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ب�إعالن ت�سكيلة حكومته� ، �سعت جيورجي� ميلوين اىل طم�أنة الأوروبيني

ري�سي �سون�ك رب�ن بريط�ني� اجلديد

بوتني يحذر من �سراع عاملي خالل تدريبات نووية رو�سية

خري�شون ت�شتعد لأ�شر�س �ملعارك.. و70 �ألف مدين يغادرون منازلهم
�شرطة �أبوظبي تطلق حملة »بادر و��شتفد« 

للتعريف مبز�يا �ل�شد�د �ملبكر للمخالفات �ملرورية 

�أملانيا حتذر من �لعتماد �ملفرط على �ل�شني

•• اأبوظبي-وام

توعوية  حملة  اأبوظبي  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  اأطلقت 
حتت �سع�ر “ب�در وا�ستفد” حلث اجلمهور على ال�ستف�دة 
من الت�سهيالت واخل�سوم�ت واخلدم�ت املتعلقة ب�ل�سداد 
امل��ب��ك��ر ل��ل��م��خ���ل��ف���ت امل���روري���ة وجت��دي��د امل��رك��ب���ت �سمن 
جودة  ذات  خدم�ت  وتقدمي  اجلمهور  لإ�سع�د  م�س�عيه� 

ع�لية لنيل ر�س� وثقة املجتمع. 
وق�ل العميد حممد �س�حي احلمريي مدير مديرية املرور 
والدوري�ت اإن احلملة تهدف اإىل حتفيز ُمالك املركب�ت 

•• برلني-وكاالت

�ست�ينم�ير من  الأمل�ين فرانك-ف�لرت  الرئي�س  حذر 
العتم�د املفرط على ال�سني.

ل�سبكة  ت�سريح�ت  يف  اأوكراني�  من  �ست�ينم�ير  وق�ل 
اأن  يعني  ه���ذا  امل�ستقبل  يف  الأمل���ن��ي��ة:  دي(  اآر  )اإي����ه 
اأنه علين� تقليل العتم�د  الدر�س،  يعني  علين� تعلم 
اأي�س�ً  ينطبق  وه��ذا  اأمكن،  واح��د حيثم�  على ط��رف 
على ال�سني على خ��سة، من املهم اأن نتحدث ب�سكل 

على دفع املخ�لف�ت املرورية وتعزيز وعي اجلمهور مبزاي� 
ال�سداد املبكر للمخ�لف�ت وعواقب الت�أخري ، وزي�دة اإمل�م 
املرورية.   املخ�لف�ت  دفع  وقنوات  ب�لت�سهيالت  اجلمهور 
املخ�لف�ت  دفع  بقنوات  التعريف  على  تركز  اأنه�  واأو�سح 
“مت«  اأبوظبي  املرورية ، عرب القنوات الرقمية حلكومة 
واإ�سع�د  خدمة  من�س�ت  ع��رب  املب��سر  ال��دف��ع  و   Tamm
ب�لتع�ون  وامل�س�رف  البنوك  تطبيق�ت  وعرب  املتع�ملني، 
وبنك  التج�ري،  اأبوظبي  وبنك  الأول،  اأبوظبي  بنك  مع 
امل�سرق، وم�سرف اأبوظبي الإ�سالمي، وم�سرف الإم�رات 

الإ�سالمي .                                )التف��سيل �س3(

مكثف اأكرث مع جريان ال�سني، الذين ل ي�ستطيعون 
والقت�س�دية  التج�رية  عالق�تن�  تعوي�س  ب�لت�أكيد 
يقطنه�  منطقة  اآ�سي�  �سرق  جنوب  لكن  ال�سني،  مع 
اإع�دة  ميكنن�  اأن���ه  واأع��ت��ق��د  �سخ�س،  مليون   700

التوازن للعالق�ت مع �سرق اآ�سي�.
�ست�ينم�ير  اأق��ر  اأوك��ران��ي���،  الرو�سية يف  وع��ن احل��رب 
اإىل  �سيوؤدي  القت�س�دي  التب�دل  ب���أن  يقني  ل  ب���أن��ه 
يف  ثقة  ه��ن���ك  تعد  مل  اأن���ه  م�سيف�ً  �سي��سي،  ت��ق���رب 

التغيري عرب التج�رة.

�أ�شبوع �أبوظبي �ملايل ير�شخ 
مكانة �لعا�شمة مركز� ماليا عامليا 

•• اأبوظبي-وام

يحظى “اأ�سبوع اأبوظبي امل�يل”، الذي �ستنطلق فع�ليته يف الفرتة من 14 اإىل 18 
نوفمرب املقبل، حتت رع�ية �سمو ال�سيخ خ�لد بن حممد بن زايد اآل نهي�ن، ب�هتم�م 

اإقليمي وع�ملي وا�سع مب� ير�سخ مك�نة الع��سمة كمركز م�يل ع�ملي. 
�سوق  يف  الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ه��ريي،  ظ���ه��ر  ب��ن  ظ���ه��ر  وق����ل 
بعد  امل���يل  اأبوظبي  اأ�سبوع  “ي�أتي  “وام” :  الإم���رات  اأنب�ء  لوك�لة  الع�ملي  اأبوظبي 
امللتقي�ت  اأب��رز  اأحد  اأبوظبي”، وهو  فينتك  “مهرج�ن  الذي حققه  الكبري  النج�ح 
التي قدمه� �سوق اأبوظبي الع�ملي للمنطقة والع�مل خالل الأعوام امل��سية”، م�سرياً 
وا�سع  ع�ملي  ب�هتم�م  امل�يل” حتظي  اأبوظبي  “اأ�سبوع  من  الأوىل  الن�سخة  اأن  اإىل 
ب�لإ�س�فة اإىل اجتذاب عدد كبري من ال�سرك�ء والرع�ة من داخل اأبوظبي ومن حول 

الع�مل. 
)التف��سيل �س15(

�ص 02

�ص 10

�ص 18

�شيف بن زايد ي�شهد حفل 
تخريج جامعة خليفة 

اأخبار الإمارات

يف 5 م�شارح قتالية.. ال�شني 
تن�رش طائراتها ال�شبحية

عربي ودويل

امللك كاأ�ص و�شدارة والو�شل 
ي�شقط يف فخ النمور 

الفجر الريا�شي

حممد بن ز�يـد: �حتفاء �لإمار�ت وم�شر بالذكرى �لـ 50 للعالقات تاأكيد لعمق �لرو�بط �لأخوية بني �لبلدين
حممد بن ر��شـد : �لإمـار�ت حتتفـل �ليوم يف م�شـر بخم�شـني عامـًا من �لعالقـات �لأخويـة �مل�شـتقرة و�ملتطورة

•• اأبوظبي - دبي-وام:

ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكد �س�حب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
مبرور  الحتف�ء  اأن  اهلل(  )حفظه 
ال���ع���الق����ت بني  ع���ل���ى  ع����م����   50
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم������رات 
وج����م����ه����وري����ة م�������س���ر ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����س��ق��ي��ق��ة ه���و ت���أك��ي��د ع��ل��ى عمق 
البلدين  ب��ني  الأخ���وي���ة  ال���رواب���ط 
وال�������س���ع���ب���ني ال�������س���ق���ي���ق���ني، وق�����ل 
عرب  الر�سمي  �سموه  ح�س�ب  على 

)تويرت(:
احتف�ء الإم�رات وم�سر ب�لذكرى 
بينهم�،  العالق�ت  لإق�مة   50 ال� 
الأخوية  ال���رواب���ط  ل��ع��م��ق  ت���أك��ي��د 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن و���س��ع��ب��ي��ه��م��� منذ 
اهلل(..  )رح��م��ه  زاي��د  ال�سيخ  عهد 
ا�ستقرار  عن�سر  وم�سر  الإم����رات 
اإق��ل��ي��م��ي ومن�����وذج ل��ل��ع��الق���ت بني 
الأ�سق�ء .. وب�لتع�ون مع اأخي عبد 
الفت�ح ال�سي�سي �ستم�سي عالق�تن� 

دائم�ً اإىل الأف�سل.
�س�حب  اأك���د  ذات���ه  ال�سعيد  ع��ل��ى 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 

ع�م�ً  خ��م�����س��ني  ب���ب���داي���ة  اأي�������س���� 
جديدة اأي�س� بقي�دة اأخي الرئي�س 
عبدالفت�ح ال�سي�سي واأخي حممد 
بن زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل 

... م�سر والإم�رات قلب واحد.

جمل�س الوزراء ح�كم دبي )رع�ه 
العربية  الإم����رات  دول��ة  اأن  اهلل( 
م�سر  وج����م����ه����وري����ة  امل����ت����ح����دة 
ت���ب���داآن خ��م�����س��ني ع�م�ً  ال��ع��رب��ي��ة 
القوية  ال��ع��الق���ت  م���ن  ج���دي���دة 

�س�حب  بقي�دة  امل�سرتك  والعمل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
)حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
الرئي�س  ف��خ���م��ة  واأخ���ي���ه  اهلل(، 
رئي�س  ال�����س��ي�����س��ي  ع���ب���دال���ف���ت����ح 

جمهورية م�سر العربية.
الإم�����رات  حتتفل   : �سموه  وق����ل 
اليوم يف م�سر بخم�سني ع�م�ً من 
امل�ستقرة   ... الأخ��وي��ة  العالق�ت 
ونحتفي  نحتفل   ... املتطورة   ...

انطالق  مع  ب�لتزامن  ذل��ك  ج���ء 
ف��ع���ل��ي���ت الح��ت��ف���ل مب����رور 50 
الإم�راتية  ال��ع��الق���ت  على  ع���م���ً 
الع��سمة  يف  تق�م  التي  امل�سرية 
كرمية  برع�ية  الق�هرة  امل�سرية 
من �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
وفخ�مة  ن���ه���ي����ن،  اآل  زاي�����د  ب���ن 
عبدالفت�ح  امل�������س���ري  ال��رئ��ي�����س 
ال�����س��ي�����س��ي ع���ل���ى م������دار 3 اأي������م 
ب��ح�����س��ور جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
احلكوميني  وامل�سوؤولني  ال���وزراء 
وامل�ستثمرين،  الأع���م����ل  ورج�����ل 
ك��ب��ري م��ن رواد  اإىل ج���ن��ب ع���دد 

الثق�فة والإعالم من البلدين.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  واأ�����س�����ر 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
بني  الأخ���وي���ة  ال��ع��الق���ت  اأن  اإىل 
الإم�������رات وم�����س��ر ت���أ���س�����س��ت على 
امل��ت��ب���دل والعمل  ق��ي��م الح����رتام 
حتقيق  اإىل  ال����ه�����دف  امل�������س���رتك 
ال�سقيقني  ال�����س��ع��ب��ني  م�����س��ل��ح��ة 
العربية  ال�سعوب  ك�فة  وم�سلحة 
الدولتني  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��الق���ً 
على تقدمي منوذج متميز مل� يجب 
العربية.           الروابط  اأن تكون عليه 

)التف��سيل �س2(

ت�سرف الأحزاب يختلف يف احلكومة واملعار�سة
�إيطاليا: جيورجيا ميلوين و�لحتاد �لأوروبي!

•• الفجر -ريكاردو بريي�شيت�ش -ترجمة خرية ال�شيباين

اإذن، تراأ�ست جيورجي� ميلوين حكومة يهيمن عليه� اليمني الراديك�يل، 
اأ�سعب  الغربية. ويف مواجهة  اأوروب���  1945 يف  ع�م  الأوىل منذ  وهي 
الئتالف  يخ�سى  ل��ن  وال��دول��ي��ة،  والجتم�عية  القت�س�دية  الأو���س���ع 
اأزم��ة هوية. بدل من  املنق�سمة يف خ�سم  املع�ر�سة  الكثري من  اجلديد 
مع  ال�سي��سية،  اخلالف�ت  ب�سبب  لي�س  داخله.  من  الأخط�ر  ت�أتي  ذلك، 
انه� موجودة، على �سبيل املث�ل، حول رو�سي�، بل من الإحب�ط والأزمة 
الوجودية لل�سريكني اللذين �سحقتهم� جيورجي� ميلوين يف النتخ�ب�ت 
�سيلفيو  ب��زع���م��ة  اإي��ط���ل��ي���  وف����ورزا  �س�لفيني  م���ت��ي��و  راب��ط��ة  الأخ�����رية، 
اإىل   4 ال�سريع حلزبه� فراتلي ديت�لي�، من  النمو  اأن  بريل�سكوين. كم� 
� على التقلب ال�سديد للن�خبني؛  اأربع �سنوات، ي�سهد اأي�سً يف  ب�مل�ئة   26

وهذا م�سدر اآخر لله�س��سة.
)التف��سيل �س11(

�شبكة  عن  تك�شف  تون�س 
للمهاجرين  دولية  تهريب 

•• تون�ش-وكاالت

التون�سية،  الداخلية  وزارة  ق���ل��ت 
اإجرامية  دولية  �سبكة  ك�سفت  اإنه� 
ت��ه��رب امل��ه���ج��ري��ن ب��ط��ري��ق��ة غري 
�سرعية من تون�س اإىل اأوروب��� عرب 
تدلي�س  ط��ري��ق  ع��ن  �سربي�،  دول���ة 

الوث�ئق مق�بل مب�لغ م�لية.
واأو���س��ح��ت ال�����وزارة، اأّن����ه ع��ل��ى اإثر 
الأبح�ث املجراة مع اأحد العن��سر 
ال�����س���ل��ع��ة يف ال�����س��ب��ك��ة امل����ذك����ورة، 
و�سط�ء  مب�س�ركة  متزعمه�  ت��وىل 
الهجرة  يف  ال��راغ��ب��ني  ا���س��ت��ق��ط���ب 
بطريقة غري �سرعية والتن�سيق مع 
املنت�سبة  الأ���س��ف���ر  اإح���دى وك����لت 
تون�سيني  وم��ه��رب��ني  ب���ل��ع������س��م��ة 
واأج������ن�����ب م���ت���واج���دي���ن ب����خل����رج 
لت�أمني عملية الدخول اإىل اأوروب�، 
اإ�س�فة اإىل افتع�ل وتدلي�س الوث�ئق 
امل�ستوجبة ب�لعتم�د على  الإدارية 
مق�بل  ال��وا���س��ع��ة  ع��الق���ت��ه  �سبكة 

مب�لغ م�لية متف�وتة.
واأ�س�فت يف بي�ن اأم�س الأربع�ء، اأن 
القطب الق�س�ئي ملك�فحة الإره�ب، 
قّرر اإ�سدار بط�ق�ت اإيداع ب�ل�سجن 
�سّد 8 اأ�سخ��س وبط�ق�ت جلب يف 

العن��سر الف�ّرة ب�خل�رج.

ري�سي �سوناك:

خم�شة �أماكن �شنعت رئي�س وزر�ء بريطانيا �جلديد!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

مت اخ��ت��ي���ر ري�����س��ي ���س��ون���ك، وزي����ر اخل���زان���ة ال�����س���ب��ق يف ح��ك��وم��ة بوري�س 
 44 ا�ستق�لت بعد  التي  جون�سون، من قبل املح�فظني خلًف� لليز ترو�س، 
يوًم� فقط من توليه� املن�سب، كرئي�س جديد لوزراء اململكة املتحدة. اذن، 
و�سل “النجم ال�س�عد” حلزب املح�فظني اإىل القمة بعد م�سرية �سي��سية 
خ�طفة. عودة اىل الوراء، من خالل خم�سة اأم�كن رمزية، تلقي ال�سوء على 

م�س�ر و�سخ�سية الزعيم الربيط�ين اجلديد.       )التف��سيل �س13(

�لتغيري و�حلرية تدعو ملو��شلة �لتظاهر يف �ل�شود�ن
•• اخلرطوم-وكاالت

اع��ت��ربت ق��وى احل��ري��ة والتغيري 
يف ال�����س��ودان، اأم�����س الأرب���ع����ء، اأن 
احتج�ج�ت  ب�س�أن  ال�سرطة  بي�ن 
العنف،  ل�ستمرار  تهديد  اأم�����س 

داعية ملوا�سلة التظ�هر.
اإن بي�ن  ب��ي���ن  ال��ق��وى يف  وق���ل��ت 
ال�سرطة مبث�بة تهديد وا�ستمرار 
اإط�ر  وو�سع  له  والتربير  للعنف 
له من خالل موؤ�س�س�ت ال�سلطة.. 

و اأجهزته� الأمنية والع�سكرية.
ودع������������ت ال��������ق��������وى امل���ح���ت���ج���ني 
اآل���ي����ت  ل���ال����س���ت���م���رار يف ت���ن���وي���ع 
وال�سلمية  امل����دن����ي����ة  امل����ق�����وم����ة 
ت�سيري  خ������الل  م�����ن  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
والحتج�ج�ت  ال�سلمية  امل��واك��ب 

واللتزام الك�مل ب�ل�سلمية.
ال�����س��رط��ة ق���ل��ت يف بي�ن  وك���ن��ت 
اأم�س الأول الثالث�ء، اإنه� تتع�مل 
ق�������وات مدربة  ���س��م��ت��ه���  م�����  م����ع 
م�سلحة،  ع�����س��ك��ري��ة  ب��ت�����س��ك��ي��الت 

   

حممد بن زايد يهنيء ري�سي �سوناك لتوليه رئا�سة الوزراء
رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س

 �لنم�شا بذكرى �ليوم �لوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام

بعث �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
)حفظه اهلل( برقية تهنئة اإىل فخ�مة الدكتور األك�سندر ف�ن دير 
الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  مبن��سبة  النم�س�،  جمهورية  رئي�س  بيلني 

لبالده. 
ن�ئب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �س�حب    كم� 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي )رع�ه اهلل( برقية 
دير  ف���ن  األك�سندر  ال��دك��ت��ور  الرئي�س  فخ�مة  اإىل  مم�ثلة  تهنئة 

بيلني.
  وبعث �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم برقية تهنئة 
جلمهورية  الحت����دي  امل�ست�س�ر  نيه�مر  ك���رل  مع�يل  اإىل  مم�ثلة 

النم�س�.
وهن�أ �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
)حفظه اهلل( مع�يل ري�سي �سون�ك مبن��سبة توليه رئ��سة جمل�س 
الوزراء يف اململكة املتحدة ، وق�ل يف تغريدة على ح�س�ب �سموه عرب 

)تويرت(:
وزراء  رئي�س  من�سب  توليه  مبن��سبة  �سون�ك  ري�سي  مع�يل  اأهنئ 
ولبلده  اجل��دي��دة  مه�مه  يف  التوفيق  ل��ه  واأمت��ن��ى  املتحدة  اململكة 
وال�سعب الربيط�ين دوام النمو والزده�ر، واأتطلع اإىل العمل مع�ً 
خالل املرحلة املقبلة والبن�ء على �سراكتن� الثن�ئية الوطيدة مب� 

يخدم م�س�لح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

حركة مغ�درة مدنيني من خري�سون بعد معلوم�ت عن ا�ستداد مرتقب  للقت�ل يف املدينة )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت

الرو�سي فالدميري  الرئي�س  ق�ل 
احتم�ل  اإن  الأرب�����ع������ء،  ب���وت���ني، 
ن�سوب �سراع يف الع�مل واملنطقة 
م�سددا  ل��ل��غ���ي��ة،  مرتفع�  م�����زال 
ب��الده على علم بخطط  اأن  على 

اأوكراني� ل�ستخدام قنبلة قذرة.
ب��وت��ني تقرير  ال��رئ��ي�����س  وت��ل��ق��ى 
وزي���ر ال��دف���ع ال��رو���س��ي �سريغي 
قوات  ت��دري��ب  ���س��ري  ع��ن  �سويغو 

الردع ال�سرتاتيجي.
ب����ي�����ن:  ال����ك����رم����ل����ني يف  واأف�������������د 
ب�����إ�����س����راف ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي، 
اأج���ري���ت ت��دري��ب���ت ق����وات ال���ردع 
الربية  الرو�سية  ال�سرتاتيجي 
خالله�  مت  واجل��وي��ة،  والبحرية 
ب�لي�ستية  �����س����واري����خ  اإط��������الق 

و�سواريخ كروز.
واأ����س����ف ال��ب��ي���ن: ج���رى اإطالق 
�س�روخ )ي�ر�س( الب�لي�ستي الع�بر 
بلي�سيت�سك،  ق�عدة  من  للق�رات 
الب�لي�ستي  )�سينيف�(  و���س���روخ 
م�سم�ر  نحو  ب�رنت�س  بحر  م��ن 
يف  ���س���رك��ت  ك�مت�س�تك�.  يف  ك���ورا 
املدى  بعيدة  ط���ئ��رات  ال��ت��دري��ب 
التي   ،Tu-95MS من ط��راز 
اأط��ل��ق��ت ����س���واري���خ ك����روز خالل 

اأ�سر�س املع�رك يف اإقليم خري�سون 
الذي  ال���س��رتات��ي��ج��ي  اجل��ن��وب��ي 
منه،  ج��زء  على  مو�سكو  ت�سيطر 
اإن اجلي�س الرو�سي ي�ستعد  وق�ل 
مل���واج���ه���ة ال����ق����وات الأوك����ران����ي����ة 

املتقدمة.
واأعلنت �سلط�ت خري�سون املوالية 
األف   70 م��ن  اأك���رث  اأن  ل��رو���س��ي��� 
م����دين غ�������دروا م��ن���زل��ه��م خالل 

اأ�سبوع.
ع��سمة  خ����ري�����س����ون،  وم���دي���ن���ة 
والتي  ا�سمه  حتمل  التي  الإقليم 
نحو  احل����رب  ق��ب��ل  ي�سكنه�  ك����ن 
280 األف ن�سمة، هي اأكرب مركز 
حتتفظ  رو�سي�  ت��زال  ل  ح�سري 
وقت  يف  عليه  ال�ستيالء  منذ  به 
العملية  ان�����ط�����الق  م�����ن  م���ب���ك���ر 
ب�أوكراني�  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية 

قبل ثم�نية اأ�سهر.
الأوكرانية  ال��ق��وات  ت�ستعد  ومل 
على م� يبدو الكثري من الأرا�سي 
خري�سون  يف  امل�س�د  هجومه�  يف 
اأكتوبر، عندم� ق�مت  اأوائ��ل  منذ 
رو����س���ي���� ب�����س��م الإق���ل���ي���م وث���الث 
من�طق اأخرى، وهي خطوة نددت 
143 دولة يف الأمم املتحدة  به� 
وو�سفته� ب�أنه� حم�ولة �سم غري 

ق�نوين.

تنفيذ امله�م.
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  و����س���ه���دت 
اأم�س  اأوك����ران����ي�����،  يف  ال���رو����س���ي���ة 
الأربع�ء، يوم�ً جديداً، حيث تقوم 
الرو�سي  اجل��ي�����س  م���ن  وح������دات 
على  �سيطرته�  ب�سط  مب��ح���ول��ة 
مواقع  و�سرب  اأوكرانية  من�طق 
قوات كييف، فيم� ت�ستمر الأخرية 

وا�ستع�دة  ال���ت���ق���دم  حم����ول���ة  يف 
وع�سكري  م���دي  بدعم  اأرا�سيه� 

من الغرب.
اأعلنت  ال����ت����ط����ورات،  اآخ������ر  ويف 
ال�����ق�����وات امل����وال����ي����ة ل���رو����س���ي���� يف 
حت�سد  اأوك��ران��ي���  اأن  زاب��وري��ج��ي��� 
املدينة،  على  هجوم  ل�سن  قواته� 
اإنذارات  اأوكراني�  اأُطلقت يف  فيم� 

ال��ت��ح��ذي��ر م���ن غ������رات ج��وي��ة يف 
كييف واأودي�س� وميكوليف. واأف�د 
مرا�سل العربية واحلدث ب�رتف�ع 
مت  التي  الأوكرانية  املن�طق  عدد 
اإط�����الق ���س��ف���رات الإن������ذار فيه� 

�سب�ح اليوم اإىل 12 اإقليم�.
ه����ذا وت���وق���ع م�������س���وؤول اأوك�����راين 
ورو�سي�  ب���الده  تخو�س  اأن  كبري 

العنف  ت��ت��ب��ن��ى  ب���أن��ه���  وات��ه��م��ت��ه��� 
تدعو  و�����س����ع�����رات  وال���ت���خ���ري���ب 
احتج�ج�ت  اإىل  اإ�س�رة  يف  للعنف 
ال����ذك����رى  ال����ب����الد يف  ���س��ه��دت��ه��� 
الأوىل لإجراءات اتخذه� اجلي�س 

و�سملت اإق�لة احلكومة.
الثالث�ء  الأول  اأم���������س  وُق����ت����ل 
بعربة  ده�����س���ً  ���س��وداين  متظ�هر 
ت����ب���ع���ة ل����ق����وات الأم���������ن، خ���الل 
يف  الآلف  فيه�  �س�رك  تظ�هرات 
اخل��رط��وم وع���دة م��دن اأخ���رى يف 
الذكرى الأوىل لالإجراءات التي 

اتخذه� اجلي�س.
املركزية،  الأط��ب���ء  جلنة  وق���ل��ت 
لأن�س�ر  م���وال���ي���ة  ن���ق����ب���ة  وه�����ي 
ُقتل  مواطن�ً  اإن  الدميوقراطية، 
ده�س�ً بعربة ت�بعة لقوات اجلي�س 
امل���ج����ورة  درم�������ن  اأم  م��دي��ن��ة  يف 
فران�س  ع���ن  ن���ق���اًل  ل���ل���خ���رط���وم، 

بر�س.
الداخلية  وزارة  ق�لت  ب��ي���ن،  ويف 
انطالق  م��ن��ذ  اإن�����ه  ال�������س���ودان���ي���ة 

اأنن�  ت���ب���ني  )الأم�����������س(  م����واك����ب 
ن����ت����ع�����م����ل م������ع ق����������وات م����درب����ة 
م�سلحة”،  ع�سكرية  بت�سكيالت 
جم�ع�ت  وج�������ود  اإىل  م�������س���رية 
وم�سلحة  ب�����مل����واك����ب  م���ن���ظ���م���ة 
ب������ل�����درق وال�����غ������ز واخل�����وازي�����ق 

امل�سنعة والعبوات احل�رقة.
اليوم  ح��دث  م�  البي�ن:  واأ���س���ف 
بوجود  مل��ع��ل��وم���ت��ن���  ت����أك���ي���د  ه���و 
ج����م�����ع�����ت م���ن���ظ���م���ة وم���ت���م���ردة 
ومتفلته وخالي� ن�ئمة ت�ستهدف 

اأمن الع��سمة.
ال�سودانية،  ال��داخ��ل��ي��ة  ون������س��دت 
موقفهم  بتحديد  احل���راك  ق���دة 
يدعمون  ال����ذي����ن  ه��������وؤلء  م����ن 
ال���ت���ف���ل���ت واخل������������راب وت����دم����ري 

املمتلك�ت وزعزعة الأمن.
واجله�ز  ال���ع���دل  وزارة  وح���ث���ت 
ف������ر�س  ع���ل���ى  ال��ت�����س�����������������ري��ع��ي 
من  متكنن�  ا�ستثن�ئية  اإج����راءات 
حل�سم  اجلم�ع�ت  تلك  مواجهة 

الفو�سى.
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اأخبـار الإمـارات

الإقليمي  ال�������س���ع���ي���دي���ن  ع���ل���ى 
والع�ملي كونه اأكرب مين�ء حموري 
على البحر الأحمر خلدمة حركة 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س����ح���ب  اأك������د   
ن�ئب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء ح�كم دبي )رع�ه اهلل( اأن 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة 
العربية  م�������س���ر  وج����م����ه����وري����ة 
جديدة  ع����م����ً  خ��م�����س��ني  ت����ب����داآن 
والعمل  ال��ق��وي��ة  ال��ع��الق���ت  م���ن 
ال�سمو  �س�حب  بقي�دة  امل�سرتك 
اآل نهي�ن  ال�سيخ حممد بن زاي��د 
ال����دول����ة )ح��ف��ظ��ه اهلل(،  رئ��ي�����س 
واأخيه فخ�مة الرئي�س عبدالفت�ح 
م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 

العربية.
الإم�����رات  حتتفل   : �سموه  وق����ل 
اليوم يف م�سر بخم�سني ع�م�ً من 
امل�ستقرة   ... الأخ��وي��ة  العالق�ت 
ونحتفي  نحتفل   ... املتطورة   ...
ع�م�ً  خ��م�����س��ني  ب���ب���داي���ة  اأي�������س���� 
جديدة اأي�س� بقي�دة اأخي الرئي�س 
عبدالفت�ح ال�سي�سي واأخي حممد 
بن زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل 

... م�سر والإم�رات قلب واحد.

ال�سرك�ت  على  ع���الوة  م�سر،  يف 
امل�������س���ري���ة ال����ت����ي ان���ط���ل���ق���ت من 

الإم�رات.
بعنوان  جل�سة  يف  امل��ن��ت��دى  ورك���ز 
اأف�سل  وم�����س��ر  الإم�������رات  “مل�ذا 
ال����ب����ي����ئ�����ت ال�����س����ت����ث����م�����ري����ة يف 
تن�ولت جهود  والتي  املنطقة؟”، 
جم���ل�������س الأع������م�������ل الإم�������رات������ي 
اأن  امل�������س���ري واإجن��������زات�������ه م���ن���ذ 
بهدف   2020 ال��ع���م  يف  ت�أ�س�س 
ب����ني جمتمع  ال�������س���راك���ة  ت��ن��م��ي��ة 
الأعم�ل يف البلدين، تلته� جل�سة 
“جن�ح�ت م�سرية يف الإم�رات” 
ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن اأب����رز ق�س�س 
الواعدة  امل�سرية  ال�سرك�ت  جن�ح 
الإم����رات وكيف  ت�أ�س�ست يف  التي 
ا����س���ت���ط����ع���ت حت���ق���ي���ق اإجن���������زات 
املنتدى  وا����س���ت���ع���ر����س  ك����ب����رية. 
“ق�سة  �سمن جل�سة  القت�س�دي 
من  ع�م�ً   15 ات�س�لت م�سر... 
املجموعة  م�����س��رية  التوا�سل”، 
وقدرته�  امل�������س���ري،  ال�������س���وق  يف 
وتطوير  تنمية  يف  الإ���س��ه���م  على 
م�سر.  يف  الت���������س�����لت  ق����ط�����ع 
وجرى عر�س اأبرز واأهم الفر�س 

العربية.
املقبلة  املرحلة  اأن  �سموه  واأ�س�ف 
التع�ون  م��ن  امل��زي��د  ت�سهد  �سوف 
القط�ع�ت  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ب���ن����ء 
ل�����ال������س�����ت�����ف������دة من  احل�����ي�����وي�����ة 
حتظى  ال��ت��ي  اله�ئلة  الإم��ك���ن���ت 
به� الإم�رات وم�سر، لفت�ً اإىل اأن 
امل�ستقبل  اإىل  تتطلع�ن  البلدين 
بفكر منفتح واإرادة �سلبة ملوا�سلة 
ك�فة  يف  التنموي  العمل  م�سرية 
التي مت�س  املج�لت ل�سيم� تلك 

حي�ة ال�سعوب.
 - منتدى اقت�س�دي ... يبحث يف 

فر�س النمو وتعزيز ال�سراك�ت.
وت�سمن اليوم الأول من الحتف�ل 
���س��ع���ر )م�سر  يعقد حت��ت  ال���ذي 
والإم���رات قلب واحد( جمموعة 
وا�سعة من الفع�لي�ت القت�س�دية 
املح�ور  م��ن  العديد  تغطي  التي 
املزيد  ا�ستك�س�ف  �سبيل  يف  املهمة 
�سبل  وبحث  ال��ت��ع���ون  فر�س  م��ن 
تعزيز التك�مل وفق روؤية جديدة 
اجليو�سي��سية  املتغريات  ت��راع��ي 
والع�مل  املنطقة  ت�سهده�  ال��ت��ي 
املرحلتني  م���ت���ط���ل���ب����ت  وت���ل���ب���ي 

انطالق  ب�لتزامن مع  ذل��ك  ج���ء 
ف��ع���ل��ي���ت الح��ت��ف���ل مب���رور 50 
الإم�راتية  ال��ع��الق���ت  على  ع���م���ً 
الع��سمة  يف  تق�م  التي  امل�سرية 
كرمية  برع�ية  الق�هرة  امل�سرية 
من �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
وفخ�مة  ن���ه���ي����ن،  اآل  زاي�����د  ب���ن 
عبدالفت�ح  امل�������س���ري  ال��رئ��ي�����س 
ال�����س��ي�����س��ي ع���ل���ى م������دار 3 اأي������م 
ب��ح�����س��ور جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
احلكوميني  وامل�سوؤولني  ال���وزراء 
وامل�ستثمرين،  الأع���م����ل  ورج�����ل 
ك��ب��ري م��ن رواد  اإىل ج���ن��ب ع���دد 

الثق�فة والإعالم من البلدين.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  واأ�����س�����ر 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
بني  الأخ���وي���ة  ال��ع��الق���ت  اأن  اإىل 
الإم�������رات وم�����س��ر ت���أ���س�����س��ت على 
امل��ت��ب���دل والعمل  ق��ي��م الح����رتام 
حتقيق  اإىل  ال����ه�����دف  امل�������س���رتك 
ال�سقيقني  ال�����س��ع��ب��ني  م�����س��ل��ح��ة 
العربية  ال�سعوب  ك�فة  وم�سلحة 
الدولتني  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��الق���ً 
ع��ل��ى ت���ق���دمي من�����وذج م��ت��م��ي��ز مل� 
الروابط  ع��ل��ي��ه  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

احل�لية وامل�ستقبلية.
املنتدى  ���س��ه��د  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
اليوم  ع��ق��د  ال�����ذي  الق���ت�������س����دي 
رئي�سة  ج��ل�����س���ت   10 م���ن  اأك����رث 
ف��ي��ه��� جم���م���وع���ة كبرية  �����س�����رك 
امل�سوؤولني  وك���ب����ر  ال�������وزراء  م���ن 
احلكوميني، عالوة على م�س�ركة 
مكثفة من كربى �سرك�ت القط�ع 
اخل����������س م����ن اجل����ن���ب���ني وع����دد 
كبري من اخلرباء واملخت�سني يف 
والتج�رية  ال�ستثم�رية  ال�سوؤون 

وامل�سرفية.
“م�سر  ب����ع����ن����وان  ج���ل�������س���ة  ويف 
ملوؤمتر  ا���س��ت��ع��دادات  امل�ستقبل... 
املن�خCOP27” »، ركز املنتدى 
امل�سرية  الدولة  ا�ستعدادات  على 
املن�خي  امل�����وؤمت�����ر  ل���س��ت�����س���ف��ة 
الأك����رب يف ال��ع���مل وب��ح��ث فر�س 
يف  املوؤمتر  انعق�د  من  ال�ستف�دة 

م�سر والإم�رات على التوايل.
القت�س�دي  املنتدى  وا�ستعر�س 
القط�ع  يف  ال����ت����ع�����ون  م�������س���رية 
ال����ب����ل����دي����ن، كم�  ب�����ني  امل���������س����ريف 
من  جمموعة  على  ال�سوء  �سلط 
الن�سطة  الإم����رات���ي���ة  ال�����س��رك���ت 

ال���س��ت��ث��م���ري��ة يف م�����س��ر وم���دى 
متيز وتن�ف�سية بيئة الأعم�ل من 
الفر�س  “عر�س  جل�سة  خ���الل 

ال�ستثم�رية مب�سر«
جل�سة  ع�����رب  امل����ن����ت����دى  و����س���ل���ط 
امل���ع���ريف  احل����ك����وم����ي  “التب�دل 
تق�رب  والإم��������رات...  م�سر  ب��ني 
على  ال�����س��وء  امل�ستقبل”  ل��ب��ن���ء 
م���ل���ف ال���ت���ع����ون احل���ك���وم���ي بني 
وم�ستهدف�ته  وم�سر،  الإم�����رات 
يف نقل الأداء احلكومي مل�ستوي�ت 
اأف�سل، يف حني ا�ستعر�ست جل�سة 
جهود  لوج�ستي”  مركز  “م�سر 
الدولة امل�سرية يف �سبيل تطوير 
منظومة النقل الربي والبحري 
لتلبية  وال�����ن�����ه�����ري  واجل�����������وي 
التنموية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب���ت 
وموا�سلة تطوير البنية التحتية 

اللوج�ستية.
“ال�سخنة من  بعنوان  ويف جل�سة 
ال�سرتاتيجية  ال�ستثم�رات  اأهم 
على البحر الأحمر” ا�ستعر�ست 
املوؤ�سرات  “موانئ دبي الع�ملية”، 
اأهمية  ت��ع��ك�����س  ال��ت��ي  الإي��ج���ب��ي��ة 
مين�ء ال�سخنة وقدرته التن�ف�سية 

اآ�سي�  و�سرق  جنوب  بني  التج�رة 
و�سم�ل  اأوروب�������  وغ����رب  وج���ن���وب 

اإفريقي�.

حتت رعاية حممد بن زايد 

�شيف بن ز�يد ي�شهد حفل تخريج جامعة خليفة 

 ،894 اإىل  وال��ه��ن��د���س��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
 490 كم� بلغ عدد الطلبة الذكور 
الط�لب�ت  ع��دد  و�سل  بينم�  ط�لًب�، 
جمموع  وو���س��ل  ط�لبة،   701 اإىل 
ع����دد ال��ط��ل��ب��ة الإم����رات���ي���ني 895 
ط���ل��ب��� وط���ل��ب��ة، ف��ي��م��� و���س��ل عدد 
296 ط�لب�  اإىل  الدوليني  الطلبة 

وط�لبة. 
خليفة  ج�معة  اأن  ب�لذكر،  اجلدير 
تعزيز  م��ن  ت�أ�سي�سه�،  منذ  متكنت 
م��ك���ن��ت��ه��� ال��ع���مل��ي��ة م��ن خ���الل عقد 
القط�ع  ق����دة  م��ع  بحثية  ���س��راك���ت 
ال�سن�عي ومع املوؤ�س�س�ت الأك�دميية 
الع�ملية  واملوؤ�س�س�ت  دولًي�  املرموقة 
مركزه�  لرت�سيخ  اإ�س�فة  ال��رائ��دة، 
كواحدة من اأكرث اجل�مع�ت فع�لية 

يف املج�لت البحثية يف املنطقة. 

ت�سنيف�ت  حتقيق  يف  �س�همت  التي 
دول��ي��ة م��رم��وق��ة م��ن خ��الل توفري 
املتميزة  الأك������دمي�����ي�����ة  ال�����ربام�����ج 

واملب�درات البحثية املتقدمة. 
التي  ب����ل���ت���ط���ورات  ���س��م��وه  واأ�����س�����د 
ك�سرح  خ��ل��ي��ف��ة  ج���م��ع��ة  ���س��ه��دت��ه��� 
اأك�دميي عريق على جميع  اإم�راتي 
والبحثية  الأك����دمي���ي���ة  امل�����س��ت��وي���ت 
الأمر  التكنولوجية،  والب��ت��ك���رات 
 200 اأف�����س��ل  �سمن  جعله�  ال���ذي 
�سموه  واأث���ن���ى  ال���ع����مل،  ج���م��ع��ة يف 
التي  امل���ت���وا����س���ل���ة  اجل�����ه�����ود  ع���ل���ى 
املزيد  لتحقيق  اجل���م��ع��ة  تقدمه� 
م���ن الإجن��������زات ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��� من 
اأف�سل  لت�سبح من  تر�سيخ مك�نته� 

املوؤ�س�س�ت الأك�دميية يف الع�مل. 
�����س����م����وه اخل����ري����ج����ني على  وح�������ث 

خم��ت��ل��ف اأن���ح����ء ح���رم اجل���م��ع��ة يف 
ب�أنه�  املركبة  وتتميز  النخل،  �س��س 
التي  ال��دول��ة  يف  نوعه�  م��ن  الأوىل 
املختلط"،  "ال�سري  ب��ن��ظ���م  حت��ظ��ى 
مع  ال��ط��رق  يف  التنقل  ميكنه�  اأي 
 � اأي�سً وت��ع��د  الأخ������رى،  ال�����س��ي���رات 
الأك�دميية  الهيئة  لأع�س�ء  من�سة 
خليفة  ج�معة  مركز  يف  والب�حثني 
للروبوت�ت والأنظمة ذاتية التحكم 
يف  ال��ب��ح��ث  خ��الل��ه���  م���ن  فيمكنهم 
حت��دي���ت ال��ق��ي���دة ذات��ي��ة التحكم يف 

خمتلف ال�سين�ريوه�ت. 
يذكر اأن ج�معة خليفة هي اجل�معة 
ال��دول��ة و�سمن  يف  ت�سنيف�ً  الأع��ل��ى 
اأف�����س��ل 10 ج���م��ع���ت ع��رب��ي��ة من 
ملوؤ�س�سة  وف��ًق���  ج�معة   125 اأ���س��ل 
"الت�ميز" للتعليم الع�يل لت�سنيف 

الهيئتني  واأع���������������س��������ء  خ����ل����ي����ف����ة 
يتقدمهم  والإداري��������ة  الأك����دمي���ي���ة 
رئي�س  اأورايلي،  �سري جون  الدكتور 
�سلط�ن  ع���رف  والدكتور  اجل�معة، 
احلم�دي، ن�ئب الرئي�س التنفيذي، 
ن�ئب  ال�سعيبي،  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
الأك�دميية  للخدم�ت  اأول  رئي�س 
اأه�يل  اإىل  اإ�س�فة  الطلبة،  و�سوؤون 

اخلريجني. 
وهنَّ�أ �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
التخرج،  مبن��سبة  الطلبة  ن��ه��ي���ن 
م��ت��م��ن��ًي��� ل��ه��م ال���ن���ج����ح ال���ب����ه���ر يف 
موؤكًدا  والعملية،  العلمية  حي�تهم 
بروؤية  ه��ي  املحققة  ال��ن��ج���ح���ت  اأن 
ودعم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سموه  وتوجيه�ت   ، اهلل"  "حفظه 

الع�م  ه��ذا  �سهد  اآخ��ر،  وعلى �سعيد 
القمر  واإط���الق  الأك���دمي��ي تطوير 
والقمر  �س�ت"  "ظبي  ال�����س��ن���ع��ي 
وهو  "�سوء1-"،  امل�سغر  ال�سن�عي 
وك�لة  من  كل  بني  تع�ونية  م��ب���درة 
الإم�رات للف�س�ء، والهيئة الوطنية 
لعلوم الف�س�ء يف البحرين، وج�معة 
خليفة، وج�معة نيويورك اأبوظبي. 
كم� اأكدت اجل�معة مك�نته� املتميزة 
يف  رائ���دة  اأك���دمي��ي��ة  موؤ�س�سة  كونه� 
جم�ل ال�ستدامة من خالل اإطالق 
مركبة ج�معة خليفة ذاتية التحكم، 
التي تعد املركبة الأوىل من نوعه� 
يف دول����ة الإم�������رات م��ن ح��ي��ث عدم 
 12 م��ن  وت��ت��ك��ون  ل�س�ئق،  ح�جته� 
واأع�س�ء  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ن��ق��ل  م���ق���ع���ًدا 
الأك���دمي��ي��ة والإداري����ة يف  الهيئتني 

التي  ال��ع��ل��وم  م��ن  املثلى  ال���س��ت��ف���دة 
تلقوه� يف خدمة وطنهم وتوظيفه� 
وموقعه�  الإم�����رات  �سمعة  لتعزيز 
التن�ف�سية  ����س���ل���م  ع���ل���ى  امل����ت����ق����دم 
الع�ملية.  واألقت الط�لبة حور مطر 
الهند�سة  ق�سم  خريجة  امل��دح���ين، 
امليك�نيكية، كلمة التخرج ني�بة عن 
زمالئه� اخلريجني خالل احلفل. 

نظمته  ال��ذي  التخريج  حفل  ويعد 
التي  للنج�ح�ت  تتويًج�  اجل�معة 
وط�لبة،  ط���ل��ب���   1،191 ح��ق��ق��ه��� 
الدكتوراة  ط��ل��ب��ة  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
وط�لبة،  ط���ل��ب���   27 اخل��ري��ج��ني 
تخرجوا  ال��ذي��ن  الطلبة  ع��دد  وبلغ 
 270 امل����ج�������س���ت���ري  ب�����رام�����ج  م�����ن 
خ��ري��ج��� وخ��ري��ج��ة، يف ح���ني و�سل 
البك�لوريو�س  درج��ة  خريجي  ع��دد 

•• اأبوظبي-وام

ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  رع�ية  حتت 
ن��ه��ي���ن رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
الدولة "حفظه اهلل" ، �سهد الفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهي�ن 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن�ئب 
ج�معة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ال���داخ���ل���ي���ة 
خليفة للعلوم والتكنولوجي� والب�لغ 
1،191 ط�لب� وط�لبة من  عدده� 
وامل�ج�ستري  ال��ب��ك���ل��وري��و���س  ب��رام��ج 

والدكتوراة. 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  و���س��ل��م 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي���ن ال�����س��ه���دات اإىل 
اخل���ري���ج���ني خ�����الل احل���ف���ل ال����ذي 
ال�سخ�سي�ت  كب�ر  من  ع��دد  ح�سره 
اأم����ن�����ء ج�معة  واأع�������س����ء جم��ل�����س 

اجل����م���ع����ت ال��ع��رب��ي��ة لآخ�����ر ثالث 
�سنوات. 

اإندك�س"  "نيت�سر  ت�����س��ن��ي��ف  ويف 
يف  خليفة  ج�معة  حلت   ،2021
الإم��������رات  دول�����ة  يف  الأول  امل���رك���ز 
اجل�مع�ت  م�ستوى  على  وال��ث���ن��ي��ة 
امل����خ����رج�����ت  ال����ع����رب����ي����ة يف جم��������ل 
ب�إ�سدار  ���س���ه��م��ت  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ث��ي��ة، 
 1 الفرتة من  بحثية يف  ورقة   22
م�يو 2020 اإىل 1 اأبريل 2021 

فقط. 
ووفًق� ملوؤ�س�سة "كيو اإ�س" لت�سنيف 
ج�ءت   ،2023 الع�ملية  اجل�مع�ت 
اأف�سل  ق�ئمة  �سمن  خليفة  ج�معة 
حمققًة  ع����مل���ًي����،  ج����م���ع���ة   200
م�ستوى  والأوىل على   181 املركز 

الدولة. 

�لتحقق �لرقمي توثق 2.5 مليون م�شتند �شادرة عن 9 جهات حكومية
•• اأبوظبي-وام

األف  و491  مليونني  نحو  ت�سجيل  يف  الرقمي  التحقق  من�سة  جنحت 
م�ستند رقمي موثق، وذلك بعد مرور نحو 10 اأ�سهر على اإطالقه� من 
قبل هيئة تنظيم الت�س�لت واحلكومة الرقمية يف ين�ير امل��سي، فيم� 
بلغ اإجم�يل امل�ستندات التي مت التحقق منه� عرب املن�سة نحو 50 األف 

م�ستند.
وتعد املن�سة واحدة من اأبرز م�سرع�ت التحول الرقمي ال�س�مل يف دولة 
الإم���رات، التي تعتمد على تقنية "البلوك ت�سني" وتعمل ك�سجل رقمي 
وامل�ستندات  والعقود  املع�مالت  وتدوين  ملع�جلة  وم�سفر،  اآين،  م�سرتك، 
الرقمية،  وامل�ستندات  البي�ن�ت  يف  ال��وث��وق  عملية  ينظم  مب���  املختلفة، 

والتحقق من م�سداقيته� عن طريق التدقيق الرقمي، وم�س�ركة البي�ن�ت 
ب�ملتع�ملني  اخل��سة  امل�ستندات  حتويل  املن�سة  اأي�س�ً  وتتيح  وامل�ستندات، 
اأمن  م�ستوي�ت  وب�أعلى  خ�سو�سية  ذات  موثوقة  رقمية  م�ستندات  اإىل 

املعلوم�ت.
جه�ت   9 ع��ن  ���س���درة  الرقمية  امل�ستندات  م��ن  نوع�   21 املن�سة  وت��وف��ر 
للهوية واجلن�سية  الهيئة الحت�دية  الداخلية،  وزارة  تتمثل يف  حكومية 
العدل،  وزارة  املجتمع،  ووق�ية  ال�سحة  وزارة  املن�فذ،  واأم��ن  واجل��م���رك 
املن�خي  التغري  وزارة  املجتمع،  تنمية  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
والبيئة، والهيئة الع�مة للطريان املدين، ودائرة الأرا�سي والأمالك يف 

دبي.
وتتيح املن�سة للجه�ت احلكومية واخل��سة، وكذلك الأفراد، التحقق من 

�سحة وموثوقية امل�ستندات ال�س�درة عن اجله�ت احلكومية امل�س�ركة يف 
املن�سة ب�سكل فوري، من دون احل�جة اإىل امل�ستند الورقي اأو طلب ن�سخة 

طبق الأ�سل.
وت�سكل من�سة التحقق الرقمي خطوة لالأم�م نحو حتقيق م� ن�ست عليه 
توفري  اإىل  تهدف  والتي  احلكومية،  للخدم�ت  الإم����رات  ا�سرتاتيجية 
واملجتمع،  احلكومة  بني  الثقة  وتر�سخ  الإن�س�ن،  حول  تتمحور  خدم�ت 

وتعزز تن�ف�سية الدولة ع�ملي�ً، وت�سمن ال�ستدامة وحتقيق الف�علية.
الرقمية  الإم����رات  حكومة  طريق  خريطة  �سمن  من�سة  اإط��الق  وج���ء 
2021-2025، للو�سول اإىل هدف %100 خدم�ت حكومية رقمية 
من خالل الرتكيز على م�ستوي�ت تتمثل يف الأفراد وال�سرك�ت وموظفي 
منه�  ا�سرتاتيجية  اأولوية  ذات  حم�ور  اإىل  ا�ستن�داً  الحت�دية،  احلكومة 

اأ�س��س  على  م�سممة  و�سريعة  �سهلة  متك�ملة  رقمية  خ��دم���ت  متكني 
احتي�ج�ت املتع�ملني، رفع م�ستوى القدرات وامله�رات الرقمية.

وعلى م�ستوى الأفراد ت�ستهدف خ�رطة طريق حكومة الإم�رات الرقمية 
2021-2025 الو�سول ال�سهل للمعلوم�ت الدقيقة، والتع�مل ال�سهل 
اأم�  والتحدي�ت،  املتطلب�ت  النتظ�ر، وحل  وتقلي�س وقت  مع احلكومة، 
موثوقة  رقمية  نظم  اإت���ح��ة  املن�سة  فت�ستهدف  ال�سرك�ت  م�ستوى  على 
وال�سي��س�ت  ال��ق��وان��ني  يف  والإر����س����د  وا���س��ح��ة،  تنظيمية  وبيئة  واآم��ن��ة، 
م�ستوى  على  ت�ستهدف  حني  يف  احلكومية،  الر�سوم  و�سف�فية  واللوائح، 
موظفي احلكومة الحت�دية بن�ء القدرات عن طريق توفري م� يلزم من 
ومتكني  بكف�ءة،  اخلدم�ت  لتقدمي  اأدوات  من  يلزم  م�  وتوفري  تدريب، 

وتفوي�س املوظفني.

حممد بن ر��شد : �لإمار�ت حتتفل �ليوم يف م�شر بخم�شني عامًا من �لعالقات �لأخوية �مل�شتقرة و�ملتطورة
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اأخبـار الإمـارات

وزيرة تنمية �ملجتمع حت�شر حفل �شفارة كاز�خ�شتان مبنا�شبة �ليوم �لوطني 

والإرادة  امل��ت��ب���دل  ب�لدعم  م�سيدا 
ال�سي��سية الرا�سخة لق�دة البلدين 
ال�����س��دي��ق��ني وال���ت���ي اأ����س���ف���رت عن 

البلدين  ب��ني  الثن�ئية  ال��ع��الق���ت 
.. لفت� اإىل اأنه ي�س�دف الأول من 
اأكتوبر احل�يل مرور ثالثني ع�م� 

الرئي�سيني  ال��ت��ج���ري��ني  ال�����س��رك���ء 
ال�سرق  منطقة  يف  ل��ك���زاخ�����س��ت���ن 
التب�دل  ح���ج���م  وب���ل���غ  الأو������س�����ط 

وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ق��ي���دة ال��ر���س��ي��دة يف 
الإم���رات وجميع موؤ�س�س�ته�  دولة 
لتعزيز  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  على 

الثقة  ع��ن��وان��ه���  ع���الق����ت مم���ي���زة 
وال�سداقة املتينة . 

واأ�س�ف تعترب دولة الإم�رات اأحد 

على اإق�مة العالق�ت الدبلوم��سية 
ودولة  ك�زاخ�ست�ن  جمهورية  بني 
الإم�����������رات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة .. 

•• اأبوظبي-وام

عي�سى  بنت  ح�سة  مع�يل  ح�سرت 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د  ب��و 
اأم�س الأول حفل ال�ستقب�ل الذي 
مينيليكوف  م���دي���ر  �سع�دة  اأق���م��ه 
لدى  ك�زاخ�ست�ن  جمهورية  �سفري 
الوطني  ال��ي��وم  مبن��سبة  ال��دول��ة 

لبالده. 
كم� ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف 
الكورني�س  ريجين�س  �س�نت  فندق 
امل�سوؤولني  م���ن  ع����دد   - اأب���وظ���ب���ي 
وال���ت���ع����ون  اخل����رج���ي���ة  وزارة  يف 
اأع�س�ء ال�سلك  ال��دويل، وعدد من 
والأجنبي  ال��ع��رب��ي  ال��دب��ل��وم������س��ي 
من  وعدد  الدولة  لدى  املعتمدين 
اأب��ن���ء اجل���ل��ي��ة ال��ك���زاخ��ي��ة املقيمة 

ب�لدولة. 
ووجه �سفري جمهورية ك�زاخ�ست�ن 
- يف كلمة له بهذه املن��سبة - ال�سكر 

ال���ت���ج����ري ب����ني ال���ب���ل���دي���ن خالل 
907 ماليني دولر  امل��سي  الع�م 
ال�ستثم�رات  قيمة  بلغت  فيم�   ..
الإم�راتية حوايل 2.7 ملي�ر دولر 
منذ اإق�مة العالق�ت الدبلوم��سية 
ف��ي��ه قيمة  بلغت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
من  اأك��رث  الك�زاخية  ال�ستثم�رات 
ارتفع  وق��د  اأم��ري��ك��ي  دولر  ملي�ر 
اإجم�يل تدفق�ت ال�ستثم�ر املب��سر 
من دول��ة الإم����رات بن�سبة 43% 
اأمريكي  243،4 مليون دولر  اأي 
.  وق�ل �سع�دته اإن ال�سي�حة اأي�س� 
امل�سرتك  ل��ل��ت��ع���ون  واع�����د  جم�����ل 
الإم�����رات  ودول���ة  ك�زاخ�ست�ن  ب��ني 
ع�ملي�  �سي�حي�  م��رك��زا  ب���ع��ت��ب���ره��� 
اإىل وجود  م�����س��ريا   .. ب��ه  م��ع��رتف��� 
كال  يف  مب��سرة  جوية  رحلة   40

الجت�هني اأ�سبوعي� . 
وتخلل احلفل بع�س عرو�س الفن 

الك�زاخي العريق.

م�شوؤولة �أممية: نعتز بـ 50 عامًا من �ل�شر�كة طويلة �لأمد بني �لإمار�ت و�ليوني�شيف
•• دبي-وام

ث��م��ن��ت ف�����ريوز ت��ق��ي ال���دي���ن مدير 
ال�سراك�ت وتنمية املجتمع يف مكتب 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
التع�ون  اخل��ل��ي��ج  يف  ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف 
ت���ق���وده دولة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي ال��ت��ي 
الإم�رات العربية املتحدة مع منظمة 
عقود  اخلم�سة  املتحدة طوال  الأمم 

وزارات  تتقدمهم  واخل��������س  ال��ع���م 
م���ع���ن���ي���ة م�����ن ح���ك���وم���ة الإم������������رات، 
واملجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
وال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���س�����س���ت الأخ����رى ، 
التع�ون احل�يل بني  اأن برن�مج  كم� 
الإم�رات واليوني�سف ي�سمل م�س�ريع 
ت���ع���ن���ى ب��ت��ح�����س��ني ن���ظ���م وخ����دم�����ت 
والتنمر  العنف  م��ن  الطفل  حم�ية 
وخدم�ت ال�سحة النف�سية لالأطف�ل 

ع�م�ً على ان�سم�م دولة الإم�رات اإىل 
منظمة الأمم املتحدة وبدء ال�سراكة 
بتلك  اعتزازه�  عن  معربة  بينهم�، 

ال�سراكة املثمرة بينهم� . 
تفخر  "اليوني�سيف"  اأن  واأك������دت 
ب�سراكته� مع حكومة دولة الإم�رات 
حم�ية  م���ن���ه����  ع������دة  م�������س����ري���ع  يف 
وال�سحة  التعليم  وجم���لت  الطفل 
املن�خ  جم���ل  اإىل  و���س��وًل  والتوعية، 

امل��سية، موؤكدة على الدور الإن�س�ين 
ال��ف��ع���ل ال���ذي تلعبه م��� ي��ق��رب من 
دولة  اأر�س  اأممية على  30 منظمة 

الإم�رات. 
وذكرت تقي الدين يف ت�سريح خ��س 
الإم������رات )وام( على  اأن��ب���ء  ل��وك���ل��ة 
ه�م�س الحتف�ل بيوم الأمم املتحدة 
الأمم  ب��ي��وم  الح��ت��ف���ل  اأن  دب����ي،  يف 
 50 م��رور  ي�س�دف   77 ال���  املتحدة 

عن  معربة  البيئة،  على  واحل��ف���ظ 
دعم  م��ن  ال��دول��ة  قدمته  مل���  �سكره� 
لوجي�ستي وتع�ون مثمر خالل فرتة 
الإم�رات  منحت  حيث  كوفيد19- 
املعدات  جللب  الفر�سة  اليوني�سيف 
ملواجهة  ال����الزم����ة  والإم����ك�����ن����ي�����ت 

اجل�ئحة يف معظم بلدان الع�مل. 
واأردف�������ت، اأن ال��ي��ون��ي�����س��ف ت��ع��م��ل يف 
القط�عني  الإم���رات مع �سرك�ء من 

يوفره�  ال��ت��ي  اللوج�ستية  احل��ل��ول 
املدينة  ومنهم:  اليوني�سف  �سرك�ء 
الع�ملية للخدم�ت الإن�س�نية وموانئ 
دبي الع�ملية وائتالف الأمل وطريان 
وهي  اليوني�سف  اأن  الإم����رات، حيث 
على  متويله�  يعتمد  اأممية  منظمة 
القط�عني  من  الطوعية  امل�س�هم�ت 
ال��ع���م واخل������س، وذل��ك بف�سل دعم 
ح��ك��وم��ة الإم������رات وم��وؤ���س�����س���ت دبي 

املبكرة  الطفولة  وتنمية  والي�فعني 
�سداقة  اأك��رث  لتكون  امل��دن  وتطوير 

للطفل. 
اأن  اإىل  امل�����س��وؤول��ة الأمم���ي���ة  ول��ف��ت��ت 
الإم�رات تعد مركًزا لوج�ستًي� مهًم� 
م��ن��ه��� وعربه�  ت��ر���س��ل  ل��ل��ي��ون��ي�����س��ف 
الإم������������دادات امل���ن���ق���ذة ل��ل��ح��ي���ة اإىل 
ماليني  لغوث  البلدان  من  العديد 
بف�سل  وذل��ك  وع�ئالتهم  الأط��ف���ل 

الغرير  ع��ب��داهلل  موؤ�س�سة  و  للعط�ء 
للتعليم، و غريهم من امل�نحني. 

بلدية منطقة �لظفرة تنظم ملتقى �شمن مبادرة »ن�شاوركم« يف مدينة �ملرفاأ 
•• الظفرة-وام

نظمت بلدية منطقة الظفرة الت�بعة لدائرة البلدي�ت والنقل اأم�س 
الأول لق�ًء مع جمتمع مدينة املرف�أ �سمن فع�لي�ت “ملتقى �سفراء 

اخلدم�ت الذكية”. 
ي�أتي اللق�ء يف اإط�ر حر�س البلدية على تعزيز التوا�سل املب��سر مع 
وو�سعه�  وتطلع�تهم  اآرائ��ه��م  اإىل  وال�ستم�ع  املجتمع،  فئ�ت  جميع 
�سمن مراحل التخطيط والتنفيذ مب� يعزز من جودة احلي�ة ويحقق 

ر�س� و�سع�دة املجتمع. 
وتنظم البلدية “ ملتقى �سفراء اخلدم�ت الذكية ” �سمن مب�درة “ 
ن�س�وركم” التي اأطلقته� الدائرة، للتوا�سل املجتمعي وذلك ب�لتع�ون 

مع جم�ل�س اأبوظبي. 
اللكرتونية  ب�خلدم�ت  املحلي  املجتمع  توعية  اإىل  املب�درة  وتهدف 
ال��ذك��ي��ة ع��ل��ى )م��ن�����س��ة مت ال��رق��م��ي��ة( وك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��خ��دام��ه��� ب�سكل 
مب��سر، والتعرف على التحدي�ت وال�سعوب�ت التي تواجه املجتمع يف 
ا�ستخدام املن�سة. و�ستوا�سل البلدية لق�ءاته� مع فئ�ت املجتمع على 
م�ستوى مدن املنطقة انطالق�ً من م�سوؤوليته� الجتم�عية لإت�حة 
الفر�س للمجتمع للم�س�ركة يف امل�س�رع والأفك�ر واملب�درات التي تعود 

ب�لنفع على اجلميع. 
وت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ع��ر���س امل�����س���ري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة امل��ن��ف��ذة، ومعرفة 
احتي�ج�ت املجتمع املحلي، والتي يتم درا�سته� وتنفيذه� ح�سب ح�جة 

املتع�ملني، ويف خت�م امللتقى مت الرد على جميع ال�ستف�س�رات. 

