايل وبور�صة نا�صداك دبي: 
اإ�صافة نوعية  اإدراج اأ�صهم “�صالك”، 
املايل  ال�صوق  النقل يف  قوية لقطاع 
الفر�س  لتنويع  جهودنا  ُت��ع��زز  كما 
تعك�س  �صركات  وجذب  ال�صتثمارية 
وميثل  دب���ي.  اقت�صاد  ومن��و  حيوية 
ُمهمة  خ��ط��وة  اأي�����ص��اً  الإدراج  ه���ذا 
والناجحة  ال��دوؤوب��ة  اجل��ه��ود  �صمن 
امللكية  ق��اع��دة  لتو�صيع  دب��ي  لإم���ارة 
الرائدة،  ال�صركات  يف جمموعة من 
للم�صتثمرين  ال��ف��ر���ص��ة  واإت����اح����ة 
يف ���ص��وق دب���ي امل����ايل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
حتققها  التي  امللفتة  النمو  ق�ص�س 
بيئة  م��ن  ُم�صتفيدًة  ال�صركات  تلك 
الأعمال املُتميزة والنمو القت�صادي 
اأ�صهم  املت�صارع يف الإمارة.” و�صمت 
“�صالك” اإىل قطاع النقل مع عدم 
املُعتمدة  ال�صعرية  احل���دود  تطبيق 
ل��ت��ح��رك��ات الأ���ص��ه��م يف ال��ي��وم الأول 
يف  تطبيقها  يتم  اأن  على  ل��ل��ت��داول، 

اليوم التايل لالإدراج.

لإمارة  التنفيذي  املجل�س  مل��واف��ق��ة 
دبي.

اإدراج  “ي�صّكل  ال��ط��اي��ر:  واأ����ص���اف 
املايل دلياًل  يف �صوق دبي  “�صالك” 
امل�صتثمرين  ث��ق��ة  ع��ل��ى  م��ل��م��و���ص��اً 
وطموحاتها  امل��ال��ي��ة  دب���ي  ب���اأ����ص���واق 
يف النمو؛ وي��وؤك��د جن��اح روؤي���ة �صمو 
را�صد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ 
اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي نائب 
املالية،  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
املايل  ال�����ص��وق  يف م�����ص��اع��ف��ة ح��ج��م 
الأجنبية.  ال���ص��ت��ث��م��ارات  واج��ت��ذاب 
اأرح�����ب  اأن  امل���ن���ا����ص���ب���ة  ب���ه���ذه  واأود 
ان�صموا  الذين  اجل��دد  مب�صاهمينا 

لقطاع  ال��ت��و���ص��ع  خ��ط��ط  ���ص��ل��ب  يف 
الطرق واملوا�صالت مبا يدعم النمو 

القت�صادي لالإمارة عموماً..
الناجح  الإدراج  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صرياً 
مي��ث��ل خ���ط���وة م��ه��م��ة ن��ح��و حتقيق 
تتبناه  ال���ذي  اخل�صخ�صة  ب��رن��ام��ج 
دب������ي وخ���ط���ط���ه���ا الأو�������ص������ع جل���ذب 

ال�صتثمار الأجنبي.
وذكر معايل مطر الطاير، اإن التو�صع 
يف تطبيق نظام التعرفة املرورية اأو 
يعتمد  البوابات،  من  مزيد  اإ�صافة 
على نتائج ا�صراتيجية النقل التي 
واملوا�صالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ت���ق���وم 
وتخ�صع  دوري،  ب�صكل  مبراجعتها 

ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
جمل�س ال����وزراء وزي���ر امل��ال��ي��ة، على 

دعمهم امل�صتمر«.
ت�صريحات  يف  ال��ط��اي�����������������ر  وق��������������ال 
على  لوكالة اأنب����اء الإمارات “وام”، 
الطلب  اإن  الإدراج،  ح��ف��ل  ه��ام�����س 
يوؤكد  “�صالك”  ط��رح  على  الكبري 
اأ����ص�������واق دبي  ث��ق��ة امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 

املالية..
ال�صركة،  وم���ت���ان���ة  ق�����وة  وك����ذل����ك   
التنظيمي  الإط��������ار  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
اأعمالها  ومن����وذج  لل�صركة  ال��ف��ع��ال 
البقاء  ل��ه��ا  �صيتيح  وال����ذي  ال��ق��وي، 

عرب   2006 العام  منذ  احلكومية 
املايل.  دبي  �صوق  �صركة  اأ�صهم  اإدراج 
نوعه  الثالث من  الإدراج  وُيعد هذا 
كما  امل��ا���ص��ي،  اأب��ري��ل  ال�صوق منذ  يف 
قبل  م��ن  ال��را���ص��خ  الل���ت���زام  يعك�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر الأ����ص���واق 
امل��ال��ي��ة ب��ق��ي��ادة ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
بتنفيذ  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
وحتقيق  ال��ت��ط��وي��ر  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
دبي  يف  املُعتاد  النحو  على  اأهدافها 
الإجناز.”  وكفاءة  �صرعة  حيث  من 
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال اإب��راه��ي��م �صلطان 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  احل��داد، 
الطرح  اكتمال  “ي�صرنا  “�صالك”: 

املطروحة  الأ�صهم  قيمة  يفوق  مبا 
49 مرة، الأمر الذي يعك�س  بواقع 
من  �صالك  اأ�صهم  على  الطلب  ق��وة 

خمتلف فئات امل�صتثمرين.
ال��ط��اي��ر، رئي�س  وق���ال م��ع��ايل مطر 
“�صالك”:  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
“اأتقدم بالنيابة عن جمل�س الإدارة 
ال�������ص���ك���ر والم����ت����ن����ان اإىل  ب���ج���زي���ل 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
 ’ ال���وزراء حاكم دب��ي  رئي�س جمل�س 
و�صمو ال�صيخ حمدان بن  رعاه اهلل‘، 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�صمو 

اإل��ي��ن��ا مل��وا���ص��ل��ة ه���ذه ال��رح��ل��ة التي 
ع�صر  خم�صة  قبل  “�صالك”  بداأتها 
اأهم  اإح���دى  ال��ي��وم  واأ�صبحت  ع��ام��اً، 
التي  ال��رائ��دة،  التجارية  العالمات 
لعبت دوراً حمورياً يف اإدارة احلركة 
املرورية يف دبي.” ومن جهته، قال 
جمل�س  رئي�س  امل���ري،  ه��الل  �صعادة 
اإدارة �صوق دبي املايل: “يدعم اإدراج 
هذه ال�صركة الرائدة ال�صراتيجية 
املالية  الأ���ص��واق  لتطوير  الطموحة 
يف دبي وُير�صخ ريادتها وُيعزز اآفاقها 
دبي  لإم�����ارة  اأن  ع��ل��م��اً  امل�صتقبلية، 
من  الإقليمي  امل�صتوى  على  ال�صبق 
املجموعات  يف  ح�ص�س  ط��رح  حيث 

الزدواج  م���ن  ل����الأف����راد  ال��ك��ام��ل��ة 
التدفق  ال�صريبي، وجتنب عرقلة 
ال�صتثمار،  وتعزيز  للتجارة  احلر 
التحديات  م����راع����اة  ع���ن  ف�����ص��اًل 
التغريات  وم���واك���ب���ة  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 
تبادل  حتفيز  جانب  اإىل  العاملية، 
روؤو�س  وح��رك��ة  واخل��دم��ات  ال�صلع 
الأموال. جتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد 
اتفاقيات جتنب الزدواج ال�صريبي 
التي وقعتها دولة الإمارات ب�صورة 
حتى  اتفاقية   139 بلغت  نهائية 

اليوم.

•• دبي-وام

اتفاقية جتنب  املالية  وزارة  وقعت 
التهرب  ومنع  ال�صريبي  الزدواج 
بال�صرائب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل�����ايل 
تنزانيا  الدخل مع جمهورية  على 
املتحدة، وذلك يف مقر وزارة املالية 
بدبي، يف اإطار �صعيها لتعزيز اأطر 
ال�صريبية،  امل�����ص��ائ��ل  يف  ال��ت��ع��اون 
وت�������وف�������ري احل�����م�����اي�����ة ال����ك����ام����ل����ة 
ال�صريبي  الزدواج  من  للمكلفني 
وت����ف����ادي ع���رق���ل���ة ال���ت���دف���ق احلر 

العالقات  تطوير  �صبل  اجل��ان��ب��ان 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
اتفقا  ك��م��ا  ت��ن��زان��ي��ا،  وج��م��ه��وري��ة 
تعميق  م���وا����ص���ل���ة  �����ص����رورة  ع���ل���ى 
امل�صرك  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  اأط����ر 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل���ج���الت  خمتلف  يف 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر جت���اه عدد 
من الق�صايا الدولية ذات الهتمام 

امل�صرك.

جتنب  ات���ف���اق���ي���ات  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
عددا  ت��وف��ر  ال�����ص��ري��ب��ي  الزدواج 
من املزايا اأبرزها، تعزيز الأهداف 
الدخل  م�صادر  وتنويع  التنموية 
الزدواج  وجتنب  للدولة،  القومي 
�صداد  م���ن  وال���ت���ه���رب  ال�����ص��ري��ب��ي 
حتديات  وم���واج���ه���ة  ال�������ص���رائ���ب، 
وال�صتثمار  ال���ت���ج���ارة  ت���دف���ق���ات 
احلماية  وت���وف���ري  احل������دود،  ع���رب 

للتجارة وال�صتثمار. ووقع معايل 
وزير  احل�صيني  ه���ادي  ب��ن  حممد 
التفاقية  املالية  لل�صوؤون  ال��دول��ة 
فيما  الإم�������ارات�������ي،  اجل����ان����ب  ع����ن 
وقعها عن جانب جمهورية تنزانيا 
مويجولو  الدكتور  معايل  املتحدة 
املالية  وزي������ر  ن��ت�����ص��ام��ب��ا  ل���ي���م���اك 
والتخطيط، وذلك بح�صور ال�صيد 
ع��ب��داهلل اأح��م��د ال��ع��ب��ي��ديل، مدير 

يف امل���ج���الت ال�����ص��ري��ب��ي��ة، وزي����ادة 
وت�صجيع  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري، ف�����ص��اًل عن 
ت��ع��زي��ز الأه�������داف الإمن���ائ���ي���ة من 
خ�����الل ت���ن���وي���ع م�������ص���ادر ال���دخ���ل 
الكاملة  احلماية  وتوفري  الوطني 

لل�صلع واخلدمات.
وزارة  “حتر�س  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
تعزيز  م���وا����ص���ل���ة  ع���ل���ى  امل����ال����ي����ة 

املالية  واملنظمات  العالقات  اإدارة 
امل�صوؤولني من  وع��دد من  الدولية 
واأكد معايل حممد بن  اجلانبني. 
اأه��م��ي��ة توطيد  ه����ادي احل�����ص��ي��ن��ي 
والقت�صادية  امل���ال���ي���ة  ال�����ص��راك��ة 
الإمارات  دول��ة  بني  وال�صتثمارية 
مبا  امل��ت��ح��دة،  تنزانيا  وج��م��ه��وري��ة 
ي���ت���م���ا����ص���ى وج����ه����ود ال���ب���ل���دي���ن يف 
والتعاون  التن�صيق  اأوا�صر  تر�صيخ 

وال�صتثمارية  التجارية  عالقتها 
من  التجاريني  ال�صركاء  كافة  مع 
تو�صح  التي  الآل��ي��ات  و�صع  خ��الل 
ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن و����ص���ع���ه���م امل����ايل 
التجارية  الأن�صطة  يف  لعملياتهم 
اأن�صطة  واأي  واملالية  والقت�صادية 
ترتبط  ال���ت���ي  ال������دول  يف  اأخ������رى 
اقت�صادية  بعالقات  ال��دول��ة  معها 
ن�صطة.” وخالل الجتماع، ناق�س 

وزارة املالية توقع اتفاقية جتنب االزدواج ال�سريبي مع تنزانيا 

% مبكا�سب �سالك ي�سعد 11 
 1.65 مليار درهم يف اأول يوم تداول 

•• دبي-وام 

نحو  لريبح  اأم�س  تعامالت  ختام  يف  مكا�صبه  “�صالك”  �صركة  �صهم  ع��زز 
1.65 مليار درهم يف اأول يوم تداول ب�صوق دبي املايل.

�صركة  ل�صهم  ال�صوقي  امل��ال  راأ���س  ارتفع  امل��ايل،  دبي  �صوق  بيانات  وبح�صب 
مليار   16.65 اإىل  لي�صل  الإدراج  عند  دره��م  مليار   15 من  “�صالك” 
درهم يف نهاية تعامالت اأم�س . واأغلق �صهم “�صالك” اليوم مرتفعاً بن�صبة 
 2 البالغ  الطرح  ب�صعر  دره��م مقارنة   2.22 اإىل م�صتوي  لي�صل   11%

درهم.
�صيولة  ا�صتقطابه  بعد  دبي  �صوق  يف  ن�صاطاً  الأك��ر  قائمة  ال�صهم  وت�صدر 
جتاوزت 580 مليون درهم من خالل التداول على اأكر من 252 مليون 

�صهم عرب تنفيذ 7328 �صفقة.
املُ�صغل  “�صالك”،  ���ص��رك��ة  اأ���ص��ه��م  ب�����اإدراج  ال��ي��وم  امل���ايل  ���ص��وق دب���ي  ورح���ب 
احل�صري لبوابات التعرفة املرورية يف دبي، يف ثالث اكتتاب عام يف ال�صوق 
لتنفيذ  املت�صارعة  اإط���ار اخل��ط��وات  وذل���ك يف  اجل����اري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
 10 يف  ح�ص�س  ط��رح  ع��رب  دب��ي  يف  املالية  الأ���ص��واق  تطوير  ا�صراتيجية 

جمموعات رائدة.
وبداأ تداول اأ�صهم “�صالك” تتويجاً للطرح العام الناجح لأ�صهمها، اإذ دفعت 
قوة الطلب ال�صتثماري ال�صركة اإىل رفع ن�صبة الطرح اإىل %24.9 من 
1.867 مليار �صهم ب�صعر درهمني  اأ�صهم راأ���س امل��ال ما ي��وازي اأك��ر من 
بدًل من %20 ح�صب املُخطط �صلفاً. وبلغ اإجمايل قيمة طلبات الكتتاب 
بواقع  املطروحة  الأ�صهم  قيمة  يفوق  مبا  دره��م  مليار   184.2 املُ�صتلمة 
اأ�صهم �صالك من خمتلف  ال��ذي يعك�س قوة الطلب على  49 م��رة، الأم��ر 
فئات امل�صتثمرين. و�صمت اأ�صهم “�صالك” اإىل قطاع النقل مع عدم تطبيق 
احلدود ال�صعرية املُعتمدة لتحركات الأ�صهم يف اليوم الأول للتداول، على 

اأن يتم تطبيقها يف اليوم التايل لالإدراج.