�لقب�س على 6 متهمني حاولو� تهريبها يف فول بال�شتيكي

�شرطة دبي ت�شبط 436 كيلوغر�ما من �ملخدر�ت يف �شحنة بقوليات
•• دبي-الفجر:

الإدارة  اأحبطت  ا�ستب�قية،  عملية  يف 
�سرطة  يف  امل��خ��درات  ملك�فحة  ال��ع���م��ة 
دول��ي��ة تهريب  دب��ي، حم���ول��ة ع�س�بة 
دول�����ة جم��������ورة، عرب  اإىل  امل����خ����درات 
يزنون  ���واًل(  )����سِ كي�س�ً   280 اإدخ�����ل 
من  خليط�ً  وي��ح��وون  اأط���ن����ن،   5.6
البال�ستيكي  والفول  الطبيعي  الفول 
املح�سو ب�ملخدرات، ولكن فرق البحث 
ك�نوا  املعلوم�ت،  ومبت�بعة  والتحري، 
وداهموا  الع�س�بة،  لأع�س�ء  ب�ملر�س�د 
م�ستودع التخزين واألقوا القب�س على 
"ال�سموم"  وا�ستخرجوا  متهمني،   6
بكمية  البال�ستيكي  الفول  حب�ت  من 
وزنت 436 كيلوغرام�ً من املخدرات، 
يف زمن قي��سي يقدر ب� 7 �س�ع�ت عمل 

متوا�سلة.

جهود عظيمة
واأك�����د ال��ق��ي���دة ال��ع���م��ة ل�����س��رط��ة دبي 
املح�ولت  ل��ك��ل  ب���مل��ر���س���د  ت��ق��ف  اأن��ه��� 
الإجرامية لتهريب وترويج املخدرات، 
تنفذه�  التي  الأمنية  الإج���راءات  واأن 
ملك�فحة  ال��ع���م��ة  الإدارة  ع��م��ل  ف����رق 
امل���خ���درات، وف���ق خ��ط��ط اأم��ن��ي��ة ذكية 
ومدرو�سة، له� الأثر الب�لغ يف الإط�حة 
ب�ملتهمني، والك�سف عن خمطط�تهم، 
والت�سدي لأن�سطتهم الإجرامية بكل 

حنكة واقتدار.

اأ�سلوب احرتايف
معلوم�ت  " وردت  دبي  �سرطة  وق�لت 
دولية،  ع�س�بة  ب����أن  امل�����س��در  م��وث��وق��ة 
الدولة،  يف  ُمقيمون  اأع�س�ئه�  بع�س 
ب���ي���ن���م���� ال���ب���ع�������س الآخ���������ر خ����رج���ه����، 
ي����ح����وزون ك��م��ي���ت ك���ب���رية م���ن امل����واد 
احرتايف  ب�أ�سلوب  واملخفية  امل��خ��درة، 
يف  خم���زن���ة  ال��ك��م��ي��ة  واأن  ال����ف����ول،  يف 

اأح�����د امل�����س��ت��ودع���ت ب�����إح����دى اإم�������رات 
فني  ع��م��ل  ف��ري��ق  وبت�سكيل  ال���دول���ة، 
م�����ي�����داين ع���ل���ى م�������س���ت���وى ع�������ل من 
والتحري  البحث  والكف�ءة يف  اخلربة 
حددن�  املعلوم�ت،  ومت�بعة  واملراقبة 
للمراقبة،  واأخ�سعن�ه  امل�ستودع  موقع 
اأن هن�ك كمي�ت كبرية خمزنة  وتبني 
اإثر  وعلى  امل�ستودع،  داخ��ل  الفول  من 

ال�سفر  �س�عة  حددن�  املعلوم�ت،  تلك 
وداهمن� امل�ستودع، والذي ات�سح لحق�ً 
امل��واد الغذائية  اأنه ك�ن وك��راً لتخزين 
املح�سوة  وال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ت�سديره�  اإع���دة  بغية  املخدرة،  ب�ملواد 

اإىل اإحدى الدول املج�ورة." 

مهمة ا�ستثنائية
"عملية  اأن  دب����ي  ���س��رط��ة  واأ����س����ف���ت 
ال�ستثن�ئية،  العملي�ت  م��ن  الفول" 
امل�ستودع  تفتي�س  عملية  واأن  خ��سة 
اأمني�  ح�س�ً  تطلبت  الغذائية،  وامل���واد 
ع�لي�ً للك�سف عن املواد املخدرة املخب�أة 
ب�لإ�س�فة  بال�ستيكية،  اأغ��ذي��ة  داخ���ل 
البولي�سية  ب���ل��ك��الب  ال���س��ت��ع���ن��ة  اإىل 

للك�سف عنه�.
وا���س��ت��ط��ردت ق���ئ��ل��ة: ح��ري�����س��ون على 
للدولة،  الأم����ن����ي����ة  امل���ن���ظ���وم���ة  دع�����م 
املجتمع  اأم����������ن  ع����ل����ى  واحل�������ف��������ظ 
املوؤ�س�س�ت  مع  وب�لتع�ون  وا�ستقراره، 
م�ستوى  ع��ل��ى  والأم���ن���ي���ة  ال�����س��رط��ي��ة 
حم�ية  يف  �سن�س�هم  وال��ع���مل،  املنطقة 
تهريب  خم�����ط����ر  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع����ت 
امل�������خ�������درات وحم������������س�����رة امل���ه���رب���ني 
التهريب،  يف  اأ���س���ل��ي��ب��ه��م  واك��ت�����س���ف 
تب�دل  جم���ل  يف  التع�ون  واإن  ل�سيم� 
املعلوم�ت واخلربات اخل��سة بعملي�ت 
تهريب املخدرات مع الأجهزة الأمنية 
معدلت  زي�������دة  يف  اأ���س��ه��م  الأخ�������رى، 
���س��ب��ط��ي���ت ت��ه��ري��ب امل���خ���درات خالل 

�شرطة �أبوظبي تطلق حملة »بادر و��شتفد« للتعريف مبز�يا �ل�شد�د �ملبكر للمخالفات �ملرورية 
•• اأبوظبي-وام

"ب�در  �سع�ر  حتت  توعوية  حملة  اأبوظبي  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  اأطلقت 
واخل�سوم�ت  الت�سهيالت  م��ن  ال�ستف�دة  على  اجلمهور  حل��ث  وا�ستفد" 
املركب�ت  وجتديد  املرورية  للمخ�لف�ت  املبكر  ب�ل�سداد  املتعلقة  واخلدم�ت 
لنيل  ع�لية  ذات جودة  وتقدمي خدم�ت  لإ�سع�د اجلمهور  م�س�عيه�  �سمن 

ر�س� وثقة املجتمع. 
والدوري�ت  امل��رور  مديرية  مدير  احلمريي  �س�حي  حممد  العميد  وق���ل 
املرورية  املركب�ت على دفع املخ�لف�ت  اإىل حتفيز ُمالك  اإن احلملة تهدف 
وتعزيز وعي اجلمهور مبزاي� ال�سداد املبكر للمخ�لف�ت وعواقب الت�أخري ، 

وزي�دة اإمل�م اجلمهور ب�لت�سهيالت وقنوات دفع املخ�لف�ت املرورية. 
عرب   ، امل��روري��ة  املخ�لف�ت  دف��ع  بقنوات  التعريف  على  تركز  اأن��ه���  واأو���س��ح 
املب��سر  ال��دف��ع  و   Tamm "مت" اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  الرقمية  ال��ق��ن��وات 
عرب من�س�ت خدمة واإ�سع�د املتع�ملني، وعرب تطبيق�ت البنوك وامل�س�رف 
امل�سرق،  وبنك  التج�ري،  اأبوظبي  وبنك  الأول،  اأبوظبي  بنك  مع  ب�لتع�ون 

وم�سرف اأبوظبي الإ�سالمي، وم�سرف الإم�رات الإ�سالمي . 
وتبث احلملة فيديوه�ت توعوية مبخ�طر املخ�لف�ت املرورية ب�لتن�سيق مع 
اإدارة الإعالم الأمني وتوزيع الكتيب�ت التوعوية على �س�ئقي املركب�ت وعقد 

حم��سرات وور�س عمل توعوية اإىل ج�نب املج�ل�س املجتمعية. 

�أطباء يف م�شت�شفى �أن �أم �شي رويال ينجحون يف ��شتئ�شال ورمني يف �لوجه و �لرقبة
•• اأبوظبي – الفجر:

جن�����ح ف����ري����ق م�����ن الأط������ب�������ء من 
يف  روي�������ل  ���س��ي  اأم  اأن  م�����س��ت�����س��ف��ى 
اإجراء  يف  لال�ستثم�ر  دب��ي  جممع 
ت�سمنت  ون�������درة  م��ع��ق��دة  ع��م��ل��ي��ة 
اإ�ستئ�س�ل ورمني اأحدهم� يف الغدة 
النكفية  الدرقية والآخ��ر يف الغدة 
م��ن �سعوبة  ب���ل��رغ��م  اآن واح���د  يف 
والتنف�س  التخدير  اأن�بيب  اإدخ���ل 
العديد  جعل  مم���  ال��ت��ورم،  نتيجة 
م���ن الأط����ب�����ء ي��رف�����س��ون اإج�����راء 
م�ست�سفى  اأط��ب���ء  ول��ك��ن  العملية، 
وتكللت  التحدي  قبلوا  �سي  اأم  اأن 

العملية ب�لنج�ح. 
املري�سة  اأم���������س����ت  ق�����د  وك������ن�����ت 
اجلن�سية  من  منزل  ربة  كر�ستين�، 
50 ع�ًم�  العمر  املجرية تبلغ من 
و  الإم�����رات  يف  ابنته�  م��ع  وتعي�س 
احليوان�ت  م��ت��ج��ر  يف  ت�����س���ع��ده��� 
وم��ع زوجه�  ال��ت��ي متلكه  الأل��ي��ف��ة 
الت�سوير  �سركة  يف  ت�س�عده  الذي 
اخل��������س���ة ب�����ه،  اأك�����رث م���ن خم�س 
ت��ورم يف رقبته�  �سنوات تع�ين من 
ولكن  ال����درق����ي����ة  ال����غ����دة  ب�����س��ب��ب 
اإزدادت �سوءاً يف ال�سنوات  مع�ن�ته� 

العملية  اإج����راء  ث��م  اأوًل  ال��درق��ي��ة 
الغدة  الورم يف  الث�نية لإ�ستئ�س�ل 

النكفية." 
�سهيل  الدكتور  اأو�سح  ج�نبه،  من 
م���ق���ب���ول م�����ري، اأخ�������س����ئ���ي الأن�����ف 
والأذن واحلنجرة ورئي�س الق�سم يف 
اأم �سي روي�ل جممع  اأن  م�ست�سفى 
احل�لة  اأن  دبي  لالإ�ستثم�ر يف  دبي 
"بح�سب  فريدة من نوعه� ق�ئاًل: 
ال�������س���ج���الت ال��ط��ب��ي��ة والأب����ح�����ث 
عملي�ت  اأي����ة  ت�سجل  مل  امل��ت��وف��رة 
اأج����ري����ت ����س����ب���ق����ً على  ج���راح���ي���ة 
الغدة  واأورام  النكفية  الغدة  اأورام 

اآخر  ت��ورم  ب�سبب  امل��سية  الثالثة 
 - الي�سرى  النكفية  الغدة  ظهر يف 
املنطقة املوجودة على خده� اأ�سفل 

الأذن.
احلظ  "حل�سن  كر�ستين�،  ق�لت  و 
ك���ن��ت ع��ي��ن���ت اأن�����س��ج��ة ال����ورم غري 
�سرط�نية، و لكن ن�سحني الأطب�ء 
ب��ستئ�س�لهم�  وطلبت منهم اإجراء 
عملية واحدة ل�ستئ�س�ل الورمني 
ورم  وج���ود  ب�سبب  رف�����س��وا  لكنهم 
ي�سّعب   وال��ذي  الدرقية   الغدة  يف 
اإدخ�����������ل اأن�����ب����ي����ب ال���ت���ن���ف�������س ل���ذا 
الغدة  عملية  ب����إج���راء  ن�����س��ح��وين 

الدرقية يف وقت واحد، وب�لت�يل ل 
اأخرى،  ح���لت  املق�رنة مع  ميكنن� 
وق���د ق��م��ت مب��ن���ق�����س��ة احل����ل���ة مع 
زم��الئ��ي يف اأم����ك���ن اأخ�����رى، حيث 
اأكدوا جميع�ً اأنه ميكن اإجراء كلت� 
الدقة  تتطلب  ول��ك��ن��ه  العمليتني 
ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ب�����س��ب��ب الأع�������س����ب 
الورم  مبنطقة  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ه���م��ة 
والع�سب  الراجعة  احلنجرة  مثل 
معر�سة  �ستتكون  وال��ت��ي  الوجهي 

للخطر اأثن�ء اجلراحة ".
وق�ل الدكتور اأن�نت ب�ي، اأخ�س�ئي 
اجل��راح��ة ال��ع���م��ة وامل��دي��ر الطبي 
للم�ست�سفى، "ك�نت كري�ستين� على 
�سعوبة  وم��دى  ب�لت�سخي�س  علم 
الإجراء عند دخوله� امل�ست�سفى يف 
ا�ست�س�رت  اأكتوبر، وقد  الث�ين من 
قبل  خمتلفة  م�ست�سفي�ت  ث���الث 
اإح���ل��ت��ه��� اإل��ي��ن���، وم��ع ذل��ك اأ�سرت 
اإزال����ة ال��ورم��ني م��ع���ً يف وقت  على 
اأن  ت���ري���د  ت���ك���ن  واح������د لأن����ه����� مل 
الع�م عدة مرات  تخ�سع للتخدير 
- ب�لرغم من الراأي الطبي الآخر 
امل�ست�سفي�ت  الذيح�سلت عليه من 
ا�ستئ�س�ل كل  اإجراء  الأخرى وهو 

ورم على حدة.".

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/10404

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/02 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
اليتا لتجارة املجوهرات �ض.ذ.م.م + حممد مامون احمد مياه و او�ساف املحجوزات على  �سده 

النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 2,000                                                   اأغرا�ض متنوعه  
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�ض 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

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70363
 اإنذار عديل بالن�شر
) رقم )  2022/19224

املنذر :  �ست�ندرد ت�س�رترد بنك .
املنذر اإليه  :  : عبد ال�سمد حممد عبدالغفور.

نتيجة  دره��م   )16،363.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات  اأ�سبوع من ت�ريخ 
ا�سكيب_  ف���ورد   ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /G/ 50314 / خ�سو�سي ( رق���م   ال�����س��ي���رة 
ا�ستي�سن( موديل )2009( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�س �خليمة ي�شتقبل 

�شفري بلجيكا 
•• راأ�ش اخليمة-وام

راأ�س  ح�كم  الأعلى،  املجل�س  ع�سو  الق��سمي،  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ا�ستقبل 
اأنطوان ديلكور، �سفري مملكة  اخليمة، بق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد، اأم�س �سع�دة 

بلجيك� لدى الدولة، الذي قدم لل�سالم على �سموه مبن��سبة ت�سلمه مه�م عمله اجلديد. 
ورحب �س�حب ال�سمو ح�كم راأ�س اخليمة، ب�سع�دة ال�سفري، متمني�ً له التوفيق والنج�ح يف اأداء 
مه�م عمله، مب� ي�سهم يف تعزيز عالق�ت التع�ون بني البلدين ال�سديقني على خمتلف ال�سعد.  
من ج�نبه، عرّب �سع�دة اأنطوان ديلكور، عن ب�لغ �سكره وتقديره ل�س�حب ال�سمو ح�كم راأ�س 

اخليمة، على كرم ال�سي�فة وح�سن ال�ستقب�ل. 

عمر �سلطان العلماء: فكر حممد بن را�سد ال�ستباقي عزز موقع الإمارات رائدًا للم�ستقبل

 �لإمار�ت تربمج ينطلق �ل�شبت باأكرث من 70 فعالية تنظمها 50 جهة

الرقمنة  جم��������لت  يف  ال�����دول�����ة 
م�ستهدف�ت  وحتقيق  وال��ربجم��ة 
ال�سرتاتيجية الوطنية لالقت�س�د 
الدولة  م�����س��رية  لتعزيز  ال��رق��م��ي 

نحو امل�ستقبل.
العلم�ء  �سلط�ن  واأكد مع�يل عمر 
ال�سطن�عي  ل��ل��ذك���ء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيق�ت  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س���د 
�س�حب  فكر  اأن  ب��ع��د،  ع��ن  العمل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س 
"رع�ه اهلل"، ال�ستب�قي عزز مك�نة 

وهاكاثونات  ع��م��ل  ور����ض   -
للربجمة..

للربجمة  الإم������رات  ي��وم  وي�سهد 
من  اأك����رث  تربمج"  "الإم�رات 
 50 نحو  تنظمه�  فع�لية،   70
جهة وموؤ�س�سة احت�دية وحكومية 
وخ��سة يف خمتلف اأنح�ء الدولة، 
واجتم�ع�ت  ل����ق�����ءات  ت��ت�����س��م��ن 

وبيئة  للم�ستقبل  رائ����دة  ال��دول��ة 
امله�رات  ل�����س��ق��ل  ح������س��ن��ة  ع���مل��ي��ة 
امل�ستقبل  ب���أدوات  ال�سب�ب  ومتكني 

وحلول التكنولوجي� احلديثة.
"الإم�رات  ي��وم  اإن  مع�ليه  وق����ل 
رقمي  اإجن����ز  اأول  تربمج" ير�سخ 
ب�لإجن�زات  ويحتفي  ال��دول��ة،  يف 
احل�لية التكنولوجية، وي�ست�سرف 

وور����������������س ع�����م�����ل وم���������س�����ب����ق�����ت 
وفع�لي�ت  للربجمة  وه�ك�ثون�ت 
املن��سبة  ه����ذه  ومت��ث��ل  م��ت��ن��وع��ة، 
املجتمع  لأف�����راد  م��ف��ت��وح��ة  دع����وة 
احلكومية  واجل��ه���ت  واملوؤ�س�س�ت 
واخل����������س����ة ل��ت��ف��ع��ي��ل م�����ب������درات 
جديدة،  اأف��ك���ر  وابتك�ر  ال��ربجم��ة 
امل���ج���ت���م���ع على  اأف���������راد  ل��ت��ح��ف��ي��ز 

امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة من  ال������ت������ط������ورات 
ال���������س����ب�����ب على  خ�������الل حت���ف���ي���ز 
الذك�ء  وتقني�ت  ال��ربجم��ة  تبني 
قدراتهم  وت��ع��زي��ز  ال���س��ط��ن���ع��ي، 
التكنولوجي  البتك�ر  جم���لت  يف 
وتوظيفيه�  م���واه���ب���ه���م  ودع�������م 
لتكنولوجي�  جديد  �سكل  لت�سكيل 

امل�ستقبل والتقني�ت احلديثة.

•• دبي-وام

جت�سيداً لتوجيه�ت �س�حب ال�سمو 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رع�ه اهلل"،  دب���ي  ح���ك��م  ال�����وزراء 
ك��ل ع�م  اأك��ت��وب��ر م��ن   29 ب�عتم�د 
فع�لي�ت  تنطلق  للربجمة،  ي��وم���ً 
ال�سبت  ي��وم  تربمج"  "الإم�رات 
وتت�سمن  احل�����يل،  اأك��ت��وب��ر   29
تنظمه�  ف��ع���ل��ي��ة،   70 م���ن  اأك����رث 
احت�دية  وموؤ�س�سة  جهة   50 نحو 
خمتلف  يف  وخ��������س���ة،  وح��ك��وم��ي��ة 

اأنح�ء الدولة.
وت��ه��دف م��ب���درة الإم�����رات تربمج 
يف  الأوىل  دورت��ه���  انطلقت  ال��ت��ي 
ب�لتزامن   ،2021 اأك��ت��وب��ر   29
ال�سمو  �س�حب  تد�سني  ذكرى  مع 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
ب�ملنطقة  اإلكرتونية  حكومة  اأول 
وال���ع����مل ال��ع��رب��ي ق��ب��ل اأك����رث من 
 ،2001 اأكتوبر   29 يف  عقدين، 
اأ�سح�ب  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 
الرقمية  واخل����������ربات  امل�����واه�����ب 
واإجن�زات  ب�إجن�زاتهم  والحتف�ء 

بدور  وتعريفهم  ال��ربجم��ة،  تعلم 
ت�سهيل  يف  الأ���س������س��ي  ال���ربجم���ة 
الع�مل،  وت��ط��وي��ر  امل��ج��ت��م��ع  ح��ي���ة 
الع�مل  رح��ل��ة  ت�سريع  يف  ودوره����� 

اإىل امل�ستقبل.
ويركز يوم "الإم�رات تربمج" على 
تعزيز املجتمع الربجمي وتوفري 
ف�علة  من�سة  ل��ت��وف��ري  ال��ف��ر���س��ة 
ل��ل��م��ربجم��ني ل���ت���ب����دل اخل����ربات 
يف  الربجمية،  وامله�رات  واملع�رف 
للمجتمع  ومتميزة  نوعية  فر�س 
وت�سميم  �سن�عة  يف  لإ���س��راك��ه��م 
الق��ت�����س���د ال��رق��م��ي ال��ق���ئ��م على 
احلديثة  والتكنولوجي�  البتك�ر 
وبن�ء قدراتهم اخل��سة ب�لربجمة 
وتكنولوجي� الذك�ء ال�سطن�عي.

ويرتجم تخ�سي�س يوم للربجمة 
ج����ه����ود ح����ك����وم����ة الإم���������������رات يف 
التطوير  م�������س���رية  ا����س���ت���ك���م����ل 
ال�س�مل،  ال����رق����م����ي  وال����ت����ح����ول 
وج������ه������ود ال�����ربن������م�����ج ال���وط���ن���ي 
اأ�سح�ب  مل�����س���ع��دة  ل��ل��م��ربجم��ني 
اإتق�ن لغة الربجمة  املواهب على 
والتفوق فيه�، وحتفيزهم ليكونوا 
مع متطلب�ت  للتع�مل  م�ستعدين 

ترجمة  ع�لية،  بكف�ءة  امل�ستقبل 
لتوجه�ت الإم�رات التي ت�سمنته� 
للخم�سني  الع�سرة  املب�دئ  وثيقة 
على  ت�����رك�����ز  ال�����ت�����ي  اجل�������دي�������دة 
الب�سري  امل����ل  ب��راأ���س  ال���س��ت��ث��م���ر 
وا�ستقط�ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  وت���ط���وي���ر 
اأ�سح�ب  على  واحل��ف���ظ  امل��واه��ب 
التفوق  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��خ�����س�����س���ت، 
الرقمي والتقني والعلمي للدولة 
وبن�ء القت�س�د الأف�سل والأن�سط 

يف الع�مل.
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  وج��ه  وق��د 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
"رع�ه اهلل"،  دب��ي  ح���ك��م  ال����وزراء 
ع�م  كل  من  اأكتوبر   29 ب�عتم�د 
"الإم�رات  ب�سع�ر  للربجمة  يوم�ً 
تربمج"، لتمكني اأ�سح�ب املواهب 
الربجمة  جم�����ل  يف  وت���أه��ي��ل��ه��م 
ون�سر مف�هيم الربجمة للمجتمع 
والتكنولوجي�  التقني�ت  وتوظيف 
الفر�س  اأف�����س��ل  احل��دي��ث��ة خل��ل��ق 
املبتكرة  واخل�����دم������ت  واحل����ل����ول 
الأداء  مب���������س����ت����وى  ل�����الرت�����ق������ء 

الرقمي.

بالتعاون مع ال�سركاء وحتت عنوان : )اأرى حديقتي اأجمل(

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية توعوية حول �ملر�فق �لعامة ودور �ملجتمع يف �حلفاظ عليها
•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
والنقل  البلدي�ت  ل��دائ��رة  الت�بعة 
ب��ل��دي��ة املدينة  م���ن خ���الل م��رك��ز 
ب����ل���ت���ع����ون م����ع ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – 
اأب��وظ��ب��ي، وم��رك��ز اأب��وظ��ب��ي لإدارة 
والإدارة  ت����دوي����ر،   – ال���ن���ف����ي����ت 
"ميد كلينك"  الفنية، وم�ست�سفى 
ثالثة  م��دار  على  توعوية  فع�لية 
على  الر�سمية  احل��دي��ق��ة  يف  اأي�����م 
ا�ستهدفت  اأب���وظ���ب���ي  ك���ورن���ي�������س 
خمتلف فئ�ت املجتمع، من خالل 
وفع�لي�ت  وب��رام��ج  اأن�سطة  اإق���م��ة 
خم��ت��ل��ف��ة ب���ه���دف ت���وع���ي���ة اأف������راد 
امل��ج��ت��م��ع وح��ث��ه��م ل��ل��ح��ف���ظ على 
ك�فة املرافق اخلدمية والرتفيهية 

وب�لتحديد احلدائق الع�مة.
اإط�ر  �سمن  الفع�لية  ه��ذه  وت���أت��ي 
من  وحر�س�ً  )ع��سمتي(  م��ب���درة 
عالق�ت  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ة 

ك�فة  م����ع  وال����ت����ع�����ون  ال�������س���راك���ة 
رفع  ب��ه��دف  املجتمعية  ال�����س��رائ��ح 
امل�س�ركة  ب���أه��م��ي��ة  ال���ع����م  ال���وع���ي 
الإيج�بية  ال�����س��ل��وك��ي���ت  ات��ب���ع  يف 

والإدارة  -تدوير،  النف�ي�ت  لإدارة 
ال��ف��ن��ي��ة حم������س��رات وور�����س عمل 
توعية  ا���س��ت��ه��دف��ت  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سليمة  ب����مل���م����ر����س����ت  امل��ج��ت��م��ع 

ال����ب����ن�����ءة ل������دى ارت�����ي������د امل����راف����ق 
وحم�ية  وال���رتف���ي���ه���ي���ة،  ال���ع����م���ة 
احل���دائ���ق وامل���ن���ت���زه����ت م���ن ك�فة 
ال���ت���ي ت�سر  امل�������س���وه����ت  اأ����س���ك����ل 

مرت�دي  لك�فة  وال�سالمة  الع�مة 
اأبوظبي،  يف  ال���ع����م���ة  احل����دائ����ق 
م�ست�سفى  مم���ث���ل���و  ن����ظ����م  ك����م����� 
قدموا  توعوية  ور�سة  ميدكلينك 

و�سون  ال��ن��ف���ي���ت  م��ن  للتخل�س 
وح����م�����ي����ة م����ك����ون�����ت احل�����دائ�����ق، 
النظيفة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  واحل���ف����ظ 
ال�سحة  ال��ت��ي حت��ق��ق  وال�����س��ل��ي��م��ة 

الع�م  اجلم�يل  ومظهره�  بيئته�، 
ومكون�ته�.

م��ن ج�نبه� ق��دم��ت ك��ل م��ن هيئة 
البيئة – اأبوظبي ومركز اأبوظبي 

�سحية  توعوية  خ��دم���ت  خالله� 
يف  للم�س�ركني  طبية  وا�ست�س�رات 
ورواد  املجتمع  واأف�����راد  الفع�لية 

احلديقة. 

خالل الفرتة من 28 اأكتوبر اجلاري وحتى 31 يناير 2023

تدوير ت�شارك يف مهرجان �لظفرة باأبوظبي
•• اأبوظبي- الفجر:

لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
م�س�ركته  عن  )تدوير(  النف�ي�ت 
الظفرة  م��ه��رج���ن  ف��ع���ل��ي���ت  يف 
16 ال��ذي يعقد حتت  ال�  بدورته 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  رع����ي���ة 
اآل نهي�ن، رئي�س  حممد بن زايد 
بتنظيم  و  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
املهرج�ن�ت  اإدارة  جل���ن���ة  م����ن 
والرتاثية  ال��ث��ق���ف��ي��ة  وال���ربام���ج 
ب����أب���وظ���ب���ي، خ����الل ال���ف���رتة من  
 31 2022 وحتى  اأكتوبر    28
2023، وذل��ك يف منطقة  ين�ير 

الظفرة ب�إم�رة اأبوظبي. 
وت�����أت����ي ه����ذه اخل���ط���وة يف اإط�����ر 
لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ح���ر����س 
على  امل�ستمر  "تدوير"  النف�ي�ت 
املختلفة  الفع�لي�ت  يف  ال��ت��واج��د 
املظهر  ع��ل��ى  احل���ف����ظ  ل�����س��م���ن 
تقدمي  خالل  من  لالإم�رة  الع�م 
جمع  خل��دم���ت  ع�لية  م�ستوي�ت 
ونقل النف�ي�ت حيث يوفر املركز 
فع�لي�ت  يف  م�������س����رك���ت���ه  خ�����الل 
امل���ه���رج����ن وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ر على 
وخالل  وبعد  قبل  مراحل  ثالث 
املهرج�ن، خدم�ت اجلمع والنقل 
الع�مة  ال�سحة  اآف����ت  ومك�فحة 
ور����س���د احل���ي���وان����ت ال�����س���ئ��ب��ة يف 

قبل  منه�  والوق�ية  ومك�فحته� 
جهوده  ليوا�سل  امل��ه��رج���ن،  ب��دء 
املهرج�ن من خالل  خالل فرتة 
واملع�جلة  امليداين  امل�سح  عملي�ت 
املك�فحة  وع���م���ل���ي����ت  امل��ت��ك���م��ل��ة 
يف  الط�ئرة  للح�سرات  الفراغية 
خمتلف مواقع الفع�لي�ت لر�سد 
مثل  الأم��را���س  نواقل  ومك�فحة 
والقوار�س  وال��ب��ع��و���س  ال���ذب����ب 
وال�����س��را���س��ري الأم���ري���ك���ي���ة، اإىل 
ج�����ن����ب الآف����������ت اخل����ط����رة مثل 
ال���ن���ح���ل وال����دب�����ب����ري والأف�����ع����ي 
مثل  املزعجة  والآف����ت  والعق�رب 
واحل�سرات  وال�����س��ح���يل  ال��ن��م��ل 
ب��ستخدام  وذل�������ك  ال����ط�����ئ����رة، 
والتكنولوجي�  ال��و���س���ئ��ل  اأح����دث 
امل�س�ئد  ك��ستخدام  ع�ملي�ً  املتبعة 
ال���ذك���ي���ة وامل�����س���ئ��د اجل�����ذب����ة اأو 
واملع�جلة  وال���ط���وارد  ال��ال���س��ق��ة 
ور�سد  للموقع  الكيمي�ئية  غري 
نق�ط الإ�س�بة املحتملة والفعلية 
طريق  ع�����ن  م���ع���ه����  وال����ت����ع�����م����ل 
الكيمي�ئية  امل���ع����جل���ة  ع��م��ل��ي���ت 
املع�جلة  وع���م���ل���ي����ت  امل��و���س��ع��ي��ة 
�سالمة  على  للحف�ظ  الفراغية 
امل�سح  عملي�ت  وت�سمل  اجلميع. 
الع�مة  ال�����س��ح��ة  اآف�������ت  ور����س���د 
�سويح�ن  يف  امل���ه���رج����ن  م���واق���ع 
اأبوظبي،  ب�إم�رة  والظفرة  ورزين 

نظ�فة مواقع الفع�لي�ت املختلفة 
املع�يري  اأف���������س����ل  ت���ط���ب���ي���ق  م�����ع 
بيئة  توفري  ل�سم�ن  وامل�ستوي�ت، 
مرت�دي  جلميع  و�سحية  نظيفة 
تبني  على  وت�سجيعهم  املهرج�ن 
املج�ل،  هذا  يف  املم�ر�س�ت  اأف�سل 
وذل���ك مب��� ين�سجم م��ع دورن���� يف 
لإدارة  م�����س��ت��دام  ن���ظ����م  حت��ق��ي��ق 
اآف�ت ال�سحة  النف�ي�ت ومك�فحة 

الع�مة يف الإم�رة". 

جمع ونقل النفايات
جمع  خدم�ت  بتوفري  املركز  ب��داأ 
ونقل النف�ي�ت قبل بدء فع�لي�ت 
املهرج�ن بنحو اأ�سبوعني لت�ستمر 
خ��دم���ت��ه ح��ت��ى ب��ع��د م����رور �سهر 

مواقع املهرج�ن املختلفة. 
وبهذا ال�سدد ق�ل �سع�دة الدكتور 
ع�م  مدير  الكعبي،  خلف�ن  �س�مل 
النف�ي�ت  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
"ت�أتي  ب������لإن������ب�����ة:  "تدوير" 
الظفرة  م��ه��رج���ن  يف  م�س�ركتن� 
يف اإط������ر ح��ر���س��ن��� امل�����س��ت��م��ر على 
الرتاثية  الفع�لي�ت  يف  امل�س�ركة 
ال����ت����ي ت���ع���ن���ى ب���������س����ون ال�������رتاث 
الإم�راتي والتعريف به وت�سليط 
ال�سوء على الأن�سطة والفع�لي�ت 
املهرج�ن  يقدمه�  التي  الرتاثية 
الإم�رة  مك�نة  تعزيز  يف  لن�سهم 
للرتاث  وع�ملية  اإقليمية  كمن�سة 
وتر�سيخ هويته� الثق�فية ونقله� 
ل���الأج���ي����ل امل���ق���ب���ل���ة، وذل������ك مب� 
بتقدمي  ال��ت��زام��ن���  م���ع  ي��ن�����س��ج��م 
ك�فة  اإىل  ه���دف��ة  توعوية  ر�س�لة 
�سرائح املجتمع توؤكد اأن النظ�فة 

هي جزء من تراثن�".
من  "نحر�س  �سع�دته:  واأ���س���ف 
املهرج�ن  يف  م�����س���رك��ت��ن���  خ����الل 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز درج����ة ال��وع��ي لدى 
على  احل��ف���ظ  ب�أهمية  اجل��م��ه��ور 
نظ�فة الإم���رة من خالل توفري 
فرق عمل خمت�سة يف جمع ونقل 
اآف�ت ال�سحة  النف�ي�ت ومك�فحة 
الع�مة مع جمموعة من الأدوات 
على  للحف�ظ  املتطورة  وامل��ع��دات 

يتخلله�  امل��ه��رج���ن،  ان��ت��ه���ء  على 
توفري 158 ح�وية للنف�ي�ت يتم 
توزيعه� مبختلف اأرج�ء املهرج�ن 
مب� فيه� مواقع مزاينة �سويح�ن، 
مدينة  ومزاينة  رزي���ن،  ومزاينة 
الظفرة  وم��واق��ع مهرج�ن  زاي��د، 
اخل��ت���م��ي ، وزي�����دة اأع����داد عم�ل 
ومعدات  اآلي�ت  وتوفري  النظ�فة 
جمع  عملي�ت  لت�سهيل  متطورة 
املهرج�ن  خ��الل  النف�ي�ت  ون��ق��ل 
املع�يري  اأف�����س��ل  م��ع  ين�سجم  مب��� 
اأف�سل  ل���ت���ق���دمي  وامل�������س���ت���وي����ت 
�سالمة  و�����س����م�����ن  اخل������دم�������ت 
وذل��ك �سمن  وال���زوار،  امل�س�ركني 
اإىل   ال��رام��ي��ة  "تدوير"  م�س�عي 
امل��ظ��ه��ر اجلم�يل  احل���ف����ظ ع��ل��ى 
وتوفري  للمنطقة،  واحل�����س���ري 

بيئة �سحية لأفراد املجتمع.

مكافحة اآفات ال�سحة العامة
وعلى �سعيد خدم�ت مك�فحة اآف�ت 
املركز  �سيعمل  ال��ع���م��ة،  ال�سحة 
جلميع  ك���م��ل  م�سح  اإج����راء  على 
على  لل�سيطرة  املهرج�ن  مواقع 
واحل�سرات  الع�مة  ال�سحة  اآف���ت 
ف���ري���ق خمت�س  ���س��ي��ع��م��ل  ح���ي���ث 
على  "تدوير"  م����ن  وم���ت���ك����م���ل 
الالزمة  الإج����راءات  ك�فة  اتخ�ذ 
الآف����ت  ت��واج��د  م��واق��ع  لتحديد 

احليوان�ت  �سالمة  تراعي  والتي 
وحجزه�،  ر�سده�  عملية  خ��الل 
و�سع  على  امل��رك��ز  �سيعمل  حيث 
ال�س�ئبة  ل��ل��ح��ي��وان���ت  اأق���ف��������س 
التي مت توزيعه� مبختلف مواقع 
املهرج�ن لتتمكن الفرق املخت�سة 
ب�سرعة  احل���ي���وان����ت  ر����س���د  م���ن 
وكف�ءة دون اإزع�ج اجلمهور وذلك 
الرامية  )تدوير(  م�س�عي  �سمن 
اأعلى مع�يري ال�سحة  اإىل توفري 

وال�سالمة الع�مة يف الإم�رة.
الظفرة  مهرج�ن  اأن  اإىل  وي�س�ر 
مو�سم  ����س���م���ن  ي���ع���ق���د  ال���������ذي 
اأبوظبي،  اإم�رة  الإبل يف  مزاين�ت 
�سويح�ن،  م���زاي���ن���ة  ���س��ي��ت�����س��م��ن 

احليوان�ت،  ح��ظ���ئ��ر  ف��ي��ه���  ومب���� 
ومنطقة  ال���ن���ف����ي����ت،  وح�����وي�����ت 
ال�سوق ال�سعبي، ومركز الت�سجيل 
وخ��ي��م ال���س��ت��ق��ب���ل وغ��ريه��� من 

املواقع املختلفة.

ر�سد احليوانات ال�سائبة 
من  فريق  املركز  �سيخ�س�س  كم� 
لر�سد  امل���وؤه���ل���ني  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
ال�سغرية  ال�����س���ئ��ب��ة  احل���ي���وان����ت 
والثع�لب  والكالب  القطط  مثل 
اللتزام  م���ع  وذل����ك  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ب�تب�ع اأف�سل املع�يري والتو�سي�ت 
الرفق  ج��م��ع��ي���ت  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
والع�ملية  امل���ح���ل���ي���ة  ب�����حل����ي����وان 

م��زاي��ن��ة مدينة  رزي�����ن،  م��زاي��ن��ة 
الظفرة  مهرج�ن  ومواقع  زاي��د. 
املهرج�ن  �سي�سهد  كم�  اخلت�مي. 
العديد من امل�س�بق�ت والفع�لي�ت 
الرتاثية امل�س�حبة منه� م�س�بقة 
ال�سيد ب�ل�سقور، و�سب�ق اخليول 
و�سب�ق  الأ�����س����ي����ل����ة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�������س���ل���وق���ي ال���ع���رب���ي ال����رتاث����ي، 
وم�س�بقة الرم�ية، ب�لإ�س�فة اإىل 
الرتاثية  الفع�لي�ت  من  العديد 
ال�سعبي  وال�������س���وق  وال���ث���ق����ف���ي���ة 
تعك�س  التي  اخل�رجية  والأ�سواق 
�سغف الإم�راتيني خ��سة و�سعوب 
ب�سكل  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  منطقة 

ع�م.
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•• عجمان-وام

ال��رت���س��ي��ح جل���ئ��زة عجم�ن  ب����ب  ف��ت��ح  ب��رن���م��ج ع��ج��م���ن للتميزعن  اأع��ل��ن 
والإجن�زات  الإ�سه�م�ت  اأ�سح�ب  من  والأ���س��ر  ل��الأف��راد  تقديراً  للمجتمع 

املتميزة والرائدة يف الإم�رة. 
وت�سهم اجل�ئزة يف ت�سجيع الأعم�ل واملم�ر�س�ت املجتمعية يف اإم�رة عجم�ن 
بني  للتع�ون  حتقيق�ً  وذل��ك  �سواء،  حٍد  على  واملقيمني  املواطنني  قبل  من 
العمل  ثق�فة  ن�سر  ب��ه��دف  ال��ر���س��ي��دة،  وحكومته�  عجم�ن  اإم�����رة  جمتمع 
التن�ف�س  روح  الإم����رات، وخلق  دول��ة  ثق�فة  املجتمعي كجزء من  والإب���داع 
الإيج�بي وامل�سوؤولية الجتم�عية ، وتكرمي املتميزين تعزيزاً للتوا�سل مع 

املجتمع. 

وت�سمل اجل�ئزة يف ن�سخته� الأوىل فئ�ت عدة ومنه� فئة املتطوع ذو ال�سخ�سية 
املتف�نية يف بذل اجلهد والوقت مل�س�عدة الأخرين وخدمة املجتمع يف اإم�رة 
عجم�ن تطوع�ً بدون مق�بل، ومبب�درة ذاتية منه لالإ�سه�م يف تقدمي الدعم 
والرع�ية والتوعية وغري ذلك يف خمتلف املج�لت، وفئة رواد الأعم�ل من 
اأ�سح�ب امل�س�ريع يف الإم�رة والتي تخدم وت�س�هم يف اإ�س�فة قيمة اإيج�بية 
ملجتمع الإم�رة وذات ط�بع مميز، ويكون هذا ال�سخ�س متف�عاًل ب�إيج�بية 

ون�سط�ً ومبدع�ً يف التطوير والتح�سني والتنمية. 
كم� ت�سمل فئة الأفراد من اأ�سح�ب الهمم من ق�هري الإع�قة، وتكون له 
اإجن�زات يف املج�لت الفنية والري��سية اأو الثق�فية اأو العلمية، وتكون هذه 
واجهته�،  التي  والتحدي�ت  للعقب�ت  بتج�وزه�  للمجتمع  مث�ل  ال�سخ�سية 
والأط��ف���ل وغريهم  والأم  الأب  اأف��راده���،  تهتم برتابط  التي  الأ�سرة  وفئة 

الإيج�بي  والأث��ر  النموذج  مقدمني  والتميز  النج�ح  لتحقيق  وتع��سدهم 
ملن حولهم من الأرح�م والأق�رب واجلريان يف احلف�ظ على هوية املجتمع، 
تالحمه ومتثل قدوة يف جوانب احلي�ة املختلفة، اإ�س�فة اإىل فئة التكرمي 
اخل��س وتت�سمن هذه الفئة من له مب�درة اأو عط�ء جمتمعي وا�سح ومميز 

دون مق�بل اأو هدف م�دي. 
كم� ميكن لكل �سخ�س تر�سيح نف�سه اأو اأ�سخ��س ممن تكون لهم اإ�سه�م�ت 

يف اإم�رة عجم�ن من ك�فة اجلن�سي�ت ومن خمتلف الأعم�ر. 
اأنه  حيث  يكفي  واح��د  تر�سيح  اأن  للتميز  عجم�ن  برن�مج  فريق  واأو���س��ح 
�سيتم اختي�ر املكرمني ب�جل�ئزة من قبل جلنة تقييم خ��سة ويتم ا�ستقب�ل 

الطلب�ت عرب املوقع الإلكرتوين 
 .80070 على  الت�س�ل  اأو   www.ajep.ae/ca
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•• دبي-وام

ال�سحة  ملتقى  بدبي  الأج���ن��ب  و���س��وؤون  لالإق�مة  الع�مة  الإدارة  نظمت   
ال�سرط�ن  م��ر���س  ع��ن  ح��واري��ة  جل�سة  امللتقى  وت�سمن    . احل��ي���ة  وج���ودة 

واأهمية الفح�س املبكر للرج�ل والن�س�ء . 
واأكد �سع�دة حممد اأحمد املري مدير ع�م الإدارة الع�مة لالإق�مة و�سوؤون 
الأج����ن���ب ب��دب��ي اأن ال�����س��ح��ة ط��ري��ق ن��ح��و ت��ع��زي��ز ج����ودة احل���ي����ة ملختلف 
املجتمع�ت، لذا حظي قط�ع الرع�ية ال�سحية يف الدولة ب�أهمية ب�لغة لدى 

قي�دتن� الر�سيدة وعلى خمتلف امل�ستوي�ت . 

•• ال�شارقة-الفجر:

ع�سو  الق��سمي،  حممد  بن  �سلط�ن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ال�س�رقة  ج�معة  منحت 
املجل�س الأعلى ح�كم ال�س�رقة، موؤ�س�س ج�معة ال�س�رقة )رع�ه اهلل تع�ىل( "َدَرجة اأُ�سَت�ذ مَمَيز 
والثق�فية  الأك�دميية  �سموه  لإ�سه�م�ت  والجتَم�ِعيَة" تقديًرا  الإِن�َس�ِنَيَة  والُعُلوِم  الآداِب  يف 
والأدبية والت�ريخية اله�مة على امل�ستوي�ت املحلية والإقليمية والدولية، وكونه �س�حب اأكرب 

واأقدم م�سروع ثق�يف ح�س�ري يف املنطقة.
"�س�حب ال�سمو ح�كم  الأ�ست�ذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير ج�معة ال�س�رقة ق�ل: 
يزا يف فكره وعط�ئه يف ك�فة املج�لت، وهو  ال�س�رقة وموؤ�س�س ج�معة ال�س�رقة ك�ن وم� يزال مُمَ

�س�حب وموؤ�س�س النه�سة الثق�فية والفكرية احل�س�رية وحتى العلمية يف اإم�رة ال�س�رقة."
ت�سكل زخم� ثري�  ال�س�رقة  ال�سمو ح�كم  العلمية ل�س�حب  الثم�ر  اأن  النعيمي  الدكتور  واأك��د 
والثق�فة  والت�ريخ  والجتم�عية  الإن�س�نية  العلوم  جم���لت  يف  الزمن  من  لعقود  ومتميزا 
وامل�سرح وق�س�ي� املجتمع لي�س يف اإم�رة ال�س�رقة والدولة فح�سب بل يف املنطقة العربية وكثري 
ت�أ�سيل  الب�لغ يف  الأث��ر  والثق�فية  والبحثية  العلمية  الأن�سطة  لهذه  وك���ن  الع�مل،  دول  من 
الفكر والإبداع ون�سر العلم واملعرفة وتنمية جمتمع اإم�رة ال�س�رقة واملجتمع الإقليمي وامتد 
للعديد من دول الع�مل، وانعك�س ذلك على تنمية وازده�ر جمتمع اإم�رة ال�س�رقة ب�لإ�س�فة 
اإىل اإحداث نقلة نوعية ح�س�رية وثق�فية ومعرفية غري م�سبوقة يف منطقة اخلليج العربي.

76 كت�ًب )موؤلف�( يف املج�لت الت�ريخية وامل�سرحية  األف  اأن �سموه  واأ�س�ف مدير اجل�معة 
والأدبية وقد ترجم العديد منه� اإىل 20 لغة اأجنبية، كم� األقى العديد من املح��سرات اله�مة 
واملتخ�س�سة، وكتقدير ع�ملي لإجن�زات �س�حب ال�سمو ح�كم ال�س�رقة فقد مت منحة اأكرث من 
والع�ملي. وعدًدا ل  الإقليمي  امل�ستوى  على  اجل�مع�ت  اأهم  من  فخرية  دكتوراه  �سه�دة   20

حمدود من اجلوائز وامليدالي�ت ال�سرفية الرفيعة من منظم�ت وهيئ�ت ع�ملية كربى، وك�ن 
َيز يف  مُمَ ك�أ�سَت�ذ  ال�س�رقة  ل�سموه ج�معة  والتي منحته�  الأحدث  الأك�دميية  الدرجة  اآخره� 

الآداِب والُعُلوِم الإِن�َس�ِنَيَة والجتَم�ِعيَة.
اأن ا�سه�م�ت �س�حب ال�سمو ح�كم ال�س�رقة تخطت حدود املك�ن لت�سل  واأكد مدير اجل�معة 
اإىل العديد من الدول يف عدد كبري من املج�لت ومنه� على �سبيل املث�ل ل احل�سر اأن �سموه 
واإت�حة  ال��ن���درة  والفنية  والثق�فية  الت�ريخية  والأع��م���ل  املخطوط�ت  جتميع  على  حر�س 
هذه املجموع�ت التي ل تقدر بثمن للب�حثني واملهتمني على م�ستوى الع�مل، واأ�س�س �سموه 
اإىل ج�معتني حتت الإن�س�ء، والعديد من كرا�سي  اإم�رة ال�س�رقة ب�لإ�س�فة  اأربع ج�مع�ت يف 
الأ�ست�ذية، كم� اأ�س�س  مقر احت�د اجل�مع�ت العربية يف عم�ن، و جممع املع�مل البحثية بكلية 
يف  الإ�سالمي  املركز  و  ا�ستوني�،  جمهورية  يف  اإ�سالمي  مركز  و  الق�هرة،  ج�معة  يف  الزراعة 
فول�سبورغ ب�أمل�ني�، وجممع الثغرة الثق�يف ب�إ�سب�ني�، كم� اأ�س�س �سموه وقدم الدعم للعديد من 
املكتب�ت يف دول خمتلفة مثل: اإن�س�ء مكتبة ومركز معلوم�ت بكلية الزراعة يف ج�معة الق�هرة، 
ومكتبة م�كميالن يف نريوبي، ودعم املجمع امل�سري بكتب وخمطوط�ت وجملدات ن�درة، ودعم 
ق�سور الثق�فة امل�سرية، وعمل على ترميم املجمع العلمي امل�سري. واأن�س�أ اأكرب مركز تدريب 
املوؤرخني  احت�د  مبنى  واأن�س�أ  ب�ملن�سورة،  الكبد  م�ست�سفى  ودعم  امل�سرية،  ال�سحفيني  بنق�بة 
العرب، واحت�د املج�مع اللغوية والعلمية العربية، ومبنى احت�د الآث�ريني العرب اجلديد يف 
م�سر، ب�لإ�س�فة اإىل دار الوث�ئق القومية امل�سرية، ونتيجة اأي�س� جلهود �سموه امل�ستمرة يف 
التطوير الثق�يف واحل�س�ري يف اإم�رة ال�س�رقة، فقد ح�سدت مدينة ال�س�رقة على العديد من 
وال�سحي  وال�سي�حي  الإن�س�ين  املج�ل  ويف  والإ�سالمية  العربية  الثق�فة  مي�دين  يف  الألق�ب 
وال�سديقة  احلركية  الإع���ق��ة  ل��ذوي  وال�سديقة  ال�سن  لكب�ر  ال��راع��ي��ة  وامل���دن  وال��ري������س��ي  

لالأطف�ل والي�فعني.

•• اأبوظبي-وام

اأكد مع�يل حممد بن اأحمد البواردي 
وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون ال���دف����ع اأن 
امل�سرية  الم�����رات����ي����ة  ال���ع���الق����ت 
ت��ق��دم ع��ل��ى م���دى ن�����س��ف ق���رن من 
العالق�ت  يف  ملهم�ً  الزمن منوذج�ً 
حيث  من  �سواء  العربية،   � العربية 
تنوع  اأو  العالق�ت  ه��ذه  اأ�س�س  تنوع 
توفر  التي  ال�سرتاتيجية  روافده� 
له� القدرة على ال�ستمرار والتطور 
البلدين  ع��ل��ى  ب���ل��ن��ف��ع  ي���ع���ود  مب���� 
مع�ليه  ال�سقيقني.وق�ل  وال�سعبني 
ع�م�   50 م��رور  مبن��سبة  كلمة  يف 
على العالق�ت امل�سرية الإم�راتية..
..التف�هم  ك��ل��ه  ه����ذا  ي���ع���زز  م����  اإن 
قي�دتي  ب��ني  يجمع  ال���ذي  ال��ع��م��ي��ق 
قوي�ً  اأ�س��س�ً  يوفر  وال��ذي  البلدين، 
للتغلب على اأي حتدي�ت تواجه هذا 
العالق�ت بني  املتطور من  النموذج 

الأ�سق�ء العرب. 

العالق�ت  ه���ذه  ع��م��ق  اأن  واأ����س����ف 
بتنوعه�  اأ�س��س�ً  يرتبط  ور�سوخه� 
وت���ع���دد رواف����ده����� مب���� ي������وؤدي اإىل 
تتكىء  التي  الرت��ك���ز  ق�عدة  ات�س�ع 
عليه� العالق�ت وامل�س�لح امل�سرتكة 
تق�رب  ال�سقيقني" فهن�ك  للبلدين 
ال�سعيد  على  وثيقة  قوية  و�سالت 
النط�ق  وا���س��ع  وت���ع����ون  ال��ع�����س��ك��ري 
الإم����رات  ب��ني  الع�سكري  امل��ج���ل  يف 

وم�سر، حيث ت�س�رك قوات البلدين 
ب�سكل  وال��ربي��ة،  واجلوية  البحرية 
م�ستمر وممنهج، ب�سكل ين��سب قوة 
من  �سل�سلة  يف  وال��ت��ع���ون،  ال�سراكة 

التدريب�ت الع�سكرية امل�سرتكة". 
واأ�س�ر اإىل اأن هذا التع�ون الع�سكري 
اخلم�سني  م����دى  وع���ل���ى  امل��ت��ن���م��ي 
يف  ك��ذل��ك  يتجلى   .. امل������س��ي��ة  �سنة 
ل��ق���ءات ق��ي���دات ال��دف���ع يف البلدين 
لق�ءات  ت��ع��ددت  ال�����س��ق��ي��ق��ني، ح��ي��ث 
كب�ر الق�دة الع�سكريني يف من��سب�ت 
ف�ساًل  خمتلفة،  دوري���ة  وف��ع���ل��ي���ت 
للوفود  امل���ت���ب����دل���ة  ال�����زي������رات  ع���ن 
وامل�سرية،  الم���رات��ي��ة  الع�سكرية 
حيث ي��ج��ري ذل��ك يف اط����ر حر�س 
على  امل�ستجدات  من�ق�سة  على  دائم 
والدولية  الق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س���ح��ت��ني 
و�سبل دعم وتعزيز عالق�ت التع�ون 
الع�سكري امل�سرتك وتب�دل اخلربات 
الع�سكرية بني القوات امل�سلحة لكال 

البلدين.. 

•• اأبوظبي-وام

على  ع���م���ً   50 مب��رور  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �سندوق  يحتفي 
م�سر  وجمهورية  الإم�����رات  دول���ة  ب��ني  ال��ع��الق���ت  ت�أ�سي�س 
امل�سرية  ال�سندوق مع احلكومة  �سراكة  . وجت�سد  العربية 
م�سرية  تعزيز  �سبيل  يف  امل�ستدام  للتع�ون  رائ���داً  من��وذج���ً 

التنمية القت�س�دية ال�س�ملة للبلدين. 
وع��ل��ى م����دى خ��م�����س��ة ع��ق��ود م���ن ال�����س��راك��ة امل��ت��م��ي��زة عمل 
ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى دع���م اخل��ط��ط وال���ربام���ج ال��ت��ن��م��وي��ة ذات 
ال�سندوق خالله�  ،حيث مول  امل�سرية  للحكومة  الأولوية 
نحو4.66  قيمته�  بلغت  التنموية  امل�س�ريع  م��ن  العديد 
ال�سندوق  ق��ي��م��ةا���س��ت��ث��م���رات  بلغت  فيم�  دره����م،  م��ل��ي���رات 
نه�ية  ح��ت��ى  دره���م  م��ل��ي���ر   41 م�سر  يف  البنكية  وودائ���ع���ه 
التنموية  امل�س�ريع  وانعك�ست   ،2022 ال��ع���م  م��ن  اأك��ت��وب��ر 
املتنوعة،  القت�س�دية  الأن�سطة  حتفيز  على  وال�ستثم�رية 
له�الأثر  ك�نت  البلدين، كم�  التج�ري بني  التب�دل  وتعزيز 

الإيج�بي يف حتقيق التنمية الجتم�عية مل�سر. 
مدير  ال�سويدي،  �سيف  حممد  �سع�دة  ق�ل  املن��سبة،  وبهذه 
ن�سف  الحتف�ء مبرور  "اإن  للتنمية،  اأبوظبي  ع�م �سندوق 
امل�سرية  الإم�راتية  الت�ريخية  العالق�ت  ت�أ�سي�س  قرن على 
العالقة  ا���س��ت��دام��ة  على  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي���دة  ح��ر���س  يعك�س 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  دع�ئمه�  اأر���س��ى  التي  الرا�سخة 
اإىل  ت�ريخه�  يعود  والتي  ث��راه  نهي�ن طيب اهلل  اآل  �سلط�ن 
اأبوظبي  واإن�س�ء �سندوق  ع�م1971  دولة الحت�د يف  قي�م 
الأخوية  العالق�ت  عمق  الحتف�لية  جت�سد  كم�  للتنمية، 
العربية  تنميةال�سراكة  على  البلدين  قي�دة  حر�س  ومدى 
خمتلف  يف  اجل�نبني  ب��ني  ال�سرتاتيجي  التك�مل  وتعزيز 

القط�ع�ت القت�س�دية." 
واأ����س����ف ���س��ع���دت��ه: " ���س��راك��ت��ن��� ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع م�سر 
يف  التنموية  م�س�ريعه  اأوىل  ال�سندوق  م��ّول  اأن  منذ  ب��داأت 
نحو  الأوىل  الن��ط��الق��ة  مبث�بة  ك�نت  1974،والتي  ع���م 
م�سرية رائدة من الإجن�زات القت�س�دية الداعمة لتحقيق 
ومنذ  للبلدين،  امل�ستقبلية  والتطلع�ت  امل�سرتكة  امل�س�لح 
م�س�عي  دعم  على موا�سلة  ال�سندوق  الت�ريخ حر�س  ذلك 
خالل  التنمويةمن  براجمه�  لتحقيق  امل�سرية  احلكومة 
مت��وي��ل امل�����س���ري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة وال���س��ت��ث��م���ري��ة ال��ت��ي �س�همت 
والجتم�عية  الق��ت�����س���دي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  يف 

مل�سروجمتمعه�." 
ومن  الرئي�سية  القط�ع�ت  دع��م  على  ال�سندوق  حر�س  و 

اأبرزه�: 

تنمية قطاع الزراعة 
ال�سندوق،  لدى  اأهمية كبرية  الزراعي  القط�ع  دعم  حظى 
مل� لهذا القط�ع احليوي من دور حموري يف حتقيق الأمن 
الغذائي وحتفيز النمو القت�س�دي حيث مول ال�سندوق عدة 
اأبرزه� ا�ست�سالح الأرا�سي غرب  م�س�ريع ا�سرتاتيجية من 
احلم�م  ترعة  وم�سروع  ال���وادي،  جنوب  وتنمية  النوب�رية، 
اإىل  �سين�ء،  ال�سيخ زايد يف غرب  ال�سم�يل وترعة  ب�ل�س�حل 
تلك  واأ�سهمت  اأخ��رى،  زراعية  ال�ستثم�ر يف م�س�ريع  ج�نب 
املحلي،وزي�دة  ال��زراع��ي  الإن��ت���ج  على  العتم�د  يف  امل�س�ريع 
ج�نب  اإىل  الزراعية،  املح��سيل  من  الذاتي  الكتف�ء  ن�سبة 
حت��ف��ي��ز الأن�����س��ط��ة ال���س��ت��ث��م���ري��ة وال��ت��ج���رة ال��دول��ي��ة، كم� 
انعك�ست تنمية هذا القط�ع على تعزيز اأنظمة الري وتوفري 

فر�س عمل لل�سك�ن. 

تنمية قطاع الإ�سكان 
من  م�سر،  يف  الإ�سك�ن  قط�ع  دع��م  على  ال�سندوق  حر�س 
���س��ك��ن��ي��ةل��ل��ف��الح��ني يف قرية  300 وح����دة  اإن�����س���ء  اأب���رزه���� 
اخلط�رة، وبن�ء مدينة ال�سيخ زايد، والتي تعد من اأهم املدن 
التي ت�سمنت متويل  املرافق واخلدم�ت  احلديثة متك�ملة 
وال�سحة  ك�لتعليم  القط�ع�ت  خمتلف  �سمل  م�سروع�ً   19
واملي�ه والزراعة وغريه� من القط�ع�ت الرئي�سية،ب�لإ�س�فة 
م�سروع�ً   26 ���س��م��ل��ت  ال���ت���ي  ن������س��ر  م��ن�����س���أة  مت���وي���ل  اإىل 
ا���س��رتات��ي��ج��ي���ً، وان��ع��ك�����س��ت ت��ل��ك امل�����س���ري��ع يف ت��وف��ري بنية 
اخلدم�ت  ب�أف�سل  وت��زوي��ده���  وم�ستدامة،  حتتيةمتطورة 

التي تلبي احتي�ج�ت ال�سك�ن. 

تنمية قطاع النقل واملوا�سالت 
القط�ع  لهذا  مل�  واملوا�سالت  النقل  دعم قط�ع  اأهمية  تربز 
التنمية  خطط  جن���ح  يف  ج��وه��ري  دور  م��ن  ال�سرتاتيجي 
ال�سندوق  ح��ر���س  ل��ذا  ل��ل��دول،  القت�س�ديةوالجتم�عية 
ال�سوي�س  قن�ة  متويل  خ��الل  م��ن  القط�ع  ه��ذا  تنمية  على 
على مرحلتني �سملت تو�سعةامل�سطح امل�ئي وتطوير املرافق 
الت�بعة له، الأمر الذي اأ�سهم يف زي�دة ط�قة ا�ستيع�ب �سفن 
املتنوعة،  الب�س�ئع  نقل  و�سهولة  العمالقة  البحري  النقل 
وتن�سيط  للقن�ة  الت�سغيلية  الكف�ءة  حت�سني  من  ع��زز  مم� 

حركة التب�دل التج�ري الدويل. 

تنمية قطاعي ال�سناعة والكهرباء 
عمل ال�سندوق ب�لتع�ون مع احلكومة امل�سرية على تعزيز 
هذه القط�ع�ت اله�مة، ومول ال�سندوق م�سنع �سم�د طلخ� 
تبلغ  بط�قة  النيرتوجيني  ال�سم�د  اإنت�ج  اإىل  يهدف  ال��ذي 
قري  اأب��ي  كهرب�ء  حمطة  ومتويل  �سنوي�ً،  طن  األ��ف   249
لتزويد املن�س�آت ال�سن�عية يف منطقتي الإ�سكندرية واأبو قري 
وت�أمينه� ب�إمدادات اآمنة وموثوقة من الكهرب�ء امل�ستدامة، 
على  التيتعمل  بنه�  ك��ه��رب���ء  حمطة  ال�����س��ن��دوق  م��ول  كم� 
تعمل  م��ي��غ���واط،   750 نحو  تبلغ  ب��ق��درة  الكهرب�ء  توليد 
يف  الكهرب�ئية  ب�ل�سبكة  ربطه�  ومت  املركبة  ال���دورة  بنظ�م 

البالد. 