مكا�سب �سوق اأبوظبي تناهز 
10.6 مليار درهم خالل جل�ستني 

•• اأبوظبي-وام 

عزز �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية مكا�صبه يف ختام تعامالت اأم�س، لتناهز 10.6 
مليار درهم خالل جل�صتي الأربعاء واخلمي�س، بدعم مكا�صب الأ�صهم القيادية يف 
�صهم  اإدراج  دبي  �صوق  �صهد  فيما  والت�صالت،  والطاقة  والعقار  املالية  قطاعات 
املدرجة  لالأ�صهم  ال�صوقي  املال  راأ���س  وو�صل  ناجح.  اأويل  طرح  بعد  “�صالك” 
2.217 تريليون درهم  2.789 تريليون درهم موزعة بواقع  اإىل  يف ال�صوقني 
درهم  مليار  و572.56  امل��ال��ي��ة  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  يف  امل��درج��ة  لالأ�صهم 
لالأ�صهم املدرجة يف �صوق دبي املايل. واأغلق موؤ�صر �صوق اأبوظبي “فادك�س 15” 
اليوم مرتفعاً بن�صبة %0.43 عند م�صتوي 9782.25 نقطة، فيما زاد موؤ�صر 
نقطة،   9816.22 اإيل   0.4% فوت�صي �صوق اأبوظبي العام “فادجي” بن�صبة 
 1.46% بن�صبة  والت�صالت   0.76% بن�صبة  املايل  القطاع  موؤ�صر  ارتفاع  مع 
�صيولة  املحلية  الأ�صهم  وا�صتقطبت   .0.23% والطاقة   1.66% واخل��دم��ات 
اأبوظبي  �صوق  7.03 مليار درهم يف  بواقع  7.9 مليار درهم موزعة  باأكر من 
و869.1 مليون درهم يف �صوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.25 مليار �صهم 
23.2 األف �صفقة. وياأتي الرتفاع الكبري يف ال�صيولة  عرب تنفيذ ما يربو على 
بعد اأن �صهد �صوق اأبوظبي تنفيذ �صفقات كبرية علي �صهمي “األفا ظبي” و”كيو 
ارتفاع  اأبوظبي  �صوق  �صعود  عزز  درهم.  مليار   5.7 القاب�صة” بقيمة جتاوزت 
و”اأي   1.66% و”طاقة”   1.78% بن�صبة  الأول”  “اأبوظبي  م��ث��ل  اأ���ص��ه��م 
التجاري” %1.11، فيما  اأبوظبي  �صابقاً” %1.66 و”بنك  – ات�صالت  اآند 
ا�صتثناء  بعد  الن�صاط  ليت�صدر   0.23% بن�صبة  القاب�صة”  “العاملية  ارت��ف��ع 
ال�صفقات الكبرية ب�صيولة جاوزت 287 مليون درهم. ويف �صوق دبي، ارتفع “دبي 
الإ�صالمي” %0.5 و”دبي لال�صتثمار” %0.4 و”�صعاع كابيتال” 0.77% 

و”العربية للطريان” 0.98%.
 كما �صعد �صهم “�صالك” بن�صبة %11 يف اول يوم تداول مت�صدراً قائمة الأكر 
ن�صاطاً بعد ا�صتقطابه �صيولة جتاوزت 580 مليون درهم من خالل التداول على 

اأكر من 252 مليون �صهم عرب تنفيذ 7328 �صفقة.
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة. 
من الطرف الأول : خالد وليد الزعبي اجلن�صية : �صوريا عن ح�صته البالغة %100 

اإىل الطرف الثاين : عهود خمي�س حممد خمي�س احلنطوبي اجلن�صية : الإمارات %100 
بال�صم التجاري )مطعم طبق املن�صف(  ن�صاط الرخ�صة )مطعم( واملرخ�س من دائرة التنمية 

الإقت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 789965 
ال�صادرة  بتاريخ  2021/8/24  

 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 70021

فقدت �صهادات ا�صهم �صادرة من م�صرف ابوظبي الإ�صالمي با�صم ال�صادة التية ا�صماءهم

151 ال�صهم  عدد   1026881 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر  عائ�صة   -1

151 ال�صهم  عدد   1026884 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر  حممد   -2

150 ال�صهم  عدد   1026883 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر  خالد   -3

151 ال�صهم  عدد   1026882 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر  احمد   -4

150 ال�صهم  عدد   1026879 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر  ابوبكر   -5

151 ال�صهم  عدد   1026877 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر   -6

151 ال�صهم  عدد   1026880 ال�صهادة  رقم  كرم�صتجى  يو�صف  حممد  عبدالقادر  فاطمة   -7

 150 ال�صهم  عدد   1026860 ال�صهادة  رقم  اهلل  امر  العزيز  عبد  هدى   -8

على من يجدها ت�صليمها للم�صرف املذكور او الإت�صال على 0508722229

   فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

اداء    امر   SHCFICICPL2022 /0006749 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / �صركة ال�صقور الذهبية لالن�صاءات ذ م م - العنوان : 9601924  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�صالح / احل�صم للتجهيزات املعدنية الفنية -  بالتايل : احلكم 

انه بتاريخ 2022/9/8 
بعد الإطالع على الوراق 

والزمتها  درهم   24700 وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �صنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 
بامل�صروفات. حكما غري قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006738 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بوابه ال�صارقة للعقارات - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي ق�صر الفيحاء ملقاولت النجارة امل�صلحة 

قد اأقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : 
بها  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  لنظر  جل�صة  اأقرب  حتديد   -1

للمدعي  درهم   )88،500( وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  الزام   -2
وامل�صاريف بالر�صوم  عليها  املدعي  الزام   -3

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/10/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة 
 )10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �صباحا   8.30 ال�صاعة  متام  يف  املدنية  الإبتدائية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/29 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006151 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : وي�صرن يونيون  - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي : حممد انور خلف �صيد 

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب : - مطالبة مببلغ 11.525،20 درهم 
- الزام املدعي عليهم لدفع الر�صوم وامل�صاريف 

- اعالن املدعي عليهم باجلل�صة ولئحة الدعاء 
�صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجرات املدنية

ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/5 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
بوا�صطة  او  2( �صخ�صيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/28 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006641 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ياونيدر �صينغ  - جمهول حمل الإقامة 
اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنبية 

بناء على الق�صية املرفوعة من / املدعي )ة( اأجرة ال�صارقة - ذ م م 
وواحد  وثالثمائة  الفا  ع�صر  ثمانية   )18361.13( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام 
و�صتون درهم و 13 فل�س ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/4 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  التام.  ال�صداد  تاريخ 
حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/26 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شرامبيكال ابراهيم اكرب   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005203/ 

اإىل املحكوم عليه : �صرامبيكال ابراهيم اكرب 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ الربيق الذهبي ملقاولت الفنية - ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�صاريف 10850.0 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد نواز حممد نواز   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001926/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد نواز حممد نواز 
العنوان : ال�صارقة العزرة �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي بناية �صكن اجرة ال�صارقة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ اأجرة ال�صارقة - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 42778.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003829 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اخلليل لتجارة الملنيوم والزجاج - ذ م م - جمهول حمل الإقامة  
اعالن بالن�صر باللغة العربية - رفع املدعي / نعيم علي عبدالعزيز دب�س - اردين اجلن�صية  - �صد املدعي عليها 
اعالنه ، يطالب فيها بالتايل : 1. قبل الف�صل يف املو�صوع باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي كافة طرق 
الثبات عالقة العمل التي تربطه باملدعي عليها وم�صتحقاتها املختلفة يف ذمتهم. 2. الزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 8800 درهم م�صتحقاته العمالية عبارة عن 6000 درهم رواتب متاأخرة عن �صهر ماري 
2021 و 46000 درهم مكافاأة نهاية اخلدمة و 12000 بدل اإجازة 18000 درهم تعوي�س عن الف�صل 
من  القانونية  والفائدة  الها�صمية  الردنية  للملكة  العودة  تذكرة  قيمة  انذار  بدل  درهم   6000 و  التعف�صي 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد. 3 - الزام املدعي عليها بر�صوم وم�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -   اأمام مكتب   2022/10/19 باحل�صور بجل�صة 
، وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�صطة وكيل معتمد  او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى  مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/28 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150870(
املخطر : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات

وميثلها بالوكالة / حممد ان�س عبدالودود - حمرر )2021/1/186686(  - العنوان : اإمارة دبي - ال�ص�ف�وح 2 - �ص�ارع 
ال�صيخ زايد - مدينة دبي لالنرنت - برج ارنكو - الطابق 34 - هاتف 044401144 موبايل 0505554013 - 

mhd@arencore.ae مكاين )1428776320( - الربيد اللكروين
املخطر اإلي�ه : كابيتال اندك�س للو�صاطة التجارية - رخ�صة جتارية 894936 دب�ي 

العنوان : اإمارة دبي - �ص�ارع ال�صيخ زايد - مركز التجاري الول - برج املو�صى - مكت�ب 1002 - مكاين )2646090014( 
m.mansour@capital-index.com - 045247804 هاتف -

)تعذر العالن(
فاإن املنذر ينذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد املبالغ املر�صدة بذمته وقدرها 43،200 درهم )درهم اإماراتي: ثالثة واأربعون 
واملاء ور�ص�����وم اخلدمات وامل�صاريف الخرى  الكهرباء  ايجارية وا�صتهالك  ومئتان( وما ي�صتجد بعد ذلك من قيمة  األفاً 
الجراءات  كافة  اتخاذ  يف  املنذر  �صي�صطر  وال  النذار.  هذا  ا�صتالم  تاريخ  من  يوم   30 اق�صى  بحد  موعد  خالل  وذلك 
القانونية �ص�د املنذر اليه للمطالبة مبا تر�ص�د على ذمته حتى تارخه واخالء العني طبقاً لن�س املادة )25/1( من القانون 

اليه كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. املنذر  حتمل  مع   2017 ل�صنة   26
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150886(
املندرة / كيو �صي - فري�س  بي تي  واي ال تي دي 

املنذر اليهما  / 1- �صلمان طالب للتجارة العامة �س.ذ.م.م ، 2 / حممد عا�صف حممد يو�صف.
املنذر  قبل  من  املطلوبة  الب�صائع  بتوريد  موكلتنا  قامت  اإليهما،  املنذر  عن  ال�صادرة  ال�صراء  طلبات  مبوجب 
البالغ مقدارها  املنذرة  اإليهما، ب�صوء نية، يف ت�صوية قيمة فواتري  املنذر  ا�صتلماها بالكامل. ف�صل  اللذان  اإليهما 
-/192،655،63 دولر ا�صرايل )مائة واثنان وت�صعون األفا و�صتمائة وخم�صة وخم�صون دولر ا�صرايل و 63 
�صنت( بدون مربر اأو م�صوغ بالرغم من كافة املطالبات والتذكريات من جانب موكلتنا. فاإننا مبوجب هذا الإنذار 
نخطركم لت�صوية املبلغ املر�صد املذكور بعاليه وقدره -/192،655،63 دولر ا�صرايل خالل مدة خم�صة اأيام 
من تاريخ ا�صتالمكم هذا الإنذار القانوين. وبخالف ذلك، ويف حال ف�صلكم بالرد على هذا الإنذار وت�صوية املبلغ 
اأعاله، فاإن موكلتنا �صتكون م�صطرة لتخاذ الإجراءات القانونية املنا�صبة  املر�صد املذكور خالل املدة املحددة 
اإىل اأق�صى حد م�صموح به يف القانون، ورفع الدعوى اأمام املحكمة للح�صول على حكم باإلزام املنذر اإليهما ب�صداد 
املبلغ املر�صد، بالإ�صافة، دون ح�صر، اىل كافة النفقات املتكبدة كر�صوم الدعوى واأتعاب املحاماة ور�صوم الرجمة 

وكافة امل�صاريف الأخرى وبدون اإجحاف بباقي احلقوق القانونية ملوكلتنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150865(
املنذرة / كيو�صي - فري�س بي تي واي ال تي دي

املنذر اليهم / ال�صادة / 1-�صركة امتام انرنا�صيونال لتجارة اخل�صار والفواكه ذ.م.م
رحمن �صفيق   -3  ، اليا�س  حممد  انام  حممد   -2

الب�صائع  بتوريد  موكلتنا  قامت  الالحقة،  ال�صراء  وطلبات   2020 4يناير  املوؤرخ  التجاري  الئتمان  طلب  مبوجب 
املطلوبة من قبل املنذر اإليهم اللذين ا�صتلموها بالكامل.

ف�صل املنذر اإليهم، ب�صوء نية، يف ت�صوية قيمة فواتري املنذرة البالغ مقدارها -/802،680 دولر ا�صرايل )ثمامنائة 
اأو م�صوغ بالرغم من كافة املطالبات والتذكريات من جانب  والفان و�صتمائة وثمانون دولر ا�صرايل( بدون مربر 
دولر   802،680/- وقدره  بعاليه  املذكور  املر�صد  املبلغ  لت�صوية  نخطركم  الإنذار  هذا  مبوجب  فاإننا  موكلتنا. 

ا�صرايل خالل مدة خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم هذا الإنذار القانوين. 
وبخالف ذلك، ويف حال ف�صلكم بالرد على هذا الإنذار وت�صوية املبلغ املر�صد املذكور خالل املدة املحددة اأعاله، فاإن 
موكلتنا �صتكون م�صطرة لتخاذ الإجراءات القانونية املنا�صبة اإىل اأق�صى حد م�صموح به يف القانون، ورفع الدعوى 
اأمام املحكمة للح�صول على حكم باإلزام املنذر اإليهم بالت�صامن ب�صداد املبلغ املر�صد، بالإ�صافة ، دون ح�صر، اىل كافة 
اأتعاب املحاماة ور�صوم الرجمة وكافة امل�صاريف الأخرى وبدون اإجحاف بباقي  النفقات املتكبدة كر�صوم الدعوى و 

احلقوق القانونية ملوكلتنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
املو�شوع : مذكرة اإعالن بالن�شر باحل�شور اأمام اخلربة 

يف الق�شية رقم 1571 ل�شنة 2022 د/3 جتاري جزئي دبي
حمكمة دبي االإبتدائية

املطلوب اإعالنه / �صركة هوتيلز برو
اأعاله  املذكورة  اإنتدابنا من قبل عدالة املحكمة كخربة ح�صابية بالدعوى  اأنه مت  نحيطكم علما 
املقامة �صدكم من قبل ال�صركة املدعيه / �صركة ترافيلنت )م. د .م .�س( وعليه فاأنتم مكلفني اأو من 
ميثلكم قانونا بح�صور اإجتماع اأعمال اخلربة املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 05/10/2022 
يف متام ال�صاعة 01:30 الواحد والن�صف ظهرا وذلك عن بعد من خالل برنامج الإت�صال املرئي 
ويرجى التوا�صل مع مكتب اخلربة للح�صول على رابط الجتماع وذلك على اأرقام   ،  ZOOM
الهواتف التالية : 0552906478 - 026331500  - ويرجى الن�صمام لالإجتماع باملوعد 
املحدد و تقدمي امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن 

اخلربة �صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
خبـيـر ح�شـابـي / احمد على احلو�شني 
رقم القيد 83 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006126 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : احمد �صرور حممد البلو�صي البلو�صي

جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم اأن املدعي عبدالعزيز ح�صن عجيل امل�صعالوي

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي :
عليهم جميعا بالت�صامن والت�صامم بدفع مبلغ 200،000 درهم تعوي�صا جابرا لل�صرر  املدعى  الزام   -1
املادي واملعنوي الذي ا�صاب املدعى مع الفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية عما حلقه 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  جميعا  عليهم  املدعى  الزام   -2 ك�صب.  من  فاته  وما  وخ�صاره  �صرر  من 
املحاماه.  لذلك اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/10/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه 
الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من 

تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003362 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه حممد عمر فاروق لياقت علي، العنوان : 9524000 
اوك�صتون للعقارات ، العنوان : 9524001
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/09/07

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح 
عبدالفتاح نادر احمد عباهره - بالتايل : احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري:- باإلزام املدعى عليهم باأن يوؤدوا اإىل املدعي مبلغ 
اإجمايل وقدره )28.702 درهم( مع اإلزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ، ورف�س �صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل. حكما غري قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبار ًا من 

اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى AJCFICIPTO2022 / 0003282 اأمر على عري�شة 
بناء على طلب من املدعي : بنك دبي الإ�صالمي.

اإىل املدعى عليه : في�صل عبدالباقى حميد
مو�صوع الدعوى : اأول:- الأمر بفتح اخلزنة رقم 47 بوحدة اخلزائن احلديدية 
ببنك دبي ال�صالمي فرع عجمان وافراغها وجرد حمتوياتها 474 بح�صور من 
بت�صليمها ملن تعينه املحكمة وفقا لن�س  املوقرة لذلك والأمر  تنتدبه املحكمة 

املادة من قانون املعامالت التجارية.
ثانيا :- الزام املعرو�س �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه.

مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091855 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : عثمان على حاكم على ، اجلن�صية باك�صتان يرغب يف البيع والتنازل 
عن ن�صبه )%50( من كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : حممد �صفدر على على 
البيع  يف  باك�صتان  اجلن�صية  على،  حاكم  على  /عثمان  ال�صيد  يرغب  و  باك�صتان  اجلن�صيه   - حممد 
والتنازل عن ن�صبه )5%( من كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : تنوير خليل حممد 
تاأ�ص�صت  والتي  والر�صيات(  التك�صيه  ملقاولت  علي  )عثمان  الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صيه   - خليل 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )628320( ال�صادرة من دائرة التنميه القت�صادية بال�صارقة 

تعديالت اخرى : تغيري ن�صاط، تغيري ال�صم التجاري لل�صركة - ا�صافه �صركاء. 
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091981 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بيع / تنازل

)�صالون املق�س البالتيني للحالقة( وكيل خدمات
التنازل عن كامل  : بنغالدي�س يرغب يف  الرحمان  ابو احل�صام بن وحيد   : ال�صيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
وذلك يف  بنغالدي�س   : اجلن�صية  �صفر  اهلل عبدو�س  �صيف  ال�صيد/حممد  اإىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�صته 
الرخ�صة امل�صماه ))�صالون املق�س البالتيني للحالقة(( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
الرخ�صة  تنازل �صاحب   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  القت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من   )606637(
لآخر ، تغيري وكيل اخلدمات، تغيري ال�صم التجاري )�صالون املق�س البالتيني للحالقة( اىل )مدينة الفالح 
الداخلية  التنظيف  )خدمات  اإىل  رجايل(  حالقة  )�صالون  من  التجاري  الن�صاط  تغيري  املباين(  لتنظيف 
للمباين(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
امل�صار اليه بعد  الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091764 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : مطر على حممد املفتول املزروعي، اجلن�صية المارات يرغب يف البيع 
والتنازل عن ن�صبه )50%( من كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : احمد عبيد را�صد دملوك 
الكتبي - اجلن�صيه المارات ، و يرغب ال�صيد / مطر على حممد املفتول املزروعي، اجلن�صية المارات يف 
ال�صيد : حممد �صهيل  100% و ذلك اىل  البالغه  ن�صبه )50%( من كامل ح�صته  البيع والتنازل عن 
والتي  ال�صيارات(  ل�صيانه  الرخ�صة )طريق خورفكان  بنغالدي�س يف  - اجلن�صيه  ابو مو�صى  ح�صني حممد 
القت�صادية  التنميه  دائرة  من  ال�صادرة   )798939( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 
ال�صابق ل�صحابها  التجاري لل�صركة - تنازل �صاحب الرخ�صه  بال�صارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�صم 
احلاليني. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
العدل  الكاتب  اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�صبوعني من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091659 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  يحمل   - ا�صغر  حممد  ا�صغر  ر�صوان   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�صتان.   : اجلن�صية   784197854613862  :
هوية  بطاقة  يحمل   - جول  رانا  خان  �صمال   / ال�صيد  اإىل  وذلك    )%100( البالغة  ح�صته 
رقم : 784199585907514 اجلن�صية : باك�صتان - يف الرخ�صة امل�صماه )هواء ال�صمال 
من  ال�صادرة   )779516( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  الفنية(  للمقاولت 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091784 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / حافظ حممد كا�صف حفيظ الرحمن، اجلن�صية باك�صتان يرغب 
%100 و ذلك اىل ال�صيد/ ذوالقرنني هارون غالم  يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 
جيالنى - اجلن�صية باك�صتان ، يف الرخ�صة امل�صماة )انوار اجل�صر ملقاولت التك�صية و الر�صيات( 
دائرة  من  ال�صادرة   )722375( رقم  امل�صماه  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي 
ال�صم  تغيري   ، لأخر  الرخ�صه  �صاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  القت�صادية  التنميه 
تو�صيل  خلدمات  )الو�صل  لت�صبح  الر�صيات(  و  التك�صية  ملقاولت  اجل�صر  )انوار  من  التجاري 
الطلبات( ، تغيري الن�صاط. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة   )4(
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091854 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
)كافريا مدينة الريحان( وكيل خدمات

 / اجلن�صية  ح�صني  انور  حممد  ح�صني  مظفر  حممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معوما  ليكن 
الرحمن  بوتو خليل  / عهد  ال�صيد  اإىل  ذلك  و  كامل ح�صته  التنازل عن  بنغالدي�س يرغب يف 
تاأ�ص�صت  امل�صماه ))كافريا مدينة الريحان(( والتي  اجلن�صية : بنغالدي�س وذلك يف الرخ�صة 
القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )789623( رقم  رخ�صة  مبوجب   ال�صارقة  باأمارة 

بال�صارقة ، تعديالت اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإعالن بيع / تنازل )ن�صيم الفجر لتجارة دهانات ال�صيارات( وكيل خدمات 

يف  يرغب  بنغالدي�س   : الب�صر  ابو  الدين  نزمي  احممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
التنازل عن كامل ح�صته و ذلك اىل ال�صيد / حممد ا�صف اقبال خان ابو حميد خان اجلن�صية 
تاأ�ص�صت  والتي  ال�صيارات((  دهانات  لتجارة  الفجر  ))ن�صيم  امل�صماه  الرخ�صة  وذلك يف  الهند   :
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )784691( ال�صادرة من التنمية القت�صادية بال�صارقة ، 

تعديالت اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر، تغيري وكيل اخلدمات. 
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091558 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�صة  ميلك   - اجلن�صية  اماراتي   - الكتبي  يولك  عبيد  علي  عو�س   : ال�صيد  اأن  حيث 
رخ�صة  مبوجب  بال�صارقه  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  اجلمريا(  ماركت  )�صوبر  التجارية 
رقم )502987( حيث ان ال�صيد : عو�س علي عبيد يولك الكتبي - اماراتي اجلن�صية يرغب 
البالغة  التجارية ))�صوبر ماركت اجلمريا((  الرخ�صة  والتنازل عن كامل ح�صته يف  البيع  يف 
)100%( اإىل ال�صيد : عبدول روؤوف كادافاندي - هندي اجلن�صية - تنازل �صاحب الرخ�صة 
ل�صاحبها احلايل وتغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
متلك اجنبي.  و عمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق على  يتم  �صوف  انه  و  للعلم  الإعالن  ن�صر هذا  اقت�صى  ، فقد  العدل  الكاتب  �صاأن  يف 
الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533
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• اأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة اأبوظبي عن اإقامة مناف�سة ودية موحدة للبولينج، ومب�ساركة عدد من املكرمني ال�سابقني بجائزة اأبوظبي و اأبطال الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
الريا�سي م�ساركة 20 لعبًا من اأ�سحاب الهمم، واأقيمت املباراة يف مركز خليفة الدويل للبولينج يف مدينة زايد الريا�سية احلدث  • �سهد 

• عززت املباراة الوعي املجتمعي باأهمية جائزة اأبوظبي، وكانت فر�سة لأ�سحاب الهمم لتقدمي تر�سيحاتهم والك�سف عن اأبطالهم املميزين �سمن اأفراد املجتمع ممن ي�ستحقون نيل جائزة اأبوظبي التي تعترب اأرفع تكرمي مدين يف الإمارة

•• اأبوظبي-وام

ال�صرق  منطقة  يف  يقام  ن��زال  اأول  املقبل  نوفمرب   5 ي��وم  اأبوظبي  ت�صت�صيف 
األقاب بطولة العامل لل�صيدات يف املالكمة، عندما تتحدى  اأحد  الأو�صط على 
الأمريكية جي�صيكا مكا�صكيل مناف�صتها الربيطانية �صانتيل كامريون حل�صم 

لقب وزن خفيف ال�صوبر على حلبة الحتاد اأرينا يف جزيرة يا�س.
وتدخل مكا�صكيل، حاملة لقب وزن املتو�صط، احللبة ملواجهة كامريون، الفائزة 
ببطولتي املجل�س العاملي للمالكمة والحتاد الدويل للمالكمة للوزن اخلفيف 
املتو�صط، عقب انتقال مكا�صكيل اإىل الفئة الوزنية الأدنى �صعياً لتعزيز �صجّلها 

الحرايف.
وي�صكل هذا النزال جزءاً من اأول فعاليات "�صل�صلة الأبطال"، التي تندرج �صمن 

�صراكة بني دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي و�صركة مات�س روم بوك�صينج، 
وت�صهد اأي�صاً مواجهة مرتقبة يدافع خاللها دميري بيفول، عن لقب بطولة 
جيلربتو  املتحدي  اأم���ام  الثقيل  اخلفيف  ل��ل��وزن  للمالكمة  العاملية  الرابطة 

رامرييز املعروف ب�"زوردو".
ب�"اإل  وامل��ع��روف��ة  ال��ه��زائ��م،  م��ن  اخل��ايل  ال�صجل  �صاحبة  ك��ام��ريون،  وح�صدت 
كابو"، 15 انت�صاراً دون هزائم من بينها 8 بال�صربة القا�صية، لتحتفظ بلقب 
بطولة املجل�س العاملي للمالكمة للوزن اخلفيف الو�صط منذ عام 2020، بعد 
اأن فازت �صابقاً ببطولت العامل يف فئتني وزنيتني خمتلفتني. ودافعت كامريون 
خالل �صهر مايو عن لقبها بنجاح بتغلبها على بطلة العامل ال�صابقة فيكتوريا 
نويليا بو�صتو�س يف لندن. وحققت املالكمة الربيطانية لقبي الحتاد الدويل 
للمالكمة وجملة احللبة بالوزن اخلفيف الو�صط منذ عام 2021، كما حملت 

لقب منظمة املالكمة الدولية للوزن اخلفيف بني عامي 2017 و2019.
من جانبها، ح�صلت مكا�صكيل، �صاحبة 12 انت�صاراً 5 منها بال�صربة القا�صية 
لقبي  ب��ني  ع��رب اجلمع  م��ن��ازع،  ب��ال  ال��ع��امل  مقابل هزميتني، على لقب بطلة 
ولقب   ،2020 �صنة  الو�صط  للوزن  احللبة  وجملة  الدولية  املالكمة  منظمة 
املجل�س العاملي للمالكمة للوزن اخلفيف ال�صوبر بني عامي 2018 و2020، 
 2019 ال�صوبر بني عامي  للوزن اخلفيف  العاملية للمالكمة  الرابطة  ولقب 
و2020. كما جنحت مكا�صكيل، امللقبة ب�"كا�صكيال" بالدفاع عن لقبها �صمن 
اإيبار.  اأمل��ا  املك�صيكية  على  موؤخراً  تغلبها  بعد  الثالثة  للمرة  الو�صط  وزن  فئة 
فئة  اإىل  وزنها  تخفي�س  مي�صوري  ولي��ة  من  املخ�صرمة  الأمريكية  وق���ّررت 

رطال، خلو�س حتدي خططت له طوياًل اأمام كامريون.  140
وقال اإيدي هرين، رئي�س جمل�س اإدارة مات�س روم بوك�صينج: "ميّثل هذا النزال 

حدثاً تاريخياً يف م�صرية هاتني البطلتني من جهة، وريا�صة املالكمة يف ال�صرق 
الأو�صط من جهة اأخرى. كما تعك�س املواجهة بني اثنتني من اأف�صل حمرفات 
 – الثقافة وال�صياحة  القائمة بني دائرة  ال�صراكة  اأهمية  اللقب  املالكمة على 
اأبوظبي ومات�س روم بوك�صينج، اإذ نقدم نزاًل �صيبقى خالداً يف ذاكرة اجلمهور، 

وخا�صة متابعيه مبا�صرة يوم 5 نوفمرب يف الحتاد اأ رينا".
على مواجهٍة بني  اأي�صاً  وت�صتمل  رامرييز،  بيفول �صد  بنزال  الفعالية  وتبداأ 
 9 بينها  م��ن  ه��زائ��م،  دون  انت�صاراً   15 يحمل  "الذي  كوردينا  ج��و  الويلزي 
راكيموف  �صوكتجون  الطاجيك�صتاين  واحداً" �صد  وتعادًل  القا�صي  بال�صربة 
16 انت�صاراً دون هزائم، 13 منها بال�صربة القا�صية وتعادًل  يحمل  "الذي 
الري�صة  وزن  ل��ف��ئ��ة  للمالكمة  ال����دويل  الحت����اد  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  واحداً" 

ال�صوبر.

•• اأبوظبي-الفجر
 عقدت اللجنة املنظمة جلائزة اأبوظبي بالتعاون مع موؤ�ص�صة الأوملبياد اخلا�س 
 10 مب�صاركة  موحدة  بولينج  مناف�صة  البارحة،  للرفيه،  وفال�س  الإم��ارات��ي 
الأعمال  اأ�صحاب  تر�صيح  على  وت�صجيعهم  الهمم  اأ�صحاب  متكني  بهدف  ف��رق، 

اخلرية ممن يج�صدون قيم جائزة اأبوظبي.
اأقيم احلدث يف مركز خليفة الدويل للبولينج يف مدينة زايد الريا�صية بح�صور 
50 �صخ�صاً ومب�صاركة م�صوؤولني حكوميني وعدد من املكرمني ال�صابقني بجائزة 
الربملان  اأع�صاء  اىل  بالإ�صافة  الإم��ارات��ي،  اخلا�س  الأوملبياد  اأبطال  و  اأبوظبي 
مل�صاركة  تعزيزاً  اأبوظبي  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة  واأع�����ص��اء  للطفل  الإم��ارات��ي 
وال�صمول  التما�صك  لأ�ص�س  وتر�صيخاً  املجتمعية،  امل��ب��ادرات  يف  الهمم  اأ�صحاب 

الجتماعي، واإر�صاًء للقيم الإيجابية التي جت�صدها جائزة اأبوظبي.
تكرم  وه��ي مبادرة حكومية  الإم���ارة،  م��دين يف  و�صام  اأرف��ع  اأبوظبي  تعد جائزة 
تاأثرياً  واأحدثوا  الإم��ارات،  دولة  الذين كر�صوا جهدهم خلدمة جمتمع  اأولئك 
اإيجابياً فيه. تنطلق دورة هذا العام حتت �صعار "من يج�صد اخلري بالن�صبة لك؟" 
اخلرية  الأعمال  اأ�صحاب  تر�صيح  على  وت�صجيعهم  املجتمع  اأف��راد  اإلهام  بهدف 

ممن يج�صدون قيم جائزة اأبوظبي.
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة  ت�صعى  املناف�صة،  ه��ذه  عقد  خ��الل  وم��ن 
اإذ  ومواهبهم،  قدراتهم  عن  والك�صف  الهمم  اأ�صحاب  فئة  على  ال�صوء  ت�صليط 
لتعزيز  لتكون فر�صة  املوحدة  املباراة  الهمم يف  اأ�صحاب  من  20 لعباً  ي�صارك 
اأهمية  اإب����راز  ع��ن  ف�����ص��اًل  امل��ج��ت��م��ع،  اأط��ي��اف  ب��ني خمتلف  املجتمعي  ال��ت��وا���ص��ل 
الريا�صة لأ�صحاب الهمم ملا لها من دور يف حتفيزهم لإح��راز اإجن��ازات مميزة، 

وتعزيز ثقتهم باإمكاناتهم وقدراتهم على مواجهة التحديات.
اأ�صحاب  فئة  لدى  اأبوظبي  جائزة  باأهمية  الوعي  تعزيز  يف  احل��دث  �صاهم  كما 

الهمم واأ�صدقائهم واأفراد عائالتهم واإ�صراكهم يف عملية الر�صيح.
اأبوظبي:  وبهذه املنا�صبة �صرحت هناء العامري، ع�صو اللجنة املنظمة جلائزة 
مناف�صة ودية موحدة للبولينج جمعت كافة الفئات املجتمعية  اإطالق  "ي�صعدنا 
مبن فيهم اأ�صحاب الهمم، اإذ كان لهذا احلدث دور فعال يف تعزيز الوعي املجتمعي 
بقيم جائزة اأبوظبي املتمثلة باللتزام والإيثار والعطاء واخلري وهدفنا املتمثل 

يف اإ�صراك كافة اأفراد املجتمع يف عمل اخلري."
وتابعت هناء العامري بالقول: " ت�صاهم الأحداث الريا�صية يف بث روح احلما�صة 
املباراة  امل�صاركني، وجتديد طاقاتهم، والك�صف عن مواهبهم. دجمت  يف نفو�س 

اأ�صحاب الهمم مع اأفراد املجتمع، يف حدث جمتمعي مميز كان له دور يف اإر�صاء 
عن  البحث  على  امل�صاركني  وت�صجيع  اأبوظبي  جائزة  باأهمية  املجتمعي  الوعي 

اأ�صحاب الأعمال اخلرية �صمن عائالتهم وحميطهم وتر�صيحهم للجائزة".
كما �صرحت فاطمة اإبراهيم امل�صلمي مديرة ال�صراتيجية وامل�صاريع يف موؤ�ص�صة 
جلائزة  املنظمة  اللجنة  م��ع  ال��ت��ع��اون  "ي�صرفنا  الإم���ارات���ي:  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد 
اأبطال  خاللها  من  ي�صارك  للبولنيج،  موحدة  ودي��ة  مناف�صة  وتنظيم  اأبوظبي 
الذهنية،  التحديات  ذوي  من  الهمم  اأ�صحاب  من  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأوملبياد 
هي  الريا�صة  اأن  نوؤمن  نحن   ، ال�صامل  املجتمعي  الدمج  مفهوم  تعزيز  بهدف 
اأحد اأف�صل الطرق لتنمية مهارات اأ�صحاب الهمم وت�صهيل انخراطهم مع اأفراد 

املجتمع من خالل ت�صليط ال�صوء على قدراتهم املتعددة". 
اأبطالهم  ع��ن  للتعريف  ال��ه��م��م  لأ���ص��ح��اب  ف��ر���ص��ة  امل��ن��اف�����ص��ة  "توفر  وت��اب��ع��ت: 
اأفراد  لكافة  دع��وة  وه��ذه  اأبوظبي  جلائزة  تر�صيحاتهم  تقدمي  عرب  املجهولني، 

املجتمع لر�صيح الأ�صخا�س امللهمني من كافة فئات املجتمع". 
"نفخر  ل�صركة فال�س للرفيه:  التنفيذي  الرئي�س  بدوره قال جون ليكري�س، 
ت��وف��ري خدماتنا  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  ن��ك��ون  واأن  امل�����ص��رك��ة،  البولينج  م��ب��ادرة  ب��دع��م 
ريادتنا  الإماراتي انطالقا من  اأبوظبي والأوملبياد اخلا�س  ل�صركائنا يف جائزة 