ال�سندوق الجتماعي للتنمية 
ال�سندوق  ب��دع��م  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ���س���ه��م  ك��م��� 
تنمية  بهدف  مرحلتني  على  م�سر  يف  للتنمية  الجتم�عي 
حيث  ال�سغر،  ومتن�هية  وال�سغرية  امل�سروع�ت�ملتو�سطة 
اأن��ع��ك�����س ه���ذا ال��دع��م يف ت��وف��ري ال��ع��دي��د م��ن ف��ر���س العمل 
قدراتهم  وتوظيف  مه�رات�ل�سب�ب  تطوير  وكذلك  لل�سك�ن، 
يف  والإ����س���راع  املعي�سة  م�ستوى  وحت�����س��ني  ب��ل��ده��م،  خل��دم��ة 

حتقيق التنمية القت�س�دية والجتم�عيةال�س�ملة مل�سر. 

الن�ساط ال�ستثماري 
لال�ستثم�رات  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  يف  ال�����س��ن��دوق  ي�����س��ت��ث��م��ر 
ت��ع��م��ل يف  %84.3 وال���ت���ي  ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ي���ح��ي��ة يف م�����س��ر 
اأربعة فن�دق  جم�ل ال�ستثم�رات ال�سي�حية، ومتتلك�ل�سركة 
4 و5 جن��وم يف ك��ل م��ن ال��ق���ه��رة، ���س��رم ال�سيخ،  م��ن فئتي 
يف  بن�سبة99.28٪  اأ�سهم�ً  متتلك  كم�  والأق�سر،  الغردقة 
�سركة م�سر العربية للفن�دق التي متتلك منتجع�ً من فئة 
يف الكرنك، وتتم اإدارة جميع هذه الفن�دق منقبل  جنوم   5

�سرك�ت ع�ملية متخ�س�سة يف اإدارة وت�سغيل الفن�دق. 

ا�ست�سالح الأرا�سي غرب النوبارية 
�سنة التمويل: 1989 

مب�س�ح�ت  زراع��ي��ة  اأرا���س��ي  ا�ست�سالح  اإىل  امل�����س��روع  يهدف 
كبرية غرب النوب�رية، كم� �س�هم امل�سروع يف تطبيق برامج 
لإع���دةت��وط��ني اأع����داد ك��ب��رية م��ن امل��زارع��ني وت��وف��ري اآلف 

فر�س العمل يف القط�ع الزراعي. 

الإ�ستثمار الزراعي 
�سنة التمويل: 1990 

ق�م ال�سندوق بتمويل م�سروع ا�ستثم�ري زراعي ي�س�هم يف 
فر�س  ويوفر  الزراعية  املنتج�ت  من  املحلي  الإنت�ج  تعزيز 
فدان   3500 ا�ست�سالح  امل�سروع  ت�سمن  وقد  عملجديدة، 
من الأرا�سي الزراعية يف منطقة جنوب التحرير وزراعته� 

بغر�س�ل�ستثم�ر. 

ترعة احلمام بال�ساحل ال�سمايل وترعة ال�سيخ زايد 
يف غرب �سيناء 

�سنة التمويل: 1991 
من  الزراعي  للقط�ع  قوية  دفعة  اإعط�ء  امل�سروعني  �س�هم 
�س��سعة،  زراع��ي��ة  مل�س�ح�ت  فع�لة  ري  اأنظمة  توفري  خ��الل 
�سين�ء  غ��رب  يف  زاي���د  ال�سيخ  ت��رع��ة  ا�ستهدفم�سروع  حيث 
الزراعية، يف  الأرا�سي  األف فدان من   40 اإن�س�ء قن�ة لري 
من  فدان�ً   148 ري  احلم�م  م�سروعرتعة  ا�ستهدف  حني 

الأرا�سي الزراعية. 

درا�سة جدوى اقت�سادية مل�سروع النقرة الزراعي 
�سنة التمويل: 1994 

وادي  م�سروع  ج��دوى  درا���س��ة  حتديث  اإىل  امل�����س��روع  يهدف 
النقرة الذي يقع يف �سعيد م�سر �سم�ل مدينة اأ�سوان على 
تبلغ  للم�سروع  اإجم�لية  مب�س�حة  النيل،  من  الربال�سرقي 

مرت.  األف   60

تنمية جنوب الوادي )يت�سمن 3 م�ساريع( 
�سنة التمويل: 1997 

ي�سمل على ثالثة م�س�ريع وهي )م�سروع حفر قن�ة ال�سيخ 
املزارع�لتجريبية(،  م�سروع  ال�سخ،  حمط�ت  م�سروع  زايد، 
وتهدف تلك امل�س�ريع الإ�سرتاتيجية اإىل امل�س�همة يف تنمية 
 100 م�س�حة  لري  ترعة  اإن�س�ء  ال��وادي من خالل  جنوب 
ل��ري ن�سف  املتك�مل  ال��ري  ف��دان كجزء من منظومة  األ��ف 

مليون فدان. 
من  حيوي�ً  ج���زًءا  زاي���د  ال�سيخ  ق��ن���ة  حفر  م�سروع  ويعترب 
وي�س�هم  تو�سكى  منطقة  يف  ال���وادي  جنوب  تنمية  م�سروع 
ال�سحراء موازية للنيل ت�س�هم  يف خلق دلت�جديدة جنوب 
يف اإ�س�فة 540 الف فدان للرقعة الزراعية التي يتم ريه� 

مبي�ه النيل عرب قن�ةال�سيخ زايد. 

قطاع الكهرباء. 
حمطة كهرب�ء اأبي قري 
�سنة التمويل: 1975 

الكهرب�ئية للم�س�نع  الإم��دادات  ت�أمني  امل�سروع على  يعمل 
قري،  واأب���و  الإ�سكندرية  يف  ال�سن�عية  املنطقة  يف  الق�ئمة 
وت�سمن  اجل��دي��دة،  ال�سن�عية  املن�س�آت  وتوفريمتطلب�ت 
امل�سروع اإن�س�ء حمطة لتوليد الط�قة الكهرب�ئية ب�لطريقة 
اإىل وحدتني  اإ�س�فة  �سعتهم�30 ميغ�واط،  تبلغ  البخ�رية 

لتوليد البخ�ر ب��ستخدام الغ�ز الطبيعي. 

حمطة كهرباء بنها 
�سنة التمويل: 2010 

مول ال�سندوق حمطة لتوليد الكهرب�ء يف مدينة بنه� بقدرة 
تبلغ نحو 750 ميغ�واط، وتعمل بنظ�م الدورة املركبة مع 
ربطه�ب�ل�سبكة الكهرب�ئية يف البالد، وقد اأت�ح اإن�س�ء املحطة 

تلبية الطلب الكبري على الط�قة الكهرب�ئية. 

قطاع ال�سياحة. 
فندق عمر اخلي�م 

�سنة التمويل: 1974 
اخلي�م،  عمر  فندق  ت�أهيل  واإع����دة  برتميم  ال�سندوق  ق���م 
 700 حيث مت حتديث ك�فة غرف الفندق والب�لغ عدده� 
املرافق  اإىل  اإ�س�فة  واخل�رجية  والق�ع�ت�لداخلية  غرفة، 

الأخرى الت�بعة للفندق. 

قطاع النقل واملوا�سالت 
اإع�دة فتح قن�ة ال�سوي�س )املرحلة الأوىل( 

�سنة التمويل: 1974 
�سفن  ا�ستيع�ب  ال�سوي�س من  امل�سروع يف متكني قن�ة  �س�هم 
خالل  من  العمالقة،  النفط  ون�قالت  ال�سخمة،  ال�سحن 
من  ملمو�س  ب�سكل  ع��زز  مم�  امل���ئ��ي،  م�س�حةامل�سطح  زي���دة 

احلركة التج�رية والكف�ءة الت�سغيلية للقن�ة. 

تطوير قناة ال�سوي�ض )املرحلة الثانية( 
�سنة التمويل: 1977 

الث�نية  مرحلته  يف  ال�سوي�س  ق��ن���ة  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع  ج����ء 
تكون  بحيث  وت���أه��ي��ل��ه���  ال��ق��ن���ة  تو�سعة  عملية  ل�ستكم�ل 
العمالقة  ال�سحن  �سفن  ا�ستقب�ل  على  وف�علية  قدرة  اأكرث 

واخت�س�ر املدة الزمنية يف عبور القن�ة. 

قطاع التنمية الإجتماعية 
ال�سندوق الإجتم�عي للتنمية )املرحلة الأوىل( 

�سنة التمويل: 1991 
للتنمية  الإجتم�عي  لل�سندوق  م�لي�ً  دعم�ً  ال�سندوق  قدم 
بهدف حم�ربة الفقر عن طريق اإيج�د فر�س عمل جديدة 
للمواطنين�مل�سريني، ومتكن ال�سندوق ب�إن�س�ء اأعداد كبرية 
فر�س  اإي��ج���د  يف  �س�همت  ال�سغرية  واملن�س�آت  امل�س�ريع  من 
عمل ترتاوح بني 50 - 70 األف فر�سة �سنوي�ً للم�سريني. 

ال�سندوق الإجتماعي للتنمية )املرحلة الثانية( 
�سنة التمويل: 1997 

الجتم�عي  لل�سندوق  اإ�س�في�ً  م�لي�ً  دعم�ً  ال�سندوق  قدم 
ت�أ�سي�س  على  امل�سريني  املواطنني  ت�سجيع  بهدف  للتنمية 
فر�س  توفري  يف  ي�س�عد  مم�  واملتو�سطة  امل�س�ريع�ل�سغرية 
املتنوعة  الإن��ت���ج��ي��ة  امل���ج����لت  ل��ل�����س��ب���ب يف  ع��م��ل ج���دي���دة 

وحت�سني الظروف املعي�سيةلل�سك�ن. 

قطاع ال�سناعة 
م�سنع �سم�د طلخ� 

�سنة التمويل: 1974 
اأبوظبي للتنمية م�سروع م�سنع �سم�د طلخ�  مّول �سندوق 
اإنت�ج  امل�����س��روع اإىل  ال���ذي ي��ق��ع يف ���س��م���ل ال��دل��ت���، وي��ه��دف 

األف طن   249 تبلغ  اإجم�لية  ال�سم�دالنيرتوجيني بط�قة 
�سنوي�ً، مب� ي�س�هم يف حتقيق الإكتف�ء الذاتي من الأ�سمدة 

النرتوجينية مم�يدعم قط�عي الزراعة وال�سن�عة. 

قطاع الإ�سكان
م�س�كن الفالحني يف اخلط�رة 

�سنة التمويل: 1991 
ج�ء متويل ال�سندوق مل�سروع م�س�كن الفالحني يف اخلط�رة 
لتنمية املن�طق الريفية للحد من هجرة ال�سك�ن من الأري�ف 
وتطويرقط�ع�ت الزراعة، ويهدف امل�سروع اإىل توفري حي�ة 
كرمية للفالحني يف اخلط�رة من خالل اإن�س�ء 300 وحدة 

�سكنية ب�لإ�س�فةاإىل البنية التحتية املرافقة للم�سروع. 

مدينة ال�سيخ زايد يف م�سر 
�سنة التمويل: 1994 

���س��م��ل اإن�������س����ء م��دي��ن��ة ال�����س��ي��خ زاي����د يف م�����س��ر ت��ن��ف��ي��ذ 19 
م�����س��روع���ً ���س��م��ن ق��ط���ع���ت رئ��ي�����س��ي��ة ك���ل�����س��ح��ة وي��ع��د من 
قط�ع  ويف  ال��ت��خ�����س�����س��ي،  زاي����د  م�ست�سفىال�سيخ  اأب���رزه���� 
اأهمه�  املدار�س والكلي�ت من  العديد من  اإن�س�ء  التعليم مت 
كم�  للبن�ت،  الث�نوية  زاي��د  ومدر�سةال�سيخ  الهند�سة،  كلية 
من  العديد  �سملت  التي  املي�ه  قط�ع  تنمية  على  العمل  مت 
ال�سرب وقط�ع�ت  اإن�س�ء حمط�تلتنقية مي�ه  امل�س�ريع منه� 
القت�س�دية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  دع���م  ���س���ه��م��ت يف  م��ت��ن��وع��ة 

وحت�سني وحت�سني الظروف املعي�سيةلل�سك�ن. 

من�ساأة نا�سر 
�سنة التمويل: 2000 

للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  قبل  من  املمول  امل�سروع  يهدف 
م�سروع�ً   26 تنفيذ  ويت�سمن  ال��ب��الد،  اقت�س�د  دع��م  اإىل 
واملوا�سالت،  النقل  )الإ���س��ك���ن،  يف  منه�  قط�ع�حتيوية  يف 
الزراعة، املي�ه، التعليم، ال�سحة( والعمل على اإن�س�ء مب�ين 
بك�فة  ت��زوي��ده���  ومت  منه�،  ت�أهياللق�ئم  واإع�����دة  ج��دي��دة 

اخلدم�ت الأ�س��سية واملرافق الع�مة. 

قطاعات متنوعة
يف م�سر،  م�����س��روع���ً   12 للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  م��ول 
غطت قط�ع�ت متنوعة ك�لأمن الغذائي، الط�قة، الإ�سك�ن، 
تلك  و�س�همت  الرئي�سية،  القط�ع�ت  وغريه�من  ال�سحة 
القت�س�دية  التنمية  دفع عجلة  ال�سرتاتيجية يف  امل�س�ريع 

والجتم�عية مل�سر. 

ال�ستثمارت 
ا�سرتاتيجية  �سرك�ت  للتنمية يف  اأبوظبي  �سندوق  ي�ستثمر 
����س���م���ن ق���ط����ع����ت ح���ي���وي���ة، وي���ح���ر����س م����ن خ�����الل تلك 
ال�ستقرار  حت��ق��ي��ق  ���س��م���ن  امل��ت��ن��وع��ةع��ل��ى  ال���س��ت��ث��م���رات 
امل�����س��ت��ف��ي��دة، ح��ي��ث ي�ستثمر  ل���ل���دول  وامل������يل  الق��ت�����س���دي 
يف  ال�سي�حية  اأبوظبيلال�ستثم�رات  ���س��رك��ة  يف  ال�����س��ن��دوق 
م�سر بن�سبة %84.3 والتي تعمل يف جم�ل ال�ستثم�رات 
و5   4 فئتي  من  اأربعةفن�دق  ال�سركة  ومتتلك  ال�سي�حية، 
الغردقة والأق�سر،  ال�سيخ،  الق�هرة، �سرم  جنوم يف كل من 
كم� متتلك اأ�سهم�ً بن�سبة ٪99.28 يف �سركةم�سر العربية 
للفن�دق التي متتلك منتجع�ً من فئة 5 جنوم يف الكرنك، 
���س��رك���ت ع�ملية  ق��ب��ل  م��ن  ال��ف��ن���دق  ه���ذه  اإدارة جميع  وت��ت��م 

متخ�س�سة يف اإدارة وت�سغيل الفن�دق. 

 �أبوظبي للتنمية يحتفي مبرور 50 عامًا على تاأ�شي�س �لعالقات �لإمار�تية �مل�شرية 

َيز يف �لآد�ِب و�لُعُلوِم �لإِن�َشاِنَيَة و�لجتَماِعيَة �لبو�ردي:�لعالقات �لإمار�تية �مل�شرية منوذج ملهمجامعة �ل�شارقة حتتفي باإ�شهامات حاكم �ل�شارقة ومنحه َدَرجة �أُ�شَتاذ مُمَ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ومع�يل  دب��ي،  ل�سرطة  الع�م  الق�ئد  امل��ري،  عبداهلل خليفة  الفريق  عقد مع�يل 
واملوا�سالت  الطرق  لهيئة  املديرين  ورئي�س جمل�س  الع�م  املدير  الط�ير  مطر 
بدبي، اجتم�ع�ً تن�سيقي�ً، بحث� خالله تعزيز التع�ون والتن�سيق يف جم�لت العمل 
ال�سرتاتيجية  الأداء  موؤ�سرات  وحتقيق  املرورية،  ب�ل�سالمة  املتعلقة  امل�سرتكة 
التقني  وال��رب��ط  دب���ي،  لإم�����رة  امل��روري��ة  ال�سالمة  ا�سرتاتيجية  وم�ستهدف�ت 

لالأنظمة ال�سالمة املرورية، وذلك يف ن�دي �سب�ط �سرطة دبي ب�جلداف.
امل���ري، مبع�يل  ع��ب��داهلل خليفة  ال��ف��ري��ق  م��ع���يل  ويف م�ستهل الج��ت��م���ع، رح��ب 
بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  بعالقة  م�سيداً  له،  املرافق  والوفد  الط�ير،  مطر 
�سرطة دبي وهيئة الطرق واملوا�سالت، لالرتق�ء بجودة احلي�ة يف دبي، وحتقيق 
بني  وال�سع�دة  الطم�أنينة  ون�سر  والأم����ن،  الأم��ن  تعزيز  اإىل  الرامية  الأه��داف 

املواطنني واملقيمني وال�سي�ح يف دولة الإم�رات.
من ج�نبه، اأكد مع�يل مطر الط�ير، حر�س هيئة الطرق واملوا�سالت على تكثيف 
جهوده� لتعزيز ال�ستدامة يف جم�ل الطرق والنقل و�سوًل اإىل الري�دة الع�ملية 
يف التنقل ال�سهل وامل�ستدام، ومب� ين�سجم مع خطة دبي احل�سرية 2040، اإىل 
�سمن  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  مثل  الع�ملية،  التوجه�ت  مع  امل��واءم��ة  ج�نب 
ال�سالمة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  على  واحل��ر���س   ،2030 املتحدة  الأمم  اأج��ن��دة 
املرورية لإم�رة دبي، وروؤيته� )�سفر وفي�ت( لتكون دبي الأف�سل ع�ملي�ً يف جم�ل 
ال�سالمة املرورية، وتنظيم عمل قط�ع تو�سيل الطلب�ت، مب� يدعم منوه �سمن 
بيئة تراعي ال�سالمة والأم�ن، ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية ل�س�ئقي الدراج�ت 

وم�ستخدمي الطريق، وحتقيق م�س�لح جميع الأطراف ذات العالقة.

العمل التكاملي
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عالقة  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  مع�يل  وثمن 
�س�همت  وال��ت��ي  وامل��وا���س��الت،  ال��ط��رق  وهيئة  دب��ي  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  ب��ني 
ب��ني اجل�نبني  امل�سرتك  التك�مل  دب��ي، وحتقيق  احل��ي���ة يف  ب��ج��ودة  الرت��ق���ء  يف 
ب�لأمن  الأف��راد  الأه��داف ال�سرتاتيجية للحكومة يف تر�سيخ �سعور  مب� يدعم 
م�ستوى  ورف��ع  امل��روري��ة،  وال�سالمة  الأم��ن  وتعزيز  الطم�أنينة،  ون�سر  والأم����ن 
الأم�ن على طرق�ت دبي، موؤكداً اأن النت�ئج التي حققته� الجتم�ع�ت التن�سيقية 
عززت تك�مل اجلهود التي اأثمرت عن م�ستهدف�ت ا�سرتاتيجية ال�سالمة املرورية 

يف دبي.
واأ�س�د مع�ليه بجهود فرق العمل ال�سبطية امل�سرتكة بني اجل�نبني، والتي اأثمرت 
�سلوك  تقومي  يف  التوعوية  الأه���داف  �سمنه�  من  اإيج�بية،  نت�ئج  حتقيق  عن 
م�ستخدمي الطريق عرب اإ�سراكهم يف امل�سوؤولية، و�سم�ن تك�تف اأفراد املجتمع 
اأجل حتقيق امل�سلحة الع�مة، خ��سة واأن م�سروع دبي مدينة �سديقة  مع�ً من 
الدراج�ت  قي�دة  يف  املم�ر�سني  ع��دد  يف  كبرياً  من��واً  ي�سهد  الهوائية،  للدراج�ت 
املخ�س�سة  امل�س�رات  اأط��وال  اإجم�يل  و�سريتفع  الكهرب�ئي،  وال�سكوتر  الهوائية 
للدراج�ت الهوائية وال�سكوتر الكهرب�ئي وم�س�رات الطرق امل�سرتكة الآمنة، يف 

خمتلف من�طق اإم�رة دبي، من 185 كيلومرتاً، اإىل 390 كيلومرتاً.

الدراجات وال�سكوتر
التزام  بعدم  اخل��سة  امل�سرتكة،  ال�سبطية  احلملة  نت�ئج  على  احل�سور  واطلع 
الواجب  الفنية  ب�ملتطلب�ت  الكهرب�ئي  وال�سكوتر  الهوائية  ال��دراج���ت  ق�ئدي 

املجل�س  ل��ق��رار  ا�ستن�دا  وذل��ك  ال���دراج،  ال��ت��زام  اىل  اإ�س�فة  ب���ل��دراج��ة،  توافره� 
يف  ال���دّراج����ت  ا�ستخدام  تنظيم  ب�����س���أن   ،2022 ل�سنة   )13( رق��م  التنفيذي 
الإم�رة، واله�دف اإىل دعم اجلهود الرامية اإىل حتويل دبي، اإىل مدينة �سديقة 
للدراج�ت، والتحول نحو النقل امل�ستدام الأقل تلويث�ً للبيئة، وت�سجيع ال�سك�ن 
ال�سبطية  احلملة  ع��ن  ونتج  البديلة.  التنقل  و�س�ئل  ا�ستخدام  على  وال���زوار 
اأ���س��ه��ر م��ن ال��ع���م اجل�ري،   9 2550 دراج���ة ه��وائ��ي��ة خ��الل  امل�����س��رتك��ة، حجز 

و2324 خالل الع�م 2021.
كم� ا�ستمع احل�سور اإىل نبذة عن ن�دي ذخر لكب�ر املواطنني، واخلطة الزمنية 
 drone box ،ل�ستالم امل�سروع، ومنظومة الط�ئرات امل�سرية )الدرون بوك�س
 drone �كم�ستجيب للبالغ�ت اجلن�ئية واملرورية عن طريق حمط�ت ال  )""
box"، حيث ميكن للط�ئرة املُ�سرية النتق�ل اإىل مك�ن احلدث مب��سرة عرب 
التحكم به� من غرفة القي�دة وال�سيطرة، وتعترب من امل�س�ريع امل�ستقبلية التي 
من  العديد  يف  به�  ال�ستع�نة  وميكن  به�،  ال�سطن�عي  ال��ذك���ء  اإدخ����ل  �سيتم 

الأحداث والفع�لي�ت.
كم� ا�ستعر�ست �سرطة دبي م�سروع "عيون"، املخت�س بنظم املراقبة ب�لك�مريات 
من  ع��دٍد  مع  وب�لتع�ون  متك�ملة،  اأمنية  منظومة  �سمن  الذكية  التقني�ت  ذات 
احلكومية  واملوؤ�س�س�ت  الدوائر  وم�س�ركة  وبدعم  اخل��س،  القط�ع  يف  ال�سرك�ء 
املعنية؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات الأجهزة املخت�سة ب�لتع�مل بكف�ءة وف�علية 

وحرفية ع�لية مع كل م� يخ�س اأمن الفرد واملجتمع.

الإبالغ عن احلوادث
على  اجلديدة  القي�دة  رخ�س  على  احل��سلني  لتعريف  اآلية  اجل�نب�ن  ون�ق�س 
"الإبالغ عن احلوادث املرورية الب�سيطة"، من خالل تطبيق  ا�ستخدام خدمة 
�سرطة دبي الذكي، لتمكينهم من الإبالغ عن احلوادث من تلق�ء اأنف�سهم دون 
املرورية  الزدح���م���ت  وق��وع  منع  يف  ي�س�هم  مم�  ال�سرطة،  �سي�رة  اإىل  احل�جة 
وعدم �سي�ع وقتهم، عرب دخول ال�س�ئق اإىل خدمة الإبالغ عن احلوادث املرورية 
املطلوبة  البي�ن�ت  اإدخ���ل  ثم  "تبليغ عن ح�دث"  زر  وال�سغط على  الب�سيطة، 
ال�سي�رتني،  وت�سوير  احل����دث،  لطريف  ال��ق��ي���دة  رخ�س  ورق��م  املركبة  كبي�ن�ت 
ثم انتظ�ر احل�سول على تق�رير عرب الربيد الإلكرتوين لإر�س�له اإىل �سرك�ت 

الت�أمني.
وبرامج  الطلب�ت،  تو�سيل  ن�س�ط  تنظيم  م�ستجدات  الجتم�ع،  ا�ستعر�س  كم� 
وال�سلوكي�ت  ال�����س��رع��ة  وخم���ط��ر  ال��ط��ل��ب���ت،  تو�سيل  دراج�����ت  �س�ئقي  ت��وع��ي��ة 
اخل�طئة يف القي�دة، وتكثيف ال�سبطية املرورية ل�س�ئقي تو�سيل الطلب�ت للحد 

من ال�سلوكي�ت اخل�طئة، وتعزيز اللتزام بقوانني واأنظمة ال�سري واملرور.
م�س�عد  الغيثي،  علي  عبداهلل  ال��ل��واء  دب��ي،  �سرطة  ج�نب  من  الجتم�ع  ح�سر 
ن��سر  حممد  الدكتور  وال��ل��واء  العملي�ت،  ل�سوؤون  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع���م  الق�ئد 
علي  دكتور  طبيب  ا�ست�س�ري  واللواء  للعملي�ت،  الع�مة  الإدارة  مدير  الرزوقي 
مدير  امل��زروع��ي  مهري  �سيف  وال��ل��واء  دب��ي،  ل�سرطة  ال�سحي  امل�ست�س�ر  �سنجل 
من  ح�سر  فيم�  ���س��وي��دان،  ب��ن  جمعة  العميد  ون�ئبه،  للمرور،  الع�مة  الإدارة 
ج�نب الهيئة، املهند�سة ميث�ء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املرور والطرق، 
وال�سيد عبداهلل يو�سف اآل علي، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الرتخي�س، واملهند�س 
ب�لإن�بة،  املوؤ�س�سية  واحلوكمة  لال�سرتاتيجية  التنفيذي  املدير  البن�  ح�سني 
ورئي�س  ال��ع���م  امل��دي��ر  ملكتب  تنفيذي  اإدارة  مدير  امل���ري،  �سعيد  م��وزة  وال�سيدة 

جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت.

•• دبي -وام

ي���ع���م���ل اخل���������رباء وامل����ه����ن����د�����س����ون يف 
على  للم�ستقبل"  دب���ي  "خمتربات 
تطوير حلول جديدة ميكنه� حتقيق 
ومنتج�ت  خل���دم����ت  ج�����ذري  ت��غ��ي��ري 
اخل��سة،  وال�������س���رك����ت  احل���ك���وم����ت 
اأكرب  واإيج�د حلول مبتكرة لعدد من 

التحدي�ت التي تواجه املجتمع�ت. 
للم�ستقبل"  دب��ي  "خمتربات  وتعترب 
اإح���������دى م������ب�������درات م���وؤ����س�������س���ة دب���ي 
لالأبح�ث  مركزاً  وت�سكل  للم�ستقبل، 
الروبوت�ت  جم������لت  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
والذك�ء ال�سطن�عي ..ويعمل فريقه� 
واملهند�سني  والعلم�ء  الب�حثني  م��ن 
عدة،  م�ستقبلية  تقني�ت  تطوير  على 
ب�����دءاً م���ن ت��ط��ب��ي��ق���ت ال���ق���ي����دة ذاتية 
التحكم يف القط�ع اللوج�ستي، و�سوًل 
اإىل الط�ئرات بدون طي�ر امل�ستخدمة 
يف عملي�ت التو�سيل ونقل الب�س�ئع. 

ح��سنة  امل���خ���ت���ربات  ه�����ذه  وت�����س��ك��ل 
دبي  "برن�مج  م�����ب������درات  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
اأطلقه  ال���ذي  والأمتتة"  ل��ل��روب��وت���ت 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س اأمن�ء 
�سبتمرب  يف  للم�ستقبل،  دبي  موؤ�س�سة 
واختب�ر  تطوير  دع��م  ب��ه��دف  امل��سي 
والأمتتة،  ال��روب��وت���ت  تقني�ت  وتبني 
وزي���������دة م�����س���ه��م��ة ه�����ذا ال���ق���ط����ع يف 
القت�س�د امل�ستقبلي وجعل دبي �سمن 
لتكنولوجي�  ع�ملية  م��دن   10 اأف�سل 
ال����روب����وت�����ت والأمت�����ت�����ة.  وم����ن هذه 
التج�رب  ت��ل��ك  ت��ن��ط��ل��ق  امل���خ���ت���ربات 
ب�لقط�ع�ت  الرت�����ق������ء  يف  ل��ت�����س��ه��م 
والع�مل،  الإم�����رات  دول��ة  يف  احليوية 
مالمح  تغري  رائ��دة  ابتك�رات  وت�سنع 
وتعيد  ال��ذك��ي��ة  امل�ستقبل  جمتمع�ت 
اليومية  احل���ي����ة  م���ق���وم����ت  ت��ع��ري��ف 
"خمتربات  عمل  وانطلق  لالإن�س�ن.  
ج�ئحة  ذروة  يف  للم�ستقبل"  دب����ي 
اأك����رب  اأح������د  مل���واج���ه���ة  كوفيد19-، 
والع�سرين  احل����دي  ال��ق��رن  حت��دي���ت 
من�سة  ك��ون��ه���  وع��م��ل��ت  الآن،  ح��ت��ى 
التكنولوجي�  وتخترب  وتطور  ت�سمم 

والبي�ن�ت  البحوث  وت�سع  املتقدمة 
بيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف  م��و���س��ع  ال��ع��ل��م��ي��ة 
احللول  تطبيق  ت�سريع  على  واقعية، 
والذك�ء  الروبوت�ت  املبتكرة يف جم�ل 
ال���س��ط��ن���ع��ي والأمت���ت���ة خ���الل فرتة 
ح��سمة.  واأثن�ء اجل�ئحة مثاًل، حّول 
مع�جلة  على  ت��رك��ي��زه  البحث  ف��ري��ق 
التنف�س  اأج���ه���زة  يف  ال��ع���مل��ي  ال��ن��ق�����س 
م�سروع  ال��ف��ري��ق  ط��ور  اإذ  ال�سن�عي، 
خبرياً،   25 مب�����س���رك��ة   )M061(
ت�ستخدم  ���س��ن���ع��ي  ت��ن��ف�����س  اأج����ه����زة 
ت�أمينه�  والتي ميكن  املت�حة  املكون�ت 
ب�سهولة.   وا���س��ت��خ��دام��ه���  وجت��م��ي��ع��ه��� 
للم�ستقبل  دب��ي  خم��ت��ربات  تركز  كم� 
ال��ت��ح��دي���ت يف قط�ع  ع��ل��ى م��واج��ه��ة 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، م��ع تعر�س  اخل���دم����ت 
ل�سغوط  ال��ع���مل��ي��ة  ال��ت��وري��د  �سال�سل 
���س��دي��دة ..وب���ل�����س��راك��ة م��ع هيئة دبي 
دبي  واح���ة  و�سلطة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان 
اإىل  امل��خ��ت��ربات  ت�سعى  لل�سيليكون، 
بط�ئرة  تو�سيل  خ��دم��ة  اأول  تطوير 
املواد  تو�سيل  ق��ط���ع  يف  ط��ي���ر  ب���دون 
الغذائية، مع اإمك�نية تو�سيع نط�قه� 
يف امل�ستقبل لتعزيز ال�سرعة والكف�ءة.  
امل��خ��ت��ربات م���ع �سرك�ء  ت��ت��ع���ون  ك��م��� 
ال��ق��ط���ع��ني احل��ك��وم��ي واخل��س  م��ن 
التكنولوجية  ال��ت��ح��دي���ت  ل��ت��ح��دي��د 
احللول  اأف�سل  ت�سميم  ثم  الرئي�سية 
اجلدوى  ذات  والأن��ظ��م��ة  واخل��دم���ت 
تقني�ت  ب��������س���ت���خ���دام  الق���ت�������س����دي���ة 

الروبوت�ت والذك�ء ال�سطن�عي. 

التحكم  ذاتية  القي�دة  وتعترب تقني�ت 
وال����ط�����ئ����رات ب�����دون ط���ي����ر م���ن اأه���م 
مع  ..وب���ل�����س��راك��ة  تركيزه�  جم����لت 
اأن�س�أت  امل����دين،  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  هيئة 
منطقة  للم�ستقبل  دب���ي  خم���ت���ربات 
بدون  ال��ط���ئ��رات  مل�سغلي  خم�س�سة 
التكنولوجي�  وم�����س��ت��خ��دم��ي  ط���ي����ر 
واعتم�ده�.   اخ��ت��ب���ره���  ت�����س��ه��ل  ال��ت��ي 
خدم�ت  م���ق���دم���ي  م����ع  وب�����ل����ت����ع�����ون 
ال�سحن  وم�����س��غ��ل��ي  ال��ط��ع���م  ت��و���س��ي��ل 
ال�سحية،  الرع�ية  ومقدمي  اجل��وي 
الك�مل  ال���ن���ط����ق  امل���خ���ت���ربات  حت��ل��ل 
لتكنولوجي� الط�ئرات بدون طي�ر يف 
اإمك�ن�ته�.   م��ن  لال�ستف�دة  حم���ول��ة 
خمتربات  مدير  الق�مة  خليفة  وق�ل 
خمتربات  "تقدم  للم�ستقبل:  دب���ي 
من  وا���س��ع��ة  ح��زم��ة  للم�ستقبل  دب���ي 
ال���ف���ر����س ل���ل���خ���رباء والأك�����دمي����ي����ني 
واملبتكرين احلري�سني على امل�س�همة 
يف ت�سميم حلول تكنولوجية مبتكرة، 
وي�����س��م��ل ذل���ك اإم��ك���ن��ي��ة ال��ت��ع���ون مع 
وفر�س  املتخ�س�س،  التقني  فريقن� 
اإلين�  والن�����س��م���م  البحثية،  ال��زم���ل��ة 
كمتدربني وهي فر�س مثمرة واعدة، 
الدولة  م���ن داخ����ل  امل���واه���ب  ون���دع���و 
والعمل  م��ع��ن���  ل��ل��ت��وا���س��ل  وخ����رج���ه���� 
قط�ع�ت  يف  ملِهمة  م�س�هم�ت  ع��ل��ى 
التي  املبتكرة  واحل��ل��ول  التكنولوجي� 

�ست�سكل مالمح م�ستقبلن�". 
املختربات  ���س��ّب��ت  اإط���الق���ه����،  وم���ن���ذ 
تركيزه� على اإيج�د حلول للتحدي�ت 

ممت اأن�سطة املختربات  احلقيقية ..و�سُ
والحتي�ج�ت  امل��ت��ط��ل��ب���ت  مل���واك���ب���ة 
..وبدًل  واملجتمع�ت  لالأفراد  املتغرية 
م�����ن ف����ر�����س م�������س����ر حم������دد ي���وّج���ه 
البتك�ر، تتع�ون املختربات مع �سرك�ء 
ال��ق��ط���ع��ني احل��ك��وم��ي واخل��س  م��ن 
ملمو�س  ت�أثري  ذات  م�س�ريع  لتطوير 
ع���ل���ى اأو������س�����ع ����س���ري���ح���ة مم���ك���ن���ة من 
دبي  خمتربات  وتعترب  امل�ستفيدين.  
وفريداً  مبتكراً  من��وذج���ً  للم�ستقبل 
الدعم  لتوفري  املنطقة  يف  نوعه  م��ن 
والتطوير،  البحث  وق����درات  التقني 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س����ت  وم�������س����ع���دة 
واملجتمعية  القت�س�دية  والقط�ع�ت 
امل�ستمر وتلبية  التطور  املختلفة على 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ط��ل��ب���ت 
وخرباء  املوؤ�س�س�ت  جلميع  ..ومي��ك��ن 
الأعم�ل  ورواد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
دبي  خم��ت��ربات  م��ع  التع�ون  املهتمني 
البحوث  عملي�ت  لإج���راء  للم�ستقبل 
والتطوير والتو�سل اإىل حلول تعتمد 
على الذك�ء ال�سطن�عي وتكنولوجي� 

الثورة ال�سن�عية الرابعة. 
كم� ميكن لالأفراد التقدم اإىل برن�مج 
تديره  ال�����ذي  وال���زم����ل���ة  ال���ت���دري���ب 
خم����ت����ربات دب�����ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، حيث 
جمتمعه�  اإىل  الن�����س��م���م  مي��ك��ن��ه��م 
البحثي واكت�س�ب خربات عملية قّيمة 
التقدم اإىل  اأي�س�ً  ..وميكن للمهتمني 
الداخلي  للتدريب  املختربات  برن�مج 

لدعم تطورهم املهني والعلمي. 

•• ال�شارقة-وام

مت�سي دولة الإم�رات العربية املتحدة 
الث�نية،  وخم�سينيته�  مئويته�  نحو 
بعد اأن احتفلت بعيده� الذهبي الع�م 
اإىل م�ستقبل بداأ  امل��سي، بعزم وثب�ت 
قبل  اإم����رات���ه����  احت�����د  حل��ظ��ة  يت�سكل 
51 ع�م�ً، لت�سبح هذه الذكرى يوم�ً 
ومعهم  امل��واط��ن��ون  ب��ه  يحتفي  وطني�ً 
املقيمون، يف بلد كّر�س نف�سه لرف�هية 
من يعي�سون على اأر�سه، ليحقق ري�دًة 
م���ت���ع���ددة، ويحرز  ب��ق��ط���ع���ت  ع���مل��ي��ة 

اإجن�زات ت�سرت�سد به� الأمم. 
ويف هذا الإط�ر تعلن جلنة الحتف�لت 
ب����ل���ي���وم ال���وط���ن���ي ل���دول���ة الإم��������رات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال�������س����رق���ة، عن 
ب�ليوم  لالحتف�ل  فع�لي�ته�  برن�مج 
الوطني ال� 51 للدولة، والذي ي�سّلط 
ال�سوء طوال �سهر ك�مل على منجزات 
وت�ريخ وتراث الدولة، وذلك ب�لفرتة 
دي�سمرب   3 اإىل  ن��وف��م��رب   24 م���ن 
اإم�����رة  م���دن  ام���ت���داد  ع��ل��ى   ،2022
وجه�ته�  اأب�����رز  ويف  ك����ف���ة،  ال�����س���رق��ة 

ال�سي�حية والثق�فية والوطنية. 
وت���َوّج���ه ���س��ع���دة خ���ل��د ج������س��م املدفع، 
للمجل�س  ب���ل�����س��ك��ر  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 
برئ��سة  ال�����س���رق��ة  لإم�����رة  التنفيذي 
بن  حم��م��د  ب��ن  �سلط�ن  ال�سيخ  �سمو 
ون�ئب  ع��ه��د  ال��ق������س��م��ي ويل  ���س��ل��ط���ن 
ودعمه  رع�يته  على  ال�س�رقة،  ح�كم 
جل��ه��ود ال���س��ت��ع��داد لح��ت��ف���لت اليوم 

الكبري  ب����ل���دور  وم�����س��ي��داً  ال���وط���ن���ي، 
البلدي�ت  وجم�ل�س  اللجنة  لأع�س�ء 
وبذلهم  الإم����رة،  املعنية يف  واجل��ه���ت 
اإجن����ح هذا  �سبيل  ك��ل جهد ممكن يف 
الح��ت��ف���ل ال��وط��ن��ي.  وب��ه��ذه املن��سبة 
رئي�س  امل����دف����ع،  خ����ل���د  ����س���ع����دة  ق������ل 
يف  الوطني  ب�ليوم  الحتف�لت  جلنة 
مئويته�،  اإىل  "منطلقة  ال�����س���رق��ة: 
م�ستقبل  على  عينيه�  ن�سب  وا���س��ع��ًة 
واملقيمني  لأب���ن����ئ���ه����  اإ����س���راق����ً  اأك�����رث 
الإم�����رات  دول���ة  اأر���س��ه���، مت�سي  على 
وري�دته�  متيزه�  يف  املتحدة  العربية 
الوجهة  ل���ت���ك���ون  ����س���ت���ى،  مب����ج�����لت 
املنطقة  يف  وال��ع��م��ل  للعي�س  املف�سلة 
ومن  ..وال��ي��وم  الع�ملي  امل�ستوى  وعلى 
الوطني  ب��ي��وم��ن���  اح��ت��ف���لت��ن���  خ���الل 
ب�لإن�س�ن  نحتفل  ف�إنن�  ال�س�رقة،  يف 
الذي بذل جهوداً يف �سبيل بن�ء دولته 
بجهود  اأي�س�  ونحتفل  قي��سي،  بوقت 
املقيمني الذين ي�سهمون معن� يف بن�ء 
دول��ة الإم����رات التي متّلكت مك�نّة يف 
ب�لزوار  ونرحب  ووجدانهم،  قلوبهم 
يف  اأع��زاء  �سيوف�ً  بهم  نت�سرف  الذين 

ربوع اإم�رة ال�س�رقة ويف الدولة". 
احتف�لتن�  مك�ن يف  "هن�ك  واأ���س���ف: 
واملقيم  وامل���واط���ن  وال�����س��غ��ري  للكبري 
فن�نني  ن�����س��ت�����س��ي��ف  ح��ي��ث  وال����زائ����ر، 
ت�سدح  م�سهورين،  وع��رب���ً  اإم���رات��ي��ني 
اأ�سواتهم مبحبة الإم�رات، كم� نر�سد 
التي  ال�سعبية  لفنونن�  كبرية  م�س�حة 
لالأجي�ل  ولت�ستمر  ن�سعى لرت�سيخه� 

اأف�سل  ال��وط��ن��ي  ف���ل��ع��ي��د  ال���ق����دم���ة، 
من��سبة جتتمع فيه� الفنون الرتاثية 
عن  للتعبري  الإم����رات���ي���ة  وال�����س��ع��ب��ي��ة 

حمبة الوطن وثق�فته وت�ريخه". 
ف��ع���ل��ي���ت م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى م���دار ع�سرة 
مبن�طقه�  ال�س�رقة  ت�ست�سيفه�  اأي����م 
 3 وح��ت��ى  ن��وف��م��رب   24 م��ن  املختلفة 
2022، وتتوزع الحتف�لت  دي�سمرب 
ال�س�رقة  وم��ن��ت��زه  امل��ج���ز  م�سرح  على 
الع�مة،  مليحة  وح��دي��ق��ة  ال��وط��ن��ي، 
وج���زي���رة احل�����س��ن واخل���رو����س يف دب� 
و�سوق  خورفك�ن  م��دّرج  ويف  احل�سن، 
�سرق، ووادي احللو ومن�طق خمتلفة 
م����ن ك���ل���ب����ء، واحل�����دائ�����ق والأح�����ي������ء 
ومن�طق  ال���ب���ط����ئ���ح،  يف  ال�����س��ك��ي��ن��ة 
خمتلفة من املدام، ويف ح�سن الذيد، 

وقرية الرتاث يف احلمرية. 
فنّية  ل���وح���ة  الح���ت���ف����ل  وي��ت�����س��م��ن 
وتتحدث  العط�ء"،  "�سلط�ن  بعنوان 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  ع���ط����ء  ع���ن 
الدكتور �سلط�ن بن حممد الق��سمي، 
ال�س�رقة  الأعلى، ح�كم  املجل�س  ع�سو 
م���ن���ذ ا����س���ت���الم���ه م��ق���ل��ي��د احل���ك���م يف 
التطور احل��سل على  الإم���رة ومدى 
والبيئي  والثق�يف  العمراين  ال�سعيد 
ج�نب  اإىل  اجلديد"،  "الَعهد  ولوحة 
ف��ّع���ل��ي���ت ي��وم��ي��ة اأخ����رى اب���ت���داًء من 
من  دي�����س��م��رب،   3 اإىل  ن��وف��م��رب   29
م�س�ًء.    10:00  –  4:30 ال�س�عة 
القرية  الأخ��رى  الفع�لي�ت  وتت�سمن 
ملع�مل  الثلج  على  وال��ن��ح��ت  الثلجية، 

ال�س�رقة  م���ع����مل  وجم�����س��م  ال����دول����ة 
وغ���ريه���� م���ن ال��ف��ع���ل��ي���ت.  ويرتقب 
الذي  املج�ز  اأم�سي�ت م�سرح  اجلمهور 
حفاًل  ن��وف��م��رب   26 يف  �سي�ست�سيف 
ولطيفة،  بلقي�س  للفن�نتني  غ��ن���ئ��ي���ً 
ومدرج خورفك�ن الذي �سي�ست�سيف يف 
املنه�يل  عي�سة  الفن�نني  دي�سمرب   3
هذه  ري��ع  و�سيخ�س�س  ح���داد،  ودي���ن��� 
ل�موؤ�س�سة  كلي�ً  املو�سيقية  الأم�سي�ت 
الأطف�ل  ل��دع��م  الكبري"،  "القلب 
وامل�ستع�سفني واملحت�جني وع�ئالتهم 
يف ال���ع����مل.  وت��ق���م اح��ت��ف���لت مدينة 
اخلمي�س  من  الذيد  ح�سن  يف  الذيد 
وتبداأ  دي�����س��م��رب،   3-1 ال�����س��ب��ت  اإىل 
الأول  اليوم  يف  ال�سب�حية  الفع�لي�ت 
�سب�ح�ً،   11:00 اإىل   8:00 م���ن 
الأي�م  يف  امل�س�ئية  الفرتة  متتد  فيم� 
 10:00 اإىل   4:00 م���ن  ال��ث��الث��ة 
م�س�ًء ..وت�ستمل الحتف�لت يف الذيد 
ع��ل��ى امل�������س���رية ال���وط���ن���ي���ة، وع���رو����س 
ال�سعبية  والعرو�س  الهجن،  �سب�ق�ت 
الفع�لي�ت  م���ن  وغ���ريه����  ال���رتاث���ي���ة 
احتف�لت  وت�����س��ت�����س��ي��ف  ال�����س��ع��ب��ي��ة.  
ب�لفرتة -28 30 نوفمرب يف حدائق 
الأح���ي����ء وب���مل��ن���ط��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة، حيث 
يتخلله� م�سرية �سعبية �سخمة ت�سم 
الدوائر والهيئ�ت احلكومية والأعي�ن 
واملدار�س  ال��ب��ط���ئ��ح  منطقة  واأه�����يل 
ك�س�فة  ومفو�سية  اجل��وال��ة  وع�س�ئر 
ال�س�رقة والفرقة الع�سكرية مب�س�ركة 
ف�����رق ال���ف���ن���ون ال�����س��ع��ب��ي��ة وع���رو����س 

الكال�سيكية  وال�������س���ي����رات  اخل���ي���ول 
ال�����س��ي���ح��ي��ة.  و�سرتتدي  واحل����ف���الت 
م��ل��ي��ح��ة يف ال����راب����ع وال��ع�����س��ري��ن من 
و�ستتزين  ح��ل��ل��ه���،  اأزه�������ى  ن���وف���م���رب 
مب�سرية  ال���ع����م���ة  م��ل��ي��ح��ة  ح���دي���ق���ة 
الع�سكرية،  املو�سيقى  وطنية تتقدمه� 
واألع�ب  وم�����س���ب��ق���ت  ح��رب��ي��ة،  وف��رق��ة 
وت�سهد  و�سحوب�ت،  وج��وائ��ز  متنوعة 
التعليمية  املوؤ�س�س�ت  فقرات مب�س�ركة 
وحتتفل  ن���وف���م���رب.    24 يف  وذل������ك 
اليوم  ط���وال  ن��وف��م��رب   27 ك��ل��ب���ء يف 
الث�منة  اإىل  ���س��ب���ح���ً  ال��ث���م��ن��ة  م���ن 
م�������س����ًء، ب��ي��ن��م��� ت���ق����م الح���ت���ف����لت يف 
منطقة وادي احللو يوم 30 نوفمرب، 
فقرات  وط���ن���ي���ة،  م�������س���رية  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
والعر�س  كلب�ء،  ب��أوبريت  مو�سيقية 
اإىل ج�نب  اجلوي لفر�س�ن الإم���رات، 
برع�ية  ري��سية  وم�س�بق�ت  فع�لي�ت 
البحرية.   للري��س�ت  ال�س�رقة  ن���دي 
احللو  وادي  منطقة  احتف�لت  وتق�م 
ب�لقرية الرتاثية ب�لفرتة من الرابعة 
بح�سور  م�س�ًء  الث�منة  وحتى  ع�سراً 
و�سي�سهد  احل��ل��و،  وادي  منطقة  وايل 
احلفل فقرات مدر�سية ب�لتن�سيق مع 
دائرة الثق�فة والإعالم، وفقرة بعنوان 
"بني امل��سي واحل��سر "ب�لتن�سيق مع 
عرو�س  اإىل  اإ���س���ف��ة  امل�سرح"،  اإدارة 
ال�سعبية )اليولة(، والرق�س�ت  الفرق 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ب���ل��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل����دار�����س، 
وج��وائ��ز.  وعلى مدّرج  وتوزيع هداي� 
ببه�ئه  ي�ستح�سر  ال����ذي  خ��ورف��ك���ن 

امل���ع���م����ري اأََل������ق ال���ت����ري���خ، ت���ق����م يف 3 
للفن�نني  غ��ن���ئ��ي��ة  اأم�����س��ي��ة  دي�����س��م��رب 
ع��ي�����س��ة امل��ن��ه���يل ودي����ن���� ح�����داد، كم� 
خورفك�ن  يف  الح���ت���ف����لت  ���س��ت�����س��ه��د 
�سعرية  وف����ق����رات  وط����ن����ي،  اأوب�����ري�����ت 
وف���ن���ي���ة، وم�������س����رك���ة خ��ل��ي��ج��ي��ة لفرق 
العربية  واململكة  ع��م���ن  �سلطنة  م��ن 
ال�سعودية ودولة الكويت، حيث ي�س�رك 
الأخ��������وة اخل��ل��ي��ج��ي��ون الإم�����رات����ي����ني 
ي��دل��ل على عمق  اأف��راح��ه��م يف م�سهد 
م�سرية  ج����ن���ب  اإىل  الأخ���������وة.  ه�����ذه 
والعرو�س  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  ال�����س��ي���رات 
ال�سعبية يف �سوق �سرق يف  والرق�س�ت 
اإىل   4:30 ال�س�عة  من  دي�سمرب   2
م�س�ًء.  و ت�سهد دب� احل�سن   11:00
25 نوفمرب،  الحتف�لت الوطنية يف 
ت�سمل م�سرية �سعبية يف الرابعة ع�سراً 
لغ�ية  دب� احل�سن  من مدخل مدينة 
�ستن�سد  ..حيث  احل�سن  جزيرة  قن�ة 

اأوبريت�ت  وت��ع��ر���س  �سعبية،  اأزه����ي���ج 
غن�ئية، وتق�م رق�س�ت واأغ�ين وطنية 
من  الت��سعة  حتى  م�س�بق�ت  وتعقد 
26 نوفمرب  ال��ي��وم.  ويف  ذل��ك  م�س�ء 
مبنطقة  الع�مة  احلديقة  ت�ست�سيف 
تتخلله�  ���س��ع��ب��ي��ة  م�����س��رية  اخل���رو����س 
واأوبريت  ورق�����س���ت  �سعبية  اأه����زي���ج 
املنتجة  ل���الأ����س���ر  وم���ع���ر����س  غ���ن����ئ���ي، 
امل�س�بق�ت، والتي �سيتم  اإىل  ب�لإ�س�فة 
اإق�مته� يف احلديقة الع�مة يف منطقة 

اخلرو�س يوم 26 نوفمرب. 
تنتقل  نوفمرب   30  29- يومي  ويف 
احتف�لت ال�س�رقة اإىل �سي�فة "املدام" 
التي �سي�ستمتع اجلمهور ب�حتف�لته� 
ب�ملو�سيقى ال�سرطية وعرو�س الفرقة 
احلربية ومعر�س فّني، وتوقيع وثيقة 
ال��ولء، م��روراً بفقرة ال��راوي، و�سوًل 
�ست�سهد  ال��ت��ي  امل�س�ئية  ال��ف��ق��رات  اإىل 
لالأطف�ل،  وفع�لي�ت  �سعرية  اأم�سية 

املنتجة،  الأ���س��ر  م��ن  �سعبية  واأك����الت 
وور�س  ال��ي��ول��ة،  م�س�بقة  اإىل  اإ���س���ف��ة 
دي�سمرب  م����ن  الأول  ويف  م���ن���وع���ة.  
�ستتزين قرية الرتاث ب�حلمرية، على 
�سف�ف خور منطقة احلمرية ب�أجمل 
اأطف�ل  م���ع  وال���ب���داي���ة  الح���ت���ف����لت، 
ال��وط��ن يف ع��ر���س غن�ئي م��ن طالب 
الأ�س��سي  للتعليم  ال��ق��ل��ع��ة  م��در���س��ة 
وتراثية  �سعبية  واأه���زي��ج  وال��ث���ن��وي، 
وعر�س  خم��ت�����س��ة،  �سعبية  ف���رق  م��ن 
تليه   ،"51 ال�  الوطني  "اليوم  فيديو 
احلمرية  ن����دي  م��ن  وطنية  م�س�بقة 
الثق�يف الري��سي، وم�س�بقة لالأطف�ل، 
الأ�سر  ورك��ن  �سعبي،  تراثي  ومعر�س 
منطقة  اأه����يل  م��ع  ب�لتع�ون  املنتجة 
البدوية،  ال��ب��ي��ئ��ة  ورك�����ن  احل���م���ري���ة، 
الكال�سيكية  ال�������س���ي����رات  وم���ع���ر����س 
ال�س�رقة لل�سي�رات  ب�لتع�ون مع ن�دي 

الكال�سيكية. 

•• الفجرية-الفجر:

والدوري�ت  امل���رور  ب����إدارة  ممثلة  الفجرية  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  اأطلقت 
فع�لي�ت واأن�سطة احلملة الفرعية الرابعة لع�م 2022 حتت �سع�ر )�سالمة 
�سهرين،  ومل��دة   24-10-2022 ت�ريخ  من  اعتب�راً  م�سوؤوليتن�(  الطالب 
وذلك �سمن اإط�ر احلمالت املحلية للخطة الت�سغيلية لإدارة املرور والدوري�ت 
ب�لقي�دة واملب�درة اخل��سة برت�سيخ مب�دئ الثق�فة املرورية من خالل برامج 
التوعية املرورية والتي ت�أتي جت�سيداً لإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية والقي�دة 

الع�مة ل�سرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكرث اأمن�ً. 

ت�أتي احلملة دعم�ً لالأن�سطة والربامج التوعوية امل�س�همة يف تعزيز الوعي 
وال��ث��ق���ف��ة امل��روري��ة ل��دى الأ���س��رة ودوره����� الكبري يف احل��ف���ظ على �سالمة 
الأب��ن���ء م��ن اأخ��ط���ر وم�سبب�ت احل���وادث امل��روري��ة وات��خ���ذ ك�فة الإج����راءات 
الوق�ئية، كم� ت�سعى احلملة اإىل تعزيز دور امل�سوؤولية املجتمعية لدى ك�فة 
للحد من  اأوًل  ال�سالمة  �سع�ر  لرفع  املجتمع  واأف��راد  واملوؤ�س�س�ت  القط�ع�ت 
احلوادث والإ�س�ب�ت والوفي�ت. ومن ج�نبه اأكد العقيد �س�لح حممد عبداهلل 
م�سوؤولية  ال��ط��الب  �سالمة  اأن  وال���دوري����ت  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  الظنح�ين 
املرورية  ال�سالمة  بتوفري  املعنية  القط�ع�ت  ك�فة  بني  م�سرتكة  جمتمعية 
للطالب، ويقوم اأولي�ء الأمور ب�لدور الأهم يف توعية الأبن�ء وتوفري البيئة 

الآمنة لهم واملح�فظة على �سالمة اأرواحهم من ك�فة الأخط�ر املحيطة بهم 
ال�سوء  تلقي  احلملة  اأن  الظنح�ين  اأو�سح  كم�  الطريق.  خم�طر  وخ��سة 
والتي  الأم����ور  اأول��ي���ء  ال��ت��ي يرتكبه� بع�س  امل��م���ر���س���ت اخل��ط��رة  اأك���رث  على 
ت�سكل خطراً كبرياً على �سالمة الأبن�ء وخ��سة عند تواجدهم يف املركبة ) 
ك�ل�سم�ح لالأطف�ل من �سن الع��سرة فم� دون للجلو�س يف املق�عد الأم�مية 
�سنوات   4 عمر  من  لالأطف�ل  احلم�ية  مق�عد  توفري  على  احلر�س  وع��دم 
النتب�ه  وع��دم  الت�سغيل  املركبة وهي يف ح�لة  الأطف�ل مبفردهم يف  وت��رك 
لتواجدهم خلف املركب�ت يف املنزل(، ودع� �سع�دته اإىل اللتزام واحلر�س على 
�سالمة الأطف�ل من اأخط�ر احل��وادث امل��روري��ة.  واأ���س���رت امل��الزم اأول موزة 

اأن دور  عبدال�سالم الدرمكي مدير فرع التوعية والإع��الم امل��روري ب�لإن�بة 
حمالت وبرامج التوعية مبخ�طر وم�سبب�ت احلوادث يعزز الوعي والثق�فة 
املرورية لدى الق�ئمني على وق�ية وحم�ية الأطف�ل من احلوادث وتعليمهم 
وق���در على  واع  بن�ء جيل  اإىل  ي��وؤدي  املرورية مم�  ال�سالمة  وقواعد  مب�دئ 
اأهم  الدرمكي  اأو�سحت  كم�  احل���وادث.   اأخط�ر  �سالمته من  املح�فظة على 
والثق�فة  الوعي  ن�سر  يف  احلملة  دور  لتفعيل  املختلفة  التوعوية  ال��ربام��ج 
املرورية وتقدمي الن�س�ئح والإر�س�دات الوق�ئية عرب نق�ط التوعية املختلفة 
اإىل التوعية عرب الر�س�ئل الن�سية وو�س�ئل التوا�سل الجتم�عي  ب�لإ�س�فة 

واإلق�ء املح��سرات التوعوية وتوزيع الربو�سرات والكتيب�ت.

حتت �سعار: �سالمة الطالب م�سوؤوليتنا

مرور �لفجرية يطلق �حلملة �لفرعية �لر�بعة لعام 2022 

�ل�شارقة حتتفل بالوطن يف عيده �لـ 51 وتزينه بالفرح 

 خمترب�ت دبي للم�شتقبل .. حلول مبتكرة وتطبيقات م�شتقبلية �ملري و�لطاير يبحثان �شبل تعزيز �ل�شالمة �ملرورية على �لطرقات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ���س���رك��ت 
الث�منة ع�سرة  الدورة  يف فع�لي�ت 
مركز  يف  ال��دويل  التعليم  ملعر�س 
اأحد  يعد  ال���ذي  ال�����س���رق��ة  اإك�سبو 
على  الع�يل  التعليم  اأهم مع�ر�س 

م�ستوى الدولة واملنطقة. 
اختتم  ال��������ذي  احل��������دث  و����س���ه���د 
اأع���م����ل���ه م���وؤخ���را م�����س���رك��ة اأكرث 
وموؤ�س�سة  ج����م���ع���ة   100 م����ن 
25 دولة  واأك�دميية من  تعليمية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع����مل م���ن بينه� 
ال�����ولي������ت امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة 
ال�سعودية  العربية  واململكة  وكندا 
احل�سور  اإىل  ب�لإ�س�فة  وال��ه��ن��د، 

الأك�دميية  املوؤ�س�س�ت  من  املتميز 
واجل�مع�ت املحلية. 

العديد  ال������وزارة  من�سة  و���س��م��ت 
وهي  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الإدارات  م���ن 
احلي�ة،  وج������ودة  الإر�����س�����د  اإدارة 
الوطنية،  الخ����ت����ب�����رات  واإدارة 
الت�سجيل  واإدارة  البعث�ت،  واإدارة 
وذلك  ال�����س��ه���دات،  مع�دلة  واإدارة 
وم�س�عدتهم  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��وج��ي��ه 
املن��سبة  ال��ت��خ�����س�����س���ت  لخ��ت��ي���ر 
لهم بن�ء على قدراتهم وميولهم، 

واحتي�ج�ت �سوق العمل. 
املعر�س  ف���ع����ل���ي����ت  ح�����س��ر  وق�����د 
وت��ف��ق��د م��ن�����س��ة م��ن�����س��ة ال������وزارة 
املهريي،  ح�س�ن  ال��دك��ت��ور  ���س��ع���دة 
املن�هج  ل��ق��ط���ع  امل�����س���ع��د  ال��وك��ي��ل 

الوكيل  ال��ه���م��ل��ي  م��ط��ر  و���س��ع���دة 
امل�س�عد لقط�ع اخلدم�ت امل�س�ندة 

يف الوزارة. 
وقدمت اإدارة الختب�رات الوطنية 
ع�������ددا م����ن ور��������س ال���ع���م���ل ح���ول 
القي��سي بج�نب  الم���رات  اختب�ر 
الط�لب  رح��ل��ة  ور���س��ة عمل ح��ول 
التعليم  م��وؤ���س�����س���ت  يف  للت�سجيل 
على  اخل�رجية  والبعث�ت  ال��ع���يل 

نفقة الوزارة. 
بور�سة  البعث�ت  اإدارة  �س�ركت  كم� 
عمل حول رحلة الط�لب للت�سجيل 
الع�يل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س���ت  يف 
لتوعية الطلبة املهتمني بربن�مج 
الدولة،  خ���رج  الدرا�سية  البعث�ت 
املواطنني  للطلبة  ي��ت��ي��ح  وال����ذي 

ومع�يري  ل�������س���روط  امل�����س��ت��وف��ني 
ب��رن���م��ج ال��ب��ع��ث���ت امل��و���س��ح��ة على 
موقع الوزارة الإلكرتوين، التقدم 
الدولة  خ�رج  درا�سية  بعثة  بطلب 
على نفقة الوزارة ل�ستكم�ل درجة 
)بك�لوريو�س-م�ج�ستري- علمية 
التخ�س�س�ت  اأف�سل  يف  دك��ت��وراه( 

واجل�مع�ت الع�ملية. 
تعريفية  ور����س���ة  ت��ق��دمي  مت  ك��م��� 
اجل�معي  الإع������������داد  ل����ربن�����م����ج 
اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  "انطالقة"، 
تهيئة جيل من الطلبة لاللتح�ق 
وع�ملي�ً،  حملي�ً  اجل�مع�ت  ب�أف�سل 
يف خمتلف التخ�س�س�ت التي تلبي 

احتي�ج�ت �سوق العمل. 
امل����ع�����دلت  اإدارة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 

التعليم  �سه�دات  اإج��راءات مع�دلة 
املعتمدة  اخل������س��ة  ب�ملن�هج  ال��ع���م 
ل�������ل�������وزارة، وم����ع�����دل����ة ����س���ه����دات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����يل ال�������س����درة خ�رج 
به�،  اخل��سة  واملتطلب�ت  ال��دول��ة 
الطلبة  ت��وج��ي��ه  اإىل  ب����لإ����س����ف���ة 
مبوؤ�س�س�ت  اللتح�ق  يف  الراغبني 
الدولة  خ������رج  ال���ع����يل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ب�������س���رورة ت���ق���دمي ط��ل��ب الإف������دة 
وكذلك  ال��درا���س��ي،  الربن�مج  ع��ن 
املوؤهالت  على  الت�سديق  خ��دم��ة 
موؤ�س�س�ت  من  ال�س�درة  اجل�معية 
من  واملعتمدة  املرخ�سة  التعليم 

الوزارة. 
اله�ملي  م���ط���ر  �����س����ع�����دة  واأك���������د 
من�سة  وفر  ال��ذي  املعر�س  اأهمية 

قط�ع  ت������ط������ورات  ل����س���ت���ع���را����س 
التعليم الذي ميثل اأهم املحرك�ت 
وامل������رت������ك������زات مل����واك����ب����ة ال���ت���ق���دم 

التكنولوجي والرقمي واملعريف. 

من  اأك��رث  م�س�ركة  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
دولة على   25 130 ج�معة من 
اخلي�رات  ع���زز  ال���ع����مل،  م�����س��ت��وى 
ووفر  اجل�مع�ت،  لطلبة  املتوافرة 

م��ن�����س��ة م��ه��م��ة لإر����س����ده���م حول 
املت�حة والإر���س���دي��ة يف  اخل��ي���رات 
التخ�س�س�ت اجل�معية التي تلبي 

احتي�ج�ت وظ�ئف امل�ستقبل. 

�لرتبية ت�شارك يف معر�س �لتعليم �لدويل بال�شارقة 

•• دبي –الفجر: 

عززت جمعية الإم�رات لالأورام وجمعية اأ�سدق�ء مر�سى ال�سرط�ن ب�لتع�ون 
امل�س�ب�ت ب�سرط�ن  الن�س�ء  الرا�سخ جت�ه دعم جميع  التزامهم  مع نوف�رت�س 

الثدي يف املنطقة، وذلك من خالل مب�درة "بطالت ب�لوردي". 
حدث  ب���ل��وردي  بطالت  م��ب���درة  �سرك�ء  نظموا  ال���وردي،  ال�سهر  ومبن��سبة 
من  نخبة  احل���دث  جمع  وق��د  ال��ث��دي.  ���س��رط���ن  م��ن  ب�لن�جي�ت  لالحتف�ل 
اخلرباء يف املج�ل الطبي والرع�ية ال�سحية، مبن فيهم ، الربوفي�سور حميد 
مديرة  امل��ال  ع�ئ�سة  وال�سيدة  ل���الأورام،  الإم����رات  جمعية  رئي�س  ال�س�م�سي 
جمعية اأ�سدق�ء مر�سى ال�سرط�ن، والدكتورة جيه�ن التومي املدير الطبي 

لدى �سركة نوف�رت�س يف منطقة اخلليج.
املب�درة ح�سور جمموعة من موؤث�ّري و�س�ئل التوا�سل  وقد �سمت فع�لي�ت 
الج��ت��م���ع��ي، ون��خ��ب��ة م��ن الإع��الم��ي��ني، وع���دد م��ن ال��ن���ج��ي���ت م��ن �سرط�ن 
�س�ركت  حيث  امل��ر���س،  بهذا  للم�س�ب�ت  اأم��ل  ر�س�لة  اأعطني  اللواتي  الثدي 
املتطوع�ت  اإح���دى  اهلل"،  ن�سر  و"ب�ول  الطويل  ف���دي��ة  الإع��الم��ي��ة  م��ن  ك��ل 

�سرط�ن  م��ع  جتربتهن  ال�����س��رط���ن،  مر�سى  اأ���س��دق���ء  جمعية  يف  الن�سط�ت 
الثدي ورحلة �سمودهن و�سف�ئهن من املر�س. كم� �سملت فع�لي�ت احلدث 
اطالق ه��ست�ق #بطالت_ب�لوردي من اأجل ن�سر الوعي عرب جميع قنوات 
ال�س�م�سي  الربوفي�سور حميد  ن�سح  الجتم�عي. وخالل احلدث،  التوا�سل 
ا�ست�س�رة الطبيب  الت�أخر يف  الن�س�ء بعدم  ل��الأورام،  الإم���رات  رئي�س جمعية 
اأو ظهرت عليهن  الثدي  ب�سرط�ن  الإ�س�بة  ب�أنهن عر�سة خلطر  �سعرن  اإذا 

املبكر عن  الك�سف  ���س��رورة  الربوفي�سور حميد على  اأك��د  كم�  اأع��را���س.  اأي��ة 
هذا املر�س، وذلك لأهمية هذه اخلطوة ودوره� اجلوهري يف ت�سهيل عملية 
العالج وتعزيز فر�س ال�سف�ء الت�م منه. ومن ج�نبه�، حثت ال�سيدة ع�ئ�سة 
املال مديرة جمعية اأ�سدق�ء مر�سى ال�سرط�ن، جميع ال�سيدات على اإجراء 
اخل�طئة  املف�هيم  على  وعلقت  املنزل.  يف  للثدي  منتظمة  ذاتية  فحو�س�ت 
اأكرث  وتتمثل  اخل�طئة،  املف�هيم  ت�سحيح  ع�تقن�  على  ن�أخذ  " نحن  ق�ئلًة: 

العتق�دات اخل�طئة �سيوًع� لدى الن�س�ء يف ت�سورهن ب�أنهن ل�سن معر�س�ت 
خلطر الإ�س�بة ب�سرط�ن الثدي، وذلك ملجرد اأنه لي�س لديهن ت�ريخ ع�ئلي 
التي  العوامل  العديد من  الواقع توجد  اأنه يف  املر�س. رغم  بهذا  يربطهن 
تزيد من فر�س اإ�س�بة الن�س�ء ب�سرط�ن الثدي، ونحن بدورن� نعمل ج�هدين 
مع  تع�ونن�  فكرة  ج���ءت  الأ�س��س  ه��ذا  وم��ن  العوامل،  بهذه  توعيتهن  على 
�سركة نوف�رت�س �سمن حملة "بطالت ب�لوردي".  وتعليًق� على هذا احلدث، 
�سركة  يف  اخلليج  ملنطقة  الإقليمي  واملدير  الرئي�س  الدين  عز  حممد  ق���ل 
ب��ن���ء �سبكة من  اأج���ل  اأن تتك�تف اجل��ه��ود م��ن  ال�����س��روري  "من  ن��وف���رت�����س: 
امل�س�عي  هذه  �ستلقي  حيث  ال�سحية،  الرع�ية  قط�ع  عرب  القوية  ال�سراك�ت 
الذي  والعالج  الرع�ية  على  احل�سول  من  ومتكينهن  الن�س�ء  على  بثم�ره� 
يف  للن�س�ء  الع�مة  ال�سحة  بتعزيز  را�سخ  التزام  منتلك  واإنن�  اإليه.  يحتجن 
الثدي  �سرط�ن  ف���إن  الع�ملية،  ال�سحة  ملنظمة  وفًق�    ." الع�مل  اأنح�ء  جميع 
يعترب اأكرث اأنواع ال�سرط�ن �سيوع�ً بواقع 2.3 مليون ح�لة جديدة �سنوي�ً، 
ويف اأواخ��ر ع�م 2020، ك�ن هن�ك 7.8 مليون ام��راأة مت ت�سخي�س ح�لته� 

ب�سرط�ن الثدي يف ال�سنوات اخلم�س امل��سية. 

عرب مبادرة )بطالت بالوردي(

جمعية �لإمار�ت لالأور�م و جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�ل�شرطان تعزز�ن دعمهما للن�شاء �مل�شابات ب�شرطان �لثدي 

•• اأبوظبي-وام

نظمه  ال���ذي  وال��ت��وط��ني  ال�سن�ع�ت  ملتقى  فع�لي�ت  اأم�����س  اختتمت 
املج�ل للطلبة  اإت�حة  املهني بهدف  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد 
احلكومية  القط�ع�ت  خمتلف  من  واجل��ه���ت  ال�سرك�ت  ممثلي  للق�ء 
واخل��سة.  ح�سر امللتقى الدكتو عبدالرحمن ج��سم احلم�دي املدير 
اأبوظبي  ملركز  الت�بع  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملعهد  الع�م 
وال�سرك�ت  اجل��ه���ت  وم���دي���ري  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
وت�سمن  واخل��سة.   احلكومية  املوؤ�س�س�ت  لدى  التوظيف  وم�سوؤويل 
متثل  التي  واملوؤ�س�س�ت  اجله�ت  به  �س�ركت  للتوظيف  معر�س�  امللتقى 
الأمن  وق��ط���ع  التعليم  قط�ع  ت�سمل  القط�ع�ت  م��ن  وا�سعة  �سريحة 
وقط�ع البرتول والغ�ز وقط�ع اخلدم�ت الع�مة وقط�ع البنوك وقط�ع 
 30 من  اأك��رث  مع  املعهد  وخريجي  ط��الب  املعر�س  .ويجمع  ال�سي�حة 
تنظيم ملتقى  “وام” اإن  ل  ت�سريح  احل��م���دي يف  وق���ل    . جهة عمل 
ال�سن�ع�ت والتوطني يهدف اإىل حتقيق التق�رب والتك�مل بني التعليم 
املهني وجه�ت القط�عني اخل��س واحلكومي من خالل تعزيز الدور 
الت�س�ركي لإعداد الكوادر الفنية امل�هرة واملوؤهلة علمي�ً ل�سغل الوظ�ئف 
لتزويد  ال�سراك�ت  من  ال�ستف�دة  �سبل  من�ق�سة  اإىل  اإ�س�فة  املختلفة، 
ا�سرتاتيجي�ت  و���س��ع  خ��الل  م��ن  املتخ�س�سة  ب���ل��ك��وادر  العمل  ���س��وق 
املبتكرة  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  التخ�س�سية  الربامج  لت�سميم 
رائد  مهني  تعليم  تطوير  يف  ت�سهم  التي  وامل��ه���رات  املع�رف  وت�سمني 
خمتلف  غم�ر  خلو�س  املوؤهلة  ب�لكوادر  العمل  �سوق  وتوطني  حملي�ً 

املهن يف �سوق العمل. 
وخريجي  بطالب  اخل��س  امللتقى  انطالق  ي�أتي   : احلم�دي  واأ�س�ف 
ابوظبي  للتق�رب بني معهد  املهني  والتدريب  للتعليم  ابوظبي  معهد 
ب�نه  املختلفة منوه�  ال�سن�عية  املهني والقط�ع�ت  للتعليم والتدريب 
من خالل امللتقى "نبني برامج مطلوبة للقط�ع�ت ال�سن�عية املختلفة 
ال�س�بقني  للخريجني  الفر�سة  ومنح  املع�هد  يف  للم�ستقبل  جديدة 
القط�ع  م��ع  للق�ء  احل����يل  ال��ع���م  خ��الل  تخرجهم  املتوقع  وال��ط��الب 

القط�ع�ت  هذه  لدى  املتوفرة  العمل  فر�س  على  والتعرف  ال�سن�عي 
مب��سرة مع  �سيجرون مق�بالت  ال��ط��الب  م��ن  ع���ددا  ب����أن  ن��وه  كم�    .
والتدريب  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  معهد  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ال�����س��ن���ع��ي  ال��ق��ط���ع 
املهني ايج�د فر�سة عمل للخريجني يف القط�ع�ت املختلفة واملن��سبة 
لتخ�س�س�تهم كم� انه� فر�سة لبن�ء ا�سرتاك�ت ا�سرتاتيجية مع هذه 
القط�ع�ت للم�ستقبل.  واأ�س�ر اإىل اأن "ا�ستحدث معهُد اأبوظبي للتعليم 
على  مبنًي�  مبتكًرا  ج��دي��ًدا  ِمهنًي�  درا���س��ًي���  نظ�ًم�  املهني  وال��ت��دري��ب 
العمليِة  املم�ر�سة  اأثن�َء  للّتعلِم  الط�لَب فر�سًة  يعطي  املهنية  التلمذة 
للمهنة والن�سم�َم لفرق العمل الفعليِة يف ال�سرك�ت وامتالَك امله�رات 
املهنية يف املج�ل املن�سود وتكون هذه امله�رات املكت�سبة مت�سلًة ات�س�ًل 
مم�  التدريب  جم���ل  نف�س  يف  ن�عيني  ال�سّ ال�سرك�ء  ب�حتي�ج  مب��سًرا 
يجعل فر�سَة توظيف الط�لب اأكرب يف املج�ل نف�سه" فيق�سي الط�لب 
فرتة 75 % من مدة تدريب الربن�مج مع ال�سريك ال�سن�عي ون�سبة 
25 % من مدة تدريب الربن�مج تكون يف الور�س التدريبية املجهزة 

يف معهد اأبوظبي املهني. 
واأ�س�ف: " لقد اأن�س�أ اأبوظبي املهني برن�جًم� ِمهنًي� مبنًي� على امله�رات 
الوظيفية امل�ستنبطة من الو�سف الوظيفي وامله�م الوظيفية للمج�ل 
امل�ستهدف ويلقى هذا الربن�مج ترحيًب� من قبل ال�سرك�ء ال�سن�عيني 
والطلبة على حد �سواء .  وي�أتي تنظيم امللتقى يف اإط�ر ا�سرتاتيجية 
معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني نحو تعزيز خطط التوطني مع 
ال�سن�عية  القط�ع�ت  ال�سرك�ء ال�سرتاتيجيني وال�س�ور مع م�سوؤويل 
اإىل  املتجدد،  ال�سوق  يتطلبه�  التي  وامل��ه���رات  التخ�س�س�ت  ومعرفة 
العمل  ج��ه���ت  ممثلي  م��ع  للتوا�سل  للطلبة  الفر�سة  اإع��ط���ء  ج���ن��ب 
الفر�س  اإىل  للتعرف  العمل  وقط�ع�ت  ال�سرك�ت  كربى  من  املختلفة 

الوظيفية املت�حة ومتطلب�ت �سوق العمل. 
وت�سمن امللتقى نق��س� مفتوح� مع ممثلي اجله�ت احلكومية واخل��سة 
�سلط ال�سوء على م�ستقبل التعليم والتدريب املهني وتوطني الوظ�ئف 
يف القط�ع اخل��س وتفعيل ال�سراك�ت وتطوير العالق�ت الوثيقة مع 

القط�ع�ت املختلفة واأرب�ب العمل يف اط�ر ا�سرتاتيجي �س�مل .، 

�ختتام فعاليات ملتقى �ل�شناعات و�لتوطني

•• عجمان - الفجر 

����س���ع����دة م������روان ح�سني  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ال�سع�يل، ع�سو جمل�س اإدارة غرفة 
�سع�دة  ع��ج��م���ن،  جت����رة و���س��ن���ع��ة 
القن�سل  ج��ري��ج��ون��ي�����س،  م��ي��غ���ن 
الأمريكية  املتحدة  للولي�ت  الع�م 
التع�ون  ���س��ب��ل  ل��ب��ح��ث  دب������ي،  يف 
التج�رية  ال����ع����الق�����ت  وت���وط���ي���د 
الفر�س  وا���س��ت��ع��را���س  ال��ث��ن���ئ��ي��ة 
ال�سن�عة  ال�ستثم�رية يف جم�لت 
والتكنولوجي�  التقنية  وم�س�ريع 
ال�سراكة  وتنمية  الع�يل،  والتعليم 
بني اأ�سح�ب العم�ل وامل�ستثمرين 

من البلدين.

ح�سر اللق�ء �سع�دة �س�مل ال�سويدي 
وحممد  عجم�ن  غرفة  ع�م  مدير 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن���ح��ي  ع��ل��ي 
والعالق�ت  التج�رة  تنمية  لقط�ع 
ولورا  عجم�ن،  غرفة  يف  الدولية 
العالق�ت  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  ت��راف��ي�����س 
للولي�ت  الع�مة  ب�لقن�سلية  الع�م 

املتحدة الأمريكية.
يف بداية اللق�ء رحب �سع�دة مروان 
ال�����س��ع���يل ب���حل�����س��ور، واأث��ن��ى على 
بني  والقوية  الرا�سخة  العالق�ت 
دول��ة الإم����رات وال��ولي���ت املتحدة 
اأهمية  اإىل  واأ�����س�����ر  الأم���ري���ك���ي���ة، 
اللق�ء ودوره يف بحث اآف�ق التع�ون 
والقن�سلية  ع��ج��م���ن  غ��رف��ة  ب���ني 

الأمريكية.
ترحب  ع��ج��م���ن  غ��رف��ة  اأن  واأك�����د 
العم�ل  ورج�������ل  ب���مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي���ت  م��ن 
للتعرف على ك�فة الفر�س املت�حة 
يف اإم�رة عجم�ن يف جم�لت الذك�ء 
التقنية  وم�����س���ري��ع  ال���س��ط��ن���ع��ي 
والتكنولوجي� وال�سن�عة والتج�رة 
والتعليم  وال�����س��ي���ح��ة  وال���ع���ق����رات 
واقت�س�د  والب����ت����ك�����ر  وال�������س���ح���ة 
القط�ع�ت،  م��ن  وغ��ريه���  امل��ع��رف��ة 
م�سرياً اإىل حر�س الغرفة بتقدمي 
لزي�دة  الداعمة  الت�سهيالت  ك�فة 

ال�ستثم�رات يف عجم�ن.
ميغ�ن  �سع�دة  اأ���س���دت  ج�نبه�  م��ن 
عجم�ن  متتلكه  مب�  جريجوني�س، 
يف  رائ���دة  اقت�س�دية  مقوم�ت  م��ن 
التع�ون  اأن  واأك��دت  املج�لت،  ك�فة 
املتحدة  الولي�ت  بني  القت�س�دي 
الإم����رات ي�سهد  المريكية ودول��ة 

النمو والزده�ر  مرحلة قوية من 
وزي�دة يف حجم التج�رة البينية.

التع�ون  فر�س  اللق�ء  وا�ستعر�س 
الع�يل  التعليم  قط�ع  يف  امل�سرتك 
الإمك�ني�ت  من  ال�ستف�دة  وتعزيز 
التعليمية الرائدة لدى الطرفني، 
لل�سراكة  ق��ن��وات  ف��ت��ح  م��ن خ���الل 
اإم�����رة عجم�ن  ب��ني اجل���م��ع���ت يف 
وفر�س  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل����م���ع����ت 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���ب���ع���ث����ت  ت��ك��ث��ي��ف 

الطلبة والهيئ�ت التدري�سية.
الأمريكية  القن�سلية  وف��د  واطلع 
ع��ل��ى ن��ب��ذة ح���ول م��ع��ر���س عجم�ن 
ودوره  والتدريب  للتعليم  ال��دويل 
ك��ن���ف��ذة ل��ف��ت��ح اآف�����ق ال��ت��ع���ون بني 
التعليم  وم��وؤ���س�����س���ت  اجل����م���ع����ت 
املعر�س  واأن  ل�سيم�  البلدين،  يف 
متميز  دويل  ب���ح�������س���ور  ي��ح��ظ��ى 
لقط�ع  ال���ه����م���ة  امل���ك����ن���ة  ي��ع��ك�����س 
ومدى  عجم�ن  اإم�����رة  يف  التعليم 
منوه على مدار ال�سنوات الخرية. 
ب�سرورة  احل�����س��ور  واأو����س���ى  ه���ذا 
ت���ك���ث���ي���ف ال������ل������ق�������ءات امل�������س���رتك���ة 
واملتخ�س�سة بني اأ�سح�ب العم�ل 
لبحث  البلدين  م��ن  وامل�ستمرين 
وتعزيز  ال���س��ت��ث��م���ري��ة  ال���ف���ر����س 
التع�ون وتب�دل اخلربات والطالع 

على اأف�سل املم�ر�س�ت.
الدروع  تب�دل  اللق�ء  خت�م  و�سهد 
�سع�دة  ب��ني  ال��ت��ذك���ري��ة  وال��ه��داي��� 
و�سع�دة  ال�سع�يل،  ح�سني  م���روان 

ميغ�ن جريجوني�س.

نيلفني   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
جورجيو موجن�ي� ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B0032315P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س����ل 

0508008395

فقد�ن جو�ز �شفر

Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Memorandum of notice by Publication 

Issued by Ajman Federal Court of the first instance civil court 
In Lawsuit No. (AJCFICICPL2021/0004972) - Performance order

To: Defendant : Gulf uniform, tailoring and embroidery company, Sole 
Proprietorship, Address: 9432571, Othman Ali Seddiqi Ijaz Ali Seddiqi, 
Address: 9432572.
We inform you that on 22/21/2021, the Court ruled in Lawsuit number 
mentioned above for Luxor clothing store. 
Therefore, we judge: Obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount 
of AED One hundred and twenty-nine thousand one hundred and three, in 
addition to the legal interest on this amount of 7% annually, starting from the 
date. Publication of the legal notice until full payment, and obligate it to pay 
expenses and fees. Judgment subject to appeal within the legal period of 15 
days from the day following its publication.
Judge / Ahmed Mahmoud Hamdi Abdel Aziz
Ajman Federal Court
The first instance civil court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Announcement by publication to attend in front of experience

In Case No. 762/2022 Appointment of Experience - Dubai
The first contestant/Shanoba Bashir Bashir
The second contender/Zanshan Fashion and Clothing Design
Address : Unknown place of residence
We inform you that we have been assigned as an account expert in the above 
lawsuit filed against you
The Contestant / Vinay Kumar Gurumat Pasavania
Accordingly, you or your legal representatives are mandated to attend the expert 
meeting scheduled to be held on Tuesday 01/11/2022 at 12:30 pm.
Please contact us via the expert’s mobile phone and send all documents supporting 
your defense of the case by e-mail, bearing in mind that if you fail to attend, the 
expert will carry out its work in accordance with the powers granted to it by law.
For inquiries, call 050-6317417
Email: missnahed@hotmail.com
Expert/ Nahid Rashad Muhammad

Announcement by Publication

70392

Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Defendant Published Notice 
To Case Management Office 

Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. AJCFICIPOR2022/0002347 Commercial (Partial)

To Defendant : Shabnam Baravin and Arshad Khat Unknown address
You are required to attend a hearing 16/11/2022, at the Case Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.8) In person or by an authorized lawyer, and submit 
a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
Seal / MINISTRY OF JUSTICE
Date : 24/10/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Notification by publication of an expert meeting

I, Waleed Khamis Swaidan, in my capacity as the accounting expert assigned 
by Dubai Court to perform the expert task in case no. 1979/2022 commercial-
summary jurisdiction.
We have decided to invite the defendant \ SPECON LLC to attend to our 
head office in person or through an authorized representative in its capacity 
as the defendant in the above-mentioned case, filed by the plaintiff : ISAM 
KABBANI TRADING LLC (currently) - ISAM KABBANI TRADING 
ESTABLISHMENT (formerly)
Therefore, you are required to attend to our headquarter located in Golden 
Business Center Building- Port Saeed Street- Behind Nissan Showroom- 
office no. 604 - Tel: 042208803 - Fax: 042208804 on Friday, 28/10/2022 
at 10:30 am.

Accounting expert / 
Waleed Khamis Swaidan 

Registration no: 141

Notification by publication of 
an expert meeting

70608 Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Announcement by publication to attend in front of experience

In Case No. 1976/2022 Partial Commercial - Dubai
Defendant / HC B TRUST INVESTMENT L.L.C
Address : Unknown place of residence
We inform you that we have been assigned as an account expert in the above 
lawsuit filed against you
Plaintiff/bdulaziz Ali Abdullah Ali Muhammad Qasim Ashkanani
Accordingly, you or your legal representative are mandated to attend the 
expert meeting scheduled to be held on Monday 31/10/2022 at 12:30 noon.
Please contact us via the expert's mobile phone and send all documents 
supporting your defense of the case by e-mail, bearing in mind that if you 
fail to attend, the expert will carry out its work in accordance with the 
powers granted to it by law.
For inquiries, call 050-6317417
Email: missnahed@hotmail.com
Expert/Nahid Rashad Muhammad

Announcement by Publication

70608

Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Dubai Courts of First Instance

Notification of a Decision Execution
In the Lawsuit No.: 887/2022/211- Real estate Execution
To be Considered before : Fourth Execution Circuit No. 186
Subject matter of the Lawsuit : Execution of the judgment issued in Case No. 912/2021 Real estate 
Partial, by paying the executed amount of (82890.00 dirhams) inclusive of fees and expenses.
The Plaintiff : Alamed Mohammed bin Mohammed Al-Ghanim
Address : Emirates Dubai Emirate - Al Garhoud- Deira Dubai - Fifth street Building Cooperative 
Housing Association Building - Third apt.\ 316
Represented by : Rashid Abdul Rahman Muhammad Abdullah Al Suwaidi
To be notified : 1- Pacific Ventures LLC, in its capacity as : the Defendant.
Subject matter of the Notification : This executive lawsuit was filed against you to oblige you with 
paying the executed amount (82890.00 dirhams) to the plaintiff or court treasury. The court hereby 
will continue the execution procedures against you if you did not abide by the mentioned decision 
within 15 days from the date of this notification.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and 
the requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click 
on the link.
Date of accreditation : 26/10/2022 at 07:45:09
Prepared by Huda Ali Al Zarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 27/ 10/ 2022  Issue No : 13682
Dubai Courts of First Instance

Notification and Order for Payment by Publication
On Execution No. : 5037/2022/207 - Commercial Execution
Heard at : 8th Execution Circuit - No. 229
Execution Subject : Execution of Judgment issued on case No. 824 of 2021 commercial, partial 
bench, ruling the payment of the execution amount (AED 506860) inclusive the fees and
Execution Applicant : Ali Gomaa Nasser Abdullah Al-Alawi
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Dubai
Represented by : Fatima Hassan Suleiman Al-Hadbour Al-Shehhi
Notified parties : 1. Francisco Javier Caro Navarro, capacity: Defendant
2. Jose Manuel Diaz Lara, capacity: Defendant
3. Kaiko Fit Out & Technical Services LLC, capacity: Defendant
Notification subject : The mentioned execution case has been filed against you and you are 
obliged to pay the execution amount (AED 506860) to the execution applicant or to the court's 
treasury inclusive the fees and expenses.
Therefore, the court will undertake the executive procedures against you in case of failure to 
commit to the mentioned resolution within 15 days from date of publishing this notification.
To review the details of the case, regulations and memorandums and to submit the defense and 
applications, you shall use electronic and smart services of Dubai Courts. For subscription, 
please click the link.
Prepared by : Sheikha Mosbah Al Falasi
Approval Date: 14:16:17 22/10/2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

غرفة عجمان و�لقن�شلية �لأمريكية تبحثان �لتعاون يف جمال �لتعليم �لعايل
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العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
ه�و�س  :بالك  ال�س�دة   / ب�أن  الإقت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: ك�فيه رخ�سة رقم:1122828 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�س�فة ح�رب را�سد �سعيد ن��سر الظ�هري ٪100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 

حذف خ�لد عي�سى حممد بالل امل�سم�رى 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :مركز يل مريال 

للتجميل
CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�سة رقم:4660071 

تعديل بيع وتن�زل 
حذف ع�ئ�سه ح�سني علي الزرعوين

تعديل بيع وتن�زل 
ا�س�فه مريه حممد عثم�ن مفت�ح 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/موؤ�س�سة 

�سويح�ن اجلميلة لل�سي�نة الع�مة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1139881 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
بي  ال�س������دة/ذا  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سي لب للح��سب اليل
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:3920118 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
ال�س������دة/كلني  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوك�س مل�ستلزم�ت التنظيف
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:3987443 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ا�سرتو 

لل�سي�نة الع�مة ذ.م.م
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1545144 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بونبوين 

للحلوي�ت واملك�سرات
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:3930988 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : ركن الرتاث لالملنيوم

رخ�سة رقم:CN 1097288 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة �س�ه جه�ن رحيم اهلل 100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ح�سني �سيد من�سور ق��سم اله��سمى
تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية
تعديل اإ�سم جت�ري من/ ركن الرتاث لالملنيوم

HERITAGE CORNER ALUMINIUM

اإىل/ ركن الرتاث لالملنيوم
  HERITAGE CORNER ALUMINIUM 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : موؤ�س�سة الفجرية لبيع املواد الغذائية

رخ�سة رقم:CN 1119096 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة حممد �سوكت عبدالرحمن ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة حممد �سوكت عبدالرحمن
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبدالق�در عبدالرحمن عبداهلل املنه�ىل

تعديل راأ�س امل�ل / من 0 اإىل 50000
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ موؤ�س�سة الفجرية لبيع املواد الغذائية
AL FUJAIRAH FOODSTUFF TRADING EST

اإىل/ الفجرية لبيع املواد الغذائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL FUJAIRAH FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : ه�ت لتج�ره قطع غي�ر ال�سي�رات

رخ�سة رقم:CN 1513902 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة نيفي� جورج ف�داك�ن�سريى ف�ركى جورج ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة نيفي� جورج ف�داك�ن�سريى ف�ركى جورج
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ر�سم� عبدالرزاق �سيد

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ ه�ت لتج�ره قطع غي�ر ال�سي�رات
HAT AUTO SPARE PARTS TRADING

اإىل/ �سب�رمتى لتج�ره قطع غي�ر ال�سي�رات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SPAREMATE AUTO SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : الورد الحمر للوازم التدخني - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1056835 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة مرت�سى �س�درام ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة مرت�سى �س�درام
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد على يو�سف على النعيمى

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف مرت�سى �س�درام
تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من الورد الحمر للوازم التدخني - ذ م م
RED ROSE SMOKERS ACCESSORIES - LLC

اإىل/ الورد الحمر للوازم التدخني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
RED ROSE SMOKERS ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
للتجميل  فيلو  مركز   : ال�س�دة   / ب�أن  الإقت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

و�سب� رخ�سة رقم:CN 2669703 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل اإ�سم جت�ري من/ مركز فيلو للتجميل و�سب�

VELO SPA & BEAUTY CENTRE

اإىل/ مركز فيلو للجم�ل والر�س�قة
VELO CENTER FOR BEAUTICIAN AND FITNESS

تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة ن�دي يوج� 9312020
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�س�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة  ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : مكتب القدره للطب�عة 

رخ�سة رقم:CN 2544864 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل اإ�سم جت�ري من/ مكتب القدره للطب�عة

AL QUDRA TYPING CENTER

اإىل/ مركز القدرة للقرط��سية والطب�عة

AL QUDRA STATIONERY AND TYPING CENTER

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

التنمية القت�س�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة  ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : �سب�ركل اند �س�ين لل�سي�نة الع�مة

رخ�سة رقم:CN 4330041 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل اإ�سم جت�ري من/ �سب�ركل اند �س�ين لل�سي�نة الع�مة

SPARKLE & SHINE GENERAL MAINTENANCE
اإىل/ �سب�ركل اند �س�ين للعق�رات

SPARKLE  & SHINE REAL ESTATE 
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�سفح م 6 202200174851 على عبداهلل بن ال�سيخ على اإىل 
اأبوظبي مدينة حممد بن زايد حممد بن زايد 1-9  202202848657 202202848657 

لنك انف�ستمنت�س - ذ م م
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة خدم�ت ت�جري العق�رات وادارته�  6820001

تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة الو�س�طة يف بيع العق�رات و�سرائه�  6820004
تعديل ن�س�ط / حذف �سي�نة املب�ين  4329901

 تعديل ن�س�ط / حذف اأعم�ل تركيب ورق اجلدران  4330016
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : م�نكريت لتج�رة ال�سرياميك ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 3688717 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / ج�سفري�سينغ ه�ربهج�ن �سينغ من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سرك�ء / ج�سفري�سينغ ه�ربهج�ن �سينغ من 25 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / ج�سفري�سينغ ه�ربهج�ن �سينغ من �سريك اإىل م�لك

 تعديل ن�سب ال�سرك�ء / ج�سفري�سينغ ه�ربهج�ن �سينغ من 25 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف جرن�م �سينغ هربه�جن �سينغ

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ن��سر مهدى ه�دى الوقي�س اله�جرى
تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ م�نكريت لتج�رة ال�سرياميك ذ.م.م
MANKIRAT CERAMIC TRADING L.L.C

اإىل/ م�نكريت لتج�رة ال�سرياميك - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MANKIRAT CERAMIC TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإلغاء اعالن �سابق
رخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN ب�ل�سم التج�ري �سيدلية البي�ن  رقم:1116812 
، ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�سة واع�دة الو�سع كم� ك�ن 

عليه �س�بق�. 
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�إن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :البط�رية لل�سي�نة 
CN قد تقدموا اإلين� بطلب: الع�مة رخ�سة رقم:4010813 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
 اإ�س�فة احمد زاهر حممد مطر الط�ئي ٪100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع 
حذف عبداهلل احمد عبداهلل احمد ال علي 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
وبيع قطع  الن�رية  الدراج�ت  لت�سليح  البي�در   : ال�س�دة   / ب�أن  الإقت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

غي�ره� وت�جريه� رخ�سة رقم:CN 1006749 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�س�فة احمد ف�سل حممد بن فلي�س

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة احمد ف�سل حممد بن فلي�س ٪100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداهلل حممد احمد النعيمى

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ البي�در لت�سليح الدراج�ت الن�رية وبيع قطع غي�ره� وت�جريه�
AL BAYADER REPAIRING MOTORCYCLES MOTORCYCLE

اإىل/ البي�در لت�سليح الدراج�ت الن�رية وبيع قطع غي�ره� وت�جريه� - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL BAYADER REPAIRING MOTORCYCLES MOTORCYCLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : بوابة الم�رات الع�ملية لال�ستثم�ر ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1099765 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�س�فة مكرم اهلل خ�ن ا�سداهلل خ�ن

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة مكرم اهلل خ�ن ا�سداهلل خ�ن ٪100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف مكرم اهلل خ�ن ا�سداهلل خ�ن

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ج��سم حممد ح�سن حممود احلم�دى
تعديل راأ�س امل�ل / من 150000 اإىل 500000

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ بوابة الم�رات الع�ملية لال�ستثم�ر ذ م م
GLOBAL EMIRATES GATE INVESTMENT LLC

اإىل/ جلوبل امريت�س جت لال�ستثم�ر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GLOBAL EMIRATES GATE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : اليجينت لتمثيل ال�سرك�ت 

رخ�سة رقم:CN 1654866 قد تقدموا اإلين� بطلب:

 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة نو�س�د �سريي� ت�ييل ٪100

تعديل وكيل خدم�ت / اإ�س�فة حممد على حممد ح�سن ب�طوق

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف زايد على حممد ح�سن ب�طوق

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

القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأ�سرتالي�،  يف  الأك��رب  بني  من  م�سنفة  �سحي  ت�أمني  �سركة  اأعلنت   
الطبية  ال�سجالت  ماليني  على  ا�ستولوا  معلوم�تية  قرا�سنة  اأن 
الع�ئدة لزب�ئنه�، م� دفع احلكومة اإىل الإقرار ب�أن اإجراءات احلم�ية 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف ال��ب��الد غ��ري ك�فية. ه��ذه العملية ه��ي الأح���دث يف 
الرتاخي  وك�سفت  الأ�سخ��س  ماليني  ا�ستهدفت  اخرتاق�ت  �سل�سلة 
الإلكرتوين.  الأم���ن  ق�س�ي�  م��ع  الأ���س��رتال��ي��ة  ال�سرك�ت  تع�طي  يف 
اإىل  كو�سكر،  ديفيد  “ميديبنك”  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�س�ر 
اأن قرا�سنة املعلوم�تية ا�ستولوا على بي�ن�ت متعلقة بجميع ح�ملي 
�سخ�س،  ماليني   3،9 عددهم  والب�لغ  ال�سركة،  مع  الت�أمني  عقود 
اأي حواىل 15 يف املئة من �سك�ن اأ�سرتالي�. وق�ل يف بي�ن اأر�سله اإىل 
البور�سة الأ�سرتالية “لقد اأثبت حتقيقن� الآن اأن هذا املجرم ا�ستط�ع 
النف�ذ اإىل جميع البي�ن�ت ال�سخ�سية لعمالئن� يف الت�أمني ال�سحي 
اخل��س، واإىل ن�سبة كبرية من البي�ن�ت الواردة يف الطلب�ت ال�سحية 
“هذه ج��رمي��ة ف��ظ��ي��ع��ة. وه���ي م�سممة  امل��ق��دم��ة م��ن��ه��م«. واأ����س����ف 
الأك��رث �سعف�ً«.  لأف��راد جمتمعن�  ال�سرر  ق��در من  اأق�سى  لإح��داث 
وقد ُك�سف الهجوم الإلكرتوين الأ�سبوع امل��سي، لكن مل ُيعرف حتى 
�س�بق�ً  معلوم�تية  قرا�سنة  وهدد  املت�سررين.  الأ�سخ��س  عدد  الآن 
بت�سريب البي�ن�ت، بدءاً بتلك الع�ئدة اإىل األف �سخ�س من م�س�هري 

اأ�سرتالي�، يف ح�ل مل تدفع “ميديبنك” فدية.
 
 

اأن  الأربع�ء من  اجلنوبية  وكوري�  والي�ب�ن  املتحدة  الولي�ت  حذرت 
م�سبوق”،  غري  قوي�  “ردا  �ست�ستدعي  �سم�لية  كورية  نووية  جتربة 
التي  ال�س�روخية  التج�رب  م��ن  ع��دد  بعد  ال�سفوف  ر���س  وتعهدت 
الدول  تلك  خ�رجية  وزراء  م�س�عدو  وق�ل  املنعزلة.  الدولة  اأجرته� 
اإنهم �سيعززون تدابري الردع يف املنطقة.  عقب حم�دث�ت يف طوكيو 
وق�ل م�س�عد وزير خ�رجية كوري� اجلنوبية ت�سو هيون دونغ “اتفقن� 
على تعزيز التع�ون ... كي ميكن ان توقف كوري� ال�سم�لية اأن�سطته� 

غري ال�سرعية والعودة اإىل حم�دث�ت نزع ال�سالح النووي«.
واأكد لل�سح�فيني اأن “الدول الثالث اتفقت على احل�جة لرد قوي 
النووية  بتجربته�  ال�سم�لية  ك��وري���  م�ست  ح���ل  يف  م�سبوق  غ��ري 
ال�س�بعة«. وكثريا م� حذرت �سيول ووا�سنطن من اأن بيونغ ي�نغ قد 
تكون تقرتب من اختب�ر قنبلة ذرية للمرة الأوىل منذ 2017، عقب 

عدد من جت�رب اإطالق ال�سواريخ الب�ل�ستية.
وحلق اأحد تلك ال�سواريخ فوق الي�ب�ن ال�سهر امل��سي، وق�لت كوري� 

ال�سم�لية من ن�حية اأخرى اإنه� اأجرت جت�رب نووية تكتيكية.
“هذا  �سريم�ن  ويندي  الأمريكي  اخل�رجية  وزي��ر  م�س�عدة  وق�لت 
كوري�  وح�ست  كبري”.  ب�سكل  ال�ستقرار  وي��زع��زع  متهور  ال�سلوك 

ال�سم�لية على “المتن�ع عن القي�م مبزيد من ال�ستفزازات«.
اأن  اأون  جونغ  كيم  ال�سم�يل  ال��ك��وري  الزعيم  اأع��ل��ن  امل��سي  ال�سهر 
و�سع بالده كقوة نووية “ل رجعة فيه” وا�سع� حدا ملف�و�س�ت ب�س�أن 

براجمه الت�سلحية املحظورة.
 

 اأع��ل��ن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س اأن ال��رئ��ي�����س ج��و ب���ي��دن ورئ��ي�����س ال����وزراء 
على  ه�تفية  حم�دثة  يف  اتفق�  �سون�ك  ري�سي  اجلديد  الربيط�ين 

العمل مع� لدعم اأوكراني� والوقوف يف وجه ال�سني.
وحت���دث ال��زع��ي��م���ن ل��ل��م��رة الأوىل ب��ع��د ���س���ع���ت م��ن ت���ويل �سون�ك 
ترا�س  لليز  خلف�  الع�م  هذا  لربيط�ني�  وزراء  رئي�س  كث�لث  من�سبه 
توليه�  من  فقط  يوم�   49 بعد  اقت�س�دية  اأزم��ة  به�  اأط���ح��ت  التي 
املهمة. وق�ل البيت الأبي�س يف بي�ن اإن الزعيمني اأكدا على “العالقة 
اخل��سة” الق�ئمة بني الولي�ت املتحدة وبريط�ني�، وعزمهم� على 

العمل مع� لتعزيز الأمن والزده�ر الع�مليني.
اأكدا  اأنهم�  البي�ن  اأ�س�ف  لأوكراني�،  الرو�سي  ب�لغزو  يتعلق  وفيم� 
“على اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل م��ع��� ل��دع��م اأوك��ران��ي��� وحم������س��ب��ة رو���س��ي��� على 
اأي�س� على  اإن ب�يدن و�سون�ك اتفق�  عدوانه�«. وق�ل البيت الأبي�س 
“مواجهة التحدي�ت التي تفر�سه� ال�سني” التي تعتربه� وا�سنطن 

اليوم اأكرب من�ف�س جيو�سي��سي واقت�س�دي له�.
وك���ن��ت رئ������س��ة احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط���ن��ي��ة ق��د اأع��ل��ن��ت اأن ب���ي��دن اأبلغ 
�سون�ك يف اّت�س�ل ه�تفي ب�أن “اململكة املتحدة �ستبقى اأقرب حليف” 

لوا�سنطن.

عوا�شم

�شيدين

طوكيو

وا�شنطن

قتياًل �إثر �ع�شار �شرب بنغالد�س   28
•• دكا-اأ ف ب

لقي 28 �سخ�س�ً على الأقل حتفهم وفقد اأربعة اآخرون اإثر اإع�س�ر �سرب 
الأ�سخ��س، على م�  الكهرب�ئي عن ماليني  التي�ر  انقطع  بنغالد�س حيث 

ذكرت ال�سلط�ت الأربع�ء.
عرث غوا�سون من جه�ز الإطف�ء على اأربعة جثث تعود لأفراد ط�قم ق�رب 

غرق اأثن�ء مرور الإع�س�ر يف خليج البنغ�ل.
�س�عة  يف  بنغالد�س  جنوب  يف  الي�ب�سة  اإىل  “�سيرتانغ”  الإع�س�ر  وو�سل 
بر  اإىل  �سخ�س  نقل حواىل مليون  ال�سلط�ت من  الإثنني ومتّكنت  مت�أخر 

الأم�ن قبل و�سوله.
“عرثن� على  ب��س� من جه�ز الطف�ء لوك�لة فران�س بر�س  وق�ل عبد اهلل 
جثة م�س�ء الثالث�ء وثالثة اآخرين �سب�ح اليوم )الربع�ء(. وم� زال اأربعة 

من افراد الط�قم يف عداد املفقودين«.
الأربع�ء،  الكهرب�ء  من  حمرومني  �سخ�س  ماليني  خم�سة  قرابة  وم���زال 
بح�سب ديب��سي�س �س�كراب�رتي، امل�سوؤول يف مكتب تزويد الريف ب�لكهرب�ء، 

لوك�لة فران�س بر�س.
وذكرت احلكومة اأن م� يقرب من ع�سرة اآلف منزل متداع ذوي اأ�سقف من 
ال�سفيح قد “دمرت اأو ت�سررت” واقتلعت املح��سيل على م�س�ح�ت �س��سعة 

من الأرا�سي الزراعية.
ع�د الآن م� يقرب من مليون �سخ�س مت اإجالوؤهم من من�طق منخف�سة 

اإىل من�زلهم.
وت�سبب الإع�س�ر يف اقتالع اأ�سج�ر على بعد مئ�ت الكيلومرتات عن مركز 

الع��سفة و�سول اإىل الع��سمة دك�.

لبنان ي�شتاأنف �إعادة �لالجئني �ل�شوريني �إىل بلدهم

يتمتع بطموحات ا�ستثنائية وبثقة وتركيز

بوليتيكو: كيف �أ�شبح �شي جني بينغ �أقوى رجل يف �لعامل؟

بوركينا فا�شو جتّند 50 �ألف مدين للم�شاعدة يف قتال �ملتطرفني�إقالة وزير �لعدل يف �لبار�غو�ي 
•• عوا�شم-وكاالت

األف   50 جتنيد  بحملة    2015 ع���م  منذ  دامي�  جه�دي�  مت��ردا  ت�سهد  التي  ف��سو  بوركين�  �سرعت 
متطوع مل�س�عدة اجلي�س يف القت�ل �سد املتطرفني.

انقالبني  الع�مل  دول  يف  الأف��ق��ر  الأفريقية  ال��دول��ة  وه��ي  الع�م  بداية  منذ  ف��سو  بوركين�  و�سهدت 
ع�سكريني حيث ي�سيطر اجله�ديون على نحو 40 ب�ملئة من اأرا�سي بوركين� ف��سو.

األف متطوع   35 البدء يف جتنيد  “مت  ال��الإدارة الإقليمية  الكولونيل بوك�ري زونغران� وزي��را  واأك��د 
للدف�ع عن الوطن” من من�طق خمتلفة، م�سريا اىل اأن مهمتهم “�ستكون حم�ية ال�سك�ن ومن�طقهم 
اىل ج�نب القوات المنية” حيث �سيتم جتنيد املزيد من املدنيني للم�س�عدة يف �سد هجم�ت اجلم�ع�ت 
امل�سلحة. فيم� ك�سفت ال�سلط�ت يف بوركين� ف��سو ب�سكل منف�سل يوم الثنني عن ت�سكيل قوة من 15 
األف متطوع اآخرين اإذ ميكن ن�سرهم يف جميع اأنح�ء الرتاب الوطني حيث �سيتلقى املجندون تدريب� 

ملدة اأ�سبوعني قبل ت�سليمهم الأ�سلحة والعت�د.

�سم�ل  يف  اجلي�س  ي��د  على  الأح���د  ُق��ت��ل  اللينينية 
�سرق البالد مع اإثنني من رف�قه.

للن�س�ء  �سجن  اإىل  اأق�ربه جثم�نه  نقل  ذلك  وبعد 
اجلي�س  ت�أ�سي�س  يف  ال�سريكة  اأخ��ت��ه  تق�سي  حيث 
الوداع  ن��ظ��رة  تلقي  اأن  اأج���ل  م��ن  عقوبة  ال�سعبي 

عليه.
وق�ل وزير العدل قبل �س�ع�ت من اإق�لته اإن الأ�سرة 
الن�س�ء،  �سجن  اإىل  متوقع  غ��ري  ب�سكل  “و�سلت 

وظهر )النع�س( ب�سكل مف�جىء«.
اأن في�لب� )39 ع�م�( الذي ك�نت  واأو�سح الوزير 
األف   150 ق��دره���  م��ك���ف���أة  ق��د خ�س�ست  ال��دول��ة 
ت�سليم  ق���د مت  ع��ن��ه  ي���ديل مب��ع��ل��وم���ت  مل���ن  دولر 

جثم�نه ب�لفعل اإىل مقربة، لكن اأق�ربه ج�وؤوا بعد 
ذلك ونقلوه اإىل ال�سجن.

و�سمح لنع�س في�لب� بدخول �سجن الن�س�ء مبرافقة 
ال�سغب، حيث  �سرطة مك�فحة  اأف��راد  ع�سرات من 
ُمنحت اأخته ك�رمن الب�لغة 50 ع�م� خم�س دق�ئق 

لإلق�ء نظرة الوداع الأخرية عليه.
18 �سنة بعد ادانته�  وحكم على ك�رمن ب�ل�سجن 
بتهمة اختط�ف ابنة الرئي�س ال�س�بق راوول كوب��س 

ع�م 2004، ق�ست منه� �سنة واحدة حتى الآن.
بدخول  �سمحت  ال��ع��دل  وزارة  اإن  ت����ب���وادا  وق����ل 
�سوابق  اإىل  م�سريا  اإن�س�نية”،  “لأ�سب�ب  النع�س 

م�س�بهة.

•• ا�شون�شيون-اأ ف ب

اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال���ب����راغ���واي م���ري��و ع��ب��دو بينيتيز 
زعيم  جثم�ن  ب�إدخ�ل  ل�سم�حه  العدل  وزير  اإق�لة 
�سجن  اإىل  اجلي�س  يد  على  ُقتل  ي�س�رية  ميلي�سي� 
ال�سجن من  النزيلة يف  اأخته  تتمكن  للن�س�ء حتى 

توديعه.
“اإق�لة  ج��رت  اإن���ه  ب��ي���ن  يف  الرئي�س  مكتب  وق����ل 
وزير العدل )ادغ�ر ت�بوادا( ومدير �سجن الراعي 

ال�س�لح«.
واأف�دت ال�سرطة اأن اوزف�لدو في�لب� ق�ئد ميلي�سي� 
امل�رك�سية  الب�راغواي�ين”  ال�����س��ع��ب��ي  “اجلي�س 

•• بريوت-اأ ف ب

ال�سوريني  بداأت دفعة من الالجئني 
م���غ����درة ل��ب��ن���ن ���س��ب���ح الأرب����ع�����ء، يف 
اأف�دت  م���  وف��ق  �سوري�،  اإىل  طريقه� 
وم�سور  ل��الإع��الم  الوطنية  ال��وك���ل��ة 
ل���وك����ل���ة ف���ران�������س ب����ر�����س، يف اإط������ر 
الع�م  الأمن  رحالت منظمة يتوله� 
وتنتقده�  دم�������س���ق،  م���ع  ب���ل��ت��ن�����س��ي��ق 

منظم�ت حقوقية.
لبن�ن،  ���س��رق  يف  ع��ر���س���ل  منطقة  يف 
الأوىل  ال�سب�ح  �س�ع�ت  منذ  جتّمعت 
ح���ف��الت و���س���ح��ن���ت ���س��غ��رية، يحمل 
لبن�نية  ت�����س��ج��ي��ل  ل���وح����ت  ب��ع�����س��ه��� 
انطالقه�  ب��دء  قبل  �سورية،  واأخ���رى 
ال�سورية.  الأرا�����س����ي  اىل  ت��دري��ج��ي���ً 
ح�جي�تهم  م��ع��ه��م  لج���ئ���ون  وح���م���ل 
من اأمتعة �سخ�سية ومقتني�ت وحتى 
دواجن وحيوان�ت، وفق م�سور فران�س 
ي���غ����در نحو  اأن  امل���ق���رر  ب���ر����س. وم����ن 
750 لجئ�ً من من�طق عدة، وفق م� 
ث��الث نق�ط  الع�م، عرب  الأم��ن  اعلن 
اإط����ر خطة  ح��دودي��ة على الأق����ل، يف 
“اإع�دة الن�زحني الطوعية والآمنة”، 
ع�م  اللبن�نية  ال�سلط�ت  بداأته�  التي 

ا�ستئن�ف  احل�يل  ال�سهر  واأعلنت  دفع�ت،  على   2017
تنفيذه�.

“و�سول  عن  “�س�ن�”  ال�سورية  الأنب�ء  وك�لة  واأوردت 
خميم�ت  م��ن  ق���دم��ني  ال�سوريني  املهجرين  م��ن  دفعة 
اللجوء يف لبن�ن عرب معرب الدبو�سية احلدودي يف ريف 

•• عوا�شم-وكاالت  

يعترب التجديد للرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ لولية 
الزعيم  اأي���م  منذ  ال�سني  يف  م�سبوق  غري  حدث�ً  ث�لثة 
الراحل م�و ت�سي تونغ، بعد اأ�سبوع من موؤمتر احلزب 
ال�سلطة،  على  قب�سته  الرئي�س  �سدد  حيث  ال�سيوعي، 
م� قد يجعله الرجل الأقوى يف الع�مل، وفق حمللني، 
وميهد الطريق للتجديد له خم�سة اأعوام اأخرى خالل 
ال��وط��ن��ي يف م���ر���س )اآذار(،  ال�����س��ع��ب  اج��ت��م���ع م��وؤمت��ر 

ملوا�سلة املواجهة مع الغرب.    
واقت�س�دي�ً  ع�سكري�ً  متزايٍد  نحٍو  على  بكني  وتن�سط 
الذي  امل�س�ر احلربي  فيه مع  تت�س�مح  ال��ذي  الوقت  يف 

ت�سلكه رو�سي�.
وجت�وز �سي، �سن التق�عد 68 ع�م�ً، وميكن اأن ي�سبح 
اإلغ�ء ن�س  اإىل  2018 عمد  ح�كم�ً مدى احلي�ة. ويف 
�سيتيح  م�  بدورتني،  الرئي�س  الد�ستور يحدد ولية  يف 
له احلكم اإىل اأجل غري م�سمى. ويف م�سهد درام�تيكي 
الرئي�س  اأخ���رج  بعن�ية،  املعد  الإج��ت��م���ع  خ��الل  ال�سبت 
اخلت�مية  املرا�سم  من  ت���و،  جني  هو  ال�س�بق  ال�سيني 
وك�أنه  للبع�س  ب���دا  م���  ال�����س��ي��وع��ي، يف  احل���زب  مل��وؤمت��ر 
تطهري رمزي لإظه�ر �سيطرته الك�ملة على ال�سلطة. 
كم� احتفظ �سي بلقبه رئي�س�ً للجنة املركزية الع�سكرية 

الذي يعترب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة.

اأعلى هيئة حاكمة
املركزية  للجنة  ال�سي��سي  املكتب  اأع�����س���ء  �سي  وع��ني 
اأع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ح���ك��م��ة يف البالد.  ال�����س��ي��وع��ي،  ل��ل��ح��زب 
وم���ن ب��ي��ن��ه��م وان����غ ه��وان��ي��ن��غ، ال����ذي ي��و���س��ف ب�ملنظر 

بي�ن�ت  العودة اجلم�عية، مّتت وفق  ومبوجب عملي�ت 
الأم����ن ال��ع���م ال��ل��ب��ن���ين، اإع������دة اأك����رث م��ن 400 األف 
اأن  ت��رّج��ح  اإن�س�نية  منظم�ت  لكن  ���س��وري���،  اإىل  لج��ئ 
اأقل بكثري، وتتحدث عن توثيق ح�لت  عدد الع�ئدين 
مديرة  ن�ئبة  �سمع�ن  دي�ن�  وق�لت  “ق�سرية«.  ترحيل 
منظمة  يف  ب���لإن���ب��ة  اإفريقي�  و�سم�ل  الأو���س��ط  ال�سرق 

حم�س )و�سط( للعودة اإىل من�طقهم الآمنة واملحررة 
من الإره�ب«. وبعد اندلع النزاع يف �سوري�، �سّكل لبن�ن 
وجهة ملئ�ت الآف ال�سوريني الذين فروا من من�طقهم 
ح�لي�ً  اللبن�نية  ال�سلط�ت  وت��ق��در  امل��ع���رك.  ت��ق��ّدم  م��ع 
وجود اأكرث من مليوين لجئ على اأرا�سيه�، بينم� يبلغ 

عدد امل�سجلني لدى الأمم املتحدة قرابة 830 األف�ً.

احلكم الواحد للحزب ال�سيوعي يف 1989.
ويف ال��ع���م امل������س��ي، ق����ل ���س��ي يف خ��ط���ب م��وج��ه �سمن�ً 
“ال�سعب لن ي�سمح لأي دولة  اإن  اإىل الولي�ت املتحدة 
كل  وتخ�سعن�.  ت�سطهدن�  واأن  علين�  ب�لتنمر  اأجنبية 
من �سيح�ول ذلك �سيجد نف�سه يف م�س�ر ت�س�دمي مع 

جدار من الفولذ �سيده 1.4 ملي�ر �سيني«.
العالق�ت  بف�سل  ب��ج��راأة  ال��ت�����س��رف  م��ن  ���س��ي  ومت��ك��ن 
وبتكري�س  اجلي�س  يف  الكب�ر  امل�سوؤولني  مع  ال�سخ�سية 

الإيديولوجي الذي ي�سكل الآراء الوطنية ل�سي، وت�س�ي 
ودينغ  اأك��رث من عقدين،  ب�سي منذ  ارتبط  ال��ذي  ك��ي، 

�سي�سي�نغ الذي يرافق الرئي�س يف �سفراته.
ويقول الك�تب�ن ج�كوبو ب�ريغ�زي وفيلم ك�ين يف موقع 
“بوليتيكو” الأمريكي، اإن �سي ك�سف ميله الإ�ستبدادي 
الدميقراطية  2012، وا�سف�ً  ال�سلطة يف  فور ت�سلمه 
�سيء،  كل  فعل  اإىل  ال�سني يف ح�جة  اإن  وق���ل  بخطر، 
نظ�م  انهي�ر  ال�سوفي�تي، عقب  الحت�د  لتجنب م�سري 

العفو الدولية يف بي�ن اجلمعة “من 
عملي�ت  ب��ح��م������س��ة  ت�سهيله�  خ���الل 
ال�سلط�ت  ت���ع���ّر����س  ه������ذه،  ال����ع����ودة 
الالجئني  ق�����س��د،  ع���ن  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة، 
ال���������س����وري����ني خل����ط����ر امل�����ع������ن������ة من 
عند  وال���س��ط��ه���د  �سنيعة  ان��ت��ه���ك���ت 

عودتهم اإىل �سوري�«.
ونّدد املدير الع�م لالأمن الع�م اللواء 
ال��ث��الث���ء، مبواقف  اإب��راه��ي��م،  عب��س 
اأن  م���ن دون  الإن�����س���ن��ي��ة،  امل��ن��ظ��م���ت 
يرف�س  “لبن�ن  اإّن  وق�����ل  ي�����س��ّم��ه���. 
موؤكداً  الق�ئمة”،  التع�طي  طريقة 
اأنه “لن جنرب اأي ن�زح على العودة«.

ال�سوري  اجل��ي�����س  ا����س���ت���ع����دة  وم���ن���ذ 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اجل����زء الأك�����رب من 
م�س�حة البالد، مت�ر�س بع�س الدول 
���س��غ��وط���ً ل��رتح��ي��ل ال���الج���ئ���ني من 
املع�رك.  تراجع حّدة  اأرا�سيه� بحجة 
وف��ق منظم�ت  امل��ع���رك،  توّقف  اأن  اإل 
عودة  اأن  يعني  ل  ودول���ي���ة،  حقوقية 
ال��الج��ئ��ني ب����ت���ت اآم���ن���ة يف ظ���ل بنى 
اقت�س�دية  وظ��روف  متداعية  حتتية 

�سعبة ومالحق�ت اأمنية اأحي�ن�ً.
ال�����س��غ��وط على  ت��ن��وع��ت  ل��ب��ن���ن،  ويف 
وتوقيف  جت��ول  حظر  من  الالجئني 
على  قيود  وفر�س  مداهم�ت  اإىل  وترحيل  وعن�سرية 
ال�سلط�ت  ت��ن��ظ��ر  ���س��ن��وات،  م��ن��ذ  الإق�����م����ة.  م��ع���م��الت 
اأن  وتعترب  عبئ�ً  بو�سفه  الالجئني  اإىل ملف  اللبن�نية 
وجودهم �س�هم يف ت�سريع ومف�قمة النهي�ر القت�س�دي 

امل�ستمر يف البالد منذ الع�م 2019.

ت�سكل  ال��دق��ة  ع���ل��ي��ة  اأ���س��ل��ح��ة  ل��ب��ن���ء  م�����س���در �سخمة 
من�ف�سة متزايدة مع الولي�ت املتحدة.

وخالل وليته الأوىل، متكن من �سحق املن�ف�سني دون 
ب�نتق�ء  وع�ئالتهم،  ال�سيوعيني  امل�سوؤولني  كب�ر  اإبع�د 

اخلي�رات والأهداف.

حملة �سد الف�ساد
واأطلق �سي حملة مف�جئة �سد الف�س�د، اأدت اإىل �سجن 
بتعيني  الفراغ  اإىل ملء  من�ف�سني حمتملني. ثم عمد 

موالني له لي�سكل بذلك ق�عدة �سلبة حلكمه.
���س��خ�����س��ي��ة جديدة،  ي�����س��وغ  ب�����داأ  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  ويف 
الداخل  الزده����ر يف  ق��وي هدفه حتقيق  قوامه� رج��ل 

وال�سطالع بدور القوة العظمى يف اخل�رج.
وجت�وز �سي اأ�سالفه مبراجعة لت�ريخ احلزب ال�سيوعي 
ال�سيني وتعزيز اأهميته ليكون الث�ين يف الأهمية بعد 
امل��دار���س قراءة  ت��ون��غ. وف��ر���س على تالميذ  م���و ت�سي 

كتب الفل�سفة التي األفه� منذ  الع�م امل��سي.
وف�ج�أ �سي من�ف�سيه يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني، لكن 

بع�س امل�سوؤولني الأمريكيني ك�ن يتوقع �سعوده.
ال�سف�رة الأمريكية يف بكني  وج�ء يف برقية �سرية من 
الث�ين(  16 نوفمرب )ت�سرين  اإىل وزارة اخل�رجية يف 
اإىل  “ا�ستن�داً  وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س  م���وق���ع  ن�����س��ره���   2009
ال�سي��سي  املكتب  ع�سو  ف���إن  لل�سف�رة،  وثيقة  ات�س�لت 
يتمتع  بينغ  جني  �سي  الرئي�س  ون�ئب  املركزية  للجنة 
ب��ط��م��وح���ت ا���س��ت��ث��ن���ئ��ي��ة، وب��ث��ق��ة وت��رك��ي��ز، وي��ن��ظ��ر اإىل 
املن�سب الأعلىى منذ �سب�به. اإنه براغم�تي اإىل درجة 
كبرية، ل حتركه الإيديولوجي� فقط واإمن� مزيج من 

الطموح وحم�ية الذات«.

رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �جلديد يتحدث �أمام �لربملان  �لق�شاء �لأمريكي يتهم �أوكر�نيًا 
بارتكاب جر�ئم �لكرتونية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ب���رت��ك���ب جرائم  اأع��ل��ن��ت وزارة ال��ع��دل الأم��ريك��ي��ة ع��ن توجيه الت��ه���م لأوك����راين 
الكرتونية على خلفية هجم�ت مفرت�سة بربامج خبيثة ط�لت املاليني من اأجهزة 

الكمبيوتر.
واأكدت الوزارة يف بي�ن اأن م�رك �سوكولوف�سكي )26 ع�م�( موقوف يف هولندا وب�أن 

ال�سلط�ت الأمريكية ت�سعى لت�سليمه اإليه�.
وق�لت اإن الربجمي�ت اخلبيثة التي اطلق عليه� “راكون اإنفو�ستيلر” ك�نت توؤَجر 

لقرا�سنة معلوم�تية لق�ء 200 دولر �سهري� تدفع ب�لعملة امل�سفرة.
ت�ستخدم  اأن  قبل  ال�سح�ي�،  علم  دون  كمبيوتر  اأجهزة  يف  الربجمي�ت  ُتو�سع  ثم 

ل�سرقة معلوم�ت �سخ�سية مثل كلم�ت ال�سر ومعلوم�ت م�لية، وفق الوزارة.
اأجهزة تطبيق  و�سرك�ءه يف  اآي(  بي  )اإف  الفدرايل  التحقيق�ت  اأن مكتب  وك�سفت 
الق�نون يف اإيط�لي� وهولندا، فككت البنية التحتية الرقمية ال�سرورية للربن�مج 

اخلبيث يف اآذار م�ر�س عندم� اعُتقل �سوكولوف�سكي.
اأ�سك�ل  من  مليون   50 من  اأك��رث  ر�سد  اآي  بي  اإف  مكتب  اإن  العدل  وزارة  وق�لت 
التعريف عن اأ�سخ��س مثل عن�وين الربيد اللكرتوين واأرق�م بط�ق�ت الئتم�ن يف 

البي�ن�ت التي �ُسرقت من ماليني ال�سح�ي� املفرت�سني يف اأنح�ء الع�مل.
اأهمية  على  توؤكد  الق�سية  “هذه  اأن  مون�كو  ليزا  الع�م  املدعي  م�س�عدة  واأك��دت 
التع�ون الدويل الذي تعتمده وزارة العدال و�سرك�وؤن� لتفكيك تهديدات الكرتونية 
هذا  نط�ق  وات�س�ع  املحتملني  ال�سح�ي�  عدد  من  يت�سح  “كم�  واأ�س�فت  حديثة«. 
م�  ب���حل��دود،  ت�أبه  ل  الإلكرتونية  التهديدات  ف���إن  الع�مل  م�ستوى  على  الهجوم 
يجعل التع�ون الدويل اأكرث اأهمية ». وُيتهم �سوكولوف�سكي ب�لحتي�ل الإلكرتوين 
وغ�سيل الأموال و�سرقة الهوية. ويواجه عقوبة ت�سل اإىل ال�سجن 20 ع�م� بتهمة 

الحتي�ل الإلكرتوين وغ�سيل الأموال.

 •• لندن-اأ ف ب

الربيط�ين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  حت���دث 
للمرة  �����س����ون�����ك  ري�������س���ي  اجل�����دي�����د 
مواجهة  يف  ال����ربمل�����ن  اأم�������م  الأوىل 
مواقعه�  حت�����س��ن  ع��م���ل��ي��ة  م��ع���ر���س��ة 
وتط�لب  ال��������راأي  ا����س���ت���ط���الع����ت  يف 
اأزمة  ي�سهد  بلد  يف  مبكرة  ب�نتخ�ب�ت 

اقت�س�دية و�سي��سية.
حكومة  رئي�س  ي��واج��ه  الأوىل  للمرة 
غ��ري اأب��ي�����س، ه��ن��دو���س��ي ي��ت��ح��در من 
واأ�سغر  �س�بقة،  بريط�نية  م�ستعمرة 
النواب  البالد،  ت�ريخ  رئي�س وزراء يف 
خالل  بع�ء  اأم�����س  العموم  جمل�س  يف 

جل�سة م�س�ءلة.
هن�أه زعيم حزب العم�ل كري �ست�رمر 
ال��ث��الث���ء ع��ل��ى ت��وي��رت ل��ك��ن��ه اأك����د اأن 
لنطالقة  ب��ح���ج��ة  “الربيط�نيني 
م�ستقبل”  ع���ن  ول��ل��ت��ح��دث  ج���دي���دة 

البالد.
تط�لب املع�ر�سة العم�لية التي تتقدم 
يف ا�ستطالع�ت الراأي على املح�فظني 
ع�مة  ب�نتخ�ب�ت  يومي�  كبري،  بف�رق 
 2024 حتى  النتظ�ر  ب��دون  مبكرة 
ادت  التي  املح�فظني  ب�سي��سة  منددة 

ب��ع��دم��� ال��ت��ق��ى امل��ل��ك ت�����س���رل��ز الث�لث 
ال�����ذي ك��ل��ف��ه ت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة، ق�ل 
ال�ستقرار  “�س�أ�سع  الثالث�ء  �سون�ك 
يف  القت�س�ديني  والثقة  القت�س�دي 
ق��ل��ب ب��رن���م��ج ه���ذه احل��ك��وم��ة. وهذا 
يجب  �سعبة  ق���رارات  هن�ك  اأّن  يعني 

اأن ُتتخذ«.
التي  “الأخط�ء”  ب�إ�سالح  وع��د  كم� 
التي  ت����را�����س  ل���ي���ز  ع���ه���د  ارت���ك���ب���ت يف 

ا�ستق�لت بعد 44 يوم� يف ال�سلطة.
ويتوم  ن�دي�  العم�لية  الن�ئبة  وق�لت 
ثروة  مي��ل��ك���ن  وزوج��ت��ه  “�سون�ك  اإن 
 730،000،000 ب���ح���واىل  ت��ق��در 
ثروة  �سعف�  ه��ي  ا���س��رتل��ي��ن��ي.  ج��ن��ي��ه 
امل��ل��ك ت�����س���رل��ز ال��ث���ل��ث. ت��ذك��روا هذا 
الأم���������ر ح�����ني ي���ت���ح���دث ع�����ن ات���خ����ذ 

+قرارات �سعبة+«.
ري�سي �سون�ك املوؤيد خلف�س النفق�ت 
م���ن اأج�����ل ك��ب��ح ال��ت�����س��خ��م ب����دل من 
الأ�سر-  لدعم  ال�ستدانة  اىل  اللجوء 
وهي ال�سي��سة التي ك�نت تعتمده� ليز 
ترا�س- قرر اإبق�ء وزير امل�ل جريميي 
فيه  عينته  ال����ذي  امل��ن�����س��ب  يف  ه���ن��ت 
ت�سرين  منت�سف  ع��ج��ل  ع��ل��ى  ت��را���س 
الأول/اأكتوبر لتهدئة الع��سفة امل�لية 

اىل “تدهور القت�س�د«.
املر�سح الر�سمي  توىل ري�سي �سون�ك، 
ل��ي��ز ترا�س  ا���س��ت��ق���ل��ة  ب��ع��د  ال���وح���ي���د 
ت�سميته  امل��سي، مه�مه بعد  الأ�سبوع 
املح�فظني يف  الثنني من قبل حزب 
قد  يكون  اأن  وب���دون  �س�ع�ت  غ�سون 
ا�ست�س�رة  وب��دون  علن�  كلمة  اي  األقى 

اأع�س�ء احلزب.
ليز  املح�فظون  ف�سل  ال�سيف،  ه��ذا 
ترا�س على وزير امل�لية ال�س�بق الرثي 
اأزم��ة تكلفة املعي�سة  اأوج  ال��ذي دع� يف 
مع و�سول الت�سخم اىل %10، اىل 
ب�سي��سة  املوازنة منددا  الن�سب�ط يف 

من�ف�سته.
رئي�س  ث�لث  الثالث�ء  �سون�ك  اأ�سبح 
وزراء بريط�ين يف اأقل من 50 يوم� 
من  بريط�ني�  خ��روج  منذ  وال�س�د�س 
الحت����د الأوروب����ي ع���م 2016 لكنه 
التي  مبكرة  انتخ�ب�ت  اجراء  ا�ستبعد 
احل�كمني  املح�فظني  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 

منذ 12 ع�م�، �سيخ�سرونه�.
اأج���������راه معهد  ا����س���ت���ط���الع  ب��ح�����س��ب 
ف�ن  الث���ن���ني  ون�����س��ر  “ايب�سو�س” 
مبثل  يرغبون  الن�خبني  من   62%

هذا القرتاع قبل نه�ية 2022.

الن�جمة عن برن�جمه� القت�س�دي.
55 ع�م�  ال��ع��م��ر  ال��ب���ل��غ م���ن  ه���ن��ت 
�سي��سي متمر�س توىل وزارتي ال�سحة 
ب�إلغ�ء  تعيينه  منذ  وق�م  واخل�رجية، 
ك���ل ال��ت��خ��ف��ي�����س���ت ال�����س��ري��ب��ي��ة التي 
اأعلنته� حكومة ليز ترا�س وحذر من 
اإجراءات �سعبة اآتية، م� اأث�ر خم�وف 

من عودة التق�سف.
اإج����راءات جديدة  ي��ط��رح  اأن  وي��ت��وق��ع 
الول/ ت�سرين   31 املوازنة يف  ب�س�أن 

اأكتوبر.
�سفوف  ت��وح��ي��د  اىل  ���س��ون���ك  ي�سعى 
جدا  املنق�سمني  امل��ح���ف��ظ��ني  ال��ن��واب 
يف  ال�سلطة. جن��ح  ع���م��� يف   12 ب��ع��د 
�س�بقني  موالني  دع��م  على  احل�سول 
بوري�س  الأ���س��ب��ق  احل��ك��وم��ة  ل��رئ��ي�����س 
اتهمه  البع�س  ك����ن  فيم�  ج��ون�����س��ون 
ب�خلي�نة يف متوز وليو بعد ا�ستق�لته 
م���ن م��ن�����س��ب وزي����ر امل�����ل ح���ني تبعه 
ح��واىل 60 �سخ�سية اأخ��رى م� �سّرع 

رحيل جون�سون.
وعنّي �سون�ك حليفه املقرب دومينيك 
لرئي�س  ون���ئ��ب���  ل��ل��ع��دل  وزي�����را  راب 
يف  �سغلهم�  من�سب�ن  وه��م���  ال����وزراء، 

عهد بوري�س جون�سون.
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عربي ودويل

اعتق�ل  بي�ن  الفل�سطيني يف  الأ�سري  ن�دي  اأكد  املجموعة. من جهته، 
ال�سفة  م��دن  من  متفرقة  اأنح�ء  من  امل��سية  الليلة  فل�سطيني�   20

الغربية.
الن�بل�سي  ح��ي���زة حم��م��د  “ي�ستبه يف  اأن���ه  ب��ي���ن  اجل��ي�����س يف  واأ����س����ف 
لأ�سلحة وت�سنيعه عبوات ن��سفة وتورطه يف جمموعة عرين الأ�سود 

الإره�بية«.
وُقتل زعيم املجموعة اإبراهيم الن�بل�سي امللّقب ب�”اأ�سد ن�بل�س” يف اآب/
اأغ�سط�س يف عملية للقوات الإ�سرائيلية، وب�ت الن�بل�سي رمزا ل�سريحة 
وا�سعة من الفل�سطينيني الذين األفوا اأغ�ين ب��سمه ويرددوه� طوال 

الوقت ويبثوه� عرب مكربات ال�سوت.
و�سّكل مق�تلون �سب�ب ك�نوا ينتمون اىل ف�س�ئل خمتلفة مثل حركة 

الإ�سرائيلي منذ  وفر�س اجلي�س  الفل�سطينية.  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
نحو اأ�سبوعني اإغالق� على مدينة ن�بل�س مم� اأع�ق ب�سكل كبري حي�ة 

�سك�نه� الذين و�سفوه ب� “احل�س�ر«.
 25 الآن  حتى  ال�سهر  هذا  ُقتل  بر�س،  فران�س  لوك�لة  لتعداد  ووفًق� 

فل�سطينًي� وجندي�ن اإ�سرائيلي�ن.
ت�س�عد التوتر يف الأ�سهر الأخرية يف �سم�ل ال�سفة الغربية املحتلة، ل 
�سيم� يف منطقتي ن�بل�س وجنني، وهم� معقالن للف�س�ئل الفل�سطينية 
اأعق�ب  م��داه��م���ت��ه��� يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ق��وات  ك��ّث��ف��ت  ح��ي��ث  امل�سلحة، 

اعتداءات دامية �سد اإ�سرائيليني يف اآذار/م�ر�س وني�س�ن/اأبريل.
وت�سري اأرق�م الأمم املتحدة اإىل مقتل اأكرث من مئة فل�سطيني يف اأكرب 

ح�سيلة قتلى يف ال�سفة الغربية منذ م� يقرب من �سبع �سنوات.

•• نابل�ش-اأ ف ب

يتهمهم  فل�سطينيني  ثالثة  اعتق�ل  اأم�س  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأعلن 
ب�لنتم�ء اإىل جمموعة عرين الأ�سود التي اأُعلن عن ت�سكيله� موؤخرا 
يف ال�سفة الغربية املحتلة بينهم �سقيق ن��سط فل�سطيني ب�رز قتل قبل 

نحو �سهرين.
ع�سكرية  عملية  يف  فل�سطينيني  خم�سة  مقتل  غ��داة  اجلي�س  واعتقل 
ال�س�بق  الن��سط  �سقيق  الن�بل�سي  حممد  )�سم�ل(،  ن�بل�س  مدينة  يف 
يف املجموعة اإبراهيم الن�بل�سي الذي قتلته اإ�سرائيل يف اآب/اأغ�سط�س 

امل��سي.
وق�ل اجلي�س الإ�سرائيلي اإنه اعتقل اإثنني اآخرين ي�ستبه بن�س�طهم يف 

فتح واجله�د الإ�سالمي اأو حركة حم��س قبل مدة جمموعة “عرين 
تلغرام  ر�س�ئل  خ��الل  م��ن  ب�سرعة  �سعبيته�  انت�سرت  التي  الأ�سود” 
من  اأك��رث  يت�بعهم  حيث  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  امل�سفرة 

220 األف �سخ�س.
ع�م�(   31( احل��وح  ودي��ع  الإ�سرائيلي  اجلي�س  قتل  ال��ث��الث���ء،  فجر 

واأربعة اأ�سخ��س اآخرين يف ن�بل�س.
التي تتهمه�  “عرين الأ�سود”  وك�ن احلوح قي�دي� ب�رزا يف جمموعة 
ب�ل�سلوع يف هجم�ت �سده�. وتبّنت املجموعة يف 11 ت�سرين الأول/
اإ���س��رائ��ي��ل��ي و�سبقه هجوم  اأ���س��ف��ر ع��ن مقتل ج��ن��دي  اأك��ت��وب��ر ه��ج��وًم��� 

منف�سل قتلت خالله �سرطية يف القد�س ال�سرقية املحتلة.
م�  على  فل�سطيني�   20 الإ�سرائيلية  الع�سكرية  العملية  يف  واأ�سيب 

 �إ�شر�ئيل تعتقل 3 فل�شطينيني من عرين �لأ�شود 

•• بكني-وكاالت

اأعلنت ال�سني، اإدخ�ل ط�ئرته� ال�سبح 
يف  اخل�م�س  اجليل  من  “جيه-20” 
جميع من�طق اجلي�س اخلم�سة، وذلك 
ب�لتزامن مع موؤمتر احلزب ال�سيوعي، 
ال�����ذي اخ��ت��ت��م اأع���م����ل���ه ال�����س��ب��ت. ومت 
اإدخ�ل املق�تلة ال�سبح ال�سينية من فئة 
“جيه- 20” يف جميع قي�دات من�طق 
اجلي�س ال�سيني: ال�سرقية واجلنوبية 
والغربية وال�سم�لية واملركزية”، حمل 
لتق�رير  وفق�  الأق��دم،  ط�ئرات اجليل 
ع�سكرية. ونقلت و�س�ئل اإعالم �سينية 
ل���ي���و، مندوب  ت�����س��ني  ع����ن  ح��ك��وم��ي��ة 
ال�سيوعي،  احل����زب  مب��وؤمت��ر  اجل��ي�����س 
قوله اإن: “جيه –20، تن�سط الآن يف 
جميع قي�دات امل�سرح اخلم�سة يف جميع 
اأنح�ء البالد«. ووفق خرباء ع�سكريني 
عربية”،  نيوز  “�سك�ي  ملوقع  حتدثوا 
تقلق  ال�سينية  ال�سبحية  املق�تلة  ف���إن 
اأج��رى �سالحه  اإذ  الأم��ريك��ي،  اجلي�س 
وال�سيطرة  ملواجهته�  حم�ك�ة  اجل��وي 

عليه�.

ما هي “التنني اجلبار”؟
مف�ج�أة  �سينية  اإع��الم  و�س�ئل  فجرت 
امللقبة  امل���ق����ت���ل���ة  ت���ل���ك  ب���خ�������س���و����س 
بكني  اأن  وه���ي  اجلب�ر”،  ب�”التنني 
ب�أ�سلحة  لتجهيزه�  م�ستقبال  تخطط 
عالوة  املوجهة”،  ب�”الط�قة  تعمل 
على التحكم يف الط�ئرات بدون طي�ر. 
• مق�تلة �سبحية من اجليل اخل�م�س. 
من  ال�سني  متتلكه  م���  اأق���وى  تعد   •

الط�ئرات احلربية.
• ال�سني برفقة اأمريك� هم� الدولت�ن 
وا�ستخدام  ت�سنيع  ا�ستط�ع�  ال��ل��ت���ن 

مق�تلة �سبحية من اجليل اخل�م�س.
• مق�تلة متعددة امله�م.

اأخ���ط���ر ط����ئ���رة حملية  اأ���س��ب��ح��ت   •
ال�سنع تنتجه� ال�سني.

•• القد�ش-اأ ف ب

حمال  ت��ق�����س��د  اأن  ت����ل���ي����  ق�������ّررت 
اأ����س���ع����ر خم��ف�����س��ة يف  جت�����ري����� ذا 
اإحدى �سواحي القد�س حيث بدت 
على  وال��و���س��م  امل��ك�����س��وف  ب�سعره� 
ترت�ده  اإذ  مك�نه�  غ��ري  يف  ذراع��ه��� 
حمت�سمة  مب��الب�����س  ن�����س���ء  ع������دة 
ال��ي��ه��ود الأرث���وذك�������س، ل�سراء  م��ن 

اأغرا�س منزله�.
ع�م�(   32( امل���م���ر����س���ة  وت����ق����ول 
راف�سة ذكر ا�سمه� الك�مل، لوك�لة 
خي�ر  ل��دى  “لي�س  ب��ر���س،  فران�س 
ال�سعوب�ت  اىل  م�����س��رية  اآخر”، 
التي تواجهه� مع ع�ئلته� لتوفري 
ارتف�ع  م��ع  الأ���س������س��ي��ة  احل����ج����ت 

اأ�سع�ر املواد الغذائية يف اإ�سرائيل.
وت��ق��ول اإن��ه��� وزوج��ه��� ال��ذي يعمل 
املنزلية  الأج�����ه�����زة  ت�����س��ل��ي��ح  يف 
بجنون”،  “يعمالن  الإلكرتونية 
وي�أخذان من�وب�ت ليلية ويعمالن 
يف عطل نه�ية الأ�سبوع، ومع ذلك 
تخ�سى اأحي�ن� عدم اإمك�ن ت�أمني م� 

يكفي من امل�ل لإطع�م طفليهم�.
وت�سيف ب�سيء من الإحب�ط بينم� 
التي جتره�  الت�سوق  م��الأت عربة 
ب�أكي��س من املعكرونة “مل يعد يف 

اإمك�ين التحّمل«.
ويع�ين الإ�سرائيليون منذ �سنوات 
من ارتف�ع متزايد يف الأ�سع�ر، ومل 
ي�����س��ت��ف��ي��دوا ب�����س��ك��ل ك����ف م���ن منو 
���س��ري��ع حت��ّق��ق بف�سل  اق��ت�����س���دي 

فورة يف �سن�عة التكنولوجي�.

امل����������س����ي، ����س���ّن���ف���ت جملة  ال����ع�����م 
اأبيب  تل  مدينة  “اإيكونومي�ست” 
مع  ال��ع���مل،  يف  الأغ��ل��ى  ال�س�حلية 
ب�سبب  �سك�نه�  ب��ني  وا���س��ع  غ�سب 
واملداخيل  املعي�سة  كلفة  ارت���ف����ع 

املتف�وتة.
ال������ث������الث�������ء امل������ق������ب������ل، ي����ت����وّج����ه 
�سن�ديق  اإىل  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون 
الق������رتاع ل��ل��م��رة اخل���م�����س��ة منذ 

الع�م 2019.
يلعب  ال�����ع������مل،  دول  م���ع���ظ���م  يف 
نت�ئج  يف  حم��وري���  دورا  القت�س�د 
اإ�سرائيل،  يف  ل��ك��ن  الن���ت���خ����ب����ت، 
النتم�ء  ع��ل��ى  ال��ت�����س��وي��ت  ي��رت��ك��ز 
ال��ع��رق��ي وال���دي���ن���ي وامل���وق���ف من 

النزاع مع الفل�سطينيني.
املر�سحون  ي��رّك��ز  امل���رة،  ه��ذه  لكن 
رئي�س  منهم  �سيم�  ل  ال���ب����رزون، 
لبيد  ي�����ئ����ري  احل���������يل  ال������������وزراء 
نت�ني�هو،  ب��ن��ي���م��ني  والأ�����س����ب����ق 
على  الن���ت���خ����ب���ي���ة  ح��م��الت��ه��م  يف 

الر�س�ئل القت�س�دية.
ارتف�ع  ك��اله��م��� مب��ع���جل��ة  ووع����د 

تك�ليف املعي�سة.
الدولة  يف  الت�سخم  م��ع��ّدل  وب��ل��غ 
4،6 يف املئة،  العربية هذا ال�سهر 
وه����ي اأع���ل���ى ن�����س��ب��ة ت�����س��ج��ل منذ 

اأط����ف�����ل  خل���م�������س���ة  الأم  وت�����ق�����ول 
اليوم  لكن  كن� حري�سني،  “لط�مل� 
بع�س  �سراء  عن  بب�س�طة  توقفن� 

الأ�سي�ء«.
وت��و���س��ح اأن��ه��� ت��وق��ف��ت ع��ن �سراء 
وبع�س  وامل��ق��رم�����س���ت  “احللوى 
رق����ئ���ق ال������ذرة ال���ت���ي ي���زي���د �سعر 
�سيكال   20 ع���ن  م��ن��ه���  ال����رزم����ة 

)حواىل 6 يورو(«.
وتقول “اأ�سنع مزيدا من الأطب�ق 
والكعك  اخلبز  �سيم�  ل  املنزل،  يف 

لتجنب �سرائه�«.
ال�سحة  كلية  يف  الأ���س��ت���ذ  وي�سري 
العربية  اجل����م���ع���ة  يف  ال���ع����م���ة 
اأن  اىل  ت��روي��ن  اآرون  ال��ق��د���س  يف 
تواجه  املتو�سطة  الطبقة  ع�ئالت 
الغذائي  الأم��ن  لتحقيق  �سغوط� 
�سعب  اأ�سبح  ال�سحي  الغذاء  واأن 

املن�ل.
وي��ت��م��ّث��ل الأم������ن ال���غ���ذائ���ي، وفق 
يف  امل������ت������ح������دة،  الأمم  ت����ع����ري����ف 
اآمن  اإىل طع�م  املنتظم  “الو�سول 

ومغّذ«.
“عندم�  بر�س  لفران�س  وي�سيف 
ي���ك���ون ه���ن����ك ت�����س��ّخ��م ���س��ري��ع يف 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل تواكبه  امل���واد  اأ���س��ع���ر 
الأجور، ت�سطر الطبقة الو�سطى 

• تلقب اأي�س� ب��سم  ب�”الن�سر الأ�سود”، 
“ميليرتي  م����وق����ع  ذك�������ر  ح�������س���ب���م���� 

ف�كتوري” الأمريكي.

القدرات واخل�سائ�ض:
جت��م��ع ���س��ف���ت م��ق���ت��الت اجليلني   •

الرابع واخل�م�س مع�.
على  ع�لية  ق���درة  مينحه�  الهيكل   •
املن�ورة والقدرة على الإقالع والهبوط 

الق�سري.
• ال�����س��ف���ت ال�����س��ب��ح��ي��ة ت�����س���ع��ده��� يف 

اخرتاق�ت الدف�ع�ت اجلوية املع�دية.
�سركة  ب���وا����س���ط���ة  ت���ط���وي���ره����  مت   •
�سوى  ي�ستخدمه�  ل   • “ت�سينغدو«. 

اجلي�س ال�سيني.
ميكنه� خ��و���س م��ع���رك ج��وي��ة �سد   •
ط�ئرات مع�دية، مب� متلكه من ت�سليح 
ي�سم مدافع ر�س��سة و�سواريخ )جو - 

جو(.
العرتا�سية  امل��ه���م  تنفيذ  ميكنه�   •
على  وقدرته�  الع�لية  �سرعته�  بف�سل 

ال��و���س��ول لرت��ف���ع���ت ك��ب��رية يف وقت 
قي��سي.

اأبرز املوا�سفات الفنية:
• الطول: 23 مرتا.
• الرتف�ع: 5 اأمت�ر.

• وزن الط�ئرة ف�رغة: 17.6 طن�.
• اأق�سى وزن اإقالع بك�مل احلمولة: 

35 طن�.
كلم/   2100 الق�سوى:  ال�سرعة   •

�س�عة.
• ارتف�ع التحليق: 18 األف مرت.

• مدى الطريان: 3400 كليومرت.

 القدرات الت�سليحية:
ي�سم  م��ت��ن��وع���  ت�����س��ل��ي��ح���  مت��ت��ل��ك   •
�سواريخ “جو - ج���و«.     • �سواريخ 
“جو - اأر��������س«.     • ق��ن���ب��ل موجهة 

ب�لليزر.     • مدفع ر�س��س داخلي.
ا�ستخدام  “اإىل   20 “جيه-  وحتولت 
»امل���ط���ورة   WS-10C« حم���رك����ت 

، و�س�ركت   2021 حملي� بحلول ع�م 
ال�سرقي  ال�����س��ني  ب��ح��ر  يف  م��ه��م���ت  يف 
وبحر ال�سني اجلنوبي وم�سيق ت�يوان 
لبي�ن�ت  وف��ق���   ،  2022 ع����م  ب��ح��ل��ول 

ر�سمية عن �سالح اجلو ال�سيني.

ماذا يقول اخلرباء؟
الع�سكري  ال����ط����ريان  خ��ب��ري  وي���ق���ول 
“جيه  ف����إن:  ت�سي�ن�س�و،  ف��و  ال�سيني 
-20” دخلت اخلدمة بجميع قي�دات 
اخلم�سة  ال�����س��ي��ن��ي  اجل��ي�����س  م�����س���رح 
والغربية  واجلنوبية  ال�سرقية  وه��ي: 
اإىل  م�سريا  واملركزية”،  وال�سم�لية 
تلك  م��ن  يكفي  م���  اأنتجت  ال�سني  اأن 
امل���ق����ت���الت ل��ت��ج��ه��ي��ز ج��م��ي��ع ق���ي����دات 
نقلته  م�����  ب��ح�����س��ب   ، امل���������س�����رح  ت���ل���ك 
ال�سينية   “ ت�ميز  “غلوب�ل  �سحيفة 
اأن  فو  واأ�س�ف  ب�لإجنليزية.  الن�طقة 
جميع  م��ع  التكيف  ميكنه�  “املق�تلة 
اجلغرافية،  والظروف  املن�خ�ت  اأن��واع 
اله�س�ب  وع��ل��ى  البحر  يف  وال��ط��ريان 

ويف املن�طق ال�س�خنة والب�ردة«.
فالدميري  الع�سكري  اخل��ب��ري  وي��ق��ول 
القوات  امل��ق���ت��ل��ة  “تلك  اإن:  اإي����غ����ور، 
�سي�دة  حم�ية  م��ن  ال�سينية  اجل��وي��ة 

واأرا�سي ال�سني ب�سكل ك�ف«.
�سك�ي نيوز عربية”،  وي�سيف ملوقع” 
 20 ط���ئ��رات جيه-  ن�سر  “بعد   : اأن��ه 
القت�لية،  الدوري�ت  مه�م  يف  املتقدمة 
يحدد  ل��ن  ال�سيني  اجل���و  ���س��الح  ف����إن 
ويتتبع التهديدات املحتملة للتدريب�ت 
الأمريكية والأجنبية على اأعت�ب بكني 
فقط، بل اإنه� �ست�سكل رادع� قوي� لتلك 
الأمر«.  لزم  اإن  واإ�سق�طه�  التهديدات 
الع�سكرية  ال�سوؤون  يف  الب�حث  ويقول 
الكثري  تقدم  “املق�تلة  اإن  ع���دل  مين� 
ل  تهديدا  جتعله�  التي  ال��ق��درات  من 
املحيط  عملي�ت  م�سرح  يف  به  ي�سته�ن 
�سك�ي نيوز  اله�دئ«. وي�سيف ملوقع” 
عربية”، اأن “املق�تلة تتميز ب�لت�سميم 
الطريان  وق��درات  الب�سمة  منخف�س 
علي م�ستوي املن�ورة وال�سرعة بج�نب 
الت�سليح بوا�سطة �سواريخ بعيدة املدى 
احل�لية وامل�ستقبلية من طراز “بي اإل 
12 و 15 و 21«. ويت�بع: “بتك�مله� 
امل��ب��ك��ر �ستكون  م���ع ط����ئ���رات الإن������ذار 
القيمة  ع�لية  ال��ط���ئ��رات  على  خطرا 
م���ن ط����ئ���رات اإن������ذار امل��ب��ك��ر وال���ت���زود 
ب����ل���وق���ود وال����س���ت���ط���الع وغ����ريه�����«. 
ردع  امل���ق����ت���ل���ة  �����س�����أن  م����ن  ويردف:” 
اخل�سوم والدخول يف مع�رك مب��سرة 
ل��ك�����س��ر ال��ت��ف��وق اجل����وي ل��ل��ع��دو، ومع 
���س��الح اجل���و ال�سيني  ق����درات  ت��ن���م��ي 
الأمريكي يف  قي�دة �سالح اجلو  قررت 
يونيو امل��سي اإنه�ء التع�قد مع �سركة 
 65 واإع���دة تفعيل ال�سرب  “دراكني” 
الذي ي�سم 11 ط�ئرة من طراز “اإف 
35” والتي مت طالوؤه� ب�ألوان “جيه 
20” ال�سينية لعمل حم�ك�ة وتدريب 
التع�مل  على  الأمريكيني  الطي�ريني 

مع املق�تلة ال�سينية ال�سبحية«.

املركزي  املكتب  لأرق����م  وفق�  عقد 
لالإح�س�ء.

الإ�سرائيلي  الأعم�ل  رجل  ويقول 
�سل�سلة  ����س����ح���ب  ل���ي���ف���ي،  رام������ي 
�سهرية  م����رك���ت  ���س��وب��ر  حم����الت 
ارتفعت  مبيع�ته  اإن  ا�سمه،  حتمل 

بن�سو�س�ن  اإي��ي��ل��ي��ت  ك���ن��ت  اأق������ّل«. 
يتجولون  ال��ذي��ن  املت�سوقني  ب��ني 
ال����ذي توزعت  امل��ت��ج��ر  يف مم����رات 
اأن��ح���ئ��ه لف��ت���ت م��ل��ون��ة ت�سري  يف 
اخلي�ر  اأ�سع�ر  على  ح�سوم�ت  اإىل 

واللحوم وعلب التونة.

خالل الع�م امل��سي بن�سبة 15 يف 
املئة، لأنه� خمف�سة الأ�سع�ر فيم� 
الدخل  اأ����س���ح����ب  ت���زاي���دت رغ��ب��ة 
طع�م  على  احل�سول  يف  املتو�سط 

ب�أ�سع�ر اأدنى.
ويقول ليفي الذي تنت�سر مت�جره 

يف اأنح�ء اإ�سرائيل ويف م�ستوطن�ت 
ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة “مع 
الن��س  اأ���س��ب��ح  الأ����س���ع����ر،  ارت���ف����ع 
الذين اعت�دوا الت�سّوق من املح�ل 
اإىل  ي���أت��ون  من�زلهم  من  القريبة 
الأ�سع�ر  اأن  ي��ع��رف��ون  لأن���ه����  ه��ن��� 

•• خري�شون-رويرتز

العدة  الرو�سية تعد  القوات  اإن  اأوك��راين كبري  ق�ل م�سوؤول 
يف  ال�سرتاتيجي  خري�سون  اإقليم  يف  املع�رك”  “لأ�سر�س 
مدينة  اأك��رب  عن  للدف�ع  الكرملني  ي�ستعد  بينم�  اجل��ن��وب، 

حتت �سيطرته من هجوم كييف امل�س�د.
الأ�س�بيع  يف  الإقليم  يف  للرتاجع  الرو�سية  القوات  وُدفعت 
ح�س�ر  يف  ال��وق��وع  خطر  يف  نف�سه�  لتجد  امل��سية  القليلة 
خري�سون،  وم��دي��ن��ة  دن��ي��ربو.  لنهر  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ع��ل��ى 
قبل  ي�سكنه�  ك�ن  والتي  ا�سمه  حتمل  التي  الإقليم  ع��سمة 
اأك��رب مركز ح�سري ل  األ��ف ن�سمة، هي  احل��رب نحو 280 
تزال رو�سي� حتتفظ به منذ ال�ستيالء عليه يف وقت مبكر 
من غزو اأوكراني� قبل ثم�نية اأ�سهر. وتعمل ال�سلط�ت التي 
ال�سرقية،  ال�سفة  اإىل  ال�سك�ن  اإج���الء  على  رو�سي�  عينته� 
الأوكراين  الرئي�س  م�ست�س�ر  اأري�ستوفيت�س،  اأوليك�سي  لكن 
اأن  ع��الم��ة على  ت��وج��د  اإن���ه ل  ق���ل  زيلن�سكي،  ف��ول��ودمي��ري 
القوات الرو�سية ت�ستعد للتخلي عن املدينة. وق�ل يف مقطع 
م�سور عرب الإنرتنت م�س�ء الثالث�ء “كل �سيء وا�سح فيم� 

يتعلق بخري�سون. الرو�س يعززون �سفوفهم هن�ك«.
على  لالن�سح�ب.  ي�ستعد  اأح���د  ل  اأن  يعني  “هذا  واأ���س���ف 

العك�س من ذلك، ف�إن خري�سون �ست�سهد اأ�سر�س املع�رك«.
من  الكثري  يبدو  م���  على  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ت�ستعد  ومل 
الأرا�سي يف هجومه� امل�س�د يف خري�سون منذ اأوائل اأكتوبر 
الإقليم  �سمت  اأن��ه���  رو���س��ي���  اأع��ل��ن��ت  عندم�  الأول،  ت�سرين 
وثالث من�طق اأخرى، وهي خطوة نددت به� 143 دولة يف 
الأمم املتحدة وو�سفته� ب�أنه� “حم�ولة �سم غري ق�نوين« 
الرو�سي  الرئي�س  اأع��ل��ن  التي  الأرب���ع  الأق���ل��ي��م  ب��ني  . وم��ن 
اإن خ��ري���س��ون هو  ال��ق��ول  ب��وت��ني �سمه�، مي��ك��ن  ف��الدمي��ري 
يف  يتحكم  فهو  ال�سرتاتيجية.  الن�حية  من  اأهمية  الأك��رث 
كل من الطريق الربي الوحيد اإىل �سبه جزيرة القرم التي 
دنيربو  نهر  وم�سب   2014 ع�م  يف  رو�سي�  عليه�  ا�ستولت 

ال�س��سع الذي ي�سطر اأوكراني�.
وق�ل يوري �سوبوليف�سكي، وهو ع�سو يف املجل�س الإقليمي 
التي  ال�سلط�ت  اإن  ل��الأوك��ران��ي��ني،  امل��وؤي��د  خري�سون  ملجل�س 
عينته� رو�سي� مت�ر�س �سغوط� متزايدة على �سك�ن خري�سون 
البحث  “اإجراءات  تيليجرام  تطبيق  يف  وك��ت��ب  ل��ل��م��غ���درة. 
ال�سي�رات  عن  البحث  عملي�ت  �س�أن  �س�أنه�  ت��زداد  والنتق�ء 
واملن�زل«. ومل ي�سمع مرا�سل لرويرتز يف قرية ن�ئية ب�لقرب 
اإطالق  ول  املدفعية  ن��ريان  م��ن جبهة خري�سون  ج��زء  م��ن 

ن�ر.

على  فقط  لي�س  املزيد  اإن��ف���ق  اإىل 
ال���ط���ع����م ل ب���ل ع��ل��ى الإي����ج�����رات 

والنقل والغ�ز والتعليم«.
يف  “�سعوبة  اإىل  ت��روي��ن  وي�����س��ري 
ال�سحي”  ال��غ��ذاء  على  احل�سول 

تواجهه� العديد من الع�ئالت.
يف  “يبداأون  ال��ن������س  اأن  وي���وؤك���د 
ثم  ونوعيته  غذائهم  منط  تغيري 
ويركزون  الوجب�ت،  ع��دد  يقللون 

على اإطع�م اأطف�لهم فقط«.
وت�������ق�������ّدر م����وؤ�����س���������س����ة ال�������س���م����ن 
اأكرث  اأن  الإ�سرائيلي  الجتم�عي 
من 20 يف املئة من ال�سك�ن ع�نوا 
يف الع�م 2021 من انعدام الأمن 

الغذائي.
لكن منظمة “لتيت” الإ�سرائيلية 
تن�سط  والتي  الإن�س�نية  لالإغ�ثة 
اأج��ل احل��ّد م��ن الفقر، تقول  م��ن 
 30 اإىل  ت�سل  الأعلى  الن�سبة  اإن 

يف املئة.
يعرب  النتخ�ب�ت،  اأي���م من  وقبل 
يرّكز  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  بن�سو�س�ن 
الطبقة  م�س�كل  على  ال�سي��سيون 

الو�سطى.
وي�سيف “اأوّد اأن يفكروا بن�، نحن 
م��واط��ن��ون ع����دي���ون، ن��ع��م��ل بجّد 
اأطف�ل،  ومل ترتفع رواتبن�، لدين� 
اأدي���ن���� اخلدمة  ون��دف��ع ���س��رائ��ب، 

املدنية اأو الع�سكرية«.
ويت�بع “نحن ن�ستحق حي�ة اأب�سط 
التي  الو�سطى  الطبقة  نحن   ...
ب����داأت ف��ع��ال يف الن��ه��ي���ر، اآم���ل اأن 

ي�ستمعوا لن�«.

يف 5 م�شارح قتالية.. �ل�شني تن�شر طائر�تها �ل�شبحية

تل اأبيب الأغلى يف العامل مع غ�سب وا�سع بني �سكانها 

 �رتفاع كلفة �ملعي�شة يف �إ�شر�ئيل عنو�ن رئي�شي بالنتخابات 

حمادثات �شالم بني �حلكومة �لأثيوبية ومتمردي تيغر�ي 
•• جوهان�شربغ-اأ ف ب

الإثيوبية  تيغراي واحلكومة  �سعب  بداأ وفدا جبهة حترير 
حم�دث�ت �سالم يف ع��سمة جنوب اإفريقي�، بريتوري� الثالث�ء 
من اأجل “اإيج�د حل �سلمي ودائم” لوقف “النزاع املدمر” 
امل�ستمر منذ ع�مني يف البالد، على م� اأعلنت رئ��سة جنوب 
اإفريقي�. وق�ل ف�ن�س�ن م�غويني� املتحدث ب��سم رئي�س جنوب 
اأفريقي� �سرييل رام�بوزا يف موؤمتر �سح�يف “بداأت اليوم يف 
25 ت�سرين الأول كتوبر حم�دث�ت ال�سالم التي مت تنظيمه� 
تيغراي  املدمر يف منطقة  للنزاع  ودائ��م  �سلمي  لإيج�د حل 

و�ستنتهي يف 30 ت�سرين الأول كتوبر«.
واأ�س�ف اأن جنوب افريقي� ت�أمل اأن “جتري املح�دث�ت ب�سكل 
وجتري  ال�سالم”.  حتمل  اإيج�بية  نت�ئج  اإىل  وت���وؤدي  بن�ء 

هذه املح�دث�ت برع�ية الإحت�د الأفريقي.

الفدرالية  وال��ق��وات  تيغراي  متمردي  ب��ني  القت�ل  وان��دل��ع 
الإثيوبية يف ت�سرين الث�ين وفمرب، م� اأغرق �سم�ل اإثيوبي� 

يف اأزمة اإن�س�نية عميقة.
ا�ستوؤنف القت�ل يف  اأ�سهر  ا�ستمرت خم�سة  وبعد هدنة ه�سة 
24 اآب غ�سط�س، قبل اأن تعلن القوات الإثيوبية والإريرتية 
يف 18 ت�سرين الأول كتوبر �سيطرته� على عدة مدن بينه� 

�س�ير، اإحدى املدن الرئي�سية يف تيغراي.
وق�ل وزير اخل�رجية الأمريكي انتوين بلينكن يف بي�ن رحب 
فيه ب�ملف�و�س�ت “ل يوجد حل ع�سكري لهذا النزاع، وهذه 
املح�دث�ت متثل اأكرث ال�سبل الواعدة لتحقيق �سالم وازده�ر 

دائمني جلميع الثيوبيني«.
رئ��ي�����س مفو�سية الحت�د  ف��ق��ي حم��م��د  م��و���س��ى  ك��م��� رح���ب 
عن  معرب�  انتظ�ره�،  ط�ل  التي  املح�دث�ت  ببدء  الأفريقي 
قبل  من  ب�ل�سالم  لاللتزام  املبكر  “العر�س  اأم���م  حم��سته 

جميع الأطراف«. واأع�د فقي يف بي�ن ت�أكيد “التزام الحت�د 
الأفريقي امل�ستمر بدعم الأطراف يف عملية متلكه� اإثيوبي� 
ويقوده� الحت�د الأفريقي لإ�سك�ت املدافع من اأجل اإثيوبي� 

موحدة وم�ستقرة يعمه� ال�سالم«.
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�س�مي  املفو�س  ون��سد 
فيليبو غراندي الأطراف املتح�ربة اغتن�م فر�سة ال�سالم يف 

مواجهة الو�سع الإن�س�ين “املقلق للغ�ية«.
وق�ل غراندي لل�سح�فيني يف نريوبي “اأرجو من احلكومة، 
واأرج�����و م���ن ج��ب��ه��ة حت��ري��ر ���س��ع��ب ت��ي��غ��راي، ال��ت��و���س��ل من 
الأق��ل فتح ن�فذة  اأو على  اإيج�بية،  اإىل نتيجة  اأج��ل �سعبكم 

لل�سالم«.
واأكد  اجل�نبني،  بني  علني  ح��وار  اأول  هي  املح�دث�ت  وه��ذه 
م�سوؤول غربي اأن ات�س�لت �سرية �س�بقة، نظمته� الولي�ت 

املتحدة، جرت يف �سي�سيل ومرتني يف جيبوتي.

م�شوؤول �أوكر�ين: رو�شيا تعد �لعدة لأ�شر�س �ملعارك يف خري�شون 
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ت�سرف الأحزاب يختلف يف احلكومة واملعار�سة

�إيطاليا: جيورجيا ميلوين و�لحتاد �لأوروبي...!
•• الفجر -ريكاردو بريي�شيت�ش -ترجمة خرية ال�شيباين

اإذن, تراأ�ست جيورجيا ميلوين حكومة يهيمن عليها 
 1945 ع��ام  منذ  الأوىل  وه��ي  الراديكايل,  اليمني 
الأو�ساع  اأ�سعب  مواجهة  ويف  الغربية.  اأوروب��ا  يف 
يخ�سى  لن  والدولية,  والجتماعية  القت�سادية 

يف  املنق�سمة  املعار�سة  من  الكثري  اجلديد  الئتالف 
الأخطار  تاأتي  ذل��ك,  من  ب��دل  هوية.  اأزم��ة  خ�سم 
مع  ال�سيا�سية,  اخلالفات  ب�سبب  لي�ض  داخله.  من 
بل  رو�سيا,  ح��ول  املثال,  �سبيل  على  م��وج��ودة,  انها 
اللذين  لل�سريكني  الوجودية  والأزمة  الإحباط  من 
�سحقتهما جيورجيا ميلوين يف النتخابات الأخرية, 

بزعامة  اإيطاليا  وف���ورزا  �سالفيني  ماتيو  راب��ط��ة 
حلزبها  ال�سريع  النمو  اأن  كما  بريل�سكوين.  �سيلفيو 
فراتلي ديتاليا, من 4 اإىل 26 باملائة يف اأربع �سنوات, 
وهذا  للناخبني؛  ال�سديد  التقلب  على  ا  اأي�سً ي�سهد 

م�سدر اآخر لله�سا�سة.
اأن ت�سعر العوا�سم الغربية واملوؤ�س�سات  من الطبيعي 

الأوروبية بالقلق لأن جناح جورجيا ميلوين هو جزء 
القوى  �سعود  يف  تتمثل  اأو�سع  اأوروب��ي��ة  ظاهرة  من 
اأوروب��ا.  يف  ال�سيادية  والقوى  اليمينية  ال�سعبوية 
لذلك من املفهوم اأن يرى البع�ض يف اإيطاليا اجلديدة 
قبل  احلال  كان  كما  لل�سيطان”,  ال�سيا�سي  “املخترب 
له,  الزمان. وهذا ل يعني تدخال ل داعي  قرن من 

عدم التورط مع بولندا واملجر يف مه�جمة املفو�سيةب�إعالن ت�سكيلة حكومته� ، �سعت جيورجي� ميلوين اىل طم�أنة الأوروبيني

اأخرى، هن�ك بال  اإيط�لي� واأم�كن  يف 
يذكرون  واأ���س��خ������س  ع���الم����ت  ���س��ك 
ب�لف��سية، لكن يف الوقت احل�يل هذه 
اأن  من  اخل��وف  اإن  ه�م�سية.  عن��سر 
اجلديدة  الإيط�لية  احلكومة  ت�سبح 
ان��دف���ع اليمني  ال��داف��ع وراء  امل��ح��رك 
ال�سي�دي يف اأوروب� �س�بق لأوانه. مثل 
تول�ستوي،  عند  التعي�سة  ال��ع���ئ��الت 
ت��خ��ت��ل��ف ال�����س��ع��ب��وي��ة ب���ل��ت��ع��ري��ف عن 
الع�مل احلقيقي،  البع�س. يف  بع�سه� 
كل �سخ�س قومي بطريقته اخل��سة. 
واإذا ك�نت اجلبهة املوالية لأوروب� جتد 
عن  متم��سكة  فكرة  اإنت�ج  يف  �سعوبة 
اأوروب�، ف�إن اجلبهة ال�سي�دية متحدة 

فقط يف رف�س اأوروب� الق�ئمة.
   اأخ��رًيا، نعلم اأن احلزب ل يت�سرف 
احلكومة  يف  ن��ف�����س��ه���  ب����ل���ط���ري���ق���ة 
وامل���ع����ر����س���ة. وم���ق����رن���ة اإي���ط����ل���ي���� يف 
ببولندا  م���ي���ل���وين  ج���ورج���ي����  ع���ه���د 
جتنبه.  الأف�سل  من  تب�سيط  واملجر 
ب������س��ت��ث��ن���ء ت���ق����رب اأي���دي���ول���وج���ي م�، 
بينهم:  تف�سل  ك��ث��رية  اأ���س��ي���ء  ه��ن���ك 
ال����ت�����ري����خ، وال���ع�������س���وي���ة يف ال����ي����ورو، 
التطور.  وم�ستوى  اجلغرايف،  واملوقع 
اخ����ت�����رت م�����دام م���ي���ل���وين، رمب����� عن 
ط��ري��ق ال�����س��دف��ة ول��ي�����س ع���ن ق�سد، 
اإىل ج�نب  اأوروب����  نف�سه� يف  اأن ت�سع 
البولنديني يف جمموعة “املح�فظني 
القوميني  ول���ي�������س  الأوروبيني” 
املوالني لرو�سي� الذين يهيمن عليهم 

م�تيو �س�لفيني وم�رين لوب�ن.
 وهكذا، ف�إن مع�سكره� يف �سرتا�سبورغ 
هو جزء من “اأغلبية اأور�سول” التي 
وافقت على انتخ�ب اأور�سول فون دير 
روبرت�  ث��م  للمفو�سية،  رئي�سة  لي��ن 
م��ي��ت��زول رئ��ي�����س��ة ل��ل��ربمل���ن، ومل يتم 
يف  ال��ربمل���ن��ي��ة.  ال��ل��ع��ب��ة  يف  تهمي�سه� 
الأوروب���ي  الحت����د  يعمل  ل  النه�ية، 
ك��دول��ة دمي��ق��راط��ي��ة ب��رمل���ن��ي��ة ع�دية 
جم�ل  اإن�����ه  واأق���ل���ي����ت:  اأغ��ل��ب��ي��ة  ذات 
ولكن  ال�سي��سية  املتغرية،  للتح�لف�ت 
ت�سكيله�  يتم  والتي  الوطنية،  خ��سة 
الطبيعي  وم����ن  ل��ل��م�����س��ك��الت.  وف���ًق���� 
مع�ر�سة  �سي��سية  قوة  تقوم  اأن   � اأي�سً
ال�سي��سية  ال�سالت  بتقييم  بلده�  يف 
الأوروبي.  ال�سي�ق  والأيديولوجية يف 
ومنذ حلظة ان�سم�مه� اإىل احلكومة، 
املتميزون  حم�������وروه�������  ���س��ي�����س��ب��ح 
األوانه�  ع��ن  النظر  بغ�س  ح��ك��وم���ت، 

ال�سي��سية.
اإذا  اأك�����رب  ل���ه وزن  ���س��ي��ك��ون  ه����ذا  ك���ل 

زع��ي��م ���س��ي������س��ي. وه��ن��� ن��ك��ون بح�جة 
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  م���وه���ب���ة  اإىل 
الراحل ميرتان. يف هذه النقطة، مت 
ميلوين  جيورجي�  على  احلكم  تعليق 
خط�به�  لأن  اجل���دي���دة  وح��ك��وم��ت��ه��� 
لمراأة  ال�سي��سية  امل�����س��رية  يف  را���س��خ 
عالمة  مت������س��ك��ه���  جت���ع���ل  اأن  حت����ب 
ن�سهد  ف�إنن�  وهكذا،  �سخ�سيته�.  على 
بع�س الإ�سرار على املظ�هر اللفظية 
لل�سي�دة، على �سبيل املث�ل ال�ستخدام 
اأو تغيري ا�سم  امل�ستمر لكلمة “اأمة”، 

بع�س الوزارات.
انت�سرت  لزعيمة  ب�لن�سبة  امل��ف���رق��ة 
الوطنية،  امل�سلحة  ع��ب���ءة  ملتحفة 
�سيعتمد  اأوروب������  يف  جن���ح��ه���  اأن  ه��و 
ال�سعي  اأن  ف��ه��م  ع��ل��ى  ق��درت��ه���  ع��ل��ى 
وجه  على  يتطلب  امل�سلحة  ه��ذه  اىل 
التحديد التخلي عن خط�ب ال�سي�دة 
الذي بنت عليه ثروته�. بداية، اإذا مل 
تقريًب�  �سيء  اأي  توقع  ب�إمك�نه�  يكن 
يف  ف�ستحت�ج  وبوداب�ست،  وار���س��و  م��ن 
املق�بل اإىل فرن�س� واإ�سب�ني� للتف�و�س 
ب�س�أن القواعد الأوروبية، واأمل�ني� التي 
الأطل�سي  يف  اإيط�لي�  معه�  ت�سرتك 
وامل��ي��ل للت�سدير. وه��و م��� ذّك��ره��� به 
م�ريو دراجي ب�أدب يف اإحدى خط�ب�ته 

الأخرية.
على  ي����ج����ب  احل������������يل،  ال������وق������ت  يف 
حت�سب  اأن  م����ي����ل����وين  ج����ي����ورج����ي����� 
اأث�رته�؛  التي  وامل��خ���وف  النتظ�رات 
ل���ي�������س ل����دي����ه����� خ�������ربة ح���ق���ي���ق���ي���ة يف 
عمل  كيفية  ع��ن  ن���ه��ي��ك  احل��ك��وم��ة، 
الكثري  �سيتوقف  احلقيقية.  اأوروب����� 
املنطلق،  ه����ذا  وم����ن  ف��ري��ق��ه���.  ع��ل��ى 
فعل  ردود  تثري  ال����وزراء  ق�ئمة  ف����إن 
معظمهم  ي�����س���رك��ه���  ل��ئ��ن  م��ت��ب���ي��ن��ة. 
بع�س  ف�����إن  اخل�����ربة،  اإىل  اف��ت��ق���ره��� 
القت�س�د  مثل  الرئي�سية،  ال����وزارات 
اأيٍد  وال��دف���ع يف  وال�����س��وؤون اخل�رجية 
�سلبة ومطمئنة اإىل حد م�. وب�لنظر 
والعتم�د  وق���واع���ده  ق��وان��ي��ن��ه  ل��ق��وة 
اأ�سبح  الق���ت�������س����دات،  ب���ني  امل���ت���ب����دل 
الحت�د الأوروبي مك�ًن� حيث اأي حتد 
اىل  يوؤدي  للنظ�م  الأ�س��سية  للمب�دئ 
ب�هظة  واقت�س�دية  �سي��سية  تك�ليف 
جيورجي�  م�سلحة  وم���ن  ل��ل��غ���ي��ة... 

ميلوين اإدراك ذلك ب�سرعة.
*مدير الدرا�سات يف مدر�سة 
القت�ساد ال�سيا�سي يف اجلامعة 
الدولية احلرة للدرا�سات 
الجتماعية )روما(

ك�نت هن�ك مف�و�س�ت حول م�ستقبل 
الحت�د الأوروبي، والتي من �س�أنه� اأن 
ترى م�س�ريع بديلة ق�ئمة على القيم 
البع�س.  بع�سه�  ت��واج��ه  امل��ت��ع���ر���س��ة 
الكثريين  اأن  من  الرغم  على  ولكن، 
النق��س  ه������ذا  م���ث���ل  اأن  ي���ع���ت���ربون 
اإ�����س����الح  اإىل  وي�����دع�����ون  ������س�����روري، 
امل��ع���ه��دات، ف���إن ه��ذا لي�س ه��و احل�ل 
العلي�  املب�دئ  ح��ول  املن�ق�س�ت  راهن�. 
ت��ن�����ّس��ط ق�����رارات ال���ربمل����ن الأوروب�����ي 
وو���س���ئ��ل الإع����الم، واأح��ي���ًن��� خط�ب�ت 
ب�ل�سرورة احلي�ة  لي�س  الق�دة، ولكن 
اليومية لالحت�د الأوروبي. يف الوقت 
احل�����يل، ل ي����زال الحت�����د الأوروب�����ي 
ويتقدم  ي���ت���ط���ور  ب����ن�����ء  ع����ن  ع����ب�����رة 
على  فعل  رد  يف  براغم�تية  بطريقة 

التحدي�ت التي يواجهه�.
بحكومة  ي��ح��ي��ط  ال�����ذي  ال��ق��ل��ق  اإن   
اأوروب�����،  يف  كم�  اإي��ط���ل��ي���،  يف  ميلوين 
الأقوال  على  ق�ئم  لكنه  مربراته،  له 
ولي�س الأفع�ل. يف ال�سي��سة، الكلم�ت، 
البالغي  ا���س��ت��خ��دام��ه���  ب����لأح���رى  اأو 
والتعبريات  م���ه���م���ة.  واخل����ط�����ب����ي، 
التي  ال�����س��ي������س��ي��ة  ل��ل��ث��ق���ف��ة  امل���م���ي���زة 
مثل  ميلوين،  جيورجي�  منه�  ج���ءت 
اأخرًيا  “الدف�ع  ال�سي�دة”،  “احرتام 
“اأوروب�  الوطنية”،  امل�����س��ل��ح��ة  ع��ن 
يتم  ومل  عنه�،  التعبري  مت  الأمم”، 
اإن��ك���ره���، وه��ي م�سدر قلق وا���س��ح يف 
يف   � واأي�سً وبروك�سل  وبرلني  ب�ري�س 
ع��وا���س��م اأوروب���ي���ة اأخ����رى وك��ذل��ك يف 

وا�سنطن. 
اأن برن�جمه�  نن�سى  اأن  ال�سعب  ومن 
الق�نون  الت�أكيد على علوّية  يت�سمن 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ال��ق���ن��ون الأوروب������ي... 
موقف ل يتوافق مع ع�سوية الحت�د 

الأوروبي.
الأوروبيني  احللف�ء  ف���إن  ذل��ك،  وم��ع 
ل���دي���ه���م م�����س��ل��ح��ة يف ال�����دخ�����ول يف 
الإيط�لية  احل��ك��وم��ة  م��ع  ج����د  ح���وار 
اجلديدة. يف الوقت احل�يل، ل ميكن 
جيورجي�  ب�سي��سة  ي��ت��ن��ب���أ  اأن  لأح����د 
اأقواله�  بع�س  ان  الأوروبية.  ميلوين 
والبع�س  دراج��ي،  تتوا�سل مع م�ريو 
امل���زي���د م���ن اخلط�ب  الآخ�����ر ي��ع��ك�����س 

ا���س��رتات��ي��ج��ي���. ل���ذل���ك ���س��ي��ك��ون من 
من  ع��دد  على  تقت�سر  اأن  امل�ستح�سن 
التي ل مفر منه�  ال�سداقة  عالم�ت 
جت�ه بولندا، مع تف�دي النخراط يف 
ووار�سو...  املفو�سية  بني  املف�و�س�ت 

وهذا �سحيح اأكرث يف ح�لة املجر.
امل�س�ألة  بهذه  يتعلق  الهجرة: فيم�     
ال��ي��م��ني ول  اأن  ي��ب��دو  الأ���س������س��ي��ة، ل 
ال��ي�����س���ر ق��������دران ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ري عن 
ينطبق  ه��ذا  م�سداقية.  ذات  �سي��سة 
ع��ل��ى اإي��ط���ل��ي��� وك���ذل���ك ع��ل��ى ال����دول 
الأوروبية الأخرى. لقد �سبق اأن واأدت 
“احل�س�ر  ل���  امل��وؤذي��ة  الفكرة  ميلوين 
�ستكت�سف  احلكومة،  ويف  البحري”. 
اأوروب������� يوؤيد  اأح����د يف  ي��وج��د  اأن����ه ل 
�سيتعني  ولكن  املقيدة،  غري  الهجرة 
املتو�سط  البحر  واقع  مواجهة  عليه� 
الذي ل ميكن ال�سيطرة عليه اإىل حد 
كبري، حيث تهدد كل م�أ�س�ة ب�أن يكون 
ك�  �سمعته�  على  �سخرة  ك�أنه�  ثقله� 
اأن  و�ستكت�سف قريًب�  “اأم م�سيحية”. 
و�س�أنن�”  ترتكن�  التي  “اأوروب�  �سع�ر 
اإيط�لي�  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  م���ع  ي��ت��ن���ق�����س 
جميع  م��ن  اأق���ل  م��ه���ج��ري��ن  ت�ستقبل 
الإلزامي  ف�لتوزيع  تقريًب�؛  جريانه� 
اإل يف ظل  ل���ه،  م��ع��ن��ى  ل��ل��واف��دي��ن ل 
تلك  مثل  ا�ستثن�ئية  تدفق�ت  وج���ود 
على   .2015 ع����م  ���س��ه��دن���ه���  ال��ت��ي 
اأن  لأوروب�����  ذل���ك، ميكن  م��ن  العك�س 
تعزيز  خ���الل  م��ن  م��ه��ًم���  دوًرا  تلعب 
التف�و�س  وق��ن��وات  احل����دود  م��راق��ب��ة 
ب�س�أن اتف�قي�ت الهجرة اأو الإع�دة اإىل 

الوطن مع البلدان الأ�سلية.
التحدي  ف�������إن  ل��ل��ب��ق��ي��ة،  ب���ل��ن�����س��ب��ة 
املتمثل يف دمج امله�جرين املوجودين 
من  �سبب  لأي  وال���ذي���ن،  الإق��ل��ي��م  يف 
اإىل  اإع����دت���ه���م  الأ�����س����ب�����ب، ل مي��ك��ن 
احلكوم�ت  ك����ه���ل  ي��ث��ق��ل  ال�����وط�����ن، 
اليمني  اأن  يبدو  ل  مهمة  املختلفة؛ 

الإيط�يل م�ستعًدا له�.
اأعاله  امل���ذك���ورة  الع���ت���ب����رات  ت�ستند 
ميلوين  جيورجي�  اأن  اف��رتا���س  اإىل 
ال��ت��خ��ل�����س م���ن خط�به�  ق������درة ع��ل��ى 
اأحد  ه��و  ه��ذا  ال��واق��ع.  م��ع  لتت�س�لح 
يواجهه�  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي���ت  اأ���س��ع��ب 

التقليدي. لذلك �سيكون من املن��سب 
احل��ك��م ع��ل��ى ال�����س��ي��دة م��ي��ل��وين بن�ًء 
اأقواله�،  ع��ل��ى  ول��ي�����س  اأف��ع���ل��ه���  ع��ل��ى 
امل��سي  يف  قيلت  ال��ت��ي  تلك  �سيم�  ل 
اأقلية.  ح��زب  راأ���س  على  ك�نت  عندم� 
الوقت  ه��و  ه���ذا  لفرن�س�،  وب�لن�سبة 
املن��سب لتفعيل جميع اآلي�ت الت�س�ور 
املن�سو�س عليه� يف مع�هدة كويرين�ل 
بحزم، ولكن دون حتيز. وك�نت املق�بلة 
التي اأجريت هذا الأح��د يف روم� بني 
م�كرون  واإمي�نويل  ميلوين  جورجي� 

بداية جيدة.
لدولة  الأوروبية  ال�سي��سة  اأّن  اعتب�ر 
“امل�سلحة  ب���  ت�سرت�سد  اأن  يجب  م��� 
�سخيف  ال��ن��ه���ي��ة  يف  ه���و  الوطنية” 
جوردان  ال�سيد  اكت�س�ف  مثل  مت�ًم�، 
اأنه يتحدث نرثا. هذا ل يوؤدي اإل اإىل 
“ال�س�بقني”  ب����أن  اجل���ديل  الإي���ح����ء 
الآخرين.  مل�����س���ل��ح  خ������س��ع��ني  ك���ن��وا 
لكن م�سكلة جورجي� ميلوين �ستكون 
الآن حتديد امل�سلحة الوطنية ب�سكل 
وا�سحة  لي�ست  عملية  وهي  ملمو�س، 
�سي�ق  م��ث��ل  م��ع��ق��د  ���س��ي���ق  دائ����ًم����� يف 

اأوروب�.
ح�ل  ك����ن  ه���ذا  اأن   ��� اأي�����سً �ستكت�سف 
و�ستكت�سف  روم���.  يف  �سبقوه�  الذين 
الحت�������د  خ�������س���و����س���ي���ة  اأن  خ��������س���ة 
النه�ية،  يف  اأن���ه  يف  تكمن  الأوروب������ي 
الوطنية  امل�����س��ل��ح��ة  وراء  ال�������س���ع���ي 
امل�سلحة  العتب�ر  يف  ي���أخ��ذ  اأن  يجب 
لدور  �سيح�سب  وم�  دائًم�.  اجلم�عية 
يكون  لن  اأوروب���  امليلونية يف  اإيط�لي� 
الطريقة  ب��ل  املبدئية،  الت�سريح�ت 
التي تع�لج به� امل�س�كل امللمو�سة، بدًء 

ب�مل�سكالت الأكرث اإحل�ًح� واأهمية.
وتنفيذ  امل���ي���زان���ي���ة  ق���واع���د  اإ�����س����الح 
خ���ط���ة ال���ت���ع����يف ال���وط���ن���ي وال����ق����درة 
م�س�ألت�ن  ه�����ت�����ن  ال�������س���م���ود:  ع���ل���ى 
اأ�س��سي�ن  اأم���ران  وه��م���  م��رتاب��ط��ت���ن، 
ال�سي��سة   ���� اأي�������سً ي�����س��ّك��الن  لأن���ه���م���� 
القت�س�دية املحلية للحكومة املقبلة. 
الجتم�عية  التوترات  مواجهة  ففي 
املتزايدة، �ستتمثل م�سكلته� الرئي�سية 
ال�سعبوي  الإغ������������راء  م����ق�����وم����ة  يف 
“اأن�نية  اإىل  الت��ه���م  اأ�س�بع  لتوجيه 

تنتمي اإليه، حتى عندم� يتعلق المر 
العقوب�ت.  وت��ع��زي��ز  ال�����س��الح  ب���إر���س���ل 
���س��ي�����س��م��ح ل��ه��� ذل����ك ب����حل���ف����ظ على 
ع��الق���ت ج��ي��دة م��ع وا���س��ن��ط��ن. ومع 
ذلك، �ستطلب، مثل جميع احلكوم�ت 
الإيط�لية التي �سبقته�، اهتم�ًم� اأكرب 
م��ن الحت����د الأوروب����ي وحلف �سم�ل 
الأطل�سي ب�لبحر املتو�سط واأفريقي�.