الإقليمية على �صعيد حلول اإدارة الفعاليات الرفيهية واحلية". 
واأ�صاف:" لقد حظينا ب�صرف العمل على عدد من اجلزئيات املتعلقة  بالأوملبياد 
2019، مبا يف ذل��ك حفلي الفتتاح واخل��ت��ام، لذلك  اأبوظبي ع��ام  اخلا�س  يف 
امللهمني،  بريا�صييه  الإماراتي  اخلا�س  الأوملبياد  جديد،  من  ندعم  اأن  ي�صعدنا 
الذين مت تكرميهم من قبل  البي�صاء  الأي���ادي  الإم��ارات��ي ذوي  املجتمع  واأب��ن��اء 
ربع مليون  اأك��ر من  انطالقها   اأبوظبي منذ  اأبوظبي" ح�صدت جائزة  جائزة 
تر�صيح لأفراد ينتمون اإىل جن�صيات خمتلقة. كما قدم املكرمون باجلائزة خالل 
ال�صنوات ال�صابقة م�صاهمات جمتمعية قيمة �صملت الكثري من املجالت املتنوعة 
نذكر منها الرعاية الطبية، والتعليم، واملحافظة على البيئة، والراث العريق 
الأع��م��ال اخل��رية ممن قدموا  اأ�صحاب  اأبوظبي  الإم���ارات.  تكرم جائزة  لدولة 
م�صاهمات قيمة وجليلة يف �صبيل خدمة جمتمع دولة الإمارات بغ�س النظر عن 
العمر اأو اجلن�صية اأو املهنة، معتمدة ال�صرط الوحيد الواجب توفره يف املر�صحني 

وهو قيامهم باأعمال خرية واإ�صهامات اإيجابية عادت بالنفع على الدولة.
املوقع  زي���ارة  خ��الل  م��ن  اأك��ت��وب��ر،   10 ت��اري��خ  الر�صيحات حتى  ت��ق��دمي  ميكن 

الإلكروين جلائزة اأبوظبي:
.www.abudhabiawards.ae

للمرة الأوىل يف ال�سرق الأو�سط 

اأبوظبي ت�ست�سيف نزال كامريون ومكا�سكيل يف املالكمة 

جائزة اأبوظبي تنظم مناف�سة بولينج موحدة مب�ساركة مكرمي جائزة اأبوظبي بالتعاون مع االأوملبياد اخلا�س االإماراتي

Date 30/ 9/ 2022  Issue No : 13660
Defendant's Notification by Publication 

Case Management Office of Sharjah Court, The Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0006641 - Civil (Partial)

To the defendant : Yadwinder Singh - Unknown place of residence.
For notification by publication in both Arabic and English languages
Upon the case filed by / claimant : Sharjah Taxi L.L.C
Obligate the defendant to pay an amount of (18361.13 AED) Eighteen 
thousand three hundred and sixty-one dirhams and thirteen fils, and interest at 
12% from the date of Judicial claim until the date of full payment.
you are assigned to attend ahearing on 04/10/2022 in front of Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - office 
No (Case manager office No.2) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order 
to hear and examine the case mentioned above, as you are the defendant.
Judicial Services Office
Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 30/ 9/ 2022  Issue No : 13660
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Khalid Nawaz Muhammad Nawaz Payment Notification
in Case No. SHCEXCIREA2022/0001926-Civil (Partial)

To :The defendant: Khalid Nawaz Muhammad Nawaz - Address : Sharjah, Azra Area, 
Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi, Driver's Budling
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment required to be 
executed is as follows : The total amount including fees and expenses : 42778.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures 
prescribed by law against you.
Judge/ (Signed)
Hussam Uddin Hassan Mustafa Mohamad Khader
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 30/ 9/ 2022  Issue No : 13660

SHARJAH FEDERAL COURT OF APPEAL
CASE MANAGEMENT OFFICE

Notification by publication in English language
To the Appellee to attend before the Case Management Office

In the Appeal No. 1133/2022-Commercial
Based on the request of the Appellant/ Emirates Shipping L.L.C
Appellee : Cadre Management and Shipping Company DMCC
You are requested to attend in person or by attorney before the 
Case Management Office No. (3) at Sharjah Court of Appeal to 
submit a reply memo to the above-mentioned case in addition to 
all documents on Thursday corresponding to 06-10-2022 AD-in 
your capacity as the Appellee.
Case Manager
Wafa Wael Ashnina

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70472Date 30/ 9/ 2022  Issue No : 13660
Dubai Courts of First Instance

Notice by Publishing
In case No 207/2022/6629-Civil, Summary 
Considered in : Eighth Case Execution Circuit No 229
Matter of the case : In execution of the judgment rendered in case No. 
(4432/2021) Commercial Partial to order the defendant to pay the claimant 
(AED 829,120) including charges and fees.
Claimant : Century Trading FZC - Address : United Arab Emirates, Emirate of 
Dubai, First Mall - Dubai - The Sheikh Zayed Road - The H Hotel Building - 
Apartment No. 1602 - beside Grand Sheraton Dubai.
Notified Party : 1- Qarun Jairath Anup Kumar Jairath, capacity: Defendant 
Subject of Notice : The case was filed against you. The subject of the case is 
request to order the defendant to pay the claimant an amount of (AED 829,120) 
to the Claimant or to the treasury of the court.
Accordingly, the court shall take executive procedures against You in case of 
failure to comply with the mentioned decision within (15) days as of the date 
of publishing this notice.
Prepared by : Shamsa Rashid Al Falasi
Approval Date : 28/09/2022 13:22:59

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533



اجلمعة   30  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13660  
Friday    30    September    2022   -  Issue No   13660

18

الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام

اإ�صماعيل  "م"  ال��ل��واء  �صعادة  اأك���د 
ال����ق����رق����اوي رئ���ي�������س الحت����ادي����ن 
ال�صلة،  لكرة  وال��ع��رب��ي  الإم��ارات��ي 
على اأهمية التحكيم وحكام اللعبة 
بكفاءة  املباريات  اإدارة  يف  ودوره��م 
باقي  م����ع  وامل�������ص���اه���م���ة  واق�����ت�����دار 
عنا�صر املنظومة يف تطوير اللعبة 

بالإمارات والرتقاء بها.
اجتماعا  ال��ق��رق��اوي  ال��ل��واء  وعقد 

اأم�������س م���ع جل��ن��ة احل���ك���ام، وحكام 
كل  ملناق�صة  الحت���اد  مبقر  اللعبة 
اإل��ي��ه يف  م��ا يخ�صهم وي��ح��ت��اج��ون 
اإط����ار اهتمام  امل��و���ص��م احل����ايل، يف 
الحتاد بجميع عنا�صر املنظومة، 
والتي يعد التحكيم اأحد مقومات 

جناحها.
رئ��ي�����س الحت�������اد، حكام  وط���ال���ب 

ق�����ص��ارى جهدهم  ب���ب���ذل  ال��ل��ع��ب��ة 
ال�صلة  ك��رة  تطوير  يف  للم�صاهمة 
مباريات  ان���ط���الق���ة  م���ع  خ��ا���ص��ة 

ال��دوري، وذلك من خالل تطبيق 
الدقة  مبنتهى  ال��ع��دال��ة  م��ع��اي��ري 
مباريات  كل  يف  الفرق  جميع  بني 

امل�صابقات املحلية.
ال�صلة  ك�������رة  "جنحت  وق����������ال: 
جدارتها  اإث����ب����ات  يف  الإم����ارات����ي����ة 
وحققت  امل�صتويات،  خمتلف  على 
على  املتميزة  النتائج  من  العديد 
واملنتخبات،  الأن����دي����ة  م�����ص��ت��وى 
عنا�صر  كل  جهود  ت�صافر  بف�صل 
اجل��م��ي��ع ق�صارى  وب����ذل  ال��ل��ع��ب��ة. 
ج��ه��ده��م، ���ص��واء م��ن ال��الع��ب��ني اأو 
امل��درب��ني وكذلك احل��ك��ام، ويتعني 
موا�صلة هذه اجلهود للحفاظ على 
التميز". واأ�صاف: "يهمنا احلفاظ 
ع��ل��ى اإي��ق��اع ه���ذا ال��ت��ط��ور، مبزيد 
خا�صة  الإيجابية،  اخل��ط��وات  من 

دائما  ح��ري�����س  ال�����ص��ل��ة  احت����اد  اأن 
املواهب  �صقل  فر�س  توفري  على 
والتحكيمية".  والإداري����ة  الفنية 
وق��ب��ل ه���ذا الج��ت��م��اع، �صهد مقر 
الحتاد اجتماعا اآخر بني د. منري 
بن احلبيب املدير الفني لالحتاد، 

وح�����ص��ني ال��ب��ل��و���ص��ي رئ��ي�����س جلنة 
وجميع  بالحتاد،  التحكيم  �صوؤون 
اأندية كرة ال�صلة،  مدربي واإداريي 
التي  ال���ت���ع���دي���الت  ����ص���رح  ف��ي��ه  مت 
طراأت على القانون الدويل للعبة 

وال�صوابط الفنية اجلديدة.

•• دبي-وام

�صاحب  وت��وج��ه��ات  روؤى  م��ع  متا�صياً 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اإىل تر�صيخ  "رعاه اهلل"، الرامية  دبي 
مكانة دولة الإمارات ورفع تناف�صيتها 
فيها  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  �صمن 
املرتبطة  ل���ص��ي��م��ا  ال��ري��ا���ص��ة،  ق��ط��اع 
اأهمها  وم��ن  املنطقة  وت��اري��خ  بثقافة 
ال�صيخ  �صمو  وجهه  ال�صقور،  �صباقات 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
الدويل  بتاأ�صي�س الحتاد  دبي،  لإمارة 

كجهة  ال�صقور  و�صباقات  لريا�صات 
ريا�صية دولية م�صتقلة تدعم وتخدم 
ب�صباقات  املرتبطة  الريا�صات  جميع 
ال�صقور، على اأن تكون دولة الإمارات 

مقراً دائماً له.
وثّمن �صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم رئي�س احتاد الإمارات 
رئي�س  ل��ل�����ص��ق��ور  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
توجيهات  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
تاأتي  وال���ت���ي  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و 
يف  الر�صيدة  قيادتنا  دعم  على  تاأكيداً 

بتاريخ  املرتبطة  الريا�صات  ا�صتدامة 
�صباقات  اأبرزها  ومن  املنطقة  وثقافة 
تاأ�صيل  يف  رائ���دة  وكخطوة  ال�صقور، 
على  لت�صبح  ون�صرها  الريا�صة  ه��ذه 

قائمة الريا�صات العاملية.
وق���ال ���ص��م��وه : " م��ا���ص��ون يف حتقيق 
قيادتنا  بثقة  الإجن������ازات  م��ن  امل��زي��د 
ال��ر���ص��ي��دة، ال��ت��ي ت��دع��م مم��ار���ص��ة هذه 
الريا�صة وتعزز م�صريتها وكل ما هو 
لها و�صمان  الثقايف  باملوروث  مرتبط 
م�صتوى  على  ون�صرها  ا�صتمراريتها 

دوره�����ا يف توطيد  وت��ر���ص��ي��خ  ال���ع���امل، 
والحتفاء  ال�����ص��ع��وب  ب���ني  ال��ت��وا���ص��ل 
وللمنطقة  لدولتنا  الثقايف  ب��امل��وروث 
ك����ل����ل مب����م����ار�����ص����ة ه�������ذه ال���ري���ا����ص���ة 

العريقة".
تاأ�صي�س  " ي��ه��دف  ���ص��م��وه:  واأ����ص���اف 
و�صباقات  لريا�صات  ال���دويل  الحت���اد 
ممار�صة  ودع��م  ت�صجيع  اإىل  ال�صقور 
ب�صورة تنظيمية  هذه الريا�صة عاملياً 
التناف�صية  واملبادئ  القواعد  �صوء  يف 
وال��ق��ي��م ال��ري��ا���ص��ي��ة، ل��ي��ك��ون الحت���اد 

مبا  ال�����ص��ب��اق��ات  ل��ه��ذه  الأول  امل���رج���ع 
ي�صهم باحلفاظ على ريا�صة ال�صقور 
خطوة   - وا�صتدامتها".  ال��ع��ري��ق��ة 
ال�صيخ زايد  رائ��دة. من جانبه، رّح��ب 
نائب  نهيان،  اآل  حمدان  بن  حمد  بن 
رئي�س احتاد الإمارات العربية املتحدة 
لل�صقور بهذه اخلطوة الرائدة الرامية 
لر�صيخ اأ�ص�س جديدة لالرتقاء بهذه 
الريا�صة اإىل م�صتويات عاملية ويعك�س 
اله���ت���م���ام والإق�����ب�����ال امل���ت���زاي���د على 
كافة  يف  ح�صورها  ويعزز  ممار�صتها، 

الوطنية والدولية  الريا�صية  املحافل 
املوؤ�ص�س  ال���وال���د  روؤي�����ة  م���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
اآل  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ  له  املغفور 
وم�صرية   ،" ث���راه  اهلل  طيب   " نهيان 
ال�صمو  �صاحب  يكملها  التي  العطاء 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�صموه  مانحاً  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
لل�صقارين  واله���ت���م���ام  ال��ع��ن��اي��ة  ك���ل 
" ت��ويل حكومة  واأ���ص��اف:  وال�صقور. 
دول���ة الإم�����ارات اه��ت��م��ام��اً ب��ال��غ��اً بهذه 
الدعم  اأوج���ه  كافة  بتوفري  الريا�صة 

واللوج�صتي،  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  امل�������ادي 
ال�صقور  و�صباقات  ريا�صات  وحتظى 
جماهريي  واإق���ب���ال  وا���ص��ع��ة  ب�صعبية 
اأول بطولة برعاية  اإطالق  كبري منذ 
�صمو ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
 2003 ال���ع���ام  يف  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
�صنوياً  ُتنّظم  حيث  هذا،  يومنا  وحتى 
اأك����ر م��ن ع�����ص��ر ب��ط��ولت ر���ص��م��ي��ة يف 
ال��دول��ة وي�����ص��ارك فيها م��ا ي��زي��د على 
2000 �صقار من خمتلف اجلن�صيات 

واأكر من 5000 �صقر.

م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ص��ح را���ص��د م��ب��ارك بن 
مرخان، الأمني العام لحتاد الإمارات 
عددا  اأن  لل�صقور  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات  اجل���ه���ات  م���ن 
وال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ص��ق��ور اأك����دت 
الإم�����ارات  دول���ة  لتاأ�صي�س  م��واف��ق��ت��ه��ا 
و�صباقات  لريا�صات  ال���دويل  الحت���اد 
ال�������ص���ق���ور، واأن������ه ����ص���وف ي��ت��م اإر����ص���ال 
املوؤيدة  للجهات  الر�صمية  ال��دع��وات 
قبل  م��ن  ال�صقور  بريا�صات  واملعنية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  احت�����اد 
لل�صقور خالل الفرة القادمة وذلك 
حل�صور الجتماع التاأ�صي�صي لالحتاد 
انطالق  موعد  مع  بالتزامن  ال��دويل 
بطولة كاأ�س احتاد الإمارات ل�صباقات 
دي�صمرب  يف  لإقامتها  املقرر  ال�صقور 

دبي. اإمارة  يف   2022

ودعم قيادتنا الر�سيدة   لروؤية  ا�ستكمال  ياأتي  الدويل  الحتاد  تاأ�سي�س   : حممد  بن  • اأحمد 
لالرتقاء بريا�سات و�سباقات ال�سقور اإىل العاملية رائدة  خطوة  الدويل  الحتاد   : حمد  بن  • زايد 

حمدان بن حممد يوجه بتاأ�سي�س االحتاد الدويل لريا�سات و�سباقات ال�سقور

•• اأبوظبي-وام

يف  بامل�صاركة  �صعادته  عن  اأون��ي��ل  �صاكيل  الأمريكي  ال�صلة  ك��رة  اأ�صطورة  اأع��رب 
للمحرفني  الأمريكي  ال�صلة  كرة  لدوري  تنظيم مباراتني متهيديتني  فعالية 

اأبوظبي. NBAبالعا�صمة 
ويلتقي فريقا اأتالنتا هوك�س وميلووكي باك�س الفائز بلقب البطولة يف 2021 
يومي 6 و8 اأكتوبر املقبل على �صالة "الحتاد اآرينا" بجزيرة يا�س، وذلك للمرة 

الأوىل يف منطقة اخلليج العربي.
ال�صلة  ل��دوري  املو�صم اجلديد  انطالق  �صهر على  اأقل من  املباراتان قبل  وتقام 
الأمريكي للمحرفني، وذلك يف اإطار �صراكة ا�صراتيجية متتد ل�صنوات عديدة 
مقبلة بني دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي والرابطة الوطنية لكرة ال�صلة 

الأمريكية.
وال�صفري  م��رات   4 للمحرفني  الأمريكي  ال���دوري  بلقب  الفائز  اأون��ي��ل،  وق��ال 
الر�صمي للحدث: "ي�صكل لقاء جنوم الفريقني ومتابعتهم مبا�صرة م�صدر اإلهام 
وحما�س جلمهور اأبوظبي واملنطقة، ومما ل �صك فيه اأن هذه املباريات �صتدعم 

تطور ريا�صة كرة ال�صلة يف دولة الإمارات".
وخارجها،  املتحدة  الوليات  من  النجوم،  من  نخبًة  الفريقان  "ي�صم  واأو�صح: 
وت�صاهم ا�صت�صافة اأف�صل الالعبني، مثل ياني�س اأنتيتوكومنبو وتراي يوجن، يف 
ا�صتقطاب اهتمام املزيد من اجلماهري، مع توفري من�صة لإعداد جيل جديد من 

املواهب وتو�صيع قاعدة ممار�صة اللعبة".
املو�صم، وخا�صة  التمهيدية حمطًة مهمة قبل بداية  املباريات  "متثل  واأ�صاف: 
ُتعّد فر�صًة لختبار خطط ومواقف تناف�صية  ال�صباب واجل��دد؛ حيث  لالعبني 

يف اأجواء ت�صبه اإىل حد كبري املباريات الر�صمية، بعيداً عن التدريبات اليومية. 
ويطمح هوؤلء النجوم لتقدمي عرو�ٍس ُتر�صي ع�ّصاق الريا�صة يف اأبوظبي".