اأوروب�:  التكنولوجي� يف  العوملة ودعم 
تغيري  ف����إن  ن��ظ��ر معينة،  م��ن وج��ه��ة 
ن��ع��رف��ه جميًع�  ال����ذي  ال��ع��ومل��ة  ح��ج��م 
له�.  ب�لن�سبة  اأ���س��ه��ل  احل��ي���ة  ي��ج��ع��ل 
والقومية  احلم�ئية  ف���إن  ذل��ك،  وم��ع 
 � يف الثق�فة امليلونية من املرجح اأي�سً
الحت����د  جت����ه  نف�سه�  ع���ن  ت��ع��رّب  اأن 
يت�سبب  اأن  املحتمل  وم��ن  الأوروب����ي. 
هذا يف العديد من النزاع�ت، بدًء من 
عدائه� لبيع �سركة األيط�لي� القدمية 
)اخل���ط���وط  اأوروب���������ي  م��ن���ف�����س  اإىل 
لوفته�نزا(،  اأو  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اجل��وي��ة 
ولكن ب�سكل ع�م فيم� يتعلق ب�ل�سي��سة 
ال�سن�عية. ومن امل�أمول اأن ت�ستوعب 
امل�سلحة  اأن  حقيقة  ق��ري��ًب���  ميلوين 
اأمة  م�سلحة  هي  لإيط�لي�  الوطنية 
للت�سدير  مب��ي��ل  تتمتع  دائ��ًم���  ك���ن��ت 
وال���ت���ي ت��ت��ك���م��ل ���س��ن���ع��ت��ه��� ب��ق��وة مع 
اأمل�ني�. ويجب  اأوروب���، ول �سيم�  بقية 
املن�ف�سة  ق��واع��د  اأن   ��� اأي�����سً تفهم  اأن 
م��ن��ه��� جميع  ت�����س��ت��ف��ي��د  الأوروب������ي������ة 
اإي��ط���ل��ي���، لديه�  ال��ت��ي، مثل  ال��ب��ل��دان 

ه�م�س ميزانية منخف�س.
الق�نون  و���س��ي���دة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ق��ي��م 
والهنغ�رية:  ال��ب��ول��ن��دي��ة  وامل�����س��ك��ل��ة 
�ستكون هذه م�س�ألة �سعبة يف التع�مل 
م��ع��ه��� وم����ن امل���ت���وق���ع ح�����دوث بع�س 
ال�������س���رر. م���ن ن���ح��ي��ة اأخ������رى، تدرك 
الأدوات  اأن  وب�ري�س وبرلني  بروك�سل 
ل��الحت���د الأوروب�����ي ملواجهة  امل��ت���ح��ة 
التج�وزات غري الليربالية لل�سي��س�ت 
الأع�س�ء جتعل من  للدول  الداخلية 
عالوة  ال�سلطوي.  التدخل  ال�سعب 
على ذلك، من امل�سلحة ال�سرتاتيجية 
للجميع تو�سيع الفجوة التي خلقته� 
بولندا  ب����ني  اأوك����ران����ي�����  يف  احل������رب 
امل�������س����أل���ة �سربا  وت��ت��ط��ل��ب  وامل����ج����ر. 

و”غطر�سة  الأوروبيني”،  ال�سرك�ء 
اأنه�  وفهم  بروك�سل”،  بريوقراطيي 
م�س�لح  مت�بعة  على  ق���درة  تكون  لن 
اأكرب دولة مثقلة ب�لديون يف الحت�د 

الأوروبي بدون “املزيد من اأوروب�«.
ق�مت بحملته� بحذر حول احل�س�ب�ت 
الع�مة، اقرتحت ال�سيدة ميلوين اأنه� 
واأي�  الق�سية.  اأهمية هذه  اأدرك��ت  قد 
ف�إن  �ست�ستعمله،  ال��ذي  اخلط�ب  ك���ن 
تعريفه� ل� “امل�سلحة الوطنية” ب�س�أن 
هذه الق�س�ي�، وب�لت�يل الأهداف التي 
ت�سعى اإليه�، من غري املرجح اأن تبتعد 
يف  �س�ئدة  ك�نت  التي  تلك  عن  كثرًيا 
الأخريتني، عندم� ك�نت  احلكومتني 
 � اأي�سً هذا  ويخلق  املع�ر�سة.  يف  -هي 
�، يجب حله، مع بع�س الوعود  تن�ق�سً
ال�سريبية التي ل معنى له� والتي مت 
النتخ�بية.  احلملة  خ��الل  تقدميه� 
ق�سوة  اأكرث  تكون  اأن  لالأ�سواق  ميكن 
من الدول، كم� تعلمت ليز ترو�س يف 

بريط�ني� على ح�س�به�.
الوطنية،  امل�سلحة  منطق  وب��ن��ف�����س 

��� اأن تظل  اأي�����سً اإي��ط���ل��ي���  ي��ج��ب ع��ل��ى 
م���وؤي���دة ل��ربن���م��ج ا���س��ت��ث��م���ر اأوروب�����ي 
هي  ال�سرورية  نتيجته  تكون  جديد، 
لل�سي�دة.  اأق���ل،  ولي�س  اأك���رب،  تق��سم 
ي��ت��م��ث��ل اخلطر  احل�������يل،  ال���وق���ت  يف 
الإيط�لية  امل�����س��ك��ل��ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي 
الدولة؛  اآل���ة  بعمل  املتعلقة  الأب��دي��ة 
العملي  التنفيذ  احل�لية،  احل���ل��ة  يف 
على  والقدرة  الوطني  التع�يف  خلطة 
ال�����س��م��ود يف م��واع��ي��د وق���ي���ود جتعل 
يرتعدون.  خ��ربة  الأك��رث  ال�سي��سيني 
وع���ل���ى امل�����دى ال���ق���ري���ب، وح���ت���ى قبل 
م��ع���جل��ة ال��ق�����س���ي��� امل���ذك���ورة اأع����اله، 
اأوروبية  م��ف���و���س���ت  ه��ن���ك  ���س��ت��ك��ون 
م��ع��ق��دة ح���ول ال��ط���ق��ة واأ���س��ع���ر الغ�ز 

والتحول املن�خي.
اأوك��ران��ي��� ورو���س��ي���: ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ل�س�لفيني  املحتملة  املزاجية  احل�لة 
على  �سرياهن�ن  اللذان  وبرل�سكوين، 
النزوع ال�سلمي لق�سم من الراأي الع�م، 
لن تواجه جورجي� ميلوين م�سكلة يف 
ال��ب��ق���ء ع��ل��ى اخل���ط الأط��ل�����س��ي الذي 

القلق الذي يحيط بحكومة ميلوين يف اإيطاليا كما يف 
اأوروبا له مربراته, لكنه قائم على الأقوال ولي�ض الأفعال

م�سكلة جورجيا ميلوين �ستكون الآن حتديد امل�سلحة 
الوطنية ب�سكل ملمو�ض, يف �سياق معقد مثل �سياق اأوروبا

للحلفاء �لأوروبيني م�شلحة يف �لدخول يف 
حو�ر جاد مع �حلكومة �لإيطالية �جلديدة

�ستدرك ميلوين انه ل احد يف اوروب� يقبل ب�لهجرة غري املنظمة

اأن  م��ن  اخل���وف  اإن 
ت�����س��ب��ح احل��ك��وم��ة 
الإي������ط������ال������ي������ة 
املحرك  اجل��دي��دة 
اندفاع  وراء  الدافع 
يف  ال�سيادي  اليمني 
اأوروبا �سابق لأوانه

اأنها  بفهم  مطالبة 
ل���ن ت���ك���ون ق����ادرة 
على متابعة م�سالح 
مثقلة  دول���ة  اأك���رب 
بالديون يف الحتاد 
الأوروب��������ي ب���دون 
امل��زي��د م��ن اأوروب����ا 

املفو�سية الوروبية م�ستعدة للتع�ونلق�ء جيورجي� ميلوين واإمي�نويل م�كرون بداية جيدة
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MOJAU_2022- 0097397 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�سيد / اكرب ح�سني عبداللطيف من�سي ، اجلن�سية بنغالدي�س 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة %100 و ذلك اإىل ال�سيد/ حممد على 
للحالقة(  البداع  خبري  )�س�لون  امل�سم�ة  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س،  اجلن�سية   - على  عي�د 
دائرة  من  ال�س�درة   )610813( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�س�رقة  ب�م�رة  ت�أ�س�ست  والتي 

التنمية القت�س�دية ب�ل�س�رقة، 
تعديالت اأخرى : تن�زل �س�حب الرخ�سة لآخر ، وتغيري وكيل اخلدم�ت ،

وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
MOJAU_2022- 0097126 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن ب�لن�س�ر

ب�ك�ست�ن يرغب يف  ، اجلن�سية  نزار حممد  ال�سيد / حممد ع�طف  ب�أن  للجميع  ليكن معلوم�� 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغه %50 و ذلك اإىل ال�سيد / حممد عرف�ن خ�ن حممد 
اأكمل خ�ن - اجلن�سية ب�ك�ست�ن ، يف الرخ�سة امل�سم�ة )القي�دة لتنظيف املب�ين( والتي ت�أ�س�ست 
القت�س�دية  التنمية  دائرة  من  ال�س�درة   )615924( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�س�رقة  ب�أم�رة 

ب�ل�س�رقة، تعديالت اأخرى : خروج �سريك / دخول �سريك،
2013 يف  ل�سنة  الق�نون الحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�س�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
MOJAU_2022- 0097407 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الك�تب العدل الع�م ب�لت�سديق على تن�زل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : حممد �سيف الرحمن جمري اهلل اجلن�سية : بنغالدي�س عن 
واملرخ�س من  ال�سي�رات(  لتلميع  )افخ�مة اخلور  التج�ري  5%ب�ل�سم  الب�لغة  ح�سته 
دائرة التنمية الإقت�س�دية - ال�س�رقة رخ�سة مهنية رقم 558364  اإىل الطرف الث�ين : 
عبدالرحمن خليل اإ�سم�عيل ابراهيم احلو�سني ، اجلن�سية :  الإم�رات ، تعديالت اخرى 

: مت تغيري ال�سكل الق�نوين )�سركة اعم�ل مهنية( اإىل موؤ�س�سة فردية. 
وعليه �سيقوم الك�تب العدل ب�لت�سديق على التن�زل
بعد انق�س�ء 14 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
MOJAU_2022- 0097134 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن بالن�شر 

يرجى العلم انه �سيقوم ك�تب العدل ب�لت�سديق على تن�زل عن الرخ�سة 
بني الأطراف املذكورين اأ�سم�ئهم اأدن�ه :  من الطرف الأول : حممد �سهزاد 
والتن�زل عن ك�مل  البيع  ب�ك�ست�ن حيث يرغب يف  لل بخ�س - اجلن�سية 
ح�سته الب�لغة 100% اإىل الطرف الث�ين : لل بخ�س ح�جي ق�در بخ�س 
اجلن�سية ب�ك�ست�ن ب�ل�سم التج�ري )كراج النداء(  رخ�سة �س�درة من دائرة 
التنمية الإقت�س�دية بعجم�ن برقم ملف )56202( وامل�سجلة بغرفة جت�رة 
و�سن�عة عجم�ن  وعليه �سيقوم ك�تب العدل الع�م ب�لت�سديق على التن�زل 

بعد انق�س�ء 14 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70608

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 13177/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000993 وال�سيك رقم 000994  وال�سيك رقم 000995 
اإجم�لية  ال��ت��ج���ري بقيمة  اب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م وال�����س���درة ع��ل��ى  001193 وال�����س���درة م��ن  وال�����س��ي��ك رق���م 

)188،095.60 درهم( واملبلغ الإجم�يل ب�لر�سوم )192582.60( لط�لب التنفيذ. 
ط�لب التنفيذ : الدانوب لتج�رة مواد البن�ء - ذ م م  - عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - دبي - �س�رع بني ي��س - 

مبنى توين ت�ور - برج املك�تب - �سقة ط�بق 14  - مكتب 1404  
املطلوب اإعالنه : 1- ا�س اي ام اي ايه للخدم�ت الفنية �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 192582 
درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة  ب�لإ�س�فة اىل مبلغ الر�سوم خلزينة املحكمة. 

يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعلن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2022/731 جتاري جزئي

بن�ء على طلب مدعي / كري�ستوفر وي ه�ن تيدي - اجلن�سية / بريط�ني� 
اىل مدعى عليه / حمد عبداللطيف عبدالرحيم اخل�سر الحمد اجلن�سية / 
الإم�رات العربية املتحدة - ف�أنت مكلف ب�حل�سور ام�م حمكمة راأ�س اخليمة 
الإبتدائية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�س�عة 8.30 من يوم 
الثالث�ء املوافق 2022/11/1 ، لالإج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديك 
اإر�س�ل وكيل عنك يف  اأو  من بي�ن�ت ودفوع ، ويف ح�لة تخلفك عن احل�سور 

الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستب��سر الدعوى غي�بي�.
 مدير الدعوى
حممد �شامح حممد احلنفي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70488 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعلن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  38/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : الت�سريح بتحديد موعد لنزع ملكية وبيع العق�ر )قطعة ار�س رقم 62 مبنطقة �سيح �سعيب 2، دبي وم� عليه� من مب�ن مب�س�حة 
املتبعة لالإجراءات  وفق�  العلني  ب�ملزاد  مربع(  قدم   86،203

ط�لب التنفيذ:م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي - عنوانه : اإم�رة دبي - مدينة دبي لالنرتنت ، �س�رع ال�سيخ زايد ، منطقة ال�سفوح 2، بجوار اجل�معة 
 الأمريكية بدبي ، برج ارنكو - الط�بق رقم 25، رقم مك�ين 1428776320  ويعلن لدى وكيله الق�نوين مكتب ال�سويدي وم�س�ركوه : اإم�رة دبي

املطلوب اإعالنه : ال�سركة اخلليجية لال�ستثم�رات الع�مة )�س.م.ع( - عنوانه : اإم�رة دبي - القرهود ، �س�رع املط�ر ، برج الفت�ن ، بالزا ، الط�بق الرابع 
، ه�تف : 042821888 ف�ك�س 042868828 �سندوق الربيد : 22588 دبي الربيد الإلكرتوين : ggico@ggico.ae - مك�ين رقم 

 042868828  -  ggico@ggico.ae  -  0500000000  -  3331093773
�سيجرى  احل���ل  اقت�سى  ان  الت�لية  الثالث  الي���م  05:00:00م ويف  ال�س�عة   2022/11/9 امل��واف��ق  الرب��ع���ء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعه�  للمزادات  الإم���رات  )�سركة  البيع  به�  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن���ه  اأو�س�فه  املو�سحة  العق�ر  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ليقل عن 20% من الثمن ال�س��سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم ب�إعرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�س وامل�سروف�ت 
خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت : نوع العق�ر : ار�س والبن�ء قيد الن�س�ء - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - رقم الر�س 62 - رقم البلدية 

: 377-531 - امل�س�حة : 8008.52 مرت مربع - التقييم : 32.000.000 درهم ويب�ع لعلى عط�ء. 
مالحظ�ت :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70445 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  38/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : الت�سريح بتحديد موعد لنزع ملكية وبيع العق�ر )قطعة ار�س رقم 62 مبنطقة �سيح �سعيب 2، دبي وم� عليه� من مب�ن مب�س�حة 

املتبعة لالإجراءات  وفق�  العلني  ب�ملزاد  مربع(  قدم   86،203
ط�لب التنفيذ:م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي - عنوانه : اإم�رة دبي - مدينة دبي لالنرتنت ، �س�رع ال�سيخ زايد ، منطقة ال�سفوح 2، بجوار اجل�معة 
 الأمريكية بدبي ، برج ارنكو - الط�بق رقم 25، رقم مك�ين 1428776320  ويعلن لدى وكيله الق�نوين مكتب ال�سويدي وم�س�ركوه : اإم�رة دبي

املطلوب اإعالنه : ال�سركة اخلليجية لال�ستثم�رات الع�مة )�س.م.ع( - عنوانه : اإم�رة دبي - القرهود ، �س�رع املط�ر ، برج الفت�ن ، بالزا ، الط�بق الرابع 
، ه�تف : 042821888 ف�ك�س 042868828 �سندوق الربيد : 22588 دبي الربيد الإلكرتوين : ggico@ggico.ae - مك�ين رقم 

 042868828  -  ggico@ggico.ae  -  0500000000  -  3331093773
�سيجرى  احل���ل  اقت�سى  ان  الت�لية  الثالث  الي���م  05:00:00م ويف  ال�س�عة   2022/11/9 امل��واف��ق  الرب��ع���ء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعه�  للمزادات  الإم���رات  )�سركة  البيع  به�  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن���ه  اأو�س�فه  املو�سحة  العق�ر  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ليقل عن 20% من الثمن ال�س��سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم ب�إعرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�س وامل�سروف�ت 
خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت : نوع العق�ر : ار�س والبن�ء قيد الن�س�ء - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - رقم الر�س 62 - رقم البلدية 

: 377-531 - امل�س�حة : 8008.52 مرت مربع - التقييم : 32.000.000 درهم ويب�ع لعلى عط�ء. 
مالحظ�ت :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70445

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004299 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : اأحمد علي �سعد ال�سقطري  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي  
املنفذ م�سرف ال�س�رقة الإ�سالمي

يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله. 
ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 
املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب  تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال 

الر�سوم وامل�س�ريف : 484346.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

عمايل      AJCEXCILABS2022 /0003643 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : بالد الرافدين ملق�ولت الن�س�ءات املعدنية ذ م م  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي  
املنفذ �س�مويل ت�كو اينوو ، اجلن�سية ك�مريوين ،  يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله. 

ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
الر�سوم  �س�مال  الكلي  املجموع   : ك�لآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب�   ، لذلك 

وامل�س�ريف : 21078.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�س�ر  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف 
يوم� من ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0004113 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : حممد عبد الغفور مالحي  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي  
املنفذ علي ح�سن حممد ال�سع�يل ، اجلن�سية الإم�رات العربية املتحدة

يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله. 
ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف : 65681.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - را�شد عبداهلل جمعه مبارك  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004399/ 

اإىل املحكوم عليه : را�سد عبداهلل جمعه مب�رك 
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ هبه عبد العظيم علي ابراهيم ، اجلن�سية �سوداين  
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومب� 
ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي :

املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 56287  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0004083 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايه دي بي �سي ملق�ولت ال�سي�نة الع�مة - ذ م م  
جمهول حمل الإق�مة  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/11/7 بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت 
عجم�ن الإحت�دية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
5( �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� 
ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/10/24 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعلن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIINJ2022 / 0006345 م�شتعجل 
اىل املدعي عليه : عبدالعزيز بن �س�لح بن حممد اخلليفة �سعودي اجلن�سية

 / املتحدة  العربية  الإم�رات  علي  األ  اأحمد  زم�ن  حممد  يو�سف  املدعي  ب�ن  نعلمكم 
اجلن�سية - قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة 0.0

لذا يجب عليكم احل�سور ام�م حمكمة ال�س�رقة الإحت�دية ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
دف�ع  من  لديكم  م�  لتقدمي   8.00 ال�س�عة   2022/11/8 املوافق  الثالث�ء  يوم 
وم�ستندات ، ويف ح�لة عدم ح�سوركم او اإر�س�ل وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة 

�ستب��سر الإجراءت الق�نونية يف غي�بكم.
حرر بت�ريخ 2022/10/25 - حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سع�دة املتع�ملني

حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

دبي  - جزئي  جتاري   2022/ يف الدعوى رقم 1976 
املدعي عليه / ات�س �سي بي تر�ست ال�ستثم�ر �س ذ م م

العنوان : جمهول حمل الق�مة
نحيطكم علم� انه مت انتدابن� كخبري ح�س�بي ب�لدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من املدعي / عبدالعزيز 

علي عبداهلل علي حممد ق��سم ا�سكن�ين
املوافق  الثنني  يوم  واملقرر عقده  اجتم�ع اخلربة  ق�نون� بح�سور  او من ميثلكم  ف�نتم مكلفون  وعليه 

ظهرا   12:30 ال�س�عة   31/10/2022
املوؤيدة  امل�ستندات  ك�فة  واإر�س�ل  ب�خلبري  اخل��س  املحمول  اله�تف  طريق  عن  معن�  التوا�سل  يرجى 
لدف�عكم ب�لدعوى عن طريق الربيد اللكرتوين علم� ب�أنه يف ح�ل تخلفكم عن احل�سور ف�إن اخلربة 

�ستب��سر اعم�له� وفق� لل�سالحي�ت املخولة له� ق�نون�. 
missnahed@hotmail.com : لال�ستف�س�ر الت�س�ل ب� 6317417-050 / المييل

اخلبري احل�شابي / ناهد ر�شاد حممد

اإعلن اإجتماع خربة 
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العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
انذار عديل بالن�شر

رقم )151306/2022(
املخطرة : انفينتي كون�سبت �س ذ م م

املخطر اإليه� : جمموعة �سرك�ت ب�ري�س غ�لريي )�س . ذ. م. م(
وقدرة  ذمتكم  يف  املرت�سده  املبلغ  قيمه  �سداد  اإىل  ب�مل�س�رعة  نخطركم 
وثم�نية  و�ستم�ئة  الف  وع�سرون  واربعة  )م�ئت�ن  درهم   224،678.00
و�سبعون درهم( وذلك يف موعد غ�يته خم�سه اي�م من ت�ريخ اعالنكم بهذا 
للمط�لبه  الق�س�ء  اىل  اللجوء  اىل  املخطره  ت�سطر  �سوف  وال  الخط�ر 
من   %9 الق�نونيه  الفوائد  اىل  ب�ل�س�فه  املذكور  املبلغ  ل�سداد  ب�لزامكم 

ت�ريخ ال�ستحق�ق و حتى ت�ريخ ال�سداد الت�م.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن بالن�شر )2022/151303(

يف االإنذار العديل رقم )2022/1/292381(
املنذرة : الوج لتج�رة مواد البن�ء �س.ذ.م.م

املنذر اإليه : حممد �سعب�ن �سيد حممد- م�سرى اجلن�سية )جمهول حمل الإق�مة(
املو�سوع / اإعالن ب�لن�سر يف اإنذار عديل رقم )292381 /1/ 2022(

ان املنذرة تنذر / املنذر �سده ب�أن يوؤدي له� ب�لت�س�من والتك�فل مع كال من 1- موؤ�س�سة 
وقدره  مبلغ  ال�سحي  دربول  على  احمد  الرحمن  عبد   -2 البن�ء  ملق�ولت  الق�سي�س 
خالل  وذلك  درهم(   ع�سر  وثم�نيه  وم�ئة  الف  وخم�سون  )ثم�نية  درهم(   58،118(
الإجراءات  ك�فة  ب�تخ�ذ  نقوم  �سوف  وال  الإنذار،  هذا  ا�ستالمه  ت�ريخ  من  اأي�م  خم�سة 
وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  واإلزامكم  �سدكم  اداء  امر  ا�ست�سدار  فيه�  مب�  املن��سبة  الق�نونية 

والف�ئدة الق�نونيه والتعوي�س املن��سب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف  الدعوى رقم UAQCFICIPOR2022/0000586 جتاري )جزئي(   

اإىل املدعي عليه : عبداهلل اإ�سم�عيل علي  
جمهول حمل الإق�مة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/11/14 بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت 
رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحت�دية  القيوين  اأم 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  الدعوى( 
الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اي�م 
بو�سفك   - اعاله  رقمه�  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  ت�ريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/10/26 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70533
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يو�شف ابراهيم للمقاوالت ذ م م  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004352/ 

اإىل املحكوم عليه : يو�سف ابراهيم للمق�ولت - ذ م م - العنوان : ال�س�رقة كرني�س البحرية بن�ية بن ر�سيد 
�سقة رقم 1102 ه�تف 0544422746 - 0504616777

حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 
م م ميثله / حممد عوي�س وكيال عنه / حممد �سالح حممد  ذ  والديكور  بر�ستيج لالث�ث  املنفذ م�سنع 

خليفة - يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 

املطلوب تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 33133.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�أنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  ف�إن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف ح�لة تخلفك  املحكمة  اأم�م   - ال�س�عة   -

التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
دعوة اجتماع خربة ومعاينة
ال�س�دة / �سركة رم�س�ن العي�سوي للمق�ولت - مدعي علية

ب�لأ�س�رة ايل التكليف ال�س�در لن� من حمكمة ال�س�رقة التج�رية كخبري هند�سي يف 
 / املدعي  من  �سدكم  املق�مة  ال�س�رقة   - م�ستعجلة   2022/  6500 رقم  الدعوي 

م�سنع بر�ستيج لالأث�ث والديكور.
ندعوكم حل�سور الجتم�ع واملع�ينة يف امل�سروع مو�سوع الدعوي وذلك يوم الثالث�ء 
املوافق 2022/11/1 م ال�س�عة احل�دية ع�سر �سب�ح� وعليه انتم مكلفون ب�حل�سور 
ب�لدعوي ويف ح�لة عدم  امل�ستندات اخل��سة  ك�فة  بوكيل معتمد ومعكم  اأو  �سخ�سي� 

ح�سوركم �سن�سري يف الأجراءات وفق تكليف املحكمة
اخلبري الهند�شي املنتدب 
دكتور مهند�ض/ ح�شام الدين حممد ح�شنني

اإعلن اإجتماع خربة 

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 6061 ل�شنة 2022 جتاري جزئي - ال�شارقة
املعلن اإليه : املدعى عليه / �س�مل خمي�س عبد اهلل مفت�ح - اإم�رتي اجلن�سية.

   2022 ل�س�نة   6061 رق�م  ال�دعوى  ف�ي  الفني�ة  الق�س��ئية  اخلب�رة  اجتم��ع  حل�س�ور  م�دعو  اأن�ت 
جت��ري جزئي - ال�س�رقة، املق�م�ة م�ن بنك اأبو ظبي التج��ري )بنك الحت�د الوطني �س�بق�( �س�دكم 
اأم��م خبي�ر ال�دائرة امل�سرفية الكلي�ة ال�دكتور/ ح�سني خليل ال�سم�سي، ي�وم الربع�ء املواف�ق  وذل�ك 
02/11/2022 ف�ي ال�س��عة 01:00 الواح�دة ظه�را، وذل�ك ف�ي مق�ر مكت�ب اخلبي�ر، وعنوان�ه : 
اإم�رة ال�س�رقة - مدين�ة ال�س��رقة - كورني�س بحرية خ��ل�د - بع�د ف�ن�دق كورني�س ال�س�رقة )هلت�ون 
�س�بق�( - فرع بنك امل�سرق )�س�بق�( - برج �سعيد الغفل�ي )B( املدخل اخللفي - الط�بق الأول - مكتب 
رقم )102( ح�سني ال�سم�سي حم��سبون ق�نونيون. م�ع ت�ق�دي�م ك��ف�ة امل�ستندات واملذكرات اخل��س�ة 
ه�تف  على  التوا�س�ل  او   hussain@mashoora.ae الإلكرتون�ي  الربيد  عل�ى  ب��ل�دعوى 

065582999  -  0551750005
خبري الدائرة امل�شرفية الكلية     
الدكتور / ح�شني خليل ال�شم�شي

 hussain@mashoora.ae : بريد اإلكرتوين

اإعلن اإجتماع خربة 

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70197
اإعلن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر

دبي  حمكمة  قبل  من  مكلف�ً  ح�س�بي�ً  خبرياً  �سويدان  بن  خمي�س  وليد   / اأن�  ب�سفتي 
ق�ررن��  ق�د  ف�إنن��  الدعوي رقم )2022/1979( جت�ري جزئي.  ب�إجراء اخلربة يف 
دع�وة املدعي عليه� / �سبيكون �س ذ م م م�ن اأج�ل احل�سور اإيل مقر مكتبن�� ب��س�فته� 
اأو من ميثله� ق�نون�ً ب�سفته� : املدعي عليه� يف الدعوي املذكورة ب�لرقم  ال�سخ�سية 
اأعاله. واملق�مة من قبل املدعية : ع�س�م قب�ين للتج�رة �س.ذ.م.م. )ح�لي�( موؤ�س�سة 
بن�ية  يف  الك�ئن  مكتبن�  مقر  اإىل  للح�سور  وذلك  )�س�بق�ً(  للتج�رة  قب�ين  ع�س�م 
 -  604 رقم  مكتب  ني�س�ن  وك�لة  خلف   - بور�سعيد  �س�رع   - الذهبي  الأعم�ل  مركز 
املوافق  الق�دم  2208804-04 وذلك يوم اجلمعة   : 2208803-04 - ف   : ت 

. )am 10  :30( �سب�ح�ً  والن�سف  الع��سرة  ال�س�عة  مت�م  يف   28/10/2022
خبري ح�شابي / وليد خمي�ض بن �شويدان 

قيد رقم : 141

اإعلن اإجتماع خربة 
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العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
  اإعلن �شطب قيد

 : )اجلن�سية  يف  ب��ي  ادف���ي��زرز  ريكفري  �سركة  ال�����س���دة/  ب���أن  القت�س�د  وزارة  تعلن 
هولندا(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف ام�رة دبي )العنوان : �س�رع 
ال�سيخ زاي��د - برج ال�سالم - �س ب 116759( واملقيدة حتت رقم )4007( يف �سجل 

ال�سرك�ت الأجنبية ب�لوزارة.
وتنفيذاً لأحك�م الق�نون الحت�دي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �س�أن ال�سرك�ت التج�رية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �س�ن اعتم�د دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومك�تب املن�س�آت املوؤ�س�سة ب�خل�رج واملن�طق احلرة ب�لدولة.
يرجى من ال�س�دة اأ�سح�ب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا ب�عرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميع�د ل يتج�وز �سهر من ت�ريخ الن�سر على العنوان الت�يل:
وزارة القت�ساد / ادارة الت�سجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي   

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

دائرة الت�سجي�ل العق�ري  ال�س�رقة
تعلن دائرة الت�سجيل العق�ري ب�ل�س�رقة ب�أن ال�سيد / يو�سف 
علي �سعيد عبود النقبي قد تقدم بطلب ا�ستخراج بدل ف�قد 
عن �سند امللكيه اخل��س ب�لقطعه رقم )228 ملك( مبنطقة 
)حي�وة / خورفك�ن( امل�سجله لدين� ب�إ�سم ال�سيد : علي �سعيد 
عبود فعلى كل من له دعوى اأو اعرتا�س التقدم به اإىل دائرة 
ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  خم�سة  خالل  العق�ري  الت�سجيل 

هذا الإعالن.
 مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري

70349
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عربي ودويل

ري�سي  اخ��ت��ي��ار  مت 
������س�����ون�����اك, وزي�����ر 
ال�سابق  اخل���زان���ة 
بوري�ض  حكومة  يف 
ج��ون�����س��ون, م��ن قبل 
خلًفا  امل��ح��اف��ظ��ني 
التي  ت��رو���ض,  لليز 
ا���س��ت��ق��ال��ت ب��ع��د 44 
يوًما فقط من توليها 
كرئي�ض  امل��ن�����س��ب, 
جديد لوزراء اململكة 

املتحدة.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ــــس  ــــ� ــــي رئ
ـــــــــوزر�ء  �ل
�جلـــــديـــــد 
ا  �أي�شً مطالب 
بــالــنــجــاح يف 
حزب  توحيد 
�ملــحــافــظــني 
ــم  ــش ــ� ــق ــن �مل

يـــــلـــــقـــــب 
ــد  ــي ــش ــ� ـــ»�ل ب
ــف«  ــي ــظ ــن �ل
ــل  ــب مــــــن ق
�ل�شحـــافـة، 
�أو م�شـــت�شــار 
ــب  ــر�ئ ــش ــ� �ل
ـــة  ـــي ـــال ـــع �ل

توحيد املح�فظني خلفه من مه�مه اجلديدة

ري�سي �سون�ك رب�ن بريط�ني� اجلديد

ري�سي �سوناك:

خم�شة �أماكن �شنعت رئي�س وزر�ء بريطانيا �جلديد...!

ال�س�عد”  “النجم  و���س��ل  اذن،   
حلزب املح�فظني اإىل القمة بعد 
عودة  خ�طفة.  �سي��سية  م�سرية 
خم�سة  خ����الل  م���ن  ال�������وراء،  اىل 
ال�سوء  ت��ل��ق��ي  رم����زي����ة،  اأم�����ك����ن 
الزعيم  و���س��خ�����س��ي��ة  م�����س���ر  ع��ل��ى 

الربيط�ين اجلديد.

 1 -الهند
اجل������دي������د حل����زب  ال�����زع�����ي�����م     
“غري  زعيم  اأول  ه��و  املح�فظني 
املتحدة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  اأبي�س” 
الأ�سل  يف  ع�ئلة  وم��ن  هندو�سي 
�سون�ك  ري�����س��ي  اأدى  ال��ه��ن��د،  م��ن 
اليمني على به�ج�ف�د -جيت�، وهو 
ن�س هندو�سي مقد�س، عندم� مت 
انتخ�به ن�ئب�ً. لكن رئي�س الوزراء 
الهند:  اأب��ًدا يف  اجلديد مل يع�س 
 1930 اأج���داده ع���م  فقد تركه� 
امل�ستعمرات  يف  اأوًل  ل��ي�����س��ت��ق��روا 
الربيط�نية يف �سرق اإفريقي�، ثم 
 ،1960 ع���م  املتحدة  اململكة  يف 

بعد عملي�ت ال�ستقالل.
الع�م،  ال��ط��ب  يف  خمت�س  وال����ده 
رئي�س  يعترب  �سيدلنية،  واأّم����ه 
ن��ت���ج��� خ�ل�س�  ال�����وزراء اجل��دي��د 
ال�ستعم�رية  ل���الإم���رباط���وري���ة 
الرغم  على  ول��ك��ن  الربيط�نية. 
اإىل  ب���لن��ت��م���ء  “اعتزازه”  م��ن 
ع���ئ��ل��ة م���ه����ج���رة، ف��ق��د اأك�����د اإنه 
املثري  الت��ف������������������������ق  ���س��������������������ي��وا���س��ل 
اإليه  ل��ل��ج��دل ال���ذي مت ال��ت��و���س��ل 
ط�لبي  اإدارة  ب�����س���أن  روان�����دا  م��ع 

اللجوء.
عالق�ت   ��� اأي�����سً ���س��ون���ك  لري�سي 
زوجية مع الهند: زوجته، اأه�س�ت� 
م��ورت��ي، اب��ن��ة اأح���د اأغ��ن��ى اأثري�ء 
�سركة  ع�ئلته�  اأ���س�����س��ت  ال���ب���الد. 
متعددة  �سركة  وه��ي  انفو�سي�س، 
تكنولوجي�  خل��دم���ت  اجلن�سي�ت 
امل�����ع�����ل�����وم������ت. وت����ب����ل����غ ال��������رثوة 
يقرب  م���  ل��ل��زوج��ني  ال�سخ�سية 

من 730 مليون جنيه.

وين�س�سرت,  جامعة  من   -  2
مدر�سة النخبة العامة,
 اإىل جولدمان �ساك�ض

ال�سي��سيني  م���ن  ال���ع���دي���د  م��ث��ل 
الربيط�نيني، تلّقى ري�سي �سون�ك 
“مدر�سة  يف  ت��ع��ل��ي��م��ه  م���ن  ج����زء 
وين�س�سرت  ج�معة  وه��ي  ع�مة”، 
ومت�بع�  وامل���ك���ل���ف���ة.  امل����رم����وق����ة 
التحق  ال�سرفية”،  “دورته 
ب��ج���م��ع��ة اأك�����س��ف��ورد، ح��ي��ث در�س 
والفل�سفة،  وال�سي��سة  القت�س�د 
اإدارة  م�ج�ستري  على  ح�سل  ث��م 

�ست�نفورد،  ج�معة  م��ن  الأع��م���ل 
حيث التقى بزوجته.

فتحت هذه ال�سه�دة اأم�مه اأبواب 
بنك ال�ستثم�ر جولدم�ن �س�ك�س 
امل�لية،  ال�سن�ديق  م��ن  وال��ع��دي��د 
حيث ق�د حي�ته املهنية كم�سريف 

بني 2000 و2015.

-ريت�سموند, يورك�ساير  3
���س��ون���ك لأول مرة  ري�����س��ي  ظ��ه��ر 
عندم�   ،2015 ع�����م  ���س��ي������س��ًي��� 
مت ان���ت���خ����ب���ه ن����ئ���ًب���� ع����ن ح���زب 
ريت�سموند  ع�����ن  امل����ح�����ف����ظ����ني 
انتخ�بية موالية  دائرة  )يورك(. 
املك�ن  ق���رن،  طيلة  للمح�فظني 
ل��ت��م��ري��ر م��ر���س��ح م�سقط  امل��ث���يل 
امللقب  ال�س�ب،  ل��ه. لكن  ل خ��ربة 
ديلز”،  ي��ورك�����س���ي��ر  “مهراج�  ب��� 
ت����أك���ي���د ذات������ه هن�ك  مت���ك���ن م����ن 
ع�م  كبري  بف�رق  انتخ�به  واأع��ي��د 

.2017
يف ن���ف�������س ال�����وق�����ت، ه����و م���داف���ع 
ق�����وي ع����ن ال��ربي��ك�����س��ي��ت، ال����ذي 
“احلرية”  ل�  مرادف��������  فيه  يرى 
الحت�د  مواجهة  يف  و”املرونة” 
ي��ع��ت��رب حم�ئًي�  ال����ذي  الأوروب������ي 

للغ�ية.
ُيلقب  ب�������داأ  ال�������ذي  ال�������س���خ�������س   
حل���زب  ال�������س����ع���د  “النجم  ب������ 
املح�فظني” وا�سل م�سريته من 
حكومة  اإىل  الن�����س��م���م  خ����الل 
ترييزا م�ي الث�نية ع�م 2018، 
قبل اأن يتم تعيينه وزير اخلزانة 
م���ن ق��ب��ل ب��وري�����س ج��ون�����س��ون يف 

-وا�ستمر  ل��ل�����س��رك���ت  ك��م�����س���ع��دة 
ط��ي��ل��ة ع����م ت��ق��ري��ًب���. وم���ع ذلك، 
ف�إن �سعبيته اآخ������ذت يف الرتاجع، 
التي  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  ب��ي��ن��م��� 
خ��رج��ت ح��دي��ًث������������������ م���ن ك��وف��ي��د-
ك�ن  “مهم�  منط���ق  وم���ن   19
تكلفة  يف  اأزم���ة  ت��واج��ه  الثمن”، 
ب�سبب  للهجوم  تعر�س  املعي�سة. 
حذائه برادا ومظهره كربجوازي 
“دي�سي  ب�����  ي��ل��ق��ب  ج�������ًدا،  ك���ب���ري 
النظيف”  “ال�سيد  اأو  ري�سي”، 
م�ست�س�ر  اأو  ال�سح�فة،  قبل  من 
املنف�سل  الع�لية”  “ال�سرائب 
عن الواقع، من جهة اأخ��رى ك�ن 
حلزب  ال�س�عد”  “النجم  على 
ف�سيحة  م���واج���ه���ة  امل��ح���ف��ظ��ني 
���س��ري��ب��ي��ة، ب��ع��د ال��ك�����س��ف ع���ن اأن 
زوج���ت���ه ل ت���دف���ع ال�����س��رائ��ب يف 
دخله�  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  امل���م���ل���ك���ة 

املكت�سب يف اخل�رج.
ويف مواجهة ب�رتي غيت -ف�سيحة 
نظمت  التي  اخلمرية  ال�سهرات 
الوب�ء  اأثن�ء  يف حكومة جون�سون 
امل���ل��ي��ة يف  وزارة  م���ن  -ا���س��ت��ق���ل 
�سجة  حم���دث����   2022 ي��ول��ي��و 
ب��وري�����س جون�سون  ل��دف��ع  ك��ب��رية 
للمغ�درة. مر�سح للخالفة، خ�سر 
الن��ت��خ���ب���ت ام����م ل��ي��ز ت��رو���س يف 

يوليو 2019.
-وزارة اخلزانة  4

ب���ل��ك���د ب��ع��د خ��م�����س ���س��ن��وات من 
انتخ�به ن�ئب�ً لأول مرة، مت تعيني 
للخزانة،  وزي����راً  ���س��ون���ك  ري�����س��ي 
وه��و م��� ي��ع���دل وزي��ر امل�لية، من 
ق��ب��ل ب��وري�����س ج��ون�����س��ون يف 13 
�سريعة،  ترقية   .2020 فرباير 
مت احل�سول عليه� مق�بل تقييد 
بوجو  ك���ن  حينه�،  �سالحي�ته: 
الك�مل على  الإ���س��راف  يرغب يف 
اع����داد امل��ي��زان��ي��ة، ب���لإ���س���ف��ة اإىل 
برن�مج النفق�ت امل�ستقبلية. غري 
معروف لع�مة الن��س، ك�ن ُينظر 
اإىل ري�سي �سون�ك للوهلة الأوىل 
ع��ل��ى اأن����ه دم��ي��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء، 

وخ�ل من اأي �سلط�ت حقيقية.
���س��رع���ن م���� غ����رّي فريو�س  ل��ك��ن 
وزير  وجد  الو�سع:  كوفيد-19 
مقدمة  يف  نف�سه  ال�����س���ب  امل���ل��ي��ة 
الإنف�ق  �سنبور  وف��ت��ح  اجل��ب��ه��ة، 
ع��ل��ى ن��ط���ق وا����س���ع، ع��ل��ى الرغم 
امل��ح���ف��ظ بخ�سو�س  ن��زوع��ه  م��ن 

امليزانية.
 وق�������د اأ�������س�������د ال����ربي����ط�����ن����ي����ون 
�سواء  ح����د  ع���ل���ى  وامل���ح����ف���ظ���ون 
و�سعه  ال��ذي  ال��ط��وارئ  بربن�مج 
ا�سرتليني  جنيه  ملي�ر   300-

�سبتمرب.
�سرتيت داونينغ   -10  5

ال�س�بق  امل�����س��ت�����س���ر  ت��ع��ي��ني  ي��ت��م 
رئي�ًس� لوزراء اململكة املتحدة من 
قبل امللك ت�س�رلز الث�لث، بعد اأن 
مت اختي�ره كزعيم من قبل حزب 
ت�سويق  ب��دون  خي�ر  املح�فظني. 
ك��ب��ري، لأن���ه ال��وح��ي��د ال���ذي جمع 

100 توقيع �سرورية للرت�سح.
“حت�سني   يف  رغ���ب���ت���ه  م������وؤك������دا 
الق���ت�������س����د  وت����وح����ي����د  احل����زب  
”، ا�ستهر �سون�ك  وخدمة  البلد 
ب��ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ع��م��ل وح����ذره يف 
اأكد  ت��رو���س،  ليز  اأم����م  امليزانية: 
ع����دم خ��ف�����س ال�������س���رائ���ب م���� مل 
الت�سخم،  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  ت��ت��م 
ال����ذي ارت��ف��ع اإىل م��� ي��ق��رب من 
اأرثوذك�سية  مق�ربة  ب�مل�ئة.   10
ل��ل��م��وازن��ة ت��ط��م��ئ��ن الأ�����س����واق يف 
القت�س�دية  ال��ور���س���ت  اأن  ح��ني 
واإذا ظل  ك��ث��رية.  ت��ن��ت��ظ��ره  ال��ت��ي 
م�  ح��د  اإىل   ��� غ���م�����سً الآن  ح��ت��ى 
اأنه  ب�س�أن برن�جمه، فمن املتوّقع 
�سيعلن عن تخفي�س�ت يف الإنف�ق 
اأجل  ال�سرائب من  وزي���دة  الع�م 
القت�س�دية  الأزم�������ة  م��ع���جل��ة 
اململكة  يف  الكربى  والجتم�عية 

املتحدة.
 � �سيتعني على رئي�س الوزراء اأي�سً
حزب  خلفه  يوّحد  ان  يف  النج�ح 
، الذي اخت�ر  املنق�سم  املح�فظني 
غ�سون  يف  اخل�م�س  زعيمه  للتو 
غ�سون  يف  وال���ث����ين  ���س��ن��وات،   6

�سهرين.

على الرغم من اعتزازه بالنتماء اإىل عائلة مهاجرة, 
�سيوا�سل التفاق مع رواندا ب�ساأن اإدارة طالبي اللجوء

مناظرة تلفزيونية يف بن�شلفانيا قبل �نتخابات حا�شمة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

تواجه املر�سح�ن لع�سوية جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
يف ولية بن�سلف�ني� الثالث�ء خالل من�ظرة تلفزيونية 
عليه�  �ستعتمد  انتخ�ب�ت  من  اأ�سبوعني  قبل  واح��دة 

على الرجح الأغلبية يف هذا املجل�س.
ت��ب���دل ال��دمي��وق��راط��ي ج���ون ف��ي��رتم���ن مل���دة �س�عة 
النجم  اجل��راح  اأوز،  حممد  اجلمهوري  مع  النق��س 
بن�سلف�ني�،  الن�خبني يف  اإقن�ع  اأجل  التلفزيوين، من 
امل��ع��روف��ة مب��راك��زه��� احل�����س��ري��ة الكبرية  ال���ولي���ة 

و�سن�ع�ته� املرتاجعة.
ا�ستطالع�ت  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ت��ق��دم  الأول  ك����ن  اذا 

اأوز  اأن  اإل  النتخ�بية،  احلملة  ف��رتة  ملعظم  ال���راأي 
متكن من حت�سني مواقعه قبل انتخ�ب�ت 8 ت�سرين 
الث�ين نوفمرب. بح�سب املخططني ال�سرتاتيجيني 
من الطرفني، ف�ن احلزب الذي �سيفوز يف انتخ�ب�ت 
بن�سلف�ني� �سيحظى ب�أغلبية يف جمل�س ال�سيوخ الع�م 
املقبل. جون فيرتم�ن، خريج ج�معة ه�رفرد ورئي�س 
ب��ل��دي��ة ���س���ب��ق مل��ن��ط��ق��ة ت�����س��ررت ب�����س��دة م���ن تراجع 
يف  منه�  ع�نى  دم�غية  �سكتة  من  يتع�فى  ال�سن�عة، 
ايج�د كلم�ته  اأي�ر/م�يو ول يزال يواجه �سعوبة يف 

بح�سب الأطب�ء.
لب��سه  ال��ذي تخلى عن  ه��ذا اخلم�سيني  اعتذر  وق��د 
الري��سي لكي يرتدي بدلة وربطة عنق، قبل املن�ظرة 

عن الكلم�ت التي قد يفوته� قبل اأن ينتقد خ�سمه. 
التلفزيون،  ع��ل��ى  ف��ي��ه���  ي��ظ��ه��ر  م���رة  ك���ل  “يف  وق�����ل 
ب�س�أن  الن�خبني  بت�سليل  اأوز  حممد  متهم�ً  يكذب” 

ح�لته ال�سحية.
اجل�����راح ال��ن��ج��م ال�����ذي ك�����ن ي���دي���ر ب��رن���جم��� طبي� 
�سهريا لفرتة طويلة، اتهم بدوره فيرتم�ن ب�عتم�د 

“مواقف متطرفة ت�سر ب�جلميع«.
الذي  ت��رام��ب  دون���ل��د  ب��دع��م  ال�ستيني  اأوز  يحظى 

يحتفظ بنفوذ كبري لدى الن�خبني اجلمهوريني.
رك����زت امل��ن���ق�����س��ة ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى م��وا���س��ي��ع ح��سمة 
ل��الن��ت��خ���ب���ت م��ث��ل الق��ت�����س���د واجل���رمي���ة، وا�ستند 
بداية  منذ  الن�خبني  لدى  �سورتهم�  اىل  املر�سح�ن 

احلملة: جون فيرتم�ن كمدافع عن الطبقة الع�ملة 
من قلب اأمريك� وحممد اأوز على امل�سرح ام�م ماليني 

امل�س�هدين.
الت�سريعية احل��سمة  النتخ�ب�ت  اأ�سبوعني من  قبل 
لولية جو ب�يدن، يبدو اجلمهوريون يف و�سع جيد 
اأغلبيته يف  ال��دمي��وق��راط��ي م��ن  ال��رئ��ي�����س  حل��رم���ن 

الكونغر�س.
النواب  جمل�سي  على  ال�سيطرة  خ�����س���رة  و�ست�سكل 
وال�سيوخ يف 8 ت�سرين الث�ين نوفمرب هزمية كربى 
للرئي�س الأمريكي الذي ك�ن ا�ستف�د يف ا�ستطالع�ت 
الراأي حتى وقت قريب من حت�سن قو�سته ال�سعوب�ت 

القت�س�دية لأمريك�.

تبلغ الرثوة ال�سخ�سية للزوجني
م��ا يقرب من 730 ملي�ون جني�ه

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• مارك كي�شلمان

اإذا  �سلطته  اجل��م��ه��وري  احل���زب  �سي�ستخدم  كيف 
اأحد  على  ب�ل�سيطرة  تقريًب�،  موؤكد  هو  كم�  ف���ز، 
انتخ�ب�ت  يف  ك��ل��ي��ه��م���  اأو  ال��ك��وجن��ر���س  جم��ل�����س��ي 
م�  �سّهله  -جن����ح  نوفمرب  يف  الن�سفي  التجديد 
و�سفته يف م��ك���ن اآخ���ر ب���أن��ه ان��ق��الب ق���ن��وين  -1 
الأمريكي  ال��ن��ظ���م  يجعل  ال��ع���دي��ة،  الأوق�����ت  ؟ يف 
التع�ي�س طريق�  ال�سلط�ت من ح�لة  للف�سل بني 
م�����س��دودا و���س��ل��ال. لكن ه��ن���ك خم����وف ه��ذه املرة 
�سي�ستخدم  ج��وه��ري��ة:  �ستكون  النتيجة  اأن  م��ن 
الكوجنر�س لي�س فقط  اجلمهوريون �سلطتهم يف 
لإع�دة   � اأي�سً ولكن  الرئ��سية،  امل��ب���درات  لعرقلة 
رجعية  اجت���ه���ت  يف  الأمريكية  ال�سي��سة  ت�سكيل 

وميينية متطرفة وغري دميقراطية.
احل�يل  ال�سي��سي  الو�سع  ت�سوير  يتم  م���  غ�لًب� 
ال�ستقط�ب احلزبي،  اأمريك� من خالل �سورة  يف 
نتيجة اجنراف احلزبني نحو التطرف ال�سي��سي. 
مل��� يحدث.  وم��ع ذل��ك، ف���إن ه��ذا يعك�س �سوء فهم 
م�  ح��د  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب  بينم� حت���ول 
حزًب�  ال��ق��دمي  الكبري  احل��زب  اأ�سبح  الي�س�ر،  اإىل 
مي��ي��ن��ًي��� رادي��ك���ل��ًي��� ان��ت��ه��ك امل��ع���ي��ري والإج������راءات 
الدميقراطية برف�س نت�ئج النتخ�ب�ت وامل�س�ركة 
يف حرك�ت التمرد. وتعلق ال�سحفية جينيفر روبن 
ق�ئلة: “لي�س هن�ك ا�ستقط�ب عندم� يعرتف اأحد 
الطرفني بنت�ئج انتخ�ب�ت دميقراطية والآخر ل 
اجلمهوري   للحزب  تطرف  اإن��ه  ب��ذل��ك...  يعرتف 

 .  2-
يف نف�س الوقت، تبّنى احلزب اجلمهوري �سي��س�ت 
اجتم�عية واقت�س�دية عن�سرية ومع�دية لالأج�نب 
التحول  اأن  من  الرغم  وعلى  للمثليني.  ومع�دية 
كبري  اإىل حد  �سبق  قد  للحزب  املتطرف  اليميني 
اأنه ت�س�رع  اإل  ال�سي��سي لدون�لد ترامب،  ال�سعود 
منذ انتخ�به ع�م 2016 وو�سل اإىل اآف�ق جديدة 
اأع��م���ق ج��دي��دة( منذ هزميته  اإىل  ب���لأح��رى  )اأو 
ع�م 2020 - 3 . ومن ال��وارد حدوث املزيد من 
ردود الأفع�ل وردود الفعل العك�سية بعد انتخ�ب�ت 
ال���ت���ج���دي���د ال��ن�����س��ف��ي، ع���ن���دم���� ي��ك��ت�����س��ب احل����زب 
ي�سبح  وعندم�  ك��ب��رية،  اإ�س�فية  ق��وة  اجل��م��ه��وري 
الكوجنر�س  مر�سحي  لأن  ورجعية  تطرف�ً  اأك��رث 
ف�����زوا م���وؤخ���ًرا يف  ال��ذي��ن  امل��ت��ط��رف��ني،  اليمينيني 
�سد  اجل��م��ه��وري  للحزب  التمهيدية  النتخ�ب�ت 

�س�غلني اأقل تطرف�ً �سيتم انتخ�بهم.
اأي  على  ال�سيطرة  اجلمهوري  احل��زب  ت��وىل  واإذا 
نوفمرب،  يف  كليهم�  اأو  الكوجنر�س  جمل�سي  م��ن 

فيمكن توقع تطورات خمتلفة.
ب�يدن  ال��رئ��ي�����س  م���ب����درات  م��ن��ع  خ���الل  م��ن  اأوًل، 
التي  للتحدي�ت  والت�سدي  املن�خ  لتغرّي  للت�سدي 
ال��ع���م��ة واحلوكمة  ت��واج��ه الق��ت�����س���د وال�����س��ح��ة 
الدميقراطية، ف�إن احلزب اجلمهوري �سيوؤدي اإىل 
مل� تبقى من فرتة  الأزم���ت اخلطرية  تف�قم هذه 

وليته.
ث���م، ���س��ي��ت��ج���وز ن��ف��وذ احل���زب اجل��م��ه��وري عرقلة 
و�سيكت�سب  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ني.  م����ق����رتح�����ت 
ت�سكيل  لإع���دة  نفوًذا  الكونغر�س  يف  اجلمهوريون 
امليزانية  م��ف���و���س���ت  خ����الل  ال��ع���م��ة  ال�����س��ي������س��ة 

ب���ي��دن مط�لب  ال��رئ��ي�����س  رف�����س  )اإذا  ال�����س��ن��وي��ة. 
ورف�س  امل��ت��ط��رف،  اليميني  اجل��م��ه��وري  احل���زب 
امليزانية،  على  املوافقة  الأق��ل  على  واح��د  جمل�س 
احلكومية.  الأن�سطة  م��ن  الكثري  اإي��ق���ف  ف�سيتم 
اخ��ت���ر احل���زب اجلمهوري  اإذا  ذل���ك،  ع���الوة ع��ل��ى 
الفيدرالية،  احلكومة  دي��ون  �سقف  رف��ع  مع�ر�سة 
اإف����ال�����س احلكومة  ����س���ي���وؤدي  ق�����دت����ه،  ي���ه���دد  ك��م��� 
المريكية الن�جت عن ذلك اإىل حدوث اأزمة م�لية 

غري م�سبوقة يف الولي�ت املتحدة والع�مل.
التي �سيطلبه�  ال�سي��سية  التغيريات  اأن��واع  م� هي 
احلزب اجلمهوري؟ الوثيقة ال�س�درة يف �سبتمرب 
جمل�س  يف  اجلمهوريني  ال��ق���دة  قبل  من   2022
اأمريك�”،  جت������ه  “اللتزام  ب���ع���ن���وان  ال�����ن�����واب، 
ت�����س��رد اأول����وي�����ت احل�����زب. ي��ف��ت��ق��ر ال��ربن���م��ج اإىل 
داخل  الن��ق�����س���م���ت  ب�سبب  ملمو�سة،  م��ق��رتح���ت 
اأولوي�ت  م��ن  ال��ع��دي��د  ولأن  اجل��م��ه��وري  احل����زب 
اجلمهوريني ل حتظى ب�سعبية كبرية، منه� قيود 
الإجه��س اجلديدة، و�سي��س�ت الهجرة ال�س�رمة، 
والتخفي�س�ت  التن�زلية  ال�سريبية  وال�سي��س�ت 
اجلذرية يف الإنف�ق الجتم�عي. لكن هن�ك هدف 
واح���د ي��ك��ون ف��ي��ه احل���زب ���س��دي��د ال��و���س��وح. فكم� 
ف�إن  جونيور،  دي��ون  جي  اإي  الكرونيكور  يالحظ 
“ملتزمون ح��ًق��� بجعل  ق����دة احل���زب اجل��م��ه��وري 
بعب�رة  فيه�”،  رحمة  ل  معركة  �س�حة  وا�سنطن 
اأخرى، �سي�ستخدم احلزب �سلطته الكبرية ملت�بعة 

�سي��سة الأ�سواأ.
من املرجح اأن يرف�س جمل�س ال�سيوخ حتت هيمنة 
من  للعديد  ب�سدة  املطلوبة  املوافقة  اجلمهوريني 
الفدرالية  ل��ل��م��ق���ع��د  ب���ي��دن  ال��رئ��ي�����س  م��ر���س��ح��ي 
واملن��سب التنفيذية، مم� يوؤدي اإىل �سل احلكومة 

الفيدرالية.
الكونغر�س  جل�ن  روؤ�س�ء  اأعلن  حزبية:  حتقيق�ت 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني ع����ن خ���ط���ط لبدء  اجل���م���ه���وري���ني 
وميكن  ب���ي��دن.  اإدارة  لت�سويه  حزبية  حتقيق�ت 
توقع من�ف�سة �سديدة بني روؤ�س�ء جل�ن الكونغر�س 
اجل��م��ه��وري��ني ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اأق�����س��ى ق����در من 
اله���ت���م����م الإع����الم����ي. والأك������رث ت��ط��رف���ً ه���و اأن 
اأن  من  يحذرون  اجلمهوريني  الق�دة  من  العديد 
قد  اجل��م��ه��وري��ني  �سيطرة  حت��ت  ال��ن��واب  جمل�س 
ب���ي��دن )وهو  الرئي�س  �سد  ع��زل  اإج����راءات  يطلق 
اإجراء ل يتطلب �سوى اأغلبية ب�سيطة من جمل�س 

النواب(.
اإن ردا دميقراطي� فع�ل على التطورات املو�سوفة 
احتم�ل  اإىل  ب�لنظر  املحتمل،  غري  من  يبدو  هن� 
الن�سفية  النتخ�ب�ت  يف  اجلمهوري  احل��زب  ف��وز 
�سعبية  ح��رك��ة  ت��وج��د  ل  ك��م���  ك���ن��ت.  و�سيلة  ب����أي 
وا����س���ع���ة وق���وي���ة مب���� ي��ك��ف��ي مل���واج���ه���ة الن���ق���الب 

اجلمهوري البطيء املنظم جيًدا.
حجم  اإىل  ي�سري  امل��ظ��ل��م  التحليل  ه���ذا  ك����ن  واإذا 
الأ���س��واأ �سيحدث بال  ف���إن  8 نوفمرب،  املخ�طر يف 
�سك اإذا جنح انقالب ترامب البطيء ع�م 2024 
واأعيد انتخ�به رئي�ًس�. 6 واإذا حتول رد الفعل اإىل 
قد  اجلمهوري  واحل��زب  ترامب  ف�سيكون  ك���رث��ة، 
ت�سّبب� يف اأخطر اأزمة �سي��سية يف الولي�ت املتحدة 

منذ احلرب الأهلية.
ترجمة خرية ال�سيب�ين

�لوليات �ملتحدة: نحو تعاي�س متفجر...!

*اأ�ست�ذ ممّيز للعلوم ال�سي��سية بج�معة كولومبي� بنيويورك
تيلو�س ، 11 اأكتوبر 2021 ؛   1 - راجع مق�لتي ال�س�بقة ، “خطر حدوث انقالب ق�نوين يف الولي�ت املتحدة” ، 
“الولي�ت املتحدة : انقالب ق�نوين ... يف حركة بطيئة” ، تيلو�س ، 11 ين�ير 2022 ؛ وال�سعبوية... اإج�بة لأزمة 
اإ�سراف  حتت  ال�سي��سة؟ “، “نظرة متق�طعة، الولي�ت املتحدة -فرن�س�، احلرك�ت وال�سي��سة يف اأوق�ت الأزم�ت”، 
داني�ل �سرييرا، وجي جروك�س، وم�رك �سي�سلم�ن )ب�ري�س، من�سورات ال�سجرة الزرق�ء، 2022(. على الرغم من 
اقت�س�ر هذه املق�لة على عواقب �سيطرة اجلمهوريني على الكوجنر�س، ف�إن الق�سية ذات ال�سلة تتعلق بت�سرف�ت 
اأقوي�ء.  امل�سوؤولون احلكوميون يف احلزب اجلمهوري  الغ�لبية العظمى من الولي�ت حيث يكون  اجلمهوريني يف 
ميكن مل�سوؤولني من احلزب اجلمهوري ا�ستخدام �سلطتهم ب�سكل احتي�يل للت�سديق على فوز جمهوري، على �سبيل 

املث�ل، يف الت�سويت ال�سعبي للن�خبني الرئ��سيني يف املجّمع النتخ�بي.
وا�سنطن بو�ست، 28 �سبتمرب 2022. 2-  جينيفر روبني ، “ان�سوا ال�ستقط�ب، امل�سكلة هي التطرف اليميني”، 

 3 - للح�سول على حتليل مبكر لهذه الظ�هرة، راجع توم��س اإي م�ن ونورم�ن ج. اأورن�ستني ، “اإنه اأ�سواأ مم� يبدو 
: كيف ا�سطدم النظ�م الد�ستوري الأمريكي ب�سي��س�ت التطرف اجلديدة” )نيويورك ، ب��سيك بوك، 2016(... 
 2021-2017  ، الأبي�س  البيت  يف  ترامب  “احل�جز:  جال�سر،  و�سوزان  بيكر  بيرت  ب�  ال�ست�سه�د   � اأي�سً ميكنن� 
احلزب  ف�سل  لكيفية  ت�ريخي  حتقيق  الأمريكي:  “الذه�ن   ، ك��ورن  ديفيد    ،  )2022 دوبليداي،   ، “)نيويورك 
يفقد  عندم�  اجلم�عي:  الوهم  “اأ�سلحة  دري��رب،  روب��رت  ؛   )2022  ، كت�ًب�  ع�سر  اثن�   ، )نيويورك  اجلمهوري” 
احلزب اجلمهوري عقله” )نيويورك ، بينجوين ، 2022( ؛ م�جي ه�برم�ن، “رجل الثقة: �سنع دون�لد ترامب 
“املدمرون: ت�سدع احلزب اجلمهوري طيلة   ، ودان� ميلب�نك  ؛   )2022 بينجوين،   ، )نيويورك  اأمريك�”  وك�سر 
� قراءة مق�ل اأنطوان دي ت�ريل،  خم�سة وع�سرين ع�ًم�” )نيويورك ، دوبليداي ، 2022(. على تيلو�س، ميكن اأي�سً

تيلو�س، 17 م�يو 2022. “الولي�ت املتحدة: خي�رات احلزب اجلمهوري”، 
 25  ، بو�ست  وا�سنطن   ، ال�س�ملة”  ال�سي��سية  “التزام احل��زب اجلمهوري ب�حلرب   ، دي��ون جونيور  اإي جي   -  4  
“مل�ذا حزب جمهوري �سيق مييني مت�سدد. الأغلبية يف جمل�س  � جون�ث�ن وايزم�ن،  اأي�سً 2022. انظر  �سبتمرب 

نيويورك ت�ميز، 8 �سبتمرب 2022. النواب ميكن اأن تعني الفو�سى”، 
اأمريك�ن برو�سبكت، 30 اأغ�سط�س 2022. روبرت كوترن ، “حم�كم التفتي�س اجلمهورية الق�دمة”،   -  5

“، وا�سنطن  اأخ��رى؟ اخل��رباء يزنون  اإذا ف�ز ترامب مرة  “م�ذا �سيحدث لأمريك�  6 -. انظر ديفيد مونتغمري، 
بو�ست، 10 اأكتوبر 2022.
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املال والأعمال
اأعلنت عن �سعارها اجلديد واأوىل حمالتها الرتويجية 

مري�ل تعلن عن م�شاريع قيد �لإن�شاء بقيمة 13 مليار درهم 

در��شة جديدة لـ »تريندز« توؤكد �أن قر�ر �أوبك بل�س تخفي�س �لإنتاج قر�ر �قت�شادي بحت يهدف �إىل حتقيق �ل�شتقر�ر يف �شوق �لنفط �لعاملية

اإىل  لف��ت���   .. خ�رجه�  م��ن  الأ�س��سية 
اأنه�  اأدرك��ت  اأن معظم ال��دول العربية 
الإمداد  �سال�سل  ل���س��ط��راب  ُعر�سة 
من ال�سلع الأ�س��سية وارتف�ع اأ�سع�ره� 
كي�ن�ت  ل����س���ت���ح���داث  ب��ه���  ح����دا  مم���� 
ر�سمية معنية ب�لأمن الغذائي واإيالء 
الهتم�م  من  الزراعي مزيداً  القط�ع 
يف  �سي�س�هم  ب�لت�أكيد  وه��ذا  والعن�ية 
ال�ستثم�ر  من  املزيد  توجيه  ت�سريع 

للمج�ل الزراعي. 
الق�بلة  الأرا�سي  م�س�حة  اأن  واأ�س�ف 
للزراعة متثل حوايل 14 يف امل�ئة من 
العربية  ل��ل��دول  الإج��م���ل��ي��ة  امل�س�حة 
امل�ستغلة  امل�����س���ح��ة  ت��ت��ج���وز  ل  بينم� 
منه� زراعي�ً حوايل 33 يف امل�ئة ولقد 
بينت درا�سة اأعدته� الهيئة العربية اأن 
متو�سط الأرا�سي الزراعية ال�س�حلة 
ماليني   104 بنحو  ت��ق��در  ل��ل��زراع��ة 
هكت�ر .. لفت� اإىل اأن م�س�حة الأرا�سي 
لتغطية  الالزمة  الإ�س�فية  الزراعية 
الأ�س��سية  الغذائية  ال�سلع  يف  الفجوة 

تقدر بنحو 14 مليون هكت�ر. 

••دبي-وام

املزروعي  ع��ب��ي��د  ���س��ع���دة حم��م��د  ق����ل 
لال�ستثم�ر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
والإمن�����ء ال��زراع��ي اإن اإج��م���يل حجم 
ا�ستثم�رات الهيئة يف امل�س�ريع الق�ئمة 
وق��ي��د ال��ت���أ���س��ي�����س يف دول����ة الإم������رات 
 .. دولر  م��ل��ي���ر   1.55 ن��ح��و  ي��ب��ل��غ 
وامل�س�ريع  ال��ن��وع��ي��ة  ب�لنقلة  م�سيدا 
الزراعة  قط�ع  ي�سهده�  التي  الذكية 
الدولة  يف  ال���غ���ذائ���ي���ة  وال�������س���ن����ع����ت 
وال���ذي ي��ع��زز الأم���ن ال��غ��ذائ��ي الق�ئم 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي���ت  الب��ت��ك���ر  ع��ل��ى 

لت�سريع الكتف�ء الذاتي الغذائي . 
املزروعي  واأو�سح �سع�دة حممد عبيد 
يف ح��وار م��ع وك���ل��ة اأن��ب���ء الإم�����رات “ 
وام ” اأن اأبرز هذه ال�ستثم�رات تتمثل 
يف ت�أ�سي�س �سركة روابي الإم�رات منذ 
م�سروع  اأول  تعد  والتي   2001 ع���م 
الدولة  يف  الهيئة  اأن�س�أته  ا�ستثم�ري 
وت�����س��م جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��رك���ت “ 
الوطنية  والإم���رات  لالألب�ن  الروابي 
ل�سن�عة  ف��ي��ل��دز  وج���ري���ن  ل��الأغ��ذي��ة 
واإن���ت����ج  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف  الأعالف” 
ع�لية  ج����ودة  ذات  غ��ذائ��ي��ة  م��ن��ت��ج���ت 
ب�سكل  العربي  الغذائي  الأمن  لتعزيز 
ع�م ويف دولة الإم�رات ب�سكل خ��س . 

وحول قط�ع ري���دة الأعم�ل يف جم�ل 
والزراعة  ال�سمكية  وال��رثوة  ال��زراع��ة 
تدعمه�  التي  امل�س�ريع  واأب���رز  امل�ئية 
اإن  ق�����ل  ال��ه��ي��ئ��ة ..  وت�������س���رف ع��ل��ي��ه��� 
الهيئة ق�مت ب�لتع�ون مع م�ستثمرين 
من القط�ع اخل��س لبلورة م�سروع�ت 
امل�ئية  ال����زراع����ة  جم�����ل  يف  زراع����ي����ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������رات  دول����ة  يف 
وكذلك  ال�سعودية  العربية  واململكة 
فيم� يخ�س ال�ستزراع ال�سمكي حيث 
يف  اجل�رية  التطورات  الهيئة  تواكب 

الت�سريع�ت  تطوير  وع��دم  ال�ستثم�ر 
املرتبطة به لت�سجيع م�س�ركة القط�ع 
حيث  ال��زراع��ي��ة  التنمية  يف  اخل������س 
ا�ستثم�رات  احلديثة  الزراعة  تتطلب 
كثيفة  معرفية  وخ����ربات  راأ���س��م���ل��ي��ة 
الأفقي  للتو�سع  ُملحة  ���س��رورة  وه��ي 
التحدي�ت  م���ن  وغ���ريه����  وال���راأ����س���ي 

املتعلقة ب�لتمويل. 
وق�ل املزروعي : “ اإن تداعي�ت الأزمة 
ت�سليط  يف  �س�همت  الراهنة  الع�ملية 
ال�سوء على الفجوة الغذائية يف ال�سلع 
الأ�س��سية والتي تعترب من التحدي�ت 
فعلى  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  الرئي�سية 
الطبيعية  امل�����وارد  ت��وف��ر  م��ن  ال��رغ��م 
م��ن الأر����س وامل��ي���ه وامل���وارد الب�سرية 
امل�ستوي  ع��ل��ى  امل���ل��ي��ة  والإم���ك����ن���ي����ت 
مل  العربية  ال��زراع��ة  اأن  اإل  ال��ق��وم��ي 
الإنت�ج  يف  امل�ستهدفة  ال��زي���دة  حتقق 
مل��ق���ب��ل��ة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى الأغ���ذي���ة حيث 
تغطية  على  العربية  املنطقة  تعتمد 
ب��سترياد  ل��دي��ه���  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��ج��وة 
الغذائية  ال�����س��ل��ع  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي���ت 

حيث  املوؤ�س�سي،  العمل  بيئة  وحت�سني 
اجل���ودة  لإدارة  ن��ظ���م  ب���إن�����س���ء  ق���م��ت 
الدولية  امل��وا���س��ف��ة  مل��ت��ط��ل��ب���ت  وف���ق����ً 
وح�����زت   2015  /  9001 الآي������زو 
ع��ل��ى ���س��ه���دة امل��ط���ب��ق��ة ال��دول��ي��ة بعد 
 TUV PROFIهيئة من  التدقيق 
CERT الأمل�نية وح�لي�ً ت�سعى الهيئة 
من  ائتم�ين  ت�سنيف  على  للح�سول 

اأحد موؤ�س�س�ت الت�سنيف الع�ملية. 
اأب�����رز ال��ت��ح��دي���ت ال��ت��ي تواجه  وع���ن 
م�س�ريعه�  بتو�سع  يتعلق  فيم�  الهيئة 
وتوظيف  وال����غ����ذائ����ي����ة  ال�����زراع�����ي�����ة 
ال��ت��ق��ن��ي���ت احل��دي��ث��ة ف��ي��ه���.. ق����ل اإن 
م�سريته�  خ����الل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ط���وي���ل���ة يف ال����س���ت���ث���م����ر ال����زراع����ي 
العديد  على  تغلبت  العربية  ب���ل��دول 
خربات  اأك�سبه�  مم���  ال��ت��ح��دي���ت  م��ن 
متن�مية عززت من اأهليته� لحت�س�ن 
وت���وج���ي���ه ال����س���ت���ث���م����رات ال���زراع���ي���ة 
لتحقيق  ال���ه����دف���ة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل  لفت�   .. العربي  الغذائي  الأم���ن 
اأن اأهم التحدي�ت التي تواجه التو�سع 
هي  والغذائية  ال��زراع��ي��ة  امل�س�ريع  يف 
اجل�ذب  ال�ستثم�ري  املن�خ  توفر  عدم 
العربية  البلدان  بع�س  لال�ستثم�ر يف 
امل���وارد  ت��وف��ر  يف  الن�سبية  امل��ي��زة  ذات 
التحتية  البني�ت  و�سعف  الطبيعية 
ال��ع��رب��ي��ة خ������س��ة يف  ال����دول  يف بع�س 

املن�طق الزراعية. 
عن  ال�سي�ق  ه��ذا  يف  �سع�دته  وحت��دث 
للقط�ع  ال��ه��ي��ك��ل��ي  الإ�����س����الح  غ���ي����ب 
وعدم  ال�سوق  اآلي�ت  لتعزيز  ال��زراع��ي 
يف  للمن�ف�سة  تنظيمية  اأط����ر  وج����ود 
و�سبط  الح���ت���ك����ر  وم���ن���ع  الأ������س�����واق 
ال�سحية  ال�سالمة  وت��داب��ري  اجل���ودة 
وال�������س���ح���ة ال���ن���ب����ت���ي���ة واحل�����ي�����واين 
وح��م���ي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك وح��م���ي��ة امل����وارد 
اآلي�ت  ���س��ع��ف  ج����ن���ب  اإىل  وال��ب��ي��ئ��ة 

التع�ون  جمل�س  دول  يف  امل��ج���ل  ه��ذا 
اإىل  م�سريا   .. العربية  اخلليج  ل��دول 
تقييم  ع��ل��ى  ح���ل��ي���  تعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
نحو 6 م�سروع�ت يف جم�ل ال�ستزراع 
م�����س��روع���ت جديدة  م��ن��ه���  ال�����س��م��ك��ي 
اأه��م��ه��� م�سروع�ن  الإم������رات وم��ن  يف 
ال�سلمون  ل���س��ت��زراع  الأول  ج��دي��دان 
بط�قة 10 اأطن�ن يف اأحوا�س والث�ين 
والدين�س  الق�رو�س  �سمك  ل�سرتزاع 
بط�قة 10 اأطن�ن يف اأقف��س ع�ئمة . 
وذكر - يف هذا ال�سي�ق - اأنه يف اململكة 
العمل  ي���ج���ري  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الفر�س  ب��ع�����س  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى  ح���ل��ي���ً 
فر�سة  تقييم  اأه��م��ه���  ال���س��ت��ث��م���ري��ة 
ت��و���س��ع��ة �سركة  م�����س��روع  ا���س��ت��ث��م���ر يف 
الأ�سم�ك  ا���س��ت��زراع  جم����ل  يف  رائ����دة 
لتطوير الن�س�ط الق�ئم وزي�دة ط�قة 
واإ�س�فة  ط��ن  اآلف   5 بنحو  الإن��ت���ج 

اأ�سن�ف جديدة من الأ�سم�ك. 
الهيئة  امل��زروع��ي ع��ن تركيز  وحت��دث 
العربية منذ اإن�س�ئه� على توفري اأكرب 
الأ�س��سية  الغذائية  ال�سلع  م��ن  ق��در 
وه�����ي احل����ب����وب، ال���ل���ح���وم، الأل����ب�����ن، 
البقولي�ت  ال�سكر،  النب�تية،  ال��زي��وت 
ميثل  القمح  حم�سول  اأن  م��وؤك��دا   ..
اأحد املح��سيل الرئي�سية يف جمموعة 
بتنفيذ  الهيئة  ق���م��ت  حيث  احل��ب��وب 
مع  ب�لتع�ون  القمح  زراع���ة  م�س�ريع 
جتربة  وا�ستحدثت  امل��زارع��ني  �سغ�ر 
رائ������دة يف مت���وي���ل ���س��غ���ر امل���زارع���ني 
ل���زراع���ة ع���دد م���ن امل��ح������س��ي��ل �سمن 
ل�سغ�ر  ال������دوارة  ال��ق��رو���س  ب��رن���م��ج 

املزارعني واملنتجني. 
اأ�س�ر �سع�دة املزروعي  ويف هذا الإط���ر 
يف  ال���ق���م���ح  حم�������س���ول  زراع���������ة  اإىل 
بلغت  ح���ي���ث  ال���������س����ودان  ج���م���ه���وري���ة 
الفرتة  خ�����الل  امل�����زروع�����ة  امل�������س����ح���ة 
األ����ف   18 ن���ح���و   2021-2015

الطلب  لرت��ف���ع  نظراً  اأ�س��سية  �سلعة 
وتخزينه�  ن��ق��ل��ه���  و���س��ه��ول��ة  ع��ل��ي��ه��� 
وت��وزي��ع��ه��� وا���س��ت��ه��الك��ه��� ف�����س��ال عن 
اإم��ك���ن��ي��ة ا���س��ت��خ��دام حم�����س��ول القمح 
التحويلية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ن���ع���ت  يف 
غذائية  م��ن��ت��ج���ت  ت���وف���ري  وب����ل���ت����يل 

اإ�س�فية ع�لية القيمة. 
املزروعي  عبيد  حممد  �سع�دة  وثمن 
اهتم�م دولة الإم�رات ب�إق�مة امل�س�ريع 
مفهوم  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة 
من  وذل���ك  ل��ل��غ��ذاء  املتك�ملة  الإدارة 
خالل تطبيق اأعلى مع�يري ال�ستدامة 
 .. ال��غ��ذائ��ي  الإن��ت���ج  م�س�عفة  بهدف 
تكنولوجي�  وادي  مب�����س��روع  م��ن��وه��� 
ال�سمو  �س�حب  اأطلقه  ال���ذي  ال��غ��ذاء 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل”  “رع�ه  دب�����ي  ح����ك���م  ال���������وزراء 
من  ُي��ع��د  ال���ذي  )ب�ست�نك(  وم�����س��روع 
اأكرب املزارع الراأ�سية التي تعتمد على 
اإىل  ب��ستثم�رات ت�سل  امل�ئية  الزراعة 

150 مليون درهم . 
امل�����س���ري��ع مت��ث��ل نقلة  اأن ه���ذه  واأك�����د 
ال���زراع���ي لتوطني  امل��ج���ل  ن��وع��ي��ة يف 
حتدي�ت  ملواجهة  احلديثة  التقني�ت 
املن�خ  الزراعية وق�سوة  الأرا�سي  ندرة 
ب��ستخدام احللول املبتكرة التي تعتمد 
ال�سطن�عي  ال���ذك����ء  ت��ق��ن��ي���ت  ع��ل��ى 
يف  و�سي�سهم  املتقدمة،  والتطبيق�ت 
توفري منتج�ت غذائية ع�لية اجلودة 
منتجة حملي�ً وتعزيز الأمن الغذائي 
يف  �ست�سهم  كم�  البتك�ر،  على  الق�ئم 
الزراعي  ب�ملج�ل  ال�ستثم�رات  زي���دة 
التكنولوجي�  ����س���رك����ت  وت�����س��ج��ي��ع 
الزراعية الع�ملية لال�ستثم�ر ب�لدولة. 
التع�ون  دول جمل�س  توجه�ت  وح��ول 
اخلليجي لالهتم�م ب�لقط�ع الزراعي 
وفر�س جن�ح ال�ستثم�رات الزراعية.. 

ت��ع��ت��م��د جت��رب��ة الهيئة  ه��ك��ت���ر ح��ي��ث 
تقنية  ح��زم��ة  تطبيق  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  مقدرة  زي���دة  يف  �س�همت  متك�ملة 
اإنت�جية حم�سول القمح بن�سبة ف�قت 
اأن���ه من  اإىل  .. لف��ت���  امل���ئ��ة  150 يف 
األ��ف هكت�ر   13 املخطط زراع��ة نحو 
م��ن حم�����س��ول ال��ق��م��ح خ���الل املو�سم 
حقول  يف   2023-2022 ال�ستوي 

�سغ�ر املزارعني ب�ل�سودان. 
وح����ول ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة ال���رام���ي���ة اإىل 
.. ذكر  العربي  الغذائي  الأم��ن  تعزيز 
لتغطية  م���ب����درة  اأط��ل��ق��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
العجز يف ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف 
الرتكيز  على  وتعمل  العربي  الوطن 
حم�سول  يف  ال���ف���ج���وة  ت��غ��ط��ي��ة  ع��ل��ى 
حتديد  اأن  امل��زروع��ي  واأك���د    . القمح 
زراعة القمح ك�أولوية ق�سوى وُملحة 
اأهمه� توقع حدوث  اأ�سب�ب  ج�ء لعدة 
اأزم�����ة ع���مل��ي��ة يف ال���غ���ذاء ب�����س��ب��ب منع 
والتف�قم  ال��ق��م��ح  حم�����س��ول  ت�سدير 
القمح  ال��ع��ج��ز يف  امل�����س��ط��رد حل��ج��م 
اأهمية  اإىل  اإ���س���ف��ة  العربية  ب���ل��دول 
ا�سرتاتيجي وتوفر  القمح كمح�سول 
املن�خ  وم���الئ���م���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�������وارد 
اأقل  بتك�ليف  القمح  حم�سول  لإنت�ج 
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وف��ر���س��ة جن�حه 

ع�لية جداً. 
ل�سلعة  الن�سبية  الأهمية  على  و�سدد 
ب�عتب�ره�  العربية  لل�سعوب  القمح 
اأ�س��سية توفر احلد الأدن��ى من  �سلعة 
وب�لت�يل  ال�����س��روري��ة  ال��ع��ي�����س  ل��ق��م��ة 
واحلد  ال���س��ت��ق��رار  على  ذل��ك  انعك�س 
زراعة  واإمك�نية  وامل��ر���س  اجل��وع  م��ن 
القمح خالل فرتة ق�سرية  حم�سول 
نف�سه�  الأر���س  ا�ستغالل  اإمك�نية  مع 
ج�نب  اإىل  اآخ������ر  حم�������س���ول  لإن����ت�����ج 
متطلب�ت  م��ن  الأدن����ى  احل���د  حتقيق 
الأم������ن ال���غ���ذائ���ي م���ن خ����الل توفري 

ق�ل رئي�س الهيئة العربية لال�ستثم�ر 
ال��زراع��ي :” هن�لك فر�س  والإمن�����ء 
الزراعية  ال�ستثم�رات  لنج�ح  كبرية 
وال�سن�ع�ت الغذائية يف دول اخلليج، 
وذل���ك لأن ق��ط���ع ال���زراع���ة ب��ه��� �سهد 
تطوراً كبرياً خالل ال�سنوات الأخرية 
البحثية  ال��ت��ج���رب  نت�ئج  ���س��وء  على 
بدول  الزراعية  ال�ستثم�رات  وزي����دة 
امليزة  ذات  ال��ع��رب��ي��ة  وال����دول  اخل��ل��ي��ج 
كم�  الطبيعية..  امل����وارد  يف  الن�سبية 
ال����غ����ذائ����ي يف  ال��ت�����س��ن��ي��ع  اأن جم������ل 
القط�ع�ت  م���ن  ي��ع��ت��رب  اخل��ل��ي��ج  دول 
ا�ستثم�رية  الواعدة وتتوفر به فر�س 

متعددة«. 
وحت����دث يف ه���ذا اجل����ن���ب ع���ن وجود 
جمموعة من املزاي� يف دولة الإم�رات 
املن�خ  وج��ود  بينه�  م��ن  اخلليج  ودول 
ك�ل�ستقرار  اجل������ذب  ال���س��ت��ث��م���ري 
والقوانني  والت�سريع�ت  القت�س�دي 
المتي�زات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ت��ي مت��ن��ح 
قط�ع  ووج��ود  الزراعية،  للم�سروع�ت 
ب���ق���درة م�لية  خ������س م���ب����در ي��ت��م��ت��ع 
التحتية  البنية  توفر  بج�نب  ع�لية 
الأ�س��سية ك�لطرق واجل�سور و�سبك�ت 
واخلدم�ت  وامل��راف��ق  وامل��ي���ه  الكهرب�ء 
التق�ن�ت  اإدخ���ل  اإىل  اإ�س�فة  الأخ��رى 
اأنظمة الري ب�لتنقيط  احلديثة مثل 
امل�ئية  وال�����زراع�����ة  امل����ح����وري  وال������ري 
)اله�يدروبونك( والتي اأحدثت طفرة 
ك���ب���رية يف جم�����ل الإن����ت�����ج ال���زراع���ي 
والتنمية  الأب���ح����ث  دع���م  ع��ن  ف�سال 
التكنولوجي�  ق���ط����ع  يف  والب����ت����ك�����ر 
امل��ت�����س���رع ل�سرك�ت  وال��ن��م��و  ال��زراع��ي��ة 

التكنولوجي� الزراعية احلديثة. 
املزروعي  عبيد  حممد  ���س��ع���دة  وذك���ر 
اأعم�له�  الهيئة تعمل على تطوير  اأن 
ال�ستثم�رية والإدارية بهدف التطوير 
الع�ملية  ال��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة  امل�����س��ت��م��ر 

رئي�ض الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي:

 1.55 مليار دولر �إجمايل حجم ��شتثمار�ت �لهيئة يف �مل�شاريع �لقائمة وقيد �لتاأ�شي�س يف �لإمار�ت 

بقط�ع ال�سي�حة يف اأبوظبي ودعم منوه.” 
وتتوىل مريال اليوم ت�سميم وبن�ء وتطوير وت�سغيل واإدارة جمموعة 
جميع  م��ن  ال���زوار  ت�ستقطب  التي  الغ�مرة  وال��ت��ج���رب  الوجه�ت  م��ن 
اإىل ت�سريع وترية  ُتن�سى، ب�لإ�س�فة  اأوق�ت�ً ل  الع�مل ومتنحهم  اأنح�ء 
التنوع القت�س�دي يف الإم�رة. وقد اأ�سبحت مريال من خالل م�سرية 
موثوق  ك�سريك  متميز  بح�سور  تتمتع  احل���ف��ل  و�سجله�  جن�حه� 
اآلف فر�سة عمل يف قط�ع الرتفيه  القط�ع، كم� وف��رت ثالثة  به يف 
وال�����س��ي���ح��ة.  م��ن ج���ن��ب��ه، ق����ل حم��م��د ع��ب��د اهلل ال��زع���ب��ي، الرئي�س 
التنفيذي ملريال: “يعك�س ال�سع�ر اجلديد جهودن� الدائمة يف مريال 

وامل�س�همة  الإم�راتية  الع��سمة  وال�سي�حة يف  الرتفيه  لتطوير قط�ع 
ال�سوء  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت�سلط  لأب��وظ��ب��ي.  القت�س�دي  النمو  دع��م  يف 
على التزامن� ب�إع�دة ابتك�ر جت�رب الزوار ال�س�ملة وتطويره�، لنمنح 
ن�سعى من  ُتن�سى، كم�  ل  اأوق���ت���ً  ال��دول��ة وخ�رجه�  داخ��ل  م��ن  زوارن���� 
خالل �سع�رن� اجلديد اإىل تعزيز مك�نة وجه�تن� ك�أف�سل اخلي�رات يف 
قط�ع ال�ستجم�م والرتفيه وال�سي�حة ع�ملي�ً.«  ومت الك�سف عن ال�سع�ر 
اجلديد خالل فع�لية داخلية �سملت اإطالق حم�ك�ة للحملة اجلديدة 
اجلديدة  الهوية  ع��ن  الك�سف  اإىل  اإ���س���ف��ة  امليت�فري�س،  ع���مل  �سمن 

ل�سرك�ت مريال، مع الرتكيز على قيم التطور واللتزام والبهجة. 

والإثراء،  الرتب�ط  �سع�ره� اجلديد من مفهومي  وا�ستلهمت مريال 
يتمّثل  واح���د  ه��دف  لتحقيق  و�سرك�ئه�  موظفيه�  م��ع  تعمل  حيث 
الن��س مع جت���رب م��ريال ووجه�ته�.  وي�سهم هذا  ارتب�ط  يف �سم�ن 
الرتب�ط يف التعزيز من ال�سعور ب�لفخر والنتم�ء، ومينحهم ذكري�ت 
اجلديد  ال�سع�ر  يف  الثالثة  اخل��ط��وط  ومتثل  ط��وي��اًل.  معهم  تعي�س 
موظفي  و�سغف  والتزام  الفرد  وهي  الثالث،  الأ�س��سية  مريال  رك�ئز 
مريال بتحويل الأفك�ر اإىل م�س�ريع حقيقية وجت�رب مميزة. ب�لإ�س�فة 
اإىل ت�سليط ال�سوء على جهود مريال يف م�س�ندة وتطوير موظفيه�، 
املجتمع وكيف ت�س�هم جت�رب ووجه�ت مريال ب�سكل اإيج�بي يف تنمية 
الأثر  م��راع���ة  خ��الل  م��ن  عليه�  احل��ف���ظ  واأه��م��ي��ة  والبيئة  املجتمع، 

البيئي جلميع وجه�ت وجت�رب مريال. 
 )1( وال��واح��د   )0( ال�سفر  عن��سر  اجلديد  ال�سع�ر  ت�سميم  وي�سم 
الرقمية، والتي تعك�س التزام مريال ب�لعتم�د على البي�ن�ت واأحدث 
التقني�ت التي تتيح له� فهم احتي�ج�ت ال�سيوف ب�سكل اأعمق، وب�لت�يل 

توفري جت�رب خم�س�سة لهم. 

•• اأبوظبي-وام

ك�سفت مريال، اأم�س عن �سع�ره� اجلديد واأوىل حمالته� الرتويجية ، 
والتي متّثل بداية ف�سل جديد يف م�سرية منوه� التي ت�أتي توازي�ً مع 
�سعيه� امل�ستمر لتعزيز مك�نته� الرائدة يف جم�ل ال�ستجم�م والرتفيه 

وال�سي�حة يف املنطقة. 
واأعلنت مريال، التي ُتعد اإحدى اأبرز اجله�ت الداعمة لت�سريع وترية 
التنوع القت�س�دي يف اأبوظبي، عن جمموعة من امل�س�ريع قيد الإن�س�ء 
اأنح�ء  وب�قي  ي��س  جزيرة  يف  تنت�سر  دره��م  ملي�ر   13 تتج�وز  بقيمة 
اأبوظبي، كم� تعتزم مريال الإعالن عن ثالثة م�س�ريع جديدة قريب�ً. 
وق�ل مع�يل حممد خليفة املب�رك، رئي�س جمل�س اإدارة مريال: “تلتزم 
التي  م�س�ريعه�  عرب  الأم��د  وطويلة  م�ستدامة  قيمة  بتقدمي  م��ريال 
اأبوظبي الع�ملية يف قط�ع ال�سي�حة، كم� ت�سعى  ت�سهم يف تعزيز مك�نة 
املزيد من الإجن���زات ال�ستثن�ئية يف عقده� اجلديد من  اإىل حتقيق 
ب�لرتق�ء  التزامه�  يعك�س  م�  خالل توفري وجه�ت مميزة ومتك�ملة، 

اأن��داد متك�فئني، ول  ق�ئمة بني  ال�سوق  فيه هذه  �ست�ستمر  القدر  وبنف�س  الع�ملية، 
اأو يتالعب به� امل�سرتون، ول تطغى فيه�  تتحول اإىل �سوق يتحكم فيه� الب�ئعون 
امل�س�لح  �سوى  فيه�  ت�سود  ول  املجموع،  م�سلحة  ح�س�ب  على  خ��سة  م�س�لح  اأي��ة 
ج�ءت  التي  الدرا�سة  وح�ولت  الع�ملي.  القت�س�د  يف  ال�ستقرار  ل�سم�ن  الأ�س��سية 
الك�تب  واأعده�  ال��دويل،  ال�سي��سي  القت�س�د  يف  لرتيندز  البحثية  الربامج  �سمن 
ال�سي��سية،  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ع�سو  التليدي  يحيى  ال�سي��سي  والب�حث 
الإنت�ج  تخفي�س  قرار  بل�س”  “اأوبك  جتمع  لتخ�ذ  القت�س�دية  الأ�سب�ب  تو�سيح 
اأث��ريت حول وج��ود دواف��ع �سي��سية وراء  النفطي، لتدح�س بذلك الدع���ءات التي 
هذا القرار، اأو اأنه قد �سدر دعًم� ملوقف رو�سي� يف حربه� على اأوكراني� و�سد م�س�لح 
النفط  اأ�سع�ر  اجت�ه�ت  ب�لتحليل  الدرا�سة  وعر�ست  الأمريكية.  املتحدة  الولي�ت 
اآخر ثالث �سنوات، مت��سًي� مع التطورات الع�ملية التي  يف �سوق النفط الدولية يف 
حدثت بفعل ج�ئحة كورون�، ونتيجة لل�سي��س�ت الدولية للتع�يف من تداعي�ت هذه 
اجل�ئحة على الأن�سطة القت�س�دية، انته�ًء بتطور اأ�سع�ر النفط يف ظل اأزمة احلرب 
الرو�سية-الأوكرانية. كم� فّندت احلجج والدع�ءات التي ُت�س�ق حل�سر دوافع القرار 
الدوافع  اأه��م  الدرا�سة  وح��ددت  القت�س�دية،  العوامل  عن  بعيًدا  �سي��سي  �سي�ق  يف 

القت�س�دية الفعلية وراء هذا القرار. وبينت اأن اأول هذه املحددات هو انته�ء ع�سر 
النفط الرخي�س. ثم احل�جة لتحفيز ال�ستثم�رات النفطية، يليه� متطلب�ت دعم 
الكف�ءة الإنت�جية لأن�سطة قط�ع النفط والقط�ع�ت �سبه النفطية؛ ذلك اأن تردي 
الإنت�جية يف اأن�سطة قط�ع النفط يف العديد من دول تكتل “اأوبك بل�س”، مع تزايد 
الإنت�جية  والبنى  واملعدات  ل��الآلت  وال�سي�نة  والتجديد  الإح��الل  ف�تورة عملي�ت 
الفعلية يف  النفطية  اإم��دادات��ه���  �سلبًي� على  اأث��ر  ذل��ك قد  – كل  الث�بتة  والأ���س��ول 
الأ�سواق الدولية، اأم� رابع هذه املحددات فهو مواجهة التداعي�ت املحتملة حلدوث 
ركود ع�ملي، ب�عتب�ر ذلك الركود واحًدا من اأبرز التداعي�ت املحتملة احلدوث قريًب�، 
ع نط�ق هذه احلرب وت�س�عد  يف ح�ل ا�ستمرار احلرب الرو�سية على اأوكراني� اأو تو�سُّ

وتريته� وات�س�ع نط�قه� اجلغرايف وال�سي��سي.
ف�إن  ال�س�بقة،  الأربعة  القت�س�دية  املحددات  على  بن�ء  اأن��ه  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
حتقيق ال�ستقرار يف �سوق النفط الع�ملية يعترب هدف�ً اأ�سياًل لقرارات اأوبك بل�س، 
وينتج عن قراءة م�ستمرة ملتغريات العر�س والطلب يف ال�سوق مع ا�ستخدام اأ�س�ليب 
النمذجة القت�س�دية للتنبوؤ امل�ستقبلي ب�أحوال ال�سوق وب�لتدخالت الواجبة يف ظل 

الدقة امل�أمولة لهذه التنبوؤات.

•• اأبوظبي – الفجر:

النفط  �سوق  اأن  وال�ست�س�رات  للبحوث  تريندز  ملركز  جديدة  بحثية  درا�سة  اأك��دت 
قرار  اأن  مو�سحة  الع�ملي،  القت�س�د  مبجري�ت  الت�أثر  �سديدة  ب�أنه�  تت�سم  الع�ملية 
تخفي�س الإنت�ج النفطي من قبل جتمع »اأوبك بل�س« اأمر اقت�س�دي نفطي بحت، 
بل�س  “اأوبك  التي حملت عنوان  الدرا�سة  واأو�سحت  �سي��سية.  دوافع  اأية  له  ولي�س 
النفطية ع�نت عرب عقود عديدة  ال�سوق  اأن  النفطية”  الأ�سواق  التوازن يف  ودعم 
م�ست من جراء �سدم�ت يف ج�نبي العر�س والطلب، مبينة اأن الو�سول لو�سعية 
ال�ستقرار والتوازن يف هذه ال�سوق يظل حمكوًم� ب�لتف�عل امل�ستمر بني قوى العر�س 

والطلب، ومب� يعني زي�دة التج�ذب�ت والتف�عالت التي حتدث بينهم� ب��ستمرار.
املهمة  ب�لدرو�س  املليئة  الت�ريخية،  اخلربة  على  اعتم�ًدا  اأنه  اإىل  الدرا�سة  واأ�س�رت 
التي تقدمه� �سوق النفط الع�ملية، ف�إنه ب�لَقْدر الذي ينجح فيه التك�مل والتن�سيق 
على ج�نب العر�س والإنت�ج النفطي الع�ملي، وب�لقدر الذي �ستظل فيه اأوبك بل�س- 
ومنذ اأن ظهرت يف ع�م 2016 – هي الع�مل امل��وازن واملعربرِّ الأم��ني عن م�س�لح 
النفط  �سوق  يف  م�ستدام  ا�ستقرار  �سيتحقق  نف�سه  ب�لقدر  اأن��ه  م��وؤك��دة  املنتجني، 

غرفة ر�أ�س �خليمة تبحث �آفاق �لتعاون �لتجاري و�ل�شتثماري مع �ململكة �لبلجيكية �مل�شرف �ملركزي ينجز �أول جمموعة 
من �ملدفوعات �شمن م�شروع �جل�شر  

•• اأبوظبي- وام

واأكرب  اأول  م��وؤخ��راً  امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم������رات  م�سرف  اأك��م��ل 
وذلك  ب��ن��ج���ح،  امل��رك��زي��ة  للبنوك  ال��رق��م��ي��ة  للعمالت  جت��ري��ب��ي  م�����س��روع 
ب�لتع�ون مع �سلطة النقد يف هوجن كوجن وبنك ت�يالند ومعهد العمالت 
حيث  الدولية،  الت�سوي�ت  وبنك  ال�سيني  ال�سعب  لبنك  الت�بع  الرقمية 
القيمة احلقيقية ني�بًة عن  20 بنك�ً جت�ري�ً م�س�رك�ً مع�مالت ذات  نفذ 
عمالئه� من ال�سرك�ت الع�برة للحدود، وذلك كجزء من م�سروع اجل�سر 

»mBridge« التجريبي. 
للبنوك  الرقمية  للعمالت  الأول  يعد  ال��ذي  امل�سروع،  هذا  جن�ح  ويعك�س 
و�سم�ل  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�لية  املوؤ�س�س�ت  ل�ستخدام  املركزية 
م�ستوى  ذات  م�لية  حتتية  بنية  لإن�س�ء  املركزي  امل�سرف  �سعي  اأفريقي�، 
ع�ملي واأنظمة دفع مبتكرة، مت��سي�ً مع توجيه�ت القي�دة الر�سيدة لدعم 
التن�ف�سية القت�س�دية لدولة الإم�رات ومتكني التنوع والنمو يف القط�ع 
امل�يل.  وخالل املرحلة التجريبية للم�سروع ا�ستخدمت البنوك التج�رية 
يف الدول الأربع من�سة “اجل�سر” لإجراء اأكرث من 160 مع�ملة ل�سرف 
العمالت الأجنبية واملدفوع�ت، بلغ اإجم�يل قيمته� 80 مليون درهم /م� 

يع�دل 22 مليون دولر/ على مدى �ستة اأ�س�بيع. 
عرب  النقدية  الت�سوية  مع�مالت  اإج��راء  اإمك�نية  امل�سروع  نت�ئج  واأظ��ه��رت 
العمالت  ب��ستخدام  وبتكلفة منخف�سة  و�سرعة  اأم�ن�ً  اأكرث  ب�سكل  احلدود 
امل��رك��زي��ة، وال��ت��ي مت حت��دي��ده��� ك�أولوية  امل�����س���رف  امل�����س��درة م��ن  الرقمية 
اقت�س�دية ملجموعة الع�سرين، اىل ج�نب الع�ئدات والآث�ر الإيج�بية على 

التج�رة الإقليمية والدولية واجله�ت امل�س�ركة. 
امل�سروع، امل�سمم ملختلف العمالت والدول ويتخذ من العمالت  كم� يقدم 
للتطوير ومتوافق�ً  ق�باًل  فّع�ًل  له، حاًل  اأ�س��س�ً  املركزية  للبنوك  الرقمية 

مع الأنظمة للمدفوع�ت الع�برة للحدود. 

••  راأ�ش اخليمة – الفجر:

ال�سبب  ح�����س��ن  حم��م��د  ا���س��ت��ق��ب��ل 
م���دي���ر ع�����م غ���رف���ة جت������رة راأ�����س 
اأنطوان  ، �سع�دة  اخليمة ب�لوك�لة 
البلجيكية  اململكة  �سفري  ديلكور 
يوغن  ي���راف���ق���ه   ، ال����دول����ة  ل����دى 
ال�سئون  م�ست�س�ر  �سيال�سالغ�س 
 ، البعثة  رئي�س  ون�ئب  ال�سي��سية 
الهي��س  دروي�����س  امي����ن  بح�سور 
لقط�ع  ال����ع�����م  امل����دي����ر  م�������س����ع���د 
وتطوير  ال���ت���ج����ري���ة  اخل����دم�����ت 
اللق�ء  الأع���م����ل ؛ وج���رى خ���الل 
ب����ح����ث ال�����ع�����الق������ت ال����ت����ج�����ري����ة 
دعمهم�  و���س��ب��ل  وال���س��ت��ث��م���ري��ة 
تب�دل  على  ع��الوًة   ، وتطويرهم� 
وج���ه����ت ال��ن��ظ��ر ح����ول ع����دد من 
الق�س�ي� وامل�ستجدات القت�س�دية 

الثن�ئية ذات الهتم�م امل�سرتك.
ال�سبب  حممد  اأع���رب  جهته  م��ن 
يف هذا اللق�ء عن الرتي�ح لتطور 
والتب�دل  القت�س�دية  ال��ع��الق���ت 
ان  وق����ل   ، بلجيك�  م��ع  ال��ت��ج���ري 
ح��ج��م ال���ت���ج����رة م���ع اإم�������رة راأ�����س 
بلغ   2021 ال����ع�����م  يف  اخل���ي���م���ة 
نحو 59 مليون درهم ، كم� بلغت 
�س�درات اأع�س�ء الغرفة من املن�س�أ 
البلجيكي نحو 36 مليون درهم ، 
موؤماًل يف اأن تت�س�عف هذه الرق�م 
املقبلة،  القليلة  ال�����س��ن��وات  خ��الل 

وتقديره  �سكره  ب�لغ  عن  ديلكور 
، مل��دي��ر ع����م غ��رف��ة راأ�����س اخليمة 
ال�سي�فة  ك�����رم  ع���ل���ى  ب����ل���وك����ل���ة 
على  مثني�ً   ، ال���س��ت��ق��ب���ل  وح�����س��ن 
القوية  ال�سرتاتيجية  العالق�ت 
واململكة  الإم��������رات  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
ال�سفري  واأب��������دى   ، ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
وتب�دل  بتكثيف  رغبته  البلجيكي 
ب���ني رواد الأع���م����ل يف  ال����زي�����رات 
راأ�س اخليمة ونظرائهم يف اململكة 

التن�سيق  واأه��م��ي��ة   ، ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
امل�سرتك لتعريف �سرك�ت القط�ع 
ب�لفر�س  الطرفني  لكال  اخل��س 
الواعدة  وال�ستثم�رية  التج�رية 
الإم�راتي  ال�����س��وق  ي��وف��ره���  ال��ت��ي 
وال�سوق البلجيكي على حد �سواء، 
التج�رة  ق���ط����ع����ت  يف  ���س��ي��م���  ل 
البتك�ر  وجم�����لت  الإل��ك��رتون��ي��ة 
والتكنولوجي� احلديثة والت�س�ل 

الرقمي وال�سن�عة وغريه�. 

ب�ململكة البلجيكية ، داعي�ً ال�سفري 
م�س�رك�ت  تكثيف  اإىل  البلجيكي 
املع�ر�س  يف  البلجيكية  ال�سرك�ت 
راأ�س  اأك�سبو  مركز  ينظمه�  التي 
اخليمة وموؤ�س�سة �سعود بن �سقر 
لتنمية م�س�ريع ال�سب�ب ،  وكذلك 
ا�ستهداف�  التج�رية  الوفود  ايف�د 
ا�سواق  يف  بلجيك�  ح�سة  ل��زي���دة 

الإم�رة. 
اأنطوان  ���س��ع���دة  م��ن ج���ن��ب��ه ع��رب 

اإط������ر  ، يف  ت��ن���ف�����س��ي��ت��ه  وت���ع���زي���ز 
روؤي��ة ق��ي���دات اإم����رة راأ���س اخليمة 
بيئة  وبن�ء   ، الطموحة  التنموية 
وموؤثرة  وف�علة  منفتحة  اأع��م���ل 
، م�����وؤك�����داً ح���ر����س غ���رف���ة راأ������س 
 ، اجل��ه��ود  م�س�عفة  على  اخليمة 
املمكنة  الت�سهيالت  ك�فة  لتقدمي 
البلجيكيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن   اأم�����م 
ال���ت���وا����س���ل  ق�����ن�����وات  وت���ف���ع���ي���ل   ،
املعنية  اجل����ه�����ت  م����ع  امل�������س���رتك 

اخليمة  راأ�����س  اإم�����رة  واأن  خ������س��ة 
رئي�س�ً  اق��ت�����س���دي���ً  م���رك���زاً  غ���دت 
لل�سرك�ت  ووج���ه���ة   ، امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الع�ملية الراغبة يف دخول الأ�سواق 
تتميز  م�����  ب��ف�����س��ل  الإق���ل���ي���م���ي���ة، 
حمفز،  ا�ستثم�ري  م��ن���خ  م��ن  ب��ه  
الدوائر  ل��ك���ف��ة  ع��م��ل  وم��ن��ظ��وم��ة 
توفر  متطورة  املعنية  واملوؤ�س�س�ت 
املتميزة  والت�سهيالت  اخل��دم���ت 
اخل��س  القط�ع  اأع��م���ل  لتطوير 
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املال والأعمال

�لإمار�ت و�أوزبك�شتان تعزز�ن �لتعاون يف جمال �لطاقة و�لهيدروجني
الت�س�ل  تقنية  ع��رب  الأوزب��ك��ي،  م��ن اجل���ن��ب  الط�قة  ل��وزي��ر 
املرئي، يف اإط�ر حر�س الطرفني على بحث املزيد من الفر�س 
خمتلف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال�سلة،  ذات  امل��ج���لت  خمتلف  يف 
الأهداف امل�سرتكة واملتمثلة يف تنويع م�س�در الط�قة واأف�سل 
م��ع��دلت ك��ف���ءت��ه���، و���س��م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى ط���ق��ة موثوقة 

وم�ستدامة وبتك�ليف مي�ّسرة.
واأكد �سع�دة �سريف العلم�ء، دور هذه املذكرة يف تعزيز التنمية 
�سيم�  ل  الط�قة،  جم���ل  يف  والتكنولوجية  العلمية  واملعرفة 
عرب  امل�سرتكة  امل�س�لح  ودع��م  الطرفني،  ب��ني  منه�  النظيفة 
تب�دل التقني�ت املعنية واخلربة واملعلوم�ت واملوارد الب�سرية يف 
جم�لت الهيدروجني والط�قة ال�سم�سية، والط�قة املتجددة، 

وتو�سيع التع�ون يف جم�ل امل�س�ريع ال�ستثم�رية.

الط�قة يف اأم�س احل�جة اإىل تب�دل اخلربات واملعرفة والتع�ون 
احلديثة  والتقني�ت  التكنولوجي�  توظيف  اأج���ل  م��ن  ال��ب��ّن���ء 
للنهو�س ب�لقط�ع والو�سول به اإىل م�ستوي�ت متقدمة، تلبي 
امل�ستقبلية  التوجه�ت  وت��واك��ب  الر�سيدة،  القي�دة  طموح�ت 

للقط�ع احليوي الذي يعد داعم� رئي�س� للتنمية امل�ستدامة.
واملتجددة،  النظيفة  وخ��سة  الط�قة،  قط�ع  تطوير  اأن  واأك��د 
انبع�ث�ت  ل��دوره يف مع�جلة  الوطنية،  الأول��وي���ت  راأ���س  يحتل 
التكنولوجي�  جم����ل  يف  ج���دي���دة  وظ����ئ���ف  وخ��ل��ق  ال���ك���رب���ون، 
احلديثة، والت�سجيع على البتك�ر، واأن الوزارة بو�سفه� اجلهة 
ب���دور مهم يف  ال��ط���ق��ة، ت�سطلع  ق��ط���ع  امل�����س��وؤول��ة ع��ن تنمية 
تطوير قط�ع الط�قة املتجددة، م�سيداً بدور املذكرة يف حتقيق 

هذا الهدف

•• اأبوظبي-وام

اأبرمت وزارة الط�قة البنية التحتية ووزارت� الط�قة وتطوير 
تعزيز  ب�س�أن  تف�هم  اأوزبك�ست�ن، مذكرة  البتك�ر يف جمهورية 
ال��ت��ع���ون امل�����س��رتك يف امل�����س���ري��ع امل��ب��ت��ك��رة امل��رت��ب��ط��ة مبج�لت 
القدرات  وب��ن���ء  وامل��ت��ج��ددة،  النظيفة  وال��ط���ق��ة  الهيدروجني 
وتب�دل املعرفة واملعلوم�ت، اإ�س�فة اإىل تنفيذ امل�س�ريع البتك�رية 

وال�ستثم�رية امل�سرتكة يف تلك القط�ع�ت احليوية.
املهند�س  �سع�دة  م��ن  ك��ٌل  وقعه�  التي  التف�هم،  م��ذك��رة  ت���أت��ي 
لقط�ع  التحتية  والبنية  الط�قة  وزارة  وكيل  العلم�ء،  �سريف 
وزير  ن�ئب  تورديكولوف�،  �س�هلو  و�سع�دة  وال��ب��رتول،  الط�قة 
تطوير البتك�ر، و�سع�دة عظيم اأحمد خ�دج�يف، الن�ئب الأول 

وق�ل : “ن�سعى دائم� اإىل موا�سلة جهودن� الرامية اإىل تعزيز 
الط�قة  بقط�ع  ال�سلة  ذات  اجل��ه���ت  خمتلف  م��ع  ال�����س��راك���ت 
والعمل املن�خي يف خمتلف دول الع�مل، وذلك اإمي�ن�ً من� ب�أهمية 
هذا النهج يف حتقيق خمتلف اأهدافن� املتمثلة يف تطوير كف�ءة 
قط�ع الط�قة، وهو م� ي�س�هم يف دعم م�سرية الدولة يف حتقيق 
اإىل  و�سول  الع�ملية  وري�دته�  امل�ستدامة،  القت�س�دية  التنمية 

حتقيق م�ستهدف�ت مئوية الإم�رات 2071«.
الط�قة  لقط�ع  التحتية  والبنية  الط�قة  وزارة  وكيل  واأع��رب 
والبرتول، عن �سع�دته ب�لتع�ون مع وزراتي الط�قة وتطوير 
الب��ت��ك���ر يف اأوزب��ك�����س��ت���ن، وال��ه���دف اإىل فتح اآف����ق ج��دي��دة يف 
من  املزيد  حتقق  التي  الفر�س  وا�ستك�س�ف  املثمرة  العالق�ت 
قط�ع  اأن  م���وؤك���داً  ال�����س��دي��ق��ني،  للبلدين  الإي��ج���ب��ي��ة  ال��ن��ت���ئ��ج 

مب�ساركة 45 عار�سًا يقدمون اأكرث من 200 عالمة جتارية و 10 اآلف منتج

�نطالق فعاليات �لن�شخة �لر�بعة من معر�س �لتخييم و�ملغامر�ت 2022 يف �إك�شبو �لذيد

�أ�شبوع �أبوظبي �ملايل ير�شخ مكانة �لعا�شمة مركز� ماليا عامليا 

  2.7 مليار درهم قيمة �لت�شرفات 

�لعقارية يف عجمان خالل �لربع �لثالث 
•• عجمان-وام

عجم�ن  يف  العق�رية  الت�سرف�ت  قيمة  بلغت 
 2.7 اجل���ري  الع�م  الث�لث من  الربع  خ��الل 
ملي�ر درهم من اإجم�يل 2397 ت�سرف�ً عق�ري�ً 
، يف حني بلغ اإجم�يل حجم التداول 1.6 ملي�ر 
 ”1 “الرا�سدية  منطقة  �سهدت  حيث  دره��م 
ماليني   107 ب�  مب�يعة  قيمة  اأعلى  ت�سجيل 
دره��م.  وق���ل �سع�دة املهند�س عمر بن عمري 
والتنظيم  الأرا�سي  دائ��رة  ع�م  مدير  املهريي 
العق�ري اإن القط�ع العق�ري يف عجم�ن ي�سهد 
منذ مطلع الع�م 2022 ن�س�ط�ً متزايداً واإقب�ًل ملحوظ�ً نظرا لتنوع فر�س 
ال�ستثم�ر وبف�سل احلوافز واملزاي� القوية التي توفره� الإم�رة للم�ستثمرين 
ل�سيم� �سهولة مم�ر�سة الأعم�ل وكف�ءة اخلدم�ت احلكومية التي لعبت دوراً 
رئي�س�ً يف تعزيز جودة بيئة الإ�ستثم�ر و�س�همت ب�سكل فع�ل ومب��سر يف رفع 
اأن  واأو�سح  العق�ري.   القط�ع  املعنية يف  الفئ�ت  لدى جميع  الر�س�  معدلت 
“التلة 2” �سهدت ت�سجيل اأعلى قيمة رهن ب� 83.2 مليون درهم ، كم� حّل 
على راأ�س ق�ئمة القط�ع�ت الأكرث تداوًل متقدم�ً على  “ال�سرقي”  القط�ع 

القط�عني “ اجلنوبي” و”م�سفوت« . 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأم�س  ال��ذي��د  اإك�سبو  م��رك��ز  �سهد 
فع�لي�ت  ان����ط����الق  الأرب�������ع��������ء، 
م���ن معر�س  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
 ،2022 وامل���غ����م���رات  ال��ت��خ��ي��ي��م 
يف  ن����وع����ه  م�����ن  الأول  احل��������دث 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  امل��ن��ط��ق��ة 
بدعم من غرفة جت���رة و�سن�عة 
ال�����س���رق��ة وب����إ����س���راف م���ن مركز 
اإك�سبو ال�س�رقة يف الفرتة املمتدة 

بني 26 و30 اأكتوبر اجل�ري.
ال�سيخ  املعر�س  فع�لي�ت  وافتتح 
ب����ن �سقر  ����س���ل���ط����ن  ب����ن  م����ج���د 
دائ����رة �سوؤون  رئ��ي�����س  ال��ق������س��م��ي، 
ال�سواحي والقرى، و�سع�دة خ�لد 
رئي�س  امل��دف��ع،  �سيف  ج������س��م  ب��ن 
هيئة الإمن�ء التج�ري وال�سي�حي 
حممد  جم�ل  و�سع�دة  ب�ل�س�رقة، 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  ه��وي��دن  ب��ن 
ال�س�رقة،  و�سن�عة  جت���رة  غرفة 
بح�سور عدد من اأع�س�ء جمل�س 
واإك�سبو  ال�����س���رق��ة  غ��رف��ة  اإدارة 

�سياحة �سحراوية 
�سط�ف  �سلط�ن  اأ�س�ر  ج�نبه  من 
والت�سويق  املبيع�ت  اإدارة  م��دي��ر 
يف م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س���رق��ة، اإىل 
الفع�لي�ت  اأح��د  يعد  املعر�س  اأن 
دعم  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  ال��ت��ي 
ال�سحراوية  ب�ل�سي�حة  م� يعرف 
ال�س�رقة  اإم���������رة  واأن  ل���س��ي��م��� 
تعد  �سي�حية  م�س�ريع  حتت�سن 
الأ����س���خ���م والأك������رث مت���ي���زا على 
م�ستوى املنطقة، لفت� اإىل اأهمية 
ف�سل  حلول  مع  املعر�س  تنظيم 
ال�����س��ت���ء ال�����ذي ت���زده���ر ب���ه هذه 
اإىل  ال�س�رقة  وجتتذب  ال�سي�حة 
و�سواطئه�  وج��ب���ل��ه���  �سح�ريه� 
جت�رب  لعي�س  وال�����س��ي���ح  ال�����زوار 
الأم�كن  و�سط  متنوعة وم�سوقة 
والت�س�ري�س  اخلالبة  الطبيعية 
معر�س  اأن  اإىل  م�سريا  املتنوعة، 
ال���ت���خ���ي���ي���م وامل�����غ������م�����رات غ���دى 
متطلب�ت  لتلبية  مث�لية  من�سة 
ال��ع���م��ل��ني يف هذه  واح��ت��ي���ج���ت 
ال����دورة  اأن  ال�����س��ي���ح��ة، وم���وؤك���دا 

والري��س�ت  ال�����س��ي��د  ه�����واة  م���ع 
�سرك�ت  عن  ف�سال  ال�سحراوية، 
اأجهزة الأم�ن وال�سالمة املتطلبة 
اإىل  ب����لإ����س����ف���ة  ال���ت���خ���ي���ي���م،  يف 
و�س�ئل  يف  ال��ع���م��ل��ة  ال��ق��ط���ع���ت 
كم�  ب���ل��رح��الت،  اخل��سة  النقل 
ملحبي  م�س�حة  املعر�س  خ�س�س 
امل��ق��ت��ن��ي���ت ال���رتاث���ي���ة امل���الزم���ة 
معر�س  وي���ع���ت���رب  ل����ل����رح����الت. 
احلدث  واملغ�مرات”  “التخييم 
فريدة  وجتربة  نوعه  من  الأول 
اإقب�ل  �سنوي�  وي�سهد  املنطقة،  يف 
ال��زوار، وم�س�ركة من  وا�سع� من 
رحالت  تنظيم  و�سرك�ت  مك�تب 
الإم�رات  يف  والتخييم  ال�سف�ري 
ل���الط���الع ع��ل��ى اأف�����س��ل واأح����دث 
الرحالت  وم�ستلزم�ت  منتج�ت 
للزوار  اأبوابه  ويفتتح  والتخييم، 
جم�ن� يومي� من ال�س�عة الث�نية 
عدا  م�س�ء  الع��سرة  حتى  ظ��ه��را 
ع�سرا  الث�لثة  م��ن  اجلمعة  ي��وم 
حتى 11 ليال، مع توفر م�س�ح�ت 

لركن املركب�ت جم�ن� للزوار. 

ــب  ــر�ئ ــش ــ� ــل �لحتـــــاديـــــة ل
بالدرهم  �لتعامل  ــف  ــوِق ُت
�لإلكرتوين �عتبارً� من �لأحد 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت الهيئة الحت�دية لل�سرائب 
العمل مبنظومة  اإيق�ف  �سيتم  اأن��ه 
ل�سداد  الإل�������ك�������رتوين  ال������دره������م 
للهيئة  ال�����س��ري��ب��ي��ة  امل�����س��ت��ح��ق���ت 
اعتب�راً من يوم الأحد املقبل املوافق 
اأك���ت���وب���ر احل�����يل،  30 م���ن ���س��ه��ر 
م�سرية اإىل اأنه �سيتم ا�ستبدال خي�ر 
الدفع ب�لدرهم الإلكرتوين ب�إت�حة 
املدفوع�ت  خي�ر  خ��الل  من  الدفع 
الذكية »Magnati« الت�بعة لبنك 
حلوًل  تتيح  ال��ت��ي  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
للمدفوع�ت  م���ت���ط���ورة  ب��رجم��ي��ة 
اجليل  ب��ستخدام  الإن��رتن��ت،  عرب 
التقني�ت  اأح�������دث  م����ن  اجل����دي����د 
امل��ج���ل لتقدمي  ه���ذا  امل��ت��ط��ورة يف 
خدمة مدفوع�ت تتميز ب�ل�سال�سة 
الهيئة.   ل����ع����م����الء  وال����ف�����ع����ل����ي����ة 
املدفوع�ت  خ���ي����ر  اأن  واأو����س���ح���ت 
من  ميكن   »Magnati« الذكية 
خالله �سداد امل�ستحق�ت ال�سريبية 
الت�بعة   »Magnati« من�سة  عرب 
يوفر  ك��م���  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  لبنك 
املب�لغ  �����س����داد  اإم���ك����ن���ي���ة  ك����ذل����ك 
طريق  ع����ن  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  امل�����س��ت��ح��ق��ة 
واأ�س�رت  الئ��ت��م���ن��ي��ة.   ال��ب��ط���ق���ت 
ت�أتي  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  الهيئة 
امل�لية  وزارة  ق���ي����م  م���ع  مت������س��ي���ً 
الدرهم  مبنظومة  التع�مل  بوقف 
املدفوع�ت  ل�������س���داد  الإل�����ك�����رتوين 
���س��داد ر�سوم  احل��ك��وم��ي��ة، واإت����ح���ة 
خ��دم���ت اجل��ه���ت احل��ك��وم��ي��ة عرب 
خي�رات الدفع املتنوعة املعتمدة يف 
الدولة، وذلك ا�ستج�بة لقرتاح�ت 
وبهدف  امل��ت��ع���م��ل��ني،  وم��ت��ط��ل��ب���ت 
اأك���رث �سهولة  ت��وف��ري جت��رب��ة دف���ع 

ومرونة وكف�ءة. 