ال�صلة  لكرة  الوطنية  الرابطة  لتاأ�صي�س   75 الذكرى  فريق  اأونيل، ع�صو  واأك��د 
الأمريكية، ح�صوره املباراتني يف اأبو ظبي، وكذلك امل�صاركة يف برامج وجل�صات 
اأ�صبوع  خ��الل  اجل��م��ه��ور  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  وف��ع��ال��ي��ات  وال�����ص��ب��اب  النا�صئني  تطوير 

املباريات.
مل�صاهري  "ناي�صميث" التذكارية  قاعة  �صمن  اختياره  مت  الذي  اأونيل،  وُي�صارك 
كرة ال�صلة، اأي�صاً يف فعاليات منطقة جمهور دوري ال�صلة الأمريكي للمحرفني، 
حافاًل  ج��دوًل  وحتت�صن  ال�صعديات،  مبنارة  اأكتوبر   9 اإىل   5 من  تقام  والتي 
واحلفالت  الرفيهية  والتجارب  الإلكرونية  والألعاب  الريا�صية  بالتحديات 

والعرو�س الفنية الر�صمية لفرق الرابطة، بح�صور كوكبة من الأ�صاطري.

اأونيل: مباريات NBA باأبوظبي م�سدر اإلهام للجماهري  

القرقاوي: حكام كرة ال�سلة عن�سر اأ�سا�سي يف االرتقاء باللعبة  

اإخط��ار العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

)"البنك"(  كوجن(  هوجن  يف  فرعه  خالل  من  )املُمثل  يف  اإن  اأمرو  اإن  بي  اأيه  بنك  اأ�سدر   ،2022 �سبتمرب   20 يف 
اإخطاًرا بنيته يف اإيقاف خطة �سندوق الدخار ملوظفي بنك اأيه بي اإن اأمرو اإن يف هوجن كوجن )"اخلطة"( وفًقا 
للقاعدة 21)اأ( من عقد اإدارة الأموال والقواعد التي ت�سكل اخلطة وتنظمها.  ُيعلن الإخطار باأنه ل يزال هناك 
مزايا غري ُمطالب بها يف اخلطة مببلغ اإجمايل قدره 242،495.34 دولر هوجن كوجن كما يف 20 �سبتمرب 2022 
و�سركة  ليمتد  )اآ�سيا(  كومباين  تر�ست  كندا  اأوف  بنك  رويال  لدى  بها  واملحتفظ  بها"(  املُطالب  غري  )"املزايا 
"الأمناء"(،  اإليهما مًعا فيما يلي با�سم  اأمناء اخلطة )ُي�سار  برين�سبال تر�ست كومباين )اآ�سيا( ليمتد، ب�سفتهما 

نيابة عن بع�س اأع�ساء اخلط )الواردة تفا�سيلهم يف البيان املرفق بهذه الوثيقة(.
يجب على الأ�سخا�س الذين يجدون تفا�سيلهم يف البيان املرفق اأو لديهم ح�س�س يف املزايا غري املطالب بها )على 
�سبيل املثال، ب�سفتهم منفذ و�سية اأو مدير تركة ع�سو متوفى يف اخلطة ممن تظهر تفا�سيلهم يف البيان املرفق( 
الت�سال بالأمناء على الرقم  3146 2848 852 + )ال�سيدة وونغ( لدى رويال بنك اأوف كندا تر�ست كومباين 
)اآ�سيا( ليمتد و 1233 2827 852 + ل�سركة برين�سبال تر�ست كومباين )اآ�سيا( ليمتد يف غ�سون ثالثة اأ�سهر 
من تاريخ هذا الإخطار، اأي بحلول 30 دي�سمرب 2022. بعد انتهاء فرتة الثالثة اأ�سهر، �سيقدم الأمناء طلًبا باأن 
يتم دفع هذا اجلزء من املزايا غري املطالب به والذي ل يزال غري مطالب به يف املحكمة وفقًا للق�سمني 62 و104 

من “نظام الأمناء” )الف�سل 29 من قوانني هونغ كونغ( يف وقت لحق. بتاريخ 30 �سبتمرب 2022 
رويال بنك اأوف كندا تر�ست كومباين )اآ�سيا( ليمتد
برين�سبال تر�ست )اآ�سيا( ليمتد
ب�سفتهما الأمناء على اخلطة

2

5

5
)FAN DAVID CHING (O5480

)NG CHI FEI GERALD(S7905 
)LIM SAE WHAN(R4903 
 )LUNG FRANK (L4840 

)LO KIN CHEUNG KENNETH(K6730
)IENAGA YUJI (R4414 
)CHEN TIAN(G2089 

)VOHRA PUNEET KUMAR(R4533 
)TZOU CHI HSIN(M1775 

)NG KAM CHUEN(
 )MCMILLAN ROBERT EDWARD(K1686 

)HU JUNBO (R5470 
-)LIN YEN-HSI (21381 

)LEUNG HOI HAY (
)KWAN WAI CHEONG (

)LAI TIN CHI (
)CHEN TIAN(G2089 

 )MALL MAN MOHAN (P0547 
)BOOTH GRAEME WAYNE (R0070 

)SARRAN WILLIAM PATRICK (R3530 
)YOON DONG HYUK (R5032

)VOHRA PUNEET KUMAR(R4533 
)LEE HOK WEI(R3819
)SINHA KIRTI (F2731 

)NI ZHENGCHANG (S2669
)CHEW EWEN (A1307 

)NORTHWOOD LENE 
MOLLEBYGGER (

P7598 

)SCHRAM HENDRIK PIETER 
CORNELIS (

NL179 

3

)CARLIER BARBARA 
WILHELMINA HELENA (

R5527

)IENAGA YUJI (R4414 
)TANG SHIU CHING (K1695 
)CHEUNG YUEN LING (D4536

)GUEZENEC CELINE MARIE 
GENEVIE (

03RHG 

)MOON JI HO (P9196 
)TAM WAI MUI (G4768 

)TSOI WAI HUNG (G2195 
)LAI TSZ WO (G6147 
)YIU YUET PING (

)JANG HYUK (R5081 

Yours faithfully 

King & Wood Mallesons (MENA) LLP 

اإع���الن العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
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العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2950
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/05 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده بل�س اند بر�س بيوتي بوتيك + حمدة حممد خلفان �سيف املزروعي  و او�ساف املحجوزات 

على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                  الو�سف  

 81،600                                                          معدات �سالون   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/12326

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/05 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ر�سا ح�سني كاهى خان توبا و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                     الو�سف  

 1،990                                                                       اأثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIGRIPET2022/0006203 التظلم من اأمر على عري�شة 

اإىل : اأمل عبداهلل جمعة ال�صرى - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة - هاتف رقم : 0555488702
نعلمكم باأن متظلم / ال�صور لالإ�صتثمارات �س.ذ.م.م العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي �صارع خالد بن الوليد بناية �صارع البنوك الطابق 
info@kashwanilaw. اإلكروين:  بريد   ��  043525330  : فاك�س   -  043528887  : رقم  ثابت   701 ال�صابع - مكتب رقم 
اأي جي بي اإل اإنف�صتمنت�س ذ.م.م العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي  اأحمد ك�صوانى وح�صن ك�صوانى متظلم /  املحاميني/  comبوكالة 
�صارع خالد بن الوليد بناية �صارع البنوك الطابق ال�صابع - مكتب رقم 701 ثابت رقم : 043528887 - فاك�س: 043525330 - بريد 

اإلكروين: info@kashwanilaw.com - بوكالة املحاميني/ اأحمد ك�صواين وح�صن ك�صواين 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : يلتم�س املتظلمني من عدالة املحكمة املوقرة اإ�صدار اأمرها بالآتي:

اأول ً: احلكم بقبول التظلم �صكال ً لرفعه م�صتوفيا ً �صروطه القانونية.
ثانيا : احلكم باإلغاء الأمر ال�صادر على العري�صة رقم 2022/5963 حجز حتفظي والق�صاء ب�:

الأمر باإيقاع احلجز التحفظي يف حدود مبلغ مائة مليون درهم قيمة ال�صركة املحكوم مبلكيتها للمتظلمتني على:
العامة ذ م م رخ�صة جتارية رقم )624720( لدى دائرة  اأي جي بي ال للتجارة  املتظلم �صدها الأوىل �صركة  التجارية لل�صركة  - الرخ�صة 

التنمية القت�صادية بال�صارقة وبو�صع ا�صارة احلجز عليها وبعدم الت�صرف يف ح�ص�صها.
- الأر�صدة واحل�صابات امل�صرفية العائدة وامل�صجلة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي جي بي ال للتجارة العامة �س. ذ.م.م  لدى البنوك التالية 
)م�صرف عجمان ح�صاب رقم )011046449010( - بنك اأبوظبي التجاري ح�صاب رقم )1135350982001( - البنك العربي املتحد 
ح�صاب رقم )1022014980001( - م�صرف المارات ال�صالمي - الأ�صهم العائدة وامل�صجلة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي جي بي 
ال للتجارة العامة �س. ذ. م. م لدى �صوق دبي املايل و�صوق ابو ظبي املايل - والعقارات اململوكة وامل�صجلة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي 
جي بي ال للتجارة العامة �س. ذ. م. م لدى دائرة الت�صجيل العقاري باإمارة ال�صارقة ودائرة الرا�صي والمالك باإمارة دبي. - واملركبات امل�صجلة 
والعائدة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي جي بي ال للتجارة العامة �س. ذ. م. م لدى اإدارة تراخي�س الآليات وال�صائقني ب�صرطة ال�صارقة 

وهيئة الطرق واملوا�صالت باإمارة دبي. ثانيا ً : ت�صمني املتظلم �صدهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
احتياطيا ً: الت�صريح مبخاطبة )م�صرف عجمان لال�صتعالم عن احل�صاب اململوك لل�صركة املتظلم �صدها الأوىل رقم )011046449010( 
املتظلم  لل�صركة  اململوك  احل�صاب  عن  لال�صتعالم  التجاري  اأبوظبي  بنك  مبخاطبة  والت�صريح  ال�صركة.  لهذه  املتظلمتني  مبلكية  املحكوم 
�صدها الأوىل ح�صاب رقم )1135350982001( املحكوم مبلكية املتظلمتني لهذه ال�صركة. - والت�صريح مبخاطبة البنك العربي املتحد 
لهذه  املتظلمتني  مبلكية  املحكوم   )1022014980001( رقم  ح�صاب  الأوىل  �صدها  املتظلم  لل�صركة  اململوك  احل�صاب  عن  لال�صتعالم 
املوافق  يوم  الإحتادية �صباح  ال�صارقه  الثانية حمكمة  الدائرة   - المر على عرائ�س  دائرة  الدائرة  اأمام  عليكم احل�صور  يتوجب  لذا  ال�صركة. 
اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن  اأو  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ويف حالة عدم ح�صوركم  ال�صاعة   2022/10/12

املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIGRIPET2022/0006203 التظلم من اأمر على عري�شة 

اإىل : اميان عبداهلل جمعة ال�صرى - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة - القرائن - هاتف رقم : 0509783333
نعلمكم باأن متظلم / ال�صور لالإ�صتثمارات �س.ذ.م.م العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي �صارع خالد بن الوليد بناية �صارع البنوك الطابق 
info@kashwanilaw. اإلكروين:  بريد   -  043525330  : فاك�س   -  043528887  : رقم  ثابت  ال�صابع - مكتب رقم 701 

اأي جي بي اإل اإنف�صتمنت�س ذ.م.م العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي  اأحمد ك�صوانى وح�صن ك�صوانى متظلم /  املحاميني/  comبوكالة 
�صارع خالد بن الوليد بناية �صارع البنوك الطابق ال�صابع - مكتب رقم 701 ثابت رقم : 043528887 - فاك�س: 043525330 - بريد 

اإلكروين: info@kashwanilaw.com - بوكالة املحاميني/ اأحمد ك�صواين وح�صن ك�صواين 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : يلتم�س املتظلمني من عدالة املحكمة املوقرة اإ�صدار اأمرها بالآتي:

اأول ً: احلكم بقبول التظلم �صكال ً لرفعه م�صتوفيا ً �صروطه القانونية.
ثانيا : احلكم باإلغاء الأمر ال�صادر على العري�صة رقم 2022/5963 حجز حتفظي والق�صاء ب�:

الأمر باإيقاع احلجز التحفظي يف حدود مبلغ مائة مليون درهم قيمة ال�صركة املحكوم مبلكيتها للمتظلمتني على:
العامة ذ م م رخ�صة جتارية رقم )624720( لدى دائرة  اأي جي بي ال للتجارة  املتظلم �صدها الأوىل �صركة  التجارية لل�صركة  - الرخ�صة 

التنمية القت�صادية بال�صارقة وبو�صع ا�صارة احلجز عليها وبعدم الت�صرف يف ح�ص�صها.
- الأر�صدة واحل�صابات امل�صرفية العائدة وامل�صجلة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي جي بي ال للتجارة العامة �س. ذ.م.م  لدى البنوك التالية 
)م�صرف عجمان ح�صاب رقم )011046449010( - بنك اأبوظبي التجاري ح�صاب رقم )1135350982001( - البنك العربي املتحد 
ح�صاب رقم )1022014980001( - م�صرف المارات ال�صالمي - الأ�صهم العائدة وامل�صجلة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي جي بي 
ال للتجارة العامة �س. ذ. م. م لدى �صوق دبي املايل و�صوق ابو ظبي املايل - والعقارات اململوكة وامل�صجلة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي 
جي بي ال للتجارة العامة �س. ذ. م. م لدى دائرة الت�صجيل العقاري باإمارة ال�صارقة ودائرة الرا�صي والمالك باإمارة دبي. - واملركبات امل�صجلة 
والعائدة با�صم املتظلم �صدها الأوىل �صركة اأي جي بي ال للتجارة العامة �س. ذ. م. م لدى اإدارة تراخي�س الآليات وال�صائقني ب�صرطة ال�صارقة 

وهيئة الطرق واملوا�صالت باإمارة دبي. ثانيا ً : ت�صمني املتظلم �صدهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
احتياطيا ً: الت�صريح مبخاطبة )م�صرف عجمان لال�صتعالم عن احل�صاب اململوك لل�صركة املتظلم �صدها الأوىل رقم )011046449010( 
املتظلم  لل�صركة  اململوك  احل�صاب  عن  لال�صتعالم  التجاري  اأبوظبي  بنك  مبخاطبة  والت�صريح  ال�صركة.  لهذه  املتظلمتني  مبلكية  املحكوم 
�صدها الأوىل ح�صاب رقم )1135350982001( املحكوم مبلكية املتظلمتني لهذه ال�صركة. - والت�صريح مبخاطبة البنك العربي املتحد 
لهذه  املتظلمتني  مبلكية  املحكوم   )1022014980001( رقم  ح�صاب  الأوىل  �صدها  املتظلم  لل�صركة  اململوك  احل�صاب  عن  لال�صتعالم 
املوافق  يوم  الإحتادية �صباح  ال�صارقه  الثانية حمكمة  الدائرة   - المر على عرائ�س  دائرة  الدائرة  اأمام  عليكم احل�صور  يتوجب  لذا  ال�صركة. 
اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن  اأو  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ويف حالة عدم ح�صوركم  ال�صاعة   2022/10/12

املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د زبري 
ح�صن حممد بابل ، بنغالدي�س   
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)0645083EH(  رق���م 

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

 0506661889

فقدان جواز �سفر

افيلي�س  ل��ي��ا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ال����ف����ل����ب����ني   ، ج��������ون��������ي��������دو 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)A6606311P(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0543683087

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / طلحه غ�صنفر 
باك�صتان     ، ع���ل���ى  غ�����ص��ن��ف��ر 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)BD4124173(  رق���م 

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

    0563083810

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و / وات������ى بت  ف���ق���د 
اندوني�صيا     ، ب��ارج��ى  اج���ى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )b4699408( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0501224467

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / اينى بت �صوبكى، 

ان��دون��ي�����ص��ي��ا اجل��ن�����ص��ي��ة ج���واز 

 )C7434667( صفره رقم�

يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه 

بال�صفارة الندوني�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة ال����ص���ه���م رق��م
 N C T H 1 2 1 9 7 5
ب��ا���ص��م / ���ص��ع��ي��د م���ب���ارك مني 
املن�صوري، �صادرة من املوؤ�ص�صة 
والفنادق    لل�صياحة  الوطنية 
�صهم   408،637 وع���دده���ا 
الت�صال  ي��ج��ده��ا  م���ن  وع��ل��ى 

بالرقم 0504442429 

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة ال����ص���ه���م رقم 
 ASMAK1718033
مبارك  �صعيد  فاطمة   / با�صم 
اجلابري ، �صادرة من ال�صركة 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ق���اب�������ص���ة �����س م ع 
وعلى  �صهم   1200 وع��دده��ا 
بالرقم  الت�����ص��ال  يجدها  م��ن 

 0543333403

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17274( 

 ، اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�صفته  عبدالنبي حممد  ال�صيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�صالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�صدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�صالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : فريال احمد ملك ملك غالم فريد - باك�صتاين اجلن�صية وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة عجمان - فيال رقم 1 رقم الهاتف 

املتحرك : 0508582086 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )12540.43( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )12540.43( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد 
املبلغ املر�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الج��راءات القانونية على 

املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017ف�سي جاك ا�س B3عجمان20046
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار ، وال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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ملعبه  على  املت�صدر  ج��رم��ان  �صان  باري�س  ي�صتقبل 
بارك دي بران�س فريق ني�س يف اأول مواجهة للمدرب 
ال�صابق منذ و�صوله  كري�صتوف غالتييه �صد فريقه 
مناف�صات  �صمن  وذل���ك  ال��ف��رن�����ص��ي��ة،  العا�صمة  اىل 

املرحلة التا�صعة من الدوري املحلي ال�صبت.
خ��الل ثالث  ني�س  �صباك  ه��ز  ج��رم��ان يف  �صان  ف�صل 
خالل  فيها  مبا  املا�صي،  املو�صم  ني�س  �صد  مباريات 
ثمن  ال��دور  من  الرجيح  بركالت  املفاجئ  خروجه 
لكنه  اجلنوبي،  الفريق  اأم��ام  فرن�صا  لكاأ�س  النهائي 

يدك �صباك خ�صومه باأهداف غزيرة هذا املو�صم.
ك��ي��ل��ي��ان مبابي،  امل���وؤل���ف م��ن  امل��ق��دم��ة  ث��الث��ي  �صجل 
 27 مي�صي  ليونيل  والرجنتيني  نيمار  ال��ربازي��ل��ي 
هدًفا هذا املو�صم يف جميع امل�صابقات مع النادي، كما 
وجدوا جميعهم طريقهم اىل ال�صباك خالل النافذة 

الدولية الخرية.
انت�صارات  �صبعة  مع  ل��ل��دوري  القوية  بدايتهم  رغ��م 
فقط  نقطتني  بفارق  غالتييه  رج��ال  يتقدم  وتعادل، 
ع���ن ال���غ���رمي ال��ت��ق��ل��ي��دي م��ر���ص��ي��ل��ي��ا ���ص��اح��ب املركز 

الثاين.
لعتالء  اجلنوبي  للفريق  �صانحة  الفر�صة  �صتكون 
يق�س  عندما  جرمان  �صان  على  وال�صغط  ال�صدارة 
الرابع  اأجنيه  م�صيفه  �صد  اجلمعة  املرحلة  �صريط 

ع�صر.
نتائجه  موا�صلة  يف  ج��رم��ان  �صان  ي��اأم��ل  جهته،  م��ن 
مبارتيه  يف  -1�صفر  بفوز  اكتفائه  رغ��م  اليجابية 
اىل  التوجه  قبل  ول��ي��ون(  بري�صت  )�صد  الخ��ريت��ني 
الثالثة من دور  الربتغال ملواجهة بنفيكا يف اجلولة 
املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا الربعاء يف لقاء هام 

ل�صدارة املجموعة.
كان من املتوقع اأن يناف�س ني�س، املدعوم من امللياردير 
املتقدمة  امل���راك���ز  يف  رات��ك��ل��ي��ف،  ج��ي��م  ال���ربي���ط���اين 

املو�صم،  ه��ذا  الب��ط��ال  دوري  اىل  امل��وؤه��ل��ة 
فيه  �صم  ن�صيط  انتقالت  �صوق  بعد 

ال��دمن��ارك��ي كا�صرب  احل��ار���س 
�صمايكل من ل�صير �صيتي 

والويلزي  الن���ك���ل���ي���زي 
لع���ب  رام�������ص���ي  اآرون 
ورو�س  ال�صابق  اأر�صنال 
لعب  ال���������ذي  ب����ارك����ل����ي 

لت�صل�صي.
املدرب  قيادة  حتت  ولكن 

اجل������دي������د ال�������ص���وي�������ص���ري 
ل��و���ص��ي��ان ف��اف��ر ال���ذي خلف 

رحيل  اإث���������ر  غ���ال���ت���ي���ي���ه 

الخري مع نهاية املو�صم املا�صي، لتويل املهمة للمرة 
الثانية يف الفريق اجلنوبي "بعد 2018-2016"، 
الفوز يف مباراتني فقط  الطموح من  الفريق  متكن 
ُبعد  على  ع�صر  الثالث  املركز  ويحتل  �صت  اأ�صل  من 

نقطتني من منطقة الهبوط.
اجلديد  م��درب��ه  بقيادة  مر�صيليا  يتاألق  جهته،  م��ن 
اأي هزمية مع �صتة  اإيغور تودور ومل يتلق  الكرواتي 

انت�صارات وتعادلني.
اأهداف  اأرب��ع��ة  �صان�صي�س  األك�صي�س  الت�صيلي  �صجل 
اإنر  م��ن  و�صوله  منذ  ال���دوري  يف  مباريات  �صبع  يف 
ال�����ص��ي��ف م���ق���اب���ل ث���الث���ة للظهري  الي����ط����ايل ه�����ذا 

الربتغايل نونو تافاري�س املعار من اأر�صنال.
ورغم �صعوبة المر، ياأمل مر�صيليا الباحث عن لقب 
اأول يف الدوري الفرن�صي منذ 2010 يف مفاجاأة �صان 

جرمان واأل يحل و�صيًفا له للمو�صم الثاين توالًيا.
ويف اأبرز املباريات، يلتقي لوريان الثالث الباحث عن 

فوزه اخلام�س توالًيا مع �صيفه ليل الأحد.
اأما لن�س الرابع ف�صيكون �صجله اخلايل من الهزائم 
ل��ي��ون يف  امل��و���ص��م حت��ت اخل��ط��ر عندما ي�صتقبل  ه��ذا 
ختام املرحلة الأح��د، علًما ان الخري ي�صعى لتفادي 

خ�صارة رابعة توالًيا بعد بداية قوية للمو�صم.
اأ�صا�صًيا  بولكا  مارت�صني  البولندي  احل��ار���س  ���ص��ارك 
مع ني�س يف املباراة الخرية من الدوري قبل النافذة 
على  اأجنيه" وذل��ك  �صد  -1�صفر  "خ�صارة  الدولية 
اأ�صا�صًيا منذ و�صوله هذا  ح�صاب �صمايكل الذي لعب 

ال�صيف.
مرمى  ح��ار���س  اأن  فرن�صية  اإع��الم��ي��ة  تقارير  زعمت 
تبديل  غرفة  يف  زع��زع��ة  اأث���ار  ال�صابق  �صيتي  لي�صر 

املالب�س منذ و�صوله.
الآن  حتى  م�صريته  يف  بولكا  حل��ظ��ات  اأف�����ص��ل  ك��ان��ت 
خالل مباراة ثمن نهائي كاأ�س فرن�صا املو�صم املا�صي 
ت�صدى  عندما  ال�صبت،  مناف�صه  ج��رم��ان،  �صان  �صد 
املناف�صة،  من  ليق�صيه  ترجيحيتني  لركلتني 
العا�صمة  كان معاًرا من فريق  اأنه  علًما 
بالذات اىل ني�س قبل اأن ي�صمه الخري 

ب�صفقة دائمة هذا ال�صيف.
ج��ان- ف��ق��ط  اح��ت��اج��ه��ا  ث����واٍن   -  9

خالل  يطرد  اأن  قبل  توديبو  كلري 
ف���وز ف��ري��ق��ه اأجن���ي���ه ���ص��د ن��ي�����س يف 

املباراة الأخرية.
ال����دوري  يف  ح��م��راء  ب��ط��اق��ة   -  34
 14 الآن،  حتى  املو�صم  هذا  الفرن�صي 
اأكر من ال��دوري الإ�صباين و30 اأكر 

من الدوري النكليزي.
 11 يف  جرمان  �صان  �صجلها  هدًفا   -  35
امل�������ص���اب���ق���ات هذا  م����ب����اراة يف ج��م��ي��ع 

املو�صم.

لقب  على  هيمنته  خالل  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات  يف  ميونيخ  بايرن  عن  الأزم��ة  �صبح  غاب 
ال��دوري الأمل��اين يف كرة القدم، حتى عندما كان يهدر النقاط، لكن مع تراجعه اإىل املركز 

اخلام�س بعد �صبع مباريات دق ناقو�س اخلطر رمبا يف اأروقة النادي البافاري.
ي�صت�صيف الفريق اجلريح مناف�صه باير ليفركوزن �صاحب املركز اخلام�س ع�صر "5 نقاط" 
اجلمعة يف افتتاح مناف�صات املرحلة الثامنة، مع عودة عجلة املناف�صات اإىل الدوران بعد توقف 
ل�صبوعني ب�صبب النافذة الدولية، مع �صجٍل خاٍل من النت�صارات منذ منت�صف اآب-اأغ�صط�س 

وهي حالة مل يعتد عليها منذ �صنوات طويلة.
مل يح�صد بايرن �صوى 3 نقاط من مبارياته الأربع الأخرية، اذ �صقط يف فخ التعادل اأمام 
1-1 يف املرحلتني الرابعة  كل من بورو�صيا مون�صنغالدباخ واأونيون برلني بالنتيجة ذاتها 
وهي  �صفر1-،  اأوغ�صبورغ  اأم��ام  يخ�صر  اأن  قبل  ال�صاد�صة،  يف   2-2 و�صتوتغارت  واخلام�صة 

�صابقة يف تاريخ هذا النادي العريق منذ 21 عاماً.
ويعك�س الوافد اجلديد املهاجم ال�صنغايل مانيه "ال�صامت" عن التهديف �صورة وا�صحة عن 
معاناة بايرن، حيث مل يتمكن جنم ليفربول النكليزي ال�صابق من هز ال�صباك يف املباريات 
اخلم�س الأخ��رية، يف حني كان �صجل خم�صة اأه��داف يف مبارياته ال�صت الأوىل منذ و�صوله 

اإىل بافاريا.
للمهاجم  البو�صني ح�صن �صاحلميدجيت�س دعمه  البافاري  للنادي  الريا�صي  املدير  واأبدى 
واأ�صاف  الأملاين"،  ال��دوري  للتاأقلم على متطلبات  الوقت  "يحتاج بع�س  اأنه  الدويل موؤكداً 
الالعب ال�صابق الذي انتقل من بلده البو�صنة ليلعب مع هامبورغ عندما كان يبلغ 15 عاماً 
ل�صحيفة �صبورت بيلد "اأعرف ما يعنيه اأن تكون لعباً جديداً يف فريق، يف بلد اآخر، مدينة 

اأخرى، مع ثقافة كرة قدم خمتلفة قلياًل".
اأر�س  على  ذل��ك  و�صرنى  قريباً  �صيء  كل  على  �صيعتاد  تعلم،  مرحلة  يف  "�صاديو  واأردف 

امللعب".
"�صرنى  الأرب��ع��اء  هايرن  هربرت  ميونيخ  بايرن  رئي�س  وع��د  ذات��ه،  ال�صياق  و�صمن 

بايرن  اأن  م��وؤك��داً  يفوز"،  كيف  يعرف  فريق  اجلمعة.  بالكامل  خمتلفاً  فريقاً 
ليفركوزن. �صيفه  بقوة" �صد  "�صريّد 

طرحت ال�صحافة املحلية العديد من ال�صئلة حول م�صري مدرب بايرن 
�صعبة،  ف��رات  يعي�س  ال��ذي  عاماً"   35" ناغل�صمان  يوليان  ال�صاب 

من  اأك��ر  منذ  انت�صارات  دون  من  �صل�صلة  ب��اأط��ول  مير  فريق  مع 
عقدين.

عن  الق��ال��ة  مق�صلة  �صاحلميدجيت�س  اأبعد  ناحيته،  من 
رقبة مدربه اذ قال الأربعاء اإن ناغل�صمان "ل يتعر�س 

رغم  النادي  الإطالق" يف  على  داخلية  ل�صغوط 
اأن ال��ف��ري��ق ي��ت��اأخ��ر ب��ف��ارق خم�س ن��ق��اط عن 

املت�صدر اأونيون برلني.
توما�س  ����ص���ب���ح  ف�������اإن  ذل�������ك،  رغ������م 

ت���وخ���ل ال������ذي ول�����د ع���ل���ى بعد 
بلدة  يف  فقط  واح���دة  �صاعة 

واملقال  ال��ب��اف��اري��ة  ك��ومل��ب��اخ 
ت�صل�صي  م���ع  م��ن�����ص��ب��ه  م���ن 

الن��ك��ل��ي��زي ي���ل���وح يف الأف����ق 
ناغل�صمان  م�صتقبل  وي���ه���دد 

البافاري  ال����ن����ادي  ادارة  ومي���ن���ح 
الكثري للتفكري فيه.

اذ  �صعبة  بفرة  ليفركوزن  مي��ّر  وب����دوره، 
�صبع يف  اأ�صل  يتيمة من  �صوى مبباراة  مل يفز 

اأرب��ع، كما خرج  اإثنتني وخ�صر يف  تعادل يف  حني 
من الأدوار الأوىل للكاأ�س املحلية.

املحلي  ال���دوري  لقب  م��ن  ليفركوزن  �صجل  ويخلو 
للبطل خم�س م��رات، كما خ�صر نهائي  اذ حّل و�صيفاً 
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يف املقلب الآخر، يعي�س اأونيون برلني املت�صدر اأف�صل حقبة له خ�صو�صاً عقب قرار مدربه 
ال�صوي�صري اأور�س في�صر الذي توىل ال�صراف عليه يف �صيف 2018 حني كان يف منت�صف 
ماركو�س  م�صاعده  م��ع  غ��ري حم���ددة  مل��دة  ع��ق��ده  لأرب��ع��اء مت��دي��د  الثانية  ال��درج��ة  ترتيب 

هوفمان.
"56 عاماً" الفائز بلقب الدوري ال�صوي�صري مرتني والكاأ�س مرة واحدة مع  �صاهم في�صر 
بازل، يف ترقية اأونيون برلني اإىل الدرجة الأوىل يف مو�صمه الأول، قبل اأن يقوده اإىل احتالل 

املركز احلادي ع�صر وال�صابع واخلام�س توالياً يف املوا�صم الالحقة يف "بوند�صليغا".
ومع مرور 7 مراحل، يت�صدر نادي العا�صمة الذي يحّل 
�صيفاً على اأينراخت فرانكفورت ال�صابع "11 نقطة" 
انت�صارات   5 17 نقطة من  بر�صيد  الفرق  ترتيب 

وتعادلني.
ق����ال ف��ي�����ص��ر "ما مت��ك��ن��ا م���ن جت��رب��ت��ه م���ع���اً خالل 

ال�صنوات القليلة املا�صية اأمر ل ي�صدق".
كما  الكلمات.  عن  التعبري  يف  �صعوبة  "اأجد  وتابع 

قلت مراراً، اأ�صعر كثرياً باأنني يف بيتي يف اأونيون".
وتعود اخل�صارة الأخرية لأونيون برلني يف الدوري 
�صقط  عندما   2022 اآذار-م��ار���س   19 اإىل 
برباعية نظيفة اأمام بايرن ميونيخ، 
انه الفريق الوحيد الذي  علماً 
امل��و���ص��م يف  ه���ذا  مل يخ�صر 

"بوند�صليغا".

غالتييه يقود �سان جرمان �سد 
فريقه ال�سابق ني�س 

بايرن ياأمل العودة اإىل االنت�سارات اأمام ليفركوزن 

بروك�صل،  يف  مقرها  يف   ،)TUE( الأوروب��ي��ة  العامة  املحكمة  �صتعقد 
جل�صة ا�صتماع عامة ال�صهر املقبل حول انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل 
مي�صي من بر�صلونة الإ�صباين اإىل باري�س �صان جريمان الفرن�صي، بعد 
رفع جمموعة من اأع�صاء النادي الكاتالوين دعوى ق�صائية �صد هذه 

ال�صفقة.
لت�صريحات  ا�صتنادا  �صري" الكاتالونية،  "كادينا  اإذاع��ة  زعمت  وح�صبما 
الدعوى  لرفع  املجموعة  ه��ذه  من  ُوك��ل  ال��ذي  برانكو،  خ��وان  املحامي 
الق�صائية، ا�صتنكرت جماهري بر�صلونة غياب ظروف امل�صاواة التناف�صية 
ب�صبب اختالفات اللوائح ال�صريبية بني الدول واحلد الأق�صى للرواتب، 

ف�صاًل عن تطبيق قاعدة ‘اللعب املايل النظيف’.

واأ�صار املحامي يف ت�صريحاته اإىل اإىل اأن املحكمة هي الهيئة الق�صائية 
تعديل يف  اإدراج  على  الأوروب��ي��ة  املفو�صية  اإجبار  على  القادرة  الوحيدة 
لكرة  الأوروب���ي  "الحتاد  اإن  العجوز، حيث  القارة  القدم يف  كرة  لوائح 

القدم ف�صل يف فر�س مواءمة".
انتهاكا قد ح��دث، فيمكنها  اأن هناك  راأت احلكمة  اإذا  اأن��ه  برانكو  واأك��د 
اإدانة كل من فرن�صا وامل�صتفيدين من العملية، ويف هذه احلالة النادي 

الباري�صي.
العام  �صيف  حر  انتقال  �صفقة  يف  انتقل  قد  الأرجنتيني  النجم  وك��ان 
مع  عقده  نهاية  بعد  ج��ريم��ان،  �صان  اإىل  "البالوغرانا"  م��ن  املا�صي 

النادي الكاتالوين.

ك�صفت �صحيفة ماركا الإ�صبانية اأن النجم الربتغايل، كري�صتيانو رونالدو، 
قرر ال�صتعانة بطبيب نف�صي ب�صبب معاناته من الكتئاب يف الفرة املا�صية. 
واأو�صحت ال�صحيفة اأن رونالدو توا�صل مع جوردان بير�صون، وهو عامل 
اأنحاء  الطبية يف جميع  املجالت  اأع��رق  يف  اأبحاثاً  ن�صر  ب��ارع  �صريري  نف�س 
اأن كري�صتيانو  اأكد  العامل. ون�صرت ال�صحيفة ت�صريحات لبير�صون الذي 

تلقى العالج وحت�صنت حالته ب�صكل كبري.

واأ�صاف: "واجه بع�س امل�صاكل يف حياته قبل ب�صعة اأ�صهر واأر�صل له �صديق 
اأحد كتبي  �صاهدها، ثم قراأ  اإنه  الفيديو اخلا�صة بي، وقال  بع�س مقاطع 

ووجده مفيداً واأبدى رغبته يف احلديث معي".
جميع  اأراين  تقريباً،  �صاعتني  مل��دة  وحتدثنا  منزله  اإىل  "ذهبت  ووا���ص��ل: 
معداته للبقاء يف حالة ممتازة، وحتدثنا عن �صركاته، وحتدثنا يف الغالب 

عما يريده يف امل�صتقبل وبع�س العقبات التي يواجهها".

ملف مي�سي اأمام املحكمة العامة االأوروبية رونالدو ي�ستعني بطبيب نف�سي 
للعالج من االكتئاب

•• دبي -الفجر

 ت�صلم العقيد الدكتور ح�صن �صهيل 
�صرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال�������ص���وي���دي 
املوانئ يف �صرطة دبي، درعا تذكارية 
ال���دويل للريا�صات  ن���ادي دب��ي  م��ن 
ل���ل���دور الكبري  ت��ق��دي��را  ال��ب��ح��ري��ة، 
العامة  للقيادة  الفاعلة  وامل�صاهمة 
ل�����ص��رط��ة دب����ي مب��خ��ت��ل��ف اإدارات����ه����ا 
خ��ا���ص��ة م��رك��ز ���ص��رط��ة امل���وان���ئ، يف 
اإجناح كافة الفعاليات التي ينظمها 

النادي.
وق����������ام حم����م����د ع������ب������داهلل ح������ارب 
لنادي  التنفيذي  املدير  الفالحي، 
دب���ي ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة، خالل 
ح��ف��ل ت��وزي��ع ���ص��ه��ادات امل�����ص��ارك��ة يف 
املتخ�ص�صة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورة 
الأولية  "الإ�صعافات  الإن����ق����اذ  يف 
املتقدمة" بتقدمي الدرع التكرميي 
املوانئ بح�صور  ملدير مركز �صرطة 
الق�صيب  اهلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  امل����ق����دم 
ال���ن���ق���ب���ي رئ���ي�������س ق�������ص���م الإن�����ق�����اذ 
البحري، والرائد خليفة الهاجري، 

والنقيب �صيف بن �صبيح الفال�صي، 
ال�صحة  م�����ص��ئ��ول  ع���ب���داهلل  ووف���ي���ق 
وال�صالمة يف النادي  وامل�صاركني يف 
الدورة التدريبية من مركز �صرطة 

املوانئ.
وح����ر�����س حم���م���د ع����ب����داهلل ح����ارب 
ال�صكر  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى  ال���ف���الح���ي، 
اجلزيل اىل القيادة العامة ل�صرطة 
النادي  م��ع  امل�صتمر  لتعاونها  دب��ي 

دورا  يلعب  اإ���ص��رات��ي��ج��ي  ك�����ص��ري��ك 
فعاليات  اإجن���اح  يف  وي�صاهم  مهما 
ال�صباقات،  ك��ل  يف  املختلفة  ال��ن��ادي 
�صرطة  مل��رك��ز  الكبري  ال���دور  مثمنا 
امل����وان����ئ مب��خ��ت��ل��ف اق�������ص���ام���ه على 
ال���دع���م والإه���ت���م���ام وامل��ت��اب��ع��ة مما 
ك�����ان ل����ه ع��ظ��ي��م الأث�������ر يف اإظ���ه���ار 
احرافية  ب�صورة  الفعاليات  كافة 
مثالية  واأج����������واء  اآم����ن����ة  ب��ي��ئ��ة  يف 

للتناف�س، وامل�صاهمة يف هذا النجاح 
اأفراد املجتمع  والدفع بالعديد من 
امل�����ص��ارك��ة وممار�صة  ع��ل��ى  ل��الإق��ب��ال 
نادي  مقر  وك��ان  ب��اأم��ان.  هواياتهم 
دبي الدويل للريا�صات البحرية يف 
ال�صياحي، قد �صهد منت�صف  امليناء 
ال�����ص��ه��ر اجل������اري وب���ال���ت���زام���ن مع 
الأولية،  لالإ�صعافات  العاملي  اليوم 
الإنقاذ  التدريبية يف  الدورة  اإنعقاد 

املتقدمة"،  الأول���ي���ة  "الإ�صعافات 
والتي تاأتي يف اإطار التعاون القائم 
ال���دويل للريا�صات  ن���ادي دب��ي  ب��ني 
ل�صرطة  العامة  والقيادة  البحرية، 
املوانئ،  �صرطة  مبركز  ممثلة  دب��ي 
ويف اإطار اجلهود املتوا�صلة لإجناح 
البحري اجلديد،  الريا�صي  املو�صم 
الثامن ع�صر من  انطلق يف  وال��ذي 
ال�صهر اجل��اري وي�صتمر حتى �صهر 
 30 مايو املقبل مت�صمنا اأكر من 
متنوعة.  بحرية  ريا�صية  فعالية 
اجلانبني  ال��������دورة  ت���ن���اول���ت  وق�����د 
ال��ن��ظ��ري وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ل��الإن��ق��اذ يف 
الإ�صعافات الأولية، باإ�صراف املدرب 
اخت�صا�صي  ع��ب��داهلل  وفيق  املعتمد 
ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة يف ن����ادي دبي 
البحرية،  ل���ل���ري���ا����ص���ات  ال��������دويل 
ومب�����ص��ارك��ة 20 ف���ردا، ت��ع��رف��وا على 
املتعلقة  امل��و���ص��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب��الإن��ق��اذ ال��ب��ح��ري، وال��ت��ع��ام��ل مع 
والبحرية  ع����ام،  ب�����ص��ك��ل  احل������وادث 
امل�صاب  وان���ع���ا����س  خ��ا���ص��ة،  ب�����ص��ف��ة 

والإجراءات املتبعة.

ال�سويدي يت�سلم درع النادي من حممد حارب

»دبي البحري« يكرم �سرطة املوانئ لدورها االإيجابي يف اإجناح املو�سم الريا�سي



العثور على جثة اأمريكية يف جبال الهماليا
عِر الأربعاء على جثة مت�صلقة اجلبال الأمريكية هيالري نيل�صون 
يف جبال الهماليا بعد يومني من اختفائها مبنحدرات جبل مانا�صلو 
يف نيبال، على ما اأعلنت اجلهة املنظمة للرحلة. وقال جيبان غيمريي 
من ”�صانغريال نيبال تريك“ التي تولت تنظيم رحلة الت�صلق لوكالة 
البحث عنها �صباح  اأج��رى عمليات  الذي  ”الفريق  اإن  بر�س  فران�س 
اأم�س الأول الأربعاء بوا�صطة مروحية، متكن من العثور على جثتها 
خميم  اإىل  اأعيدت  اجلثة  اإن  غيمريي  وق��ال  اإعادتها“.  على  ويعمل 
هيالري  وان��زل��ق��ت  ك��امت��ان��دو.  العا�صمة  اإىل  ا  ج���وًّ و�صُتنقل  البعثة 
اأع��ل��ى ج��ب��ل يف العامل،  ث��ام��ن  ت��زجًل��ا م��ن  ن��زول��ه��ا  اأث��ن��اء  نيل�صون يف 
وقاد  الثنني.  موري�صون  جيم  �صريكها  مع  القمة  اإىل  و�صولها  بعد 
موري�صون عمليات البحث وكان �صباح الأربعاء �صمن املروحية التي 
تولت الأمر. وداأبت نيل�صون البالغة 49 عاًما على ت�صلق اجلبال على 
َمدار عقدين. ويف عام 2012، كانت اأول امراأة ت�صل يف 24 �صاعة اإىل 

قمة اإيفر�صت، اأعلى جبل يف العامل، وجبل لوت�صي املجاور.

يتخليان عن ثروتهما ل�سالح اخلري
ينوي زوجان اأ�صراليان فاح�صا الراء التخلي عن معظم ثروتهما 

التي ت�صاوي مليارات الدولرات ل�صالح الأعمال اخلريية.
ق���رر ال���زوج���ان ن��ي��ك��ول واأن������درو ف��رو���ص��ت ال���ل���ذان مي��ل��ك��ان �صركة 
من  العظمى  بالغالبية  التربع  للتعدين،  ميتال”  “فورتي�صيكو 
ثروتهما التي جتاوزت 27.25 مليار دولر. بنى الزوجان ثروتهما 
بعدما اأ�ص�صا �صركة “اأناكوندا نيكل” للتعدين، واملعروفة الآن با�صم 
“دينارا ري�صور�صيز” يف عام 1994، قبل اإطالق �صركة فورتي�صيكو 
يف عام 2003. ويف اأبريل املا�صي، قالت ال�صيدة فور�صت اإنها واأندرو 
�صيتنازلن عن ثروتهما لأنهما ل يريدان اأن ُيثقل كاهل اأبنائهما 
الثالثة بعبئها، ولأنهما يريدان اأن يعتمد اأبناوؤهما على اأنف�صهم 
هذه  على  يعتمدوا  اأن  دون  طموحاتهم  وحتقيق  العي�س  ك�صب  يف 
400 مليون دولر يف  الروة الهائلة. وكان الزوجان قد تربعا ب� 
اأن  املتوقع  2019، ومن  عام  2017، و655 مليون دولر يف  عام 
مثل  ال�صخمة  امل�صاريع  بع�س  لدعم  �صنوياً  دولر  مبليار  يتربعا 
بني  الفجوة  و�صد  احل��راري  والحتبا�س  احلديثة  العبودية  اإنهاء 

�صكان اأ�صراليا الأ�صليني واملهاجرين

اأ�سرة توزع طعام الزفاف بالبطاقة ال�سخ�سية
فوجئت اأ�صرة هندية بدخول ح�صد �صخم اإىل مقر حفل زفاف اأحد 
اأبنائها، وهو ما ا�صطرها اإىل اإجبار ال�صيوف على اإخراج بطاقات 

الهوية لتناول الطعام.
ال�صخ�صية  الهوية  اإب��راز بطاقات  الأ�صرة من احلا�صرين  وطلبت 
بالدخول  ي�صمح  وك��ان  ال��زف��اف،  حفل  مدخل  عند  بهم  اخلا�صة 
الأ�صرة  اأن  كما  ف��ق��ط.  تعريف  بطاقة  ميتلكون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك 
ق�����ص��رت ت���وزي���ع ال��ط��ع��ام ع��ل��ى اأ���ص��ح��اب ال��ب��ط��اق��ات، وف��ق��ا ملوقع 

.timesnownews
ملكان  غرباء  اأ�صخا�س  باقتحام  فوجئت  الأ�صرة  اأن  املوقع  واأو�صح 
ال��ط��ع��ام لل�صيوف،  ت��ق��دمي  ال��ت��وق��ف ع��ن  ق���ررت  ال��زف��اف، عندها 
اأن  اإل  الفو�صى،  ملواجهة  ال�صخ�صية  البطاقة  اإب���راز  وا���ص��راط 
�صيوف الزفاف احلقيقيني كانوا منزعجني من الدخول امل�صروط، 
وغ�صب الكثري منهم خا�صة من ل يحملون بطاقاتهم ال�صخ�صية. 
وتتميز حفالت الزفاف يف الهند بكرة الطقو�س والحتفالت التي 
ت�صتمر لعدة اأيام. عادة ما يكون عدد احل�صور يف هذه احلفالت ما 
10000 �صخ�س. ويف الغالب، يكون احل�صور ل  اإىل   100 يقارب 

متدهم �صلة مبا�صرة بالعرو�س والعري�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تفاعل كبري مع خرب ا�سطدام مركبة ف�سائية بكويكب
اأعلنت وكالة الف�صاء الأمريكية "نا�صا" عن جناح مركبة ف�صائية تابعة لها يف ال�صطدام بالكويكب دميورفر�س، 

مما يعني جناح املرحلة الأوىل من مهمة "الدفاع الكوكبي".
اإذا كان الرتطام قد اأدى فعال اإىل حتويل م�صار الكويكب. ففي حال حدوثه، يتاأكد جناح  ومل تعلن نا�صا بعد ما 

املهمة الأوىل من نوعها يف التاريخ لتحويل م�صار كويكب ب�صربه مبركبة من �صنع الب�صر.
فلطاملا تطلع العلماء اإىل اإن�صاء خط دفاعي للعامل، يف وجه كويكبات متطايرة يف الكون، قد ي�صطدم اأحدها بالأر�س، 

وقد كان اخلرباء قد حذروا مرارا ما اإذا كان كوكب الأر�س �صيتعر�س لكارثة بعد ارتطام كويكب حمتمل.
غري اأن الأفالم اقرحت اإجابة ب�صيطة ولو اأنها تتطلب تطورا تقنيا عاليا وهي تق�صي باإر�صال اأبطال اإىل الف�صاء 

لتفجري الكويكب قبل اأن ي�صل اإىل الأر�س، اأو اإر�صال مركبة ف�صائية لتغيري م�صار الكويكب بعيدا.
فهناك ما ل يقل عن 5 كويكبات قريبة من الأر���س خالل العام اجل��اري، اثنان منها قد مرا وابتعدا عن الأر�س 

باأمان بدون حدوث اأي ا�صطدامات.
قال مدير مركز الفلك الدويل الدكتور حممد �صوكت عودة اإن عدد الكويكبات يف نظامنا ال�صم�صي باملاليني، فماذا 
لو اكت�صفنا اأن اأحد هذه الكويكبات �صي�صطدم بالأر�س، فالدينا�صورات وما يزيد عن 80 باملئة من الكائنات احلية 

انقر�صت ب�صبب ا�صطدام كويكب قطره 25 كيلو تقريبا بالأر�س، وقد اأدى اإىل فناء احلياة يف تلك الفرة.
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حب�س 7 متهمني بواقعة م�سرع ال�سيديل 
بالطابق  منزله  �صرفة  م��ن  �صقوطه  اإث��ر  �صاب  �صيديل  م�صرع  واق��ع��ة  بعد 
اخلام�س الثنني املا�صي وجهت النيابة العامة يف م�صر عدة تهم من بينها 
التعذيب والرويع، لزوجة القتيل الأوىل و6 اآخرين، وقررت حب�صهم على 
من  نف�صه  "األقى  ال�صاب  اأن  ال�صرطة  حتريات  ك�صفت  بينما  الق�صية،  ذم��ة 
ال�صرفة". وكان م�صدر اأمني قد ك�صف ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اأن ال�صلطات 
فتحت حتقيقا بواقعة وفاة ال�صيديل ولء زايد اإثر �صقوطه من �صرفة منزله 
يف حلوان جنوبي القاهرة، بينما حتفظت اأجهزة الأمن على زوجته ووالدها 
وم�صاء  بقتله.  لهم  ال�صاب  اأ���ص��رة  ات��ه��ام  بعد  اأق��ارب��ه��م  م��ن  وع���دد  و�صقيقها 
7 متهمني، هم زوجة ال�صيديل  اأمر النائب العام امل�صري بحب�س  الأربعاء، 
تهم  لهم  النيابة  ووجهت  اأ�صدقائهما.  من  و3  و�صقيقاها  ووال��ده��ا  الأوىل 
�صد  وا�صتخدامهما  بهما،  والتهديد  بالعنف،  والتلويح  القوة،  "ا�صتعرا�س 
والتاأثري  به  الأذى  باإحلاق  ترويعه وتخويفه  بق�صد  املجني عليه  ال�صيديل 
وبح�صب  بعمل".  ال��ق��ي��ام  على  واإرغ��ام��ه  عليه  ال�صطوة  لفر�س  اإرادت����ه،  يف 
التهامات، "كان من �صاأن ما فعله املتهمون من تهديد، اإلقاء الرعب يف نف�س 
املجني عليه وتكدير �صكينته وطماأنينته وتعري�س حياته و�صالمته للخطر، 
اإثر  ف�صال عن حجزهم املجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا، وذلك 
خالفات بينهم وبني املجني عليه تطورت اإىل ارتكابهم تلك اجلرائم يف حقه، 

وانتهت ب�صقوطه من �صرفة م�صكنه ووفاته".

املركب.. اأزمة ليبيا فوق خ�سبة امل�سرح
حقق العر�س امل�صرحي املركب للكاتب العراقي �صالم ال�صكر، الذي ير�صد 
الأخرية،  الفرة  خ��الل  ليبيا  يف  وال�صيا�صية  الجتماعية  احلياة  مظاهر 
جناحا كبريا خالل عر�صه يف اأكر من دولة عربية منها الأردن وتون�س، 

قبل م�صاركته يف مهرجان بغداد الدويل للم�صرح املقرر اأكتوبر املقبل.
ويف حديثها ملوقع "�صكاي نيوز عربية"، عربت الفنانة الليبية الواعدة يقني 
امل�صرحية، مرحبة بالأ�صداء  عبد املجيد بطلة العمل عن �صعادتها بنجاح 

الإيجابية التي حققتها.
واأكدت الفنانة الليبية اأن "جناح العر�س امل�صرحي يعود لعدة اأ�صباب، منها 
مناق�صته م�صكلة تواجه اأبناء الن�صيج الواحد، حيث تطرقت امل�صرحية حلل 
هذا  لتمزيق  الغرباء  ي�صببها  التي  الداخلية  وال�صراعات  التفرقة  اأزم��ة 

الن�صيج".
وك�صفت عبد املجيد عن اأحداث امل�صرحية، قائلة: "تدور حول رجل "عازف 
عود" وام��راأة "معلمة"، جتمعهما ظ��روف احل��رب والإره��اب واخل��وف اإىل 
مركب مهجور ل ي�صلح للمالحة، ولكل منهما ق�صته وظروفه التي جاءت 
به اإىل هناك". وتابعت: "يحاول الرجل، وهو �صاحب املركب، التخل�س من 
املراأة لعتقاده اأنها من الذين يعيثون الف�صاد والقتل يف الأر�س بعد ن�صوب 

�صراع كبري بينهما، لكن تتطور الأحداث فيتيقن اأنها �صحية مثله''.

الك�سف عن �سبب انف�سال 
توم كروز ونيكول كيدمان

ك�����ص��ف ال��ك��ات��ب م��اي��ك ري���ن���در يف 
هروبي  ����ص���ن���ة:  "مليار  ك���ت���اب���ه 
�صفوف  اأع����ل����ى  اإىل  ح���ي���اة  م����ن 
قد  �صبب  ع��ن  ال�صيانتولوجيا" 
انف�صال  يف  اأ�صا�صياً  عاماًل  يكون 
النجم العاملي توم كروز والنجمة 

الأمريكية نيكول كيدمان.
اأّن����ه ك���ان للممثلة  و���ص��رح ري��ن��در 
ت����اأث����رياً ���ص��ل��ب��ي��اً ع��ل��ى ت����وم ك���روز 
بخا�صة  الكني�صة،  ع��ن  واأب��ع��دت��ه 
خ����الل ف����رة ت�����ص��وي��ره��م��ا فيلم 
�صتانلي كوبريك "اآيز وايد �صوت" 

عام 1997.
ع���ودة كروز  اأّن  ال��ك��ات��ب  واأ���ص��اف 
وعامل  ال��ك��ن��ي�����ص��ة  اإىل  ت��دري��ج��ي��اً 
بخلق  �صاهمت  ال�صيانتولوجيا 

م�صافة بينه وبني نيكول.
الكني�صة  اأّن  ال��ك��ات��ب  واّدع��������������ى 
وكونور،  اإيزابيال  تقليب  حاولت 
ط��ف��ل��ي ال��ث��ن��ائ��ي ب��ال��ت��ب��ّن��ي، على 
تعاليمها  خ���الل  م��ن  وال��دت��ه��م��ا 

الدينّية.

�ساعقة تقتل 3 
�سوريني يف بلغاريا

قتلت �صاعقة يوم الثالثاء املا�صي، 
ث����الث����ة ����ص���وري���ني اح���ت���م���وا حتت 
البلغارية  العا�صمة  و�صط  �صجرة 
و�صائل  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف����ق  ���ص��وف��ي��ا، 
با�صم  متحدثة  عن  حملية  اإع��الم 
املتحدثة  واأكدت  الطوارئ.  خدمة 
ُنقل  كان برفقتهم  رابعاً  اأّن �صورياً 

اإىل امل�صت�صفى يف حالة حرجة.
”تراوح  ال�صحايا  اأن  واأ���ص��اف��ت 

اأعمارهم بني 20 و30 عاما“.
واأفادت الإذاعة العامة ”بي اأن اآر“ 
باأن رجاًل اآخر اأ�صيب بال�صاعقة يف 

حديقة عامة يف غرب العا�صمة.
برق  �صاعقة   800 نحو  و���ص��رب��ت 
���ص��وف��ي��ا يف اأق����ل م���ن ���ص��اع��ة، وفق 

خدمة الأر�صاد اجلوية.
وت�صّببت العا�صفة امل�صحوبة برَبد 
بينما  الكهربائي  التيار  بانقطاع 
ال�صفلية  الطوابق  ال�صيول  غمرت 

واملمرات حتت الأر�س.
ال�صحية  ال�صلطات  بيانات  وت�صري 
احتمالية  اأن  اإىل  الأم���ري���ك���ي���ة 
ال��ت��ع��ر���س ل�����ص��رب��ة ���ص��اع��ق��ة هي 

واحد من مليون.
اآب- الإط����ف����اء يف  ع��ن��ا���ص��ر  وق�����ال 
ُقتل ثالثة  املا�صي حني  اأغ�صط�س 
يف  الأبي�س  البيت  ق��رب  اأ�صخا�س 
اأن يكون هناك  ”مبجرد  وا�صنطن 
مكان  اإىل  ت��ل��ج��وؤوا  اأن  يجب  ب���رق، 
اأماكن  لي�صت  اآمن. الأ�صجار طبعاً 

اآمنة“.

اأنباء عن انف�سال ديفيد 
بيكهام عن فيكتوريا 

ان  ع��امل��ي��ة  �صحفية  م�����ص��ادر  ك�صفت 
القدم  ك��رة  لع��ب  انف�صال  احتمال 
زوجته  ع��ن  بيكهام  ديفيد  ال�صهري 
فيكتوريا  الع��م��ال  و���ص��ي��دة  الفنانة 
ب��ي��ك��ه��ام ي���رت���ف���ع ك���ث���ريا يف الآون������ة 
الأخرية خ�صو�صا بعدما قررت ازالة 
الو�صم الذي كانت قد ح�صلت عليه 
�صابقاً والذي يحمل الأحرف الأوىل 

من ا�صم و�صهرة زوجها.
اأنه  البع�س  اأ���ص��ار  ثانية  ناحية  م��ن 
لهذا  اإزال��ت��ه��ا  ق���رار  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
بانف�صال فعلي  له  الو�صم ل عالقة 
التخل�س من  ق��ررت  اإنها جم��رد  بل 
الأو�صام التي كانت قد ح�صلت عليها 
تزعجها  اأ�صبحت  والتي  �صبابها  يف 

اليوم.

قر�س ي�سبح يف �سوارع فلوريدا
تداول رواد مواقع التوا�صل الجتماعي، �صورا ومقاطع 
ومنها  "اإيان"،  لالإع�صار  امل��دم��رة  الآث���ار  تر�صد  فيديو 

ر�صد ل�صمكة قر�س يف اإحدى �صوارع فلوريدا.
ا���ص��ت��غ��راب رواد مواقع  اأث����ار  ال���ذي  ال��ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر يف 
التي  املياه  يف  ت�صحب  قر�س  �صمكة  الجتماعي  التوا�صل 

اجتاحت �صوارع مدينة فورت مايرز يف فلوريدا.
فلوريدا  غ��رب  يف  الياب�صة  اإىل  "اإيان"  الإع�صار  وو�صل 
 240 �صرعتها  بلغت  ري��اح عاتية  ترافقه  الأرب��ع��اء،  ع�صر 
بقطع  ت�صّبب  مما  غزيرة،  واأمطار  ال�صاعة  يف  كيلومرا 
التيار الكهربائي عن مليون م�صكن يف الولية الأمريكية 
"اإيان"  اإن  لالأعا�صري  الأمريكي  املركز  وقال  اجلنوبية. 
دخ���ل الأرا����ص���ي الأم��ريك��ي��ة م��ن ���ص��اح��ل ك��اي��و كو�صتا يف 
 19:05"  15:05 ال�صاعة  متام  يف  فلوريدا  غرب  جنوب 
الفئة  م��ن  اإع�����ص��ار  اأن��ه  اإىل  م�صريا  غرينيت�س"،  توقيت 

الرابعة على �صّلم ت�صاعدي من 5 درجات.
"اإع�صار خطري  اإيان  اأن  وحّذر املركز ومقّره ميامي من 

للغاية" وقد ت�صّبب منذ الآن بفي�صانات "كارثية".
اأك��ر من  عن  الكهربائي  التيار  بقطع  الإع�صار  وت�صّبب 

مليون م�صكن يف فلوريدا، بح�صب موقع "باور اآوتدج".

اأول ا�ستن�ساخ لذئب القطب ال�سمايل 
م�صتن�صخ  قطبي  ذئ��ب  اأول  ع��ن  �صينيون  علماء  ك�صف 
يف ال�����ع�����امل و�����ص����ط ج����ه����ود ل������زي������ادة اأع�����������داد الأن���������واع 
 Sinogene ���ص��رك��ة  واأع���ل���ن���ت  ب���الن���ق���را����س.  امل����ه����ددة 
بكني  يف  ول���د  ال�صغري  اجل���رو  اأن   Biotechnology
موؤخراً.  عقد  �صحفي  موؤمتر  خالل  يونيو-حزيران  يف 
اخلاليا  اإن  بينغ  جيان  ت�صاو  ال�صركة  رئي�س  نائب  وق��ال 
ال�صمايل يدعى  القطب  املانحة ج��اءت من ذئب بري يف 
مايا يف هاربني بولر بارك. و�صنعت ال�صركة 137 جيناً 
اإىل  منها   85 نقل  ومت  ك���الب،  اإن���اث  بيو�س  با�صتخدام 
كالب �صيد، وبعد ذلك بوقت ق�صري، اأجنبت كلبة تدعى 

مايا جرواً �صغرياً، ثم اأطلق عليه ال�صم نف�صه .
وبحث العلماء يف ا�صتن�صاخ هذا الذئب بالنظر اإىل الأعداد 
ال�صني كل  الن��ق��را���س يف  ت��واج��ه  التي  ل��الأن��واع  الهائلة 
"مت نقل الأجنة امل�صتن�صخة  يوم. وقال ت�صاو جيان بينغ 
املكتملة اإىل رحم كلبة ال�صيد لتخ�صيبها واأجنبت جرواً 

�صحياً من ذئاب القطب ال�صمايل".

يقتالن والدهما باالتفاق مع خالهما
اأقدم �صابان يف اإحدى املحافظات جنوب م�صر، على قتل 

والدهما بالتفاق مع خالهما؛ اإثر خالفات اأ�صرية.
اأحد  من  بالغا  الأمنية،  الأجهزة  تلقت  التفا�صيل،  ويف 
املواطنني يف مركز الفتح باأ�صيوط باكت�صافه مقتل والده، 

اأثناء مبيته بالأر�س الزراعية اخلا�صة بهما.
وجرى على الفور ت�صكيل فريق بحث اأمني اأجرى البحث 
والتحريات الأولية، اإذ تبني اأن وراء ارتكاب الواقعة جنلي 

املجني عليه، بينهما املبلغ، وخالهما.
”خالفات  داف����ع اجل��رمي��ة  اأن  ت��ق��اري��ر حم��ل��ي��ة  واأف�����ادت 

اأ�صرية“، لكن مل تو�صح طبيعة هذه اخلالفات.
و�صبط  املتهمني،  توقيف  مت  الإج����راءات  تقنني  وعقب 
بحوزتهما بندقية اآلية وعدد من الطلقات و�صالح اأبي�س 

”�صنجة“.

لدغ��ات بع��و�س مكثف��ة.. 
والغ��ر�س نبي��ل

اأمريكيون  علماء  ي�صعى  م��ا،  نوعا  غريبة  جتربة  يف 
تعري�س  ع��رب  للمالريا  م�صاد  ج��دي��د  ل��ق��اح  لإي��ج��اد 

امل�صاركني للدغات البعو�س ب�صكل مبا�صر ومكثف.
تفا�صيل التجربة

الأمريكية  وا�صنطن  جامعة  يف  الباحثون  ي�صتخدم 
ال��ب�����ص��ر بطفيليات  امل�����ص��ارك��ني م��ن  ال��ب��ع��و���س حل��ق��ن 
معدلة  لكنها  املالريا،  ملر�س  "بالزموديوم" امل�صببة 

وراثيا بطريقة جتعلها غري موؤذية.
امل�صاركني  اأج�صاد  تنتج  الطفيليات،  ه��ذه  حقن  بعد 
اأج�����ص��ام��ا م�����ص��ادة جت��ع��ل��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى ���ص��د املر�س 
وفقا  ال��ل��ق��اح لح��ق��ا،  وت�����ص��اه��م يف تخليق  احل��ق��ي��ق��ي 

ل�صبكة "فوك�س نيوز" الإخبارية الأمريكية.
اختار الفريق ا�صتخدام البعو�س لأن حقن الطفيليات 
املعدلة وراثيا عن طريق الإبر اأكر تكلفة وي�صتغرق 

وقتا طويال.
وقال �صون موريف الطبيب بجامعة وا�صنطن يف ورقة 
حقن  وك���اأن���ه  ال��ب��ع��و���س  "ن�صتخدم  ح��دي��ث��ة:  بحثية 

�صغرية".
با�صتخدام  اجل��م��ي��ع  ل��ت��ط��ع��ي��م  م�����وريف  ي��خ��ط��ط  ول 
اإل يف  امل��م��ار���ص��ة  ه���ذه  ت�صتخدم  ل��ن  ال��ب��ع��و���س ح��ي��ث 
التجارب ال�صريرية، رغم اأن تعري�س امل�صاركني للدغ 

قد ينطوي على اأ�صرار اأخرى. 
وق���ال���ت ك��ارول��ي��ن��ا ري����د، وه���ي اإح�����دى امل�����ص��ارك��ات يف 
التجربة اإنها و�صعت �صاعدها فوق علبة بها ما ل يقل 

عن 200 بعو�صة.
"انتفخ �صاعدي بالكامل وظهرت به بثور.  واأ�صافت: 
كانت عائلتي ت�صحك وت�صاألني: ملاذا تعر�صني نف�صك 

لهذا؟".

املمثلة كيارا دامربو�سيو لدى ح�سورها العر�س الأول لفيلم Bandit يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز

بطلة التفاح احلرام اإيدا 
اإيجي تزوجت 9 مرات؟! 
يف ت�صريح مفاجئ لها ك�صفت بطلة م�صل�صل "التفاح احلرام" اإيدا اإيجي 
اأث��ار اجلدل على مواقع التوا�صل الجتماعي  9 مرات ما  اأنها تزوجت 
زف��اف كنت  ل��دي حلم حلفل  ك��ان  لو   : لقاء �صحفي  لتو�صح لحقا يف 
�صاأقيمه لكني بالأ�صا�س تزوجت 9 مرات يف امل�صل�صالت واأ�صبح لدي ابن 

حالياً". الزواج  حلم  يل  يعد  جان" ومل  "خالد 
يذكر ان م�صل�صل "التفاح احلرام" يحقق جناحاً كبريا وقد بداأ عر�س 
املو�صم ال�صاد�س منه يف تركيا بينما ل زال متابعوه يف لبنان على �صا�صة 

ال� MTV يف بداية املو�صم الرابع.