اأعلى  ال��ن��وع��ي��ة وامل�����س���ري��ع وف���ق 
النموذجية،  واملق�يي�س  املع�يري 
الذي  الزده����ر  مع  تتك�مل  التي 
ال�����س���رق��ة ككل،  اإم��������رة  ت�����س��ه��ده 
الغرفة  ح��ر���س  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
مت��سي�  ي���أت��ي  املعر�س  دع��م  على 
مع هذا امل�سهد ل�سيم� واأن��ه يعد 
الرامية  ال��غ��رف��ة  م���ب����درات  م���ن 
القت�س�دية  تن�سيط احلركة  اإىل 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى ع��رب دعم 
���س��ن���ع��ة امل���ع����ر����س وامل����وؤمت����رات 
فيه�،  امل��ت��خ�����س�����س��ة  والأح���������داث 
ال�سب�ب  ا���س��ت��ق��ط���ب  ج���ن��ب  اإىل 
الأع����م�����ل  ورواد  الإم������رات�����ي�����ني 
�سن�عة  جم��������ل  يف  ل����ل����دخ����ول 
والتخييم  ال��رح��الت  م�ستلزم�ت 
ب���ني �سك�ن  ت�����س��ه��د رواج������  ال���ت���ي 
ب�لإ�س�فة  الإم����رات،  دول��ة  وزوار 
قط�ع  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����س���ه��م��ة  اإىل 
اإيراداته  جت�وزت  الذي  ال�سي�حة 
ملي�ر   19 ال��دول��ة  م�ستوى  على 
من  الأول  الن�سف  خ��الل  دره���م 

.2022

احل�����ل����ي����ة ت�����س��ه��د ال����ع����دي����د من 
والفع�لي�ت  والبتك�رات  املنتج�ت 
ُت��ل��ب��ي طموح�ت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
املهتمني  وال���������زوار  ال���ع����ر����س���ني 
مع�ر�س  اأه�����م  اأح�����د  ب��ق��ط���ع���ت 
التخييم واملغ�مرات على م�ستوى 

املنطقة.

تفاعلية وترفيهية
على  يق�م  ال��ذي  املعر�س  وي��وف��ر 
مربع  م����رت   2000 م�������س����ح���ة 
داخ����ل����ي����� وخ�����رج����ي����� ع��������ددا من 
ال�سب�ب  ت�ستهوي  التي  اخلدم�ت 
الإم�������رات������ي واخل���ل���ي���ج���ي ال����ذي 
ل���ك���ل م�هو  ُع������رف ع���ن���ه ع�����س��ق��ه 
الربية  الرحالت  جديد يف ع�مل 
وامل����غ�����م����رات امل����ئ���ي���ة واجل���وي���ة 
مدار  على  يقدم  حيث   ، والربية 
اأي�م عدة جوانب تف�علية  خم�سة 
اإت�����ح����ة  ت��ت��م��ث��ل يف  وت���رف���ي���ه���ي���ة 
ال��ف��ر���س��ة ل���ل���زوار ل��ل��ت��وا���س��ل عن 
قرب مع ال�سرك�ت املهتمة بكل م� 
والتف�عل  ال��ربي��ة  احل��ي���ة  يخ�س 

وال�سيد،  اخل�رجية  والري��س�ت 
كم� يتيح الفر�سة للزوار للتعرف 
الرحالت  م�ستجدات  اآخ���ر  على 
والبحرية  ال���ربي���ة  ال�����س��ي���ح��ي��ة 
ب���ل��ع��رو���س احلية  وال���س��ت��م��ت���ع 
واملف�ج�آت  امل���ث���رية  وامل�����س���ب��ق���ت 

املوجهة لل�سب�ب والع�ئالت.

نقلة نوعية
واأك�����د ���س��ع���دة ج��م���ل حم��م��د بن 
هويدن، اأن جن�ح معر�س التخييم 
وامل���غ����م���رات ع��ل��ى م����دار دورات����ه 
وا�ستمراريته،  ال�س�بقة  ال��ث��الث 
ت�سهده  مل�����  ح��ت��م��ي  ام����ت����داد  ه����و 
ال�س�رقة  يف  ال��و���س��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
من تطور ملحوظ ونقلة نوعية 
ك�فة،  احل���ي����ة  ���س��م��ل��ت جم������لت 
كبرية  تنموية  بطفرات  وحظيت 
�س�حب  وتوجيه�ت  روؤى  بف�سل 
�سلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو  ال���ق��������س���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
ال�س�رقة،  ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ع���رب جم��م��وع��ة م���ن الإجن�������زات 

ال���������س�����رق����ة، واإب�����راه�����ي�����م را����س���د 
العالق�ت  اإدارة  م��دي��ر  اجل����روان 
ج�نب  اإىل  ب�لغرفة،  القت�س�دية 
وممثلي  امل�������س���وؤول���ني  م����ن  ع�����دد 
مدينة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه����ت 
الذيد، وجتول احل�سور يف اأروقة 
اأجنحته  على  واطلعوا  املعر�س، 
امل�س�ركة،  اجل����ه�����ت  وم���ن�������س����ت 
الع�ر�سني  من  ل�سرح  وا�ستمعوا 
واملعرو�س�ت  املنتج�ت  اأب��رز  حول 
املعر�س،  خ���الل  اأط��ل��ق��وه���  ال��ت��ي 
منتج�ت  اأح��دث  اإىل  تعرفوا  كم� 
الرحالت  وم�ستلزم�ت  التخييم، 
ال����ربي����ة وال���ب���ح���ري���ة، وم���ع���دات 
وا�ستقطبت  ال�������س���ي���د.  ول��������وازم 
املعر�س،  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�سخة 
وا�سعة  وع���مل��ي��ة  حملية  م�س�ركة 
لع�س�ق  45 ع�ر�س� يقدمون  من 
الربية  وال�����رح�����الت  ال��ت��خ��ي��ي��م 
والبحرية اأكرث من 200 عالمة 
تتنوع  منتج  اآلف   10 و  جت�رية 
التخييم  جت��ه��ي��زات  اأح����دث  ب��ني 
الرحالت  وم��ن��ت��ج���ت  وم����ع����دات 

ب�لتع�ون مع عدد من كربى الكي�ن�ت 
احلكومية  واجل���ه����ت  الق��ت�����س���دي��ة 
اأب��وظ��ب��ي، حيث ي���أت��ي هذا  اإم�����رة  يف 
نحو  اأخ���رى مهمة  احل��دث كخطوة 
تعزيز م�س�همة �سوق اأبوظبي الع�ملي 
يف الرت���ق����ء ب��ق��درات ال��ق��ط���ع امل�يل 

داخل الدولة وخ�رجه�. 

بينه�؛  م���ن  ب�������رزة  اأخ������رى  اأح������داث 
“ملتقى اأبوظبي للعمالت امل�سفرة”، 
و”خميم ال�سرك�ت الن��سئة” وندوة 

.R.A.C.E ال�ستدامة بعنوان
مو�سوع�ت  ح���ول  ت��ت��م��ح��ور  وال��ت��ي   
الأن����ظ����م����ة، وال�����وع�����ي، وال����ت����ع�����ون، 
اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�س�ملة،  واملنظومة 

اأبوظبي”  اإم������رة  “اأ�سول  م��ل��ت��ق��ى 
ال�����ذي ���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف ق���راب���ة 300 
اأك������رث م����ن ثالثني  م�����س��ت��ث��م��ر م����ن 
اأكرث من  دول��ة، ميتلكون جمتمعني 
4 ملي�رات دولر من الأ�سول حتت 
الإدارة.  ويدعم �سوق اأبوظبي الع�ملي 
 ”2022 امل����يل  اأب��وظ��ب��ي  “اأ�سبوع 

•• اأبوظبي-وام

امل�يل”،  اأب��وظ��ب��ي  “اأ�سبوع  يحظى 
الفرتة  يف  فع�ليته  �ستنطلق  ال���ذي 
املقبل،  ن��وف��م��رب   18 اإىل   14 م��ن 
بن  خ���ل��د  ال�سيخ  �سمو  رع���ي��ة  حت��ت 
ب�هتم�م  نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اإق��ل��ي��م��ي وع����مل���ي وا����س���ع مب���� ير�سخ 
مك�نة الع��سمة كمركز م�يل ع�ملي. 

املهريي،  ظ����ه���ر  ب���ن  ظ����ه���ر  وق������ل 
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل 
لوك�لة  ال��ع���مل��ي  اأب���وظ���ب���ي  ���س��وق  يف 
“ي�أتي   : “وام”  الإم���������رات  اأن���ب����ء 
النج�ح  بعد  امل����يل  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع 
“مهرج�ن  ح��ق��ق��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
اأبرز  اأح���د  وه���و  اأبوظبي”،  فينتك 
اأبوظبي  �سوق  التي قدمه�  امللتقي�ت 
ال��ع���مل��ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال���ع����مل خالل 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��سية”،  الأع����وام 
الن�سخة الأوىل من “اأ�سبوع اأبوظبي 
وا�سع  ع�ملي  ب�هتم�م  حتظي  امل�يل” 
ب���لإ���س���ف��ة اإىل اج��ت��ذاب ع���دد كبري 
م���ن ال�����س��رك���ء وال����رع�����ة م���ن داخل 

اأبوظبي ومن حول الع�مل.  واأ�س�ف 
اأبوظبي امل�يل”  “اأ�سبوع  اأن  املهريي 
عليه�  يجتمع  رائ���دة  من�سة  ي�سكل 
امل�لية  الأ������س�����واق  ق������دة  م���ن  ن��خ��ب��ة 
وبحث  والتح�ور  للم�س�ركة  الع�ملية 
الق�س�ي�  خمتلف  يف  ال��ت��ع���ون  �سبل 
ب��ت��ح��ولت ال��ق��ط���ع امل�يل،  اخل������س��ة 
ب�لإ�س�فة اإىل دوره يف تر�سيخ مك�نة 
م���يل ع�ملي  اأب��وظ��ب��ي كمركز  اإم�����رة 
رائ������د، ب��ع��دم��� جن��ح��ت الإم���������رة يف 
املجتمع  املحوري لدى  دوره���  ت�أكيد 
م�سهد  يوؤكد  م�  وه��و  الع�ملي،  امل���يل 
الذي  الإم����رة  يف  املزدهر  ال�ستثم�ر 
به�  الع����رتاف  نحو  �سريًع�  ي��ق��ودن��� 
والأعم�ل  امل���ل  عوا�سم  اأب���رز  ك���أح��د 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع����مل.  واأ����س����ر اإىل 
اأكرث  م�����س���رك��ة  �سي�سهد  احل���دث  ان 
ال�ستثم�ر  خ����رباء  م���ن   300 م���ن 
اأ�سوًل ت�سل  30 دولة يديرون  من 
تريليون   14 ن���ح���و  اإىل  ق��ي��م��ت��ه��� 
الأ�سواق  ق���دة  اإىل  ب�لإ�س�فة  دولر، 
وا�سعة  جمموعة  من  الع�ملية  امل�لية 
م��ن اخل��ل��ف��ي���ت واخل�����ربات، والذين 

مركًزا  الإم�������رة  م��ك���ن��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف 
اأن  اإىل  املهريي  واأ�س�ر  ع�ملًي�.   م�لًي� 
العديد  يت�سمن  الأ���س��ب��وع  ب��رن���م��ج 
من الأحداث املتخ�س�سة التي جتمع 
ق�����دة الأ����س���واق امل���ل��ي��ة ال��ع���مل��ي��ة من 
املتنوعة  واخل��ربات  املعرفة  اأ�سح�ب 
املوا�سيع  م���ن  ج��م��ل��ة  يف  ل��ل��ت��ب���ح��ث 
التكنولوجي�  ب��ي��ن��ه���  م���ن  امل��ح��وري��ة 
امل���ل��ي��ة والب��ت��ك���ر يف ال��ق��ط���ع امل�يل، 
الن��سئة،  وال�������س���رك����ت  وامل�������س����ري���ع 
وال�ستثم�رات،  امل�����س���ري��ع  ومت��وي��ل 
امل�ل،  راأ���س  واأ���س��واق  واإدارة الأ���س��ول 
حوارية  ج��ل�����س���ت  اإىل  ب����لإ����س����ف���ة 
واملجتمعية،  البيئية  الق�س�ي�  ح��ول 
وال�سي��س�ت القت�س�دية والتنظيمية 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه���  اجل�������ري 
“اأ�سبوع  الدويل.  ويت�سمن برن�مج 
حدًث�   12 اإق���م��ة  امل�يل”،  اأبوظبي 
��� ي��ج��م��ع ق�����دة الأ����س���واق  م��ت��خ�����س�����سً
املعرفة  اأ�سح�ب  من  الع�ملية  امل�لية 
واخل�������ربات امل��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ب���ح��ث يف 
امل��ح��وري��ة من  امل��وا���س��ي��ع  جملة م��ن 
والبتك�ر  امل�لية  التكنولوجي�  بينه� 

�سي�س�ركون يف حوارات معمقة حول 
منطقة  يف  امل��زده��ر  التمويل  ق��ط���ع 
اأفريقي�،  و���س��م���ل  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
واأحدث توجه�ت القط�ع والتطورات 
ال����ت����ي ت�������س���م���ل الأ��������س�������واق امل����ل���ي���ة 

واخلدم�ت امل�سرفية الع�ملية. 
اأكرث  اج��ت��ذب  احل����دث،  اأن  واأو����س���ح 
بينهم  م��ن  ر�سمي�ً  �سريًك�،   50 م��ن 
و�سوق  و”اأدنوك”  “مب�دلة”، 
امل����ل���ي���ة وبنك  ل���������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي 
امل�س�هم�ت  وه��ي��ئ��ة  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة - م���ع����ً، ب���لإ���س���ف��ة اإىل 
ك�سريك  لال�ستثم�ر  اأبوظبي  مكتب 
ودائرة  املب��سر  الأجنبي  لال�ستثم�ر 
اأبوظبي   – وال�������س���ي����ح���ة  ال���ث���ق����ف���ة 
و�سركة  امل��ث��ل��ى  ال��وج��ه���ت  ك�����س��ري��ك 
الحت������د ل��ل��ط��ريان ال��ن���ق��ل اجلوي 
اإىل انه  ل��ل��ح��دث، م�����س��رياً  ال��ر���س��م��ي 
ال��ك��ب��ري من  ���س���أن ه���ذا التجمع  م��ن 
يف  رئي�سي�ً  دوراً  يلعب  اأن  ال�سرك�ء، 
القت�س�دية  اأب��وظ��ب��ي  اأج���ن���دة  دف���ع 
اأبوظبي  “اأ�سبوع  من�سة  خ��الل  من 
ي�سهم  مب���  ال�سرتاتيجية،  امل�يل” 

وامل���������س�����ري����ع  امل�����������يل،  ال����ق����ط�����ع  يف 
وال�سرك�ت الن��سئة، ومتويل امل�س�ريع 
الأ����س���ول  واإدارة  وال����س���ت���ث���م����رات، 
اإىل  ..ب�لإ�س�فة  امل���ل  راأ���س  واأ���س��واق 
الق�س�ي�  ح����ول  ح����واري����ة  ج��ل�����س���ت 
وال�سي��س�ت  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
اجل�ري  والتنظيمية  الق��ت�����س���دي��ة 

تطبيقه� على امل�ستوى الدويل. 
اأبوظبي  “اأ�سبوع  فع�لي�ت  و�ست�سمل 
فينتك  “مهرج�ن  اإق����م���ة  امل�يل” 
والذي  اجل��دي��دة،  بحلته  اأبوظبي” 
�سي�سهد عودة العديد من املتحدثني 
الذين �سبق لهم امل�س�ركة يف الدورات 
بينهم؛  من  املهرج�ن  لهذا  ال�س�بقة 
ج�����ون ك���ول���ي�������س���ون، ال������ذي جن����ح يف 
 95 بقيمة  ن��سئة  ���س��رك��ة  ت���أ���س��ي�����س 
�سربي�سر،  وج���ي���ف  دولر،  م���ل���ي����ر 
ورئي�س  ن��ي��وي��ورك  ب��ور���س��ة  رئ��ي�����س 
اإىل  ���س��رتاي��ب،  �سركة  اإدارة  جمل�س 
الروؤ�س�ء  كب�ر  م��ن  جمموعة  ج�نب 
البنوك  م����ن  ل����ع����دد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني 
ال��ع���مل��ي��ة، وغ���ريه���م.  وت���ق����م �سمن 
امل�يل”  اأب��وظ��ب��ي  “اأ�سبوع  فع�لي�ت 
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : خمبز تنور اخلليج

 رخ�سة رقم:CN 1524332 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة ه�نى حممد موفق امل�سرى ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة ه�نى حممد موفق امل�سرى
تعديل وكيل خدم�ت / حذف جمعه ج�بر على احلم�دى

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد موفق حممد امل�سرى
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 100000

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ خمبز تنور اخلليج

THANOOR AL KHALEEJ BAKERY
اإىل/ خمبز تنور اخلليج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

THANOOR AL KHALEEJ BAKERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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 اإعـــلن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�س�د ب�أن ال�س�دة/�سركة ه�ليربتون وورلدوايد 
جي ام بي ات�س )اجلن�سية: �سوي�سرا( قد تقدمت بطلب �سطب 
قيد فرع ال�سركة يف اإم�رة دبي )العنوان: �س�رع ال�سيخ را�سد - 
واملقيدة حتت  - �س.ب:3111(  للعق�رات  و�سل   -  R320
رقم )4248( يف �سجل ال�سرك�ت الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�س�أن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحت�دي  الق�نون  لحك�م 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التج�رية  ال�سرك�ت 
ل�سنة 2010م يف �س�أن اعتم�د دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . ب�لدولة  احلرة  واملن�طق  ب�خل�رج  املوؤ�س�سة  املن�س�آت  ومك�تب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�سح�ب  ال�س�دة  من  يرجى 
ت�ريخ  الوزارة يف ميع�د ل يتج�وز �سهر من  ب�عرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  القت�س�د  وزارة  الت�يل:  العنوان  على  الن�سر 

التج�ري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
جلنة اخلرباء الثنائية يف الدعوى رقم 667 ل�سنة 2021 عقاري جزئي - دبي 

مذكرة اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 667/2021/322 ا�ستئناف عقاري 

اخلليجية  ال�سركة  الأوىل/  �سده�  امل�ست�أنف   .2 لال�ستثم�رات.  /مي�دين  امل�ست�أنفة   .1
)�س   - لال�ستثم�رات  جيجكو   / الث�نية  �سده�  امل�ست�أنف   .3 )�س.م.ع(  الع�مة  لال�ستثم�رات 
 / الرابع  �سده  امل�ست�أنف   .5 ال�سري.  جمعة  اهلل  عبد   / الث�لث  �سده  امل�ست�أنف   .4 م(.  م  ذ 
اليو�سف.  يو�سف حبيب  اأحمد   / امل�ست�أنف �سده اخل�م�س   .6 ال�سري.  م�جد عبداهلل جمعة 
امل�ست�أنف �سده ال�س�بع / حمد �سيف حميد عبد اهلل املهريي. 8. امل�ست�أنف �سده الث�من /   .7

عبد العزيز البوم ال�سحي.
نحيطك �سي�دتكم علم�ً اأنه قد مت انتداب جلنة اخلرباء املكونة من اخلبري احل�س�بي / حممد 
اإبراهيم على عبداهلل لهب�س ال حممد يف الدعوة  مقبل الكثريي واخلبري العق�ري ال�سيد/ 
املذكورة اأعاله، وعليه ف�أنتم مكلفني ب�حل�سور اأو من ميثلكم ق�نون�ً يف اإجتم�ع اخلربة املقرر 
تقنية  عرب  ع�سراً   04:30 ال�س�عة  مت�م  يف   2022/11/01 املوافق  الثالث�ء  يوم  عقده 
املك�مل�ت ال�سوتية واملرئية عن بعد عرب تطبيق )zoom( ، وعليه يرجى التوا�سل مع مكتب 
 -  0501049740 ه�تف  رقم  اأو   048868184 الأر�سي  اله�تف  رقم  على  اخلبري 
و�سوف يتم تزويدكم برابط الجتم�ع بعد تزويدن� برقم اله�تف املتحرك لالأ�سخ��س املخولني 
والتوكيالت  الهوية  ب�سورة  وتزويدن�  اأي�س�  الإلكرتوين  وب�لربيد  الجتم�ع�ت  بح�سور 
والتفوي�س�ت الالزمة للمخولني ب�حل�سور. علم� ب�أنه يف ح�ل تخلفكم عه احل�سور ف�ن جلنة 

اخلرباء �ستب��سر اأعم�له� وفق� لل�سالحي�ت املخولة له� ق�نون�ً.  
اخلبري احل�سابي : حممد مقبل الكثريي 
اخلبري العقاري : اإبراهيم علي عبداهلل لهب�ض 

 اإعلن اإجتماع خربة
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املال والأعمال

يف ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي 
تب�دل  ل��ت��ع��زي��ز  ف���ر����س���ة  ي�����س��ك��ل 
والتج�رب  واخل����ربات  ال���زي����رات 
الن�جحة، والطالع على الفر�س 
ال�ستثم�رية والقت�س�دية املت�حة 
ال�سديقني،  ال���ب���ل���دي���ن  ك����ال  يف 
ج���م���ه���وري���ة  اأن  اإىل  م���������س����ريا 
طرح  على  حتر�س  ط�جيك�ست�ن 
العديد من الفر�س ال�ستثم�رية 
الدول،  جميع  �سرك�ئه� من  على 
والتي ميكن ال�ستف�دة منه� نظرا 
ع��ل��ى م�  ع���الوة  امل��ت��م��ي��ز،  ملوقعه� 
نظم  الأعم�ل من  لرج�ل  توفره 
ال�ستثم�ر،  على  ت�سجع  وقوانني 
الزراعية  ال��ق��ط���ع���ت  يف  خ������س��ة 
والتج�رية وال�سي�حية واخلدمية، 
ال�ستثم�ري  امل���ن����خ  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��� 
وبيئة  ال����س���رتات���ي���ج���ي  وامل����وق����ع 
اإم����رة  الأع���م����ل ال��ت��ي تتميز ب��ه��� 
الت�سريع�ت  حيث  م��ن  ال�س�رقة، 
وحتمي  ت�سجع  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني 

امل�ستثمرين.
تب�دل اجل�نب�ن  امللتقى  ويف خت�م 

مليار درهم �شايف �أرباح   10.9
�أبوظبي �لأول خالل 9 �أ�شهر 

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت جمموعة بنك اأبوظبي الأول 
 10.9 اأرب�ح �س�فية بقيمة  حتقيق 
اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل  دره���م  ملي�ر 
ب�رتف�ع  اجل����ري،  الع�م  من  الأوىل 
الفرتة  م��ع  مق�رنة   19% ن�سبته 
ن��ف�����س��ه��� م���ن ال���ع����م امل��������س���ي، وبلغ 
الع�ئد على ال�سهم الأ�س��سي 1.29 
دره������م.  وب��ل��غ اإج���م����يل الإي������رادات 
الت�سعة  خ����الل  دره�����م  م��ل��ي���ر   18
اجل����ري  ال���ع����م  م���ن  الأوىل  اأ���س��ه��ر 
مع  مق�رنة   13% ن�سبته  ب�رتف�ع 
امل��سي،  ال��ع���م  م��ن  نف�سه�  ال��ف��رتة 
اإي��رادات �س�يف  ارتف�ع  نتيجة  وذلك 
و�سمل    .18% بن�سبة  ال��ف��وائ��د 
اإجم�يل الإي��رادات لالأ�سهر الت�سعة 
 3.1 بلغت  �س�فية  مك��سب  الأوىل 
ب��ي��ع ح�سة يف  نتيجة  دره���م  م��ل��ي���ر 
“م�غن�تي”،  امل���دف���وع����ت  ���س��رك��ة 
وبلغت خم�س�س�ت انخف��س القيمة 
1.7 ملي�ر درهم، ب�نخف��س ن�سبته 
نف�سه�  ال��ف��رتة  م��ع  مق�رنة   11%
امل��������س���ي، ح���ي���ث بلغت  ال����ع�����م  م����ن 
52 نقطة  ال�سنوية  تكلفة املخ�طر 
نقطة   65 م����ع  م���ق����رن���ة  اأ����س��������س 
بلغت  فيم�  ال�س�بقة،  للفرتة  اأ�س��س 
ملي�ر   4.7 الت�سغيلية  التك�ليف 
%6 مق�رنة  ب�رتف�ع ن�سبته  درهم، 
مع الفرتة نف�سه� من الع�م امل��سي، 
م�سر،  ع��وده  بنك  اأع��م���ل  ب��ستثن�ء 
ال�ستثم�رات  ت��وا���س��ل  ي��ع��ك�����س  م���� 
لدفع  ال�سرتاتيجية  امل���ب����درات  يف 
م�����س��رية ال��ن��م��و وال���ت���ح���ّول.  وق�لت 
هن�ء الر�ستم�ين الرئي�س التنفيذي 
 “ الأول:  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ملجموعة 
بنك  حققه�  ال��ت��ي  ال��ن��ت���ئ��ج  تعك�س 
الأ�سهر  خ�����الل  الأول  اأب���وظ���ب���ي 
 2022 ع����م  م���ن  الأوىل  ال��ت�����س��ع��ة 
حققته  ال������ذي  امل���ل���ح���وظ  ال���ت���ق���دم 
لتعزيز  ال���رام���ي���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��� 
املختلفة،  لأع��م���ل��ن���  ال��ن��م��و  وت����رية 
اقت�س�دات  وم��رون��ة  مت�نة  وت��وؤك��د 
ع���ل���ى تخطي  وق����درت����ه�����  امل��ن��ط��ق��ة 

التحدي�ت الع�ملية املتزايدة”. 

ال����������دروع ال����ت����ذك�����ري����ة، ك���م���� مت 
العمل  ل��ق���ءات  م��ن  �سل�سلة  عقد 
روؤ�س�ء  ب��ني  والثن�ئية  اجل�نبية 
وم�����دراء ال�����س��رك���ت، ب��ه��دف فتح 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد ملتقى الأعم�ل بني ال�س�رقة 
تعزيز  اأهمية  على  وط�جيك�ست�ن 
ف���ر����س ال�������س���راك���ة يف امل���ج����لت 
ال���ت���ج����ري���ة وال����س���ت���ث���م����ري���ة بني 
جم���ت���م���ع الأع�����م������ل الإم������رات�����ي 
ج������م������ه������وري������ة  يف  ون�����������ظ�����������ريه 
جمموعة  ���س��م��ن  ط���ج��ي��ك�����س��ت���ن، 
الهتم�م  ذات  ال���ق���ط����ع����ت  م���ن 
قط�ع�ت  يف  ل���س��ي��م���  امل�����س��رتك، 
لتعزيز  وال������زراع������ة،  الأغ�����ذي�����ة 
كال  يف  الغذائي  الأم��ن  منظومة 

البلدين.
ج����ء ذل���ك خ���الل امل��ل��ت��ق��ى الذي 
اأم�س  ال�����س���رق��ة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت��ه 
ح�سور  و�سهد  مبقره�،  الأرب��ع���ء 
حممود  ب��ه���دور  �سريفي  ���س��ع���دة 
زاده �سفري جمهورية ط�جيك�ست�ن 
اأحمد  و����س���ع����دة  ال����دول����ة،  ل����دى 
و�سع�دة  ال��ن���ب��ودة،  عبيد  حم��م��د 
العوي�س،  ع��ل��ي  ح��م��ي��د  ح��ل��ي��م��ة 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س����ء 

وعبد  ال�س�رقة،  و�سن�عة  جت���رة 
���س��ط���ف م�����س���ع��د املدير  ال��ع��زي��ز 
والأعم�ل  الت�س�ل  لقط�ع  الع�م 
املقرب  خليفة  وف�طمة  ب�لغرفة، 
الدولية  ال��ع��الق���ت  اإدارة  م��دي��ر 
ممثلني  اإىل  ب�لإ�س�فة  ب�لغرفة، 
املحلي  الأع�����م������ل  جم��ت��م��ع  ع����ن 
امللتقى  واأك���د  والط�جيك�ست�ين، 
على اأهمية تكثيف جهود التع�ون 
وا����س���ت���ك�������س����ف ال����ف����ر�����س خ���الل 
القط�ع�ت  يف  امل��ق��ب��ل��ة  امل���رح���ل���ة 
امل�����ه�����م�����ة، واأب��������رزه��������� ال����ت����ج�����رة 
واملنتج�ت  وال��زراع��ة  وال�سن�عة 
املتجددة  وال���ط����ق���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  وال�������س���ي����ح���ة 

واخلدم�ت اللوج�ستية.

فر�ض لال�ستثمار
�سط�ف،  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ورح������ب 
ب�لوفد الزائر، موؤكدا على اأهمية 
امللتقى يف بحث جم�لت التع�ون 
جديدة  ق����ن����وات  وف���ت���ح  امل��م��ك��ن��ة 
واملعلوم�ت  اخل�������ربات  ل���ت���ب����دل 

بني  التج�ري  التب�دل  تعزز  التي 
ال��ط��رف��ني، وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����دة 
ج�نب  اإىل  ال��ت��ج���ري��ة،  ال��ب��ع��ث���ت 
ال�ستثم�ر  ف���ر����س  ا���س��ت��ع��را���س 
البلدين  به�  تتمتع  التي  املت�حة 
قط�ع�ت  يف  ل�سيم�  ال�سديقني 
حيوية مرتبطة ب�لأمن الغذائي 
التوجه�ت  تعزيز  يف  للم�س�همة 
يف ه���ذا امل��ج���ل ال��ه���م م��ن خالل 
وتنفيذ  اخل������������ربات  ت����وظ����ي����ف 
جمموعة من الربامج واملب�درات، 
امل�سلحة  حت���ق���ي���ق  اأج���������ل  م�����ن 
م�ستهدف�ت  وت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك��ة 

التنمية امل�ستدامة.
�سط�ف،  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  واأ������س������ر 
بني  ال��ث��ن���ئ��ي��ة  ال��ع��الق���ت  اأن  اإىل 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة 
ت�سهد  ط�جيك�ست�ن،  وجمهورية 
تطورا متن�مي� يف ك�فة املج�لت، 
وتوجيه�ت  روؤي���ة  اإىل  ب�ل�ستن�د 
ال��ت��ي �س�همت  ال��ب��ل��دي��ن  ق��ي���دت��ي 
يف توطيد وتعزيز تلك العالق�ت 
الحرتام  اأ�س��س  على  بنيت  التي 

املتب�دل واملنفعة امل�سرتكة، ل�سيم� 
�سهدت  امل������س��ي��ة  ال�����س��ن��وات  واأن 
التج�ري  التب�دل  حجم  ت�س�عف 
مليون   61.5 اإىل  وو������س�����ل 
ف�سال   ،  2019 ع����م  يف  دولر 
للوفود  املنتظمة  ال���زي����رات  ع��ن 
للبلدين  وال��ت��ج���ري��ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
التي لعبت دورا حموري� يف تقوية 
على  خ��سة  الثن�ئية  ال��ع��الق���ت 
والتج�ري،  القت�س�دي  ال�سعيد 
لزي�دة  م�ستمرا  الجت���ه  وجعلت 
واأث���رت  البينية،  ال��ت��ج���رة  ح��ج��م 
ح�فزا  وك�����ن����ت  الأع�����م������ل  م���ن����خ 
الفر�س  ل�ستك�س�ف  ل��ل�����س��رك���ت 
الإم�راتي  ال�سوقني  يف  ال�س�نحة 

والط�جيك�ست�ين.

مناخ ا�ستثماري 
�سريفي  �سع�دة  اأع��رب  ج�نبه  من 
حر�س  عن  زاده،  حممود  به�دور 
العالق�ت  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ب������الده 
وال���رواب���ط م��ع دول����ة الإم�������رات، 
ال�س�رقة  مثني� على جهود غرفة 

للتح�ور  ج��دي��دة  توا�سل  ق��ن��وات 
وتب�دل الآراء والتج�رب والتعرف 
ال�ستثم�رية  ال����ف����ر�����س  ع���ل���ى 

املت�حة. 

نظمته غرفة ال�سارقة مبنا�سبة زيارة وفد رفيع امل�ستوى لالإمارة

ملتقى �لأعمال بني �ل�شارقة وطاجيك�شتان يوؤكد على تطوير فر�س �ل�شر�كة لتعزيز منظومة �لأمن �لغذ�ئي

كهرباء ومياه دبي تنجز نحو 8 ماليني معاملة رقمية خالل 9 �أ�شهر 
•• دبي-وام

اأ�سهر   9 خ��الل  ملتع�مليه�  دب��ي  ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  نفذت 
نحو 8 ماليني مع�ملة عرب القنوات الرقمية التي توفره� 

الهيئة و�سرك�ئه� . 
وا���س��ت��ك��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ك���م��ل ال���رق���م���ي لأك�����رث م���ن 07 
م�سروع�ً مع جه�ت حكومية وخ��سة من اأبرزه� هيئة دبي 
دبي،  يف  واملوا�سالت  الطرق  وهيئة  دب��ي،  وبلدية  الرقمية، 
ال�سحة بدبي، ودائرة  الأرا���س��ي والأم���الك، وهيئة  ودائ��رة 
بنك�ً،  و21  دب��ي(،  )اقت�س�دية  بدبي  القت�س�دية  التنمية 
واإيبكو، وحمفظة نقودي،  واينوك،  و”دو”،  و”ات�س�لت”، 

ي��ون��ي��ون، و)EMPAY(.  وم��ن خ��الل هذه  ووي�����س��رتن 
توفري جمموعة كبرية من اخلدم�ت  ت�سهيل  اخلطوة، مت 
وخدمة  املعلوم�ت،  وحتديث  الفواتري،  �سداد  خدمة  منه� 
وا�سرتداد  ال�سكن،  ر�سوم  وتعديل  واملي�ه،  الكهرب�ء  ت�سغيل 

املب�لغ امل�ستحقة، وحتديث الرخ�سة التج�رية وغريه� . 
واأكد مع�يل �سعيد حممد الط�ير، الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرب�ء ومي�ه دبي، التزام الهيئة بتحقيق 
ومبتكرة،  م�ستدامة  ع�ملي�ً  رائ��دة  موؤ�س�سة  تكون  اأن  روؤيته� 
من  واح��دة  بو�سفه�������  الع�ملي������ة  مك�نته�  على  واملح�فظ�������ة 
اأك���رث امل��وؤ���س�����س���ت اخل��دم���ت��ي��ة مت��ي��زاً وري�����دة ع��ل��ى م�ستوى 

الع�مل . 

�لإمار�ت ت�شهد �أكرب طرح �أويل يف �ملنطقة خالل �لربع �لثالث 
•• دبي-وام 

ك�سفت �سركة اإرن�ست ويونغ عن ا�ستقط�ب دولة الإم�رات العربية املتحدة لأكرب اكتت�ب ع�م يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل 
امل�سغل احل�سري لبوابة التعرفة املرورية يف دبي، وذلك خالل الربع الث�لث من الع�م اجل�ري.  اإفريقي� ل�سركة “�س�لك”، 

واأ�س�فت “اإرن�ست ويونغ”، يف تقرير حديث حول ن�س�ط الكتت�ب�ت الع�مة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي�، اأن اإكتت�ب 
“�س�لك” ك�ن اأي�س� رابع اأكرب اكتت�ب يف املنطقة منذ بداية الع�م وحتى ت�ريخه، حيث متكنت ال�سركة من جمع اأكرث من 1 ملي�ر 

دولر مع جت�وز الكتت�ب اأكرث من 49 مرة عرب جميع ال�سرائح ب�إجم�يل طلب بلغت قيمته 50.2 ملي�ر دولر. 
واأ�س�ر التقرير اإىل زي�دة كبرية يف عدد ال�سرك�ت التي مت اإدراج اأ�سهمه� للتداول يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي� خالل 
اأمريكي،  14.7 ملي�ر دولر  �سنوي، يف �سفق�ت جمعت  اأ�س��س  %288 على  بن�سبة   2022 الأوىل من ع�م  الت�سعة  الأ�سهر 
2021.  و�سهدت منطقة ال�سرق الأو�سط  %550 يف قيمة ال�سفق�ت مق�رنة ب�لفرتة نف�سه� من الع�م  ب�رتف�ع كبري قدره 
و�سم�ل اإفريقي� ت�سجيل 7 اكتت�ب�ت اأولية خالل الربع الث�لث من ع�م 2022، جمعت ع�ئدات اإجم�لية بلغت نحو 1.5 ملي�ر 

دولر، لريتفع العدد الإجم�يل لالكتت�ب�ت التي �سهدته� املنطقة منذ بداية الع�م وحتى ت�ريخه اإىل 31 اكتت�ب�ً. 

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : دومين�نت� لالإن�س�ءات املعدنية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1251277 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة ف�طمه على حممود على النج�ر ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة ف�طمه على حممود على النج�ر
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف احمد ط�هر حممد وهدان

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ف�طمه على حممود على النج�ر
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 100000

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ دومين�نت� لالإن�س�ءات املعدنية ذ.م.م

DOMINANTA METAL CONSTRUCTION L.L.C

اإىل/ دومين�نت� لالن�س�ءات املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DOMINANTA METAL CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
الفخمة-  ب�ل�سي�رات  للنقل  ليمو  كال�س  توب   : ال�س�دة   / ب�أن  الإقت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 2962757 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حممد احمد مني�سى عيد من مدير اإىل م�لك

 تعديل ن�سب ال�سرك�ء / حممد احمد مني�سى عيد من 0٪ اإىل ٪100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف عي�سى احمد حممد البلو�سى

تعديل اإ�سم جت�ري من/ توب كال�س ليمو للنقل ب�ل�سي�رات الفخمة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

TOP CLASS LIMO TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / توب كال�س ليمو للنقل ب�ل�سي�رات الفخمة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

TOP CLASS LIMO TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS- SOLE PROPRIETORSHIP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل  فعلى كل من له حق 

يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : مطعم جرام ب�جنال

رخ�سة رقم:CN 3990466 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة حممد ج�هد ح�سني حممد عبداجلب�ر ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة حممد ج�هد ح�سني حممد عبداجلب�ر
تعديل وكيل خدم�ت / حذف احمد حممد حمد �سبيح الفال�سى

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف يون�س مي�ه ليت �سراج ال�سالم
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 100000

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جت�ري من/ مطعم جرام ب�جنال

GRAM BANGLA RESTAURANT
اإىل/ مطعم جرام ب�جنال- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

GRAM BANGLA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
والأعم�ل  للخي�م  الدوليه  كي  واي   : ال�س�دة   / ب�أن  الإقت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

املعدنية رخ�سة رقم:CN 4344979 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة �سموئيل فخرى قلينى طوبي� ٪100

تعديل مدير / اإ�س�فة �سموئيل فخرى قلينى طوبي�
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ابراهيم حمود �سليم�ن على العربى

تعديل راأ�س امل�ل / من 1500000 اإىل 100000
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ واي كي الدوليه للخي�م والأعم�ل املعدنية
YK ALDAWLIYA TENT METAL WORK

اإىل/ واي كي الدوليه للخي�م والأعم�ل املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
YK ALDAWLIYA TENT METAL WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : �سركة واحة العني للمفرو�س�ت - ذ م م

 رخ�سة رقم:CN 1120018 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل اإ�سم جت�ري من/ �سركة واحة العني للمفرو�س�ت - ذ م م

WAHAT AL AIN FURNITURE COMPANY - L LC
اإىل/ المل�ين للحجر والنوافذ ذ.م.م

ALALMANI STONE AND WINDOW L.L.C
تعديل عنوان / من العني العني - منطقة �س�رع ال�س�روج - بن�ية - الع�سري �سعيد 
�سطيط  ال�سيد   528357  528357 النقلة  ال�سن�عية  املنطقة  العني  اإىل  اخليلي  ن��سر 

حممد �سلبود و اخرين
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة ق�س وتف�سيل ال�ست�ئر  9524002

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة اأعم�ل تركيب الأبواب و النوافذ و�سي�نته�  4330011
 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة جت�رة احلجر الطبيعي - ب�جلملة  4663008

 تعديل ن�س�ط / حذف بيع اقم�سة ال�ست�ئر والتنجيد - ب�لتجزئة  4753004
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : موفينج ويلز للنقلي�ت الع�مه

رخ�سة رقم:CN 1152686 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�س�فة حممد وي�س�ل حممد ايوب

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة حممد وي�س�ل حممد ايوب ٪100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف م�سطفى احمد �س�مل مب�رك النعيمى

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 100000
تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ موفينج ويلز للنقلي�ت الع�مه
MOVING WHEELS GENERAL TRANSPORT

اإىل/ موفينج ويلز للنقلي�ت الع�مه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MOVING WHEELS GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : ه�ي�سينث لتجميل الأرا�سي 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 4621397 قد تقدموا اإلين� بطلب:

ال�سخ�س  �سركة   - الأرا�سي  لتجميل  ه�ي�سينث  من/  جت�ري  اإ�سم  تعديل 
الواحد ذ م م

 HYACINTH LAND SCAPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ جي ال ا�س لتجميل الأرا�سي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
G L S LAND SCAPIN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�س�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة 
املدة حيث �ست�ستكمل  انق�س�ء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�سوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : دك�نتك لربامج الكمبيوتر 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 3820619 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل اإ�سم جت�ري من/ دك�نتك لربامج الكمبيوتر ذ.م.م

DUKKANTEK COMPUTER SYSTEMS L.L.C

اإىل/ ارابي� ايه ايه ا�س للتج�رة الع�مة ذ.م.م
ARABIA A A S GENERAL TRADING L.L.C

 تعديل ن�س�ط / اإ�س�فة جت�رة ع�مة  4690018
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�س�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة  ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي-وام

رئي�س  ن����ئ���ب  ت�����جن  ج�������وردون  زار 
رئي�س  الآ���س��ي��وي  الأومل���ب���ي  املجل�س 
القت�لية  للفنون  الآ�سيوي  الإحت���د 
ن�ئب  مي�نغ  �سري  وون���غ  املختلطة، 
الدولية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 
الإم������������رات  احت���������د  الأول  اأم�����������س 
القت�لية  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 

املختلطة. 
حممد  �سع�دة  ا�ستقب�لهم�  يف  وك���ن 
بن دملوج الظ�هري ن�ئب اأول رئي�س 
القت�لية  للفنون  الآ�سيوي  الحت���د 
اإدارة احت�د  املختلطة ع�سو جمل�س 
ومب�رك  للجوجيت�سو،  الإم�������رات 
املنه�يل مدير الإدارة الفنية ب�حت�د 
الم�رات للجوجيت�سو ، ن�ئب املدير 
للفنون  الآ���س��ي��وي  ل��الحت���د  ال��ع���م 
القت�لية املختلطة، وط�رق البحري 
ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  ع���م  مدير 
اخلدم�ت  اإدارة  مدير  اجلوجيت�سو 
الإم�������������رات  احت����������د  امل���������س�����ن����دة يف 

للجوجيت�سو. 

وا�ستمع الوفد ل�سرح من ابن دملوج 
ع���ن جت���رب���ة الإم����������رات ال���رثي���ة يف 
ن�سر وتطوير ري��سة اجلوجيت�سو ، 
وموجز عن برامج اكت�س�ف املواهب 
و�سن�عة  و�سقله�،  م��ب��ك��رة  ���س��ن  يف 
اأبوظبي  وا���س��ت�����س���ف��ة  الأب�����ط������ل، 
ملقري الحت�دين الآ�سيوي والدويل 

خطط  اإىل  اإ���س���ف��ة  للجوجيت�سو، 
الحت�د لن�سر وتطوير لعبة الفنون 
الكبري  والدعم  املختلطة،  القت�لية 
الذي وجدته تلك الري��سة مبجرد 
الإعالن عنه� وت�سكيل جلنة للفنون 

القت�لية املختلطة. 
جوجيت�سو  ����س����ل���ة  ال����وف����د  وزار 

الري��سية،  زاي�����د  مب��دي��ن��ة  اأري����ن����� 
الإم�رات  الت�بعة لحت�د  وال�سرك�ت 
الع�ملية  ال����روؤي����ة   " ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
وملحق�ته�،   "  IVI  - لال�ستثم�ر 
ملكون�ت  تف�سيلي  �سرح  على  واطلع 
ال�س�لة ودور ال�سرك�ت ال�ستثم�رية 
دع������م منو  ل�����الحت������د يف  ال���ت����ب���ع���ة 

ال���ري��������س���ة، و����س����ه���د ال���وف���د ع���ددا 
م��ن ال��ف��ي��دي��وه���ت لأب����رز الأح����داث 
اأبوظبي  تنظمه�  التي  والبطولت 
جوجيت�سو  ���س���ل��ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��� 
القت�لية  الفنون  ري��س�ت  يف  اأري��ن��� 

املختلطة واجلوجيت�سو. 
واأب����دى ج����وردون اإع��ج���ب��ه مبرافق 
ال����دول����ة ، وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة احت�����د 
والفنون  للجوجيت�سو  الإم��������رات 
القت�لية املختلطة يف ن�سر وتطوير 
ري��������س����ت���ه، واك���ت�������س����ف امل����واه����ب، 
و����س���ن����ع���ة الأب������ط�������ل، م����وؤك����دا اأن 
الإم�رات اأ�سبحت مركزا دولي� مهم� 
القت�لية،  ال��ري������س���ت  خم��ت��ل��ف  يف 
اأ�سبحت  اجلوجيت�سو  يف  وجتربته� 
الوطنية  الحت��������دات  ل��ك��ل  م��ل��ه��م��ة 
الع�ملية  اإىل  الو�سول  يف  وال��ق���ري��ة، 
ب���أق�����س��ر وق����ت مم���ك���ن، وك���ذل���ك يف 
�سن�عة الأبط�ل وتنظيم البطولت 

الحرتافية. 
من ن�حيته اأكد حممد بن دملوج اأن 
رئي�س  اله��سمي  عبداملنعم  �سع�دة 
والآ�سيوي  الإم�����رات����ي  الإحت����دي���ن 

الحت������د  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن����ئ���ب 
اأن  املن��سب�ت  ك��ل  يف  ي��وؤك��د  ال���دويل 
جتربة احت�د الإم�رات للجوجيت�سو 
منه�،  لال�ستف�دة  للجميع  مت�حة 
والحت�����د ي��رح��ب ب���ل��ت��ع���ون م��ع كل 

الحت���دات الأخ��رى داخ��ل الإم�رات 
الدولية  املنظم�ت  وك�فة  وخ�رجه�، 
لتب�دل التج�رب الن�جحة واخلربات 
امل���ف���ي���دة.  م���ن ج��ه��ت��ه ق�����ل مب�رك 
املجل�س  م�سوؤويل  زي���رة  اإن  املنه�يل 

الأوملبي الآ�سيوي واللجنة الأوملبية 
للبن�ء  مهمة  ق���ع��دة  تعد  ال��دول��ي��ة 
عليه� يف امل�ستقبل والتع�ون امل�سرتك 
الذي ي�سب يف جم�ل تب�دل امل�س�لح 

مب� يعود على اجلميع ب�ملنفعة. 

•• العني-وام

يرتقب ا�ست�د هزاع بن زايد مبدينة العني غدا اجلمعة ح�سورا 
جم�هريي� كبريا يف الن�سخة اجلديدة من ال�سوبر امل�سري 

اله�ئل  الإقب�ل  ظل  يف  والأهلي  الزم�لك  فريق�  يلتقي  عندم� 
على تذاكر املب�راة . وهذه هي املرة لرابعة للفريقني واخل�م�سة 
اآخر  يف  امل�سري  ال�سوبر  مب�راة  الإم����رات  فيه�  ت�ست�سيف  التي 
وامل�سري  الأه��ل��ي  امل��واج��ه���ت طرفه�  اإح���دى  وك���ن��ت  ن�سخ.   7

البور�سعيدي. 
املب�راة  ف��ي��ه���  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال�����س���ب��ق��ة،  ال�4  ال��ن�����س��خ��ة  وخ����الل 
ب���لإم���رات، اأ�سفت مالعب الإم�����رات م��زي��دا م��ن ال��ربي��ق على 
والتنظيم  الكبري  اجلم�هريي  احل�سور  ظل  يف  البطولة،  هذه 

ملعب  على  مرة  لأول  اإق�مته�  منذ  للمب�راة  املتميز  الح��رتايف 
الإم�رات يف 2015. 

وحظيت مب�ري�ت ال�سوبر امل�سري يف الإم�رات بح�سور جم�هريي 
كبري من اأبن�ء اجل�لية امل�سرية يف الدولة، اأو جم�هري الن�ديني 
العربية الذين يت�بعون هذا )الكال�سيكو(  وحمبيهم يف الدول 

�س�حب ال�سعبية الكبرية. 
مب�راة  فيه�  ت��ق���م  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ك���ن��ت   ،2015 ع����م  ويف 
"هزاع  الإم���رات على ملعب  وا�ست�س�فته�  ال�سوبر خ�رج م�سر، 
و�سط  والأه��ل��ي  الزم�لك  بني  وجمعت  العني،  زايد" بن�دي  بن 
املدرج�ت،  بهم  اكتظت  ال��ن���دي��ني  جم�هري  م��ن  ح��سد  ح�سور 

وح�سم الأهلي اللقب مل�سلحته ب�لفوز 2-3. 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث����ين  ل��ل��م��و���س��م  امل���ب����راة  اأق��ي��م��ت   2016 ويف 

اأي�س�، ولكن هذه  وال��زم���ل��ك  الأه��ل��ي  ب��ني  ب���لإم���رات، وجمعت 
"حممد بن زايد" بن�دي اجلزيرة، الذي �سهد  ا�ست�د  املرة على 
اأي�س� ح�سوراً جم�هريي� وجن�ح�ً تنظيمي�ً كبريا، وتوج الزم�لك 
ب�للقب اثر فوزه على الأهلي 3-1 بركالت اجلزاء الرتجيحية.  
ال�سوبر  الإم�����رات  ا�ست�س�فت  ال��ت��وايل،  على  الث�لث  وللمو�سم 
2017، وجمع  "هزاع بن زايد" يف  امل�سري، الذي ع�د ل�ست�د 
بني الأهلي وامل�سري، و�سط ح�سور جم�هريي كبري، وح�سمه� 
 2018 ع���م  امل��ب���راة  اأقيمت  وبعدم�    .0-1 مل�سلحته  الأه��ل��ي 
يف  الإم�����رات  مالعب  اإىل  امل�سري  ال�سوبر  ع���د  ب�لإ�سكندرية، 
2019، وحتديدا على ا�ست�د "حممد بن زايد"، وف�ز الزم�لك 
يف  �سلبي�  تع�دلهم�  بعد  الرتجيح  ب��رك��الت   3-4 الأه��ل��ي  على 

الوقت الأ�سلي. 

•• دبي-الفجر:

نظمت اإدارة امل�س�بق�ت اأم�س يف مقر احت�د الكرة بدبي ور�سة عمل لرتخي�س 
الدرجة  اأندية دوري  اإدارًي��� ومن�سًق� ع�ًم� مُيثلون   40 الأندية، مب�س�ركة 

الأوىل.
ق�سم  رئي�س  الزع�بي  عدن�ن  حم���وره���  ق��دم  التي  العمل  ور�سة  وتن�ولت 
الرتخي�س  دورة  عن  اح�س�ئي�ت   ، الحت���د  يف  الأندية  وتراخي�س  تطوير 
دورة  على  ط���راأت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت  وبع�س   ،2023-2022 للمو�سم 
بهذه  املتعلق  الزمني  واجل���دول   ،2024-2023 للمو�سم  الرتخي�س 

الدورة.
وت��ط��رق احل��دي��ث خ��الل حم����ور ال��ور���س��ة اإىل الإ���س���ف���ت اجل��دي��دة على 
مه�م  من�ق�سة  مت  كم�   ،2024-2023 مبو�سم  اخل��سة  املع�يري  جميع 

واملع�يري  املتطلب�ت  واإدخ����ل  تنفيذ  يف  للن�دي  الع�م  املن�سق  وم�سوؤولي�ت 
املطلوبة.

وا�ستعر�ست اأهم املالحظ�ت والأ�سئلة التي تقدمت به� الأندية، والتي مت 
طرحه� للنق��س خالل ور�سة العمل والرد عليه� ب�سكل وا�سح و�سل�س، مب� 
يخدم عملية فهم املتطلب�ت واملع�يري املُعدلة وخطوات التنفيذ املتعلقة به� 

مرحلة بعد الأخرى.
وي�أتي تنظيم هذه الور�سة ك�أحد املتطلب�ت الرئي�سة يف برن�مج تراخي�س 
اأندية الدرجة الأوىل والتي يلزم ح�سوره� من جميع الأندية امل�س�ركة يف 
اجلدول  �سمن  الأخ��رى  املتطلب�ت  لإ�ستكم�ل  تهيئته�  اأج��ل  من  امل�س�بقة 
الزمني املعد لهذه الغ�ية و�سوًل اإىل الهدف املن�سود بتوفري اأف�سل املع�يري 
يف  وامل�س�ركة  الت�أهل  نحو  �سعيه�  يف  لالأندية  وامل�لية  والفنية  التنظيمية 

دوري املحرتفني.

لل�س�ب�ت  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  ف����ز 
نظريه  ع���ل���ى  ع�����ًم�����   19 حت����ت 
ال�سقيق  ال���ب���ح���ري���ن  م���ن���ت���خ���ب 
بثم�نية اأهداف دون رد، يف املب�راة 
م�س�ء  ج��رت  التي  الأويل  ال��ودي��ة 
اأم�����س ع��ل��ى م��ل��ع��ب ذي�����ب عوانة، 
الداخلي اجل�ري  �سمن مع�سكره 

بدبي.
بو�سالخ ع�سو  اأم��ل  امل��ب���راة  �سهد 
رئي�س  الكرة،  احت�د  اإدارة  جمل�س 
جلنة كرة القدم الن�س�ئية، وغ�لية 

عبداهلل امل�زمي ع�سو اللجنة.
وي��ل��ت��ق��ي امل��ن��ت��خ��ب���ن يف امل����ب�����راة 
ال��ي��وم اخلمي�س  ال��ث���ن��ي��ة  ال���ودي���ة 

على امللعب ذاته.

وفد �لأوملبية �لدولية و �لأوملبي �لآ�شيوي ي�شيد بتجربة �لإمار�ت 

��شتاد هز�ع بن ز�يد يرتقب ح�شور� جماهرييا 
كبري� يف �لن�شخة �جلديدة من �ل�شوبر �مل�شري 

�حتاد �لكرة ُينظم ور�شة عمل 
لرتخي�س �أندية �لدرجة �لأوىل

منتخب �ل�شابات يفوز على منتخب �لبحرين يف �لودية �لأوىل

•• ال�شارقة-وام

وال�سهم  للقو�س  والإم����رات���ي  العربي  الحت���دي��ن  م��ن  وف��د  اأ���س���د 
ب�لبنى الري��سية يف ال�س�رقة. ونوه يف هذا ال�سدد ب�فتت�ح ملعب 
القو�س وال�سهم وفق املوا�سف�ت الدولية حيث يت�سع ل 24 هدًف� 
املدربني  خ��دم��ة  يف  م�ي�سهم  وه��و  ال��رم��ي  مل�س�ف�ت  تق�سيمه  ومت 
الري��سي  ال�س�رقة  ملجل�س  زي����رة  خ��الل  ذل��ك  ج���ء    . والالعبني 
حيث التقى ب�سع�دة عي�سى هالل احلزامي رئي�س املجل�س .و تن�ول 

اللق�ء اأهمية ن�سر لعبة القو�س وال�سهم يف الإم�رة . 
الإحت�د  رئي�س  ال��دو���س��ري  حمد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  �سع�دة  ال��وف��د  �سم 
العربي والدكتور �سعيد الكعبي رئي�س الحت�د الم�راتي و عبداهلل 
حميد  و  العربي  لالحت�د  الع�م  الأم��ني  م�س�عد  احل��وا���س  حممد 
امل�سرخ الأمني الع�م لالحت�د الم�راتي.  واأ�س�د اإبراهيم بن حمد 
اإمك�ني�ت ع�لية يف املج�ل الري��سي ب�سكل  مب� متلكه الإم�رة من 
يتبعه�  التي  وال����روؤى  خ��س  ب�سكل  وال�سهم  القو�س  ولعبة  ع���م 
بدور  الكعبي  ون���وه    . وال�سهم  القو�س  لعبة  تطوير  يف  املجل�س 

الأندية  ب��ني  لتطويره�  ومت�بعته  ب�للعبة  الإرت��ق���ء  يف  املجل�س 
توافر  بف�سل  الالعبني  م�ستوي�ت  وت�س�عد  املدربني  كف�ءة  ورفع 
بني  ال��ت��ع���ون  ا�ستمرار  م��وؤك��ًدا  للعبة  الري��سية  التحتية  البنى 
للمن�س�آت  اإ�س�فة  اأي  اإن  وق���ل احلزامي  اللعبة.   الأط��راف يف  كل 
الري��سية ت�سب يف �س�لح التطوير مرحب� ب�لتع�ون مع الحت�دين 
يف جم�ل لعبة القو�س وال�سهم ب�سكل خ��س والحت�دات الري��سية 
الخرى ب�سكل ع�م موجه� ال�سكر للوفد على الزي�رة التي متثل 

اإمتدادا للتع�ون امل�سرتك . 

 وفد من �لحتادين �لعربي و�لإمار�تي للقو�س و�ل�شهم 
ي�شيد بالبنى �لريا�شية يف �ل�شارقة 
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الفجر الريا�ضي

•• ح�شن �شيد اأحمد – العني 

امل�سجلة  الأه���داف  ح�سيلة  ارتفعت 
لدوري  ال�����س���ب��ع��ة  اجل��ول��ة  يف   22
اأدنوك للمحرتفني بزي�دة 6 اأهداف 
وع�دل   ، �سبقته�  التي  اجل��ول��ة  ع��ن 
ح�سيلة  كودجو  لب���  العني  مه�جم 
اأه�����داف ع��ل��ي م��ب��خ��وت و���س���رك��ه يف 
قمة الهدافني ب� 9 اأهداف ، ويعتلي 
ق�ئمة  رحيمي  �سفي�ن  العني  لعب 

�سن�عة الأهداف ب� 6 اأهداف.
ومن م�س�هد اجلولة ال�س�بعة غي�ب 
التع�دل  وح�سر   ، ال�سلبي  التع�دل 
الإيج�بي بهدفني ملثلهم� يف مب�راة 
احت�د  و�سيفه  الو�سل  ب��ني  وح��ي��دة 

كلب�ء.

امللك كاأ�ض و�سدارة 
ا����س���ت���ع����د امل���ل���ك ال�������س���رق����وي زم�����م 

�سهاًل  ف���وزاً  وح��ق��ق  �سريع�ً  امل��ب���درة 
على م�سيفه البط�ئح بهدف نظيف 
مل ي�سع ال�س�رقة لزي�دته وقد لعب 
الأ�س��سية  عن��سره  من  عدد  بغي�ب 
ال���ت���ي اأج��ل�����س��ه��� امل�����درب ال���روم����ين 
كوزمني على دكة الحتي�طي ودفع 

ببع�سهم يف خواتيم املواجهة.
 15 وهكذا تعود ال�سدارة لل�س�رقة 
الو�سل  ع���ن  ن��ق��ط��ة  ب���ف����رق  ن��ق��ط��ة 
ال�������ذي ع�������د م�����ن ح���ي���ث اأت�������ى بعد 
منور  اأم����م  التع�دل  ف��خ  يف  �سقوطه 

كلب�ء 2-2.

الزعيم يعود
كع�دة الأبط�ل ، طوى العني ح�مل 
ل���ق���ب دوري�����ن������ ���س��ف��ح��ة ك���ب���وت���ه يف 
بنتيجة  ال��وح��دة  اأم�����م  الكال�سيكو 
2-3 على ا�ست�د هزاع بن زايد �سمن 
اجلولة ال�س�د�سة ، وظهر قوي�ً اأم�م 

قمم  اإح���دى  يف  الن�سراوي  العميد 
يف  عليه  ب�لفوز   ، ال�س�بعة  اجل��ول��ة 
وت�س�وي   ،  1-3 م��ك��ت��وم  اآل  ق��ل��ع��ة 
لب����� ك���ودج���و م���ع ع��ل��ي م��ب��خ��وت يف 
من  ه��دف��ني  بت�سجيله  اأه����داف   9

اأهداف العني الثالثة.
 يحت�ج العني لعمل كبري ل�ستع�دة 
ت�أثر  ال�����ذي  اجل���م����ه���ريي  ال���زخ���م 
اأم������م  ب����خل�������س����رة يف ال��ك��ال���س��ي��ك��و 
معدل  ت��راج��ع  ظهر  حيث  ال��وح��دة 
ح�����س��ور ج��م���ه��ريه يف امل���ب����راة رغم 

اأهميته�.
الكولومبي  ال��ع��ني  م��داف��ع  اإ���س���ب��ة 
اإكيلي�س  وت���ر  يف  ب��ق��ط��ع  ارب���ول���ي���دا 
اأن��ق�����س ك��ث��رياً م��ن ف��رح��ة جم�هري 

الزعيم بفوز فريقه� على الن�سر.

الربكان والفوز الأول
يف اإحدى مف�ج�آت اجلولة ال�س�بعة ، 

حقق فريق عجم�ن فوزه الت�ريخي 
الأول على اجلزيرة يف ا�ست�د حممد 
زاي��د بهدف نظيف م��ن ن�سيب  ب��ن 
ال�سعودي  اأبه�  الكنغويل الق�دم من 
ه�����دف ع�يل   ، ب��ر���س��ت��ي��ج  م��ب��ون��غ��و 
الرب�ستيج اأحرزه بعد اأن اأ�س�ع عدداً 
بزي�دة  كفيلة  ك���ن��ت  الأه�����داف  م��ن 
قفز  ال��ذي  للربك�ن  الفوز  ت�أريخية 

اأربعة مراكز 
ب�إق�لة  ج��زراوي��ة  جم�هري  ط�لبت 
م�ر�سيل  الهولندي  فريقه�  م��درب 
اأنه ل يقدم �سيئ�ً  ك�يزر ، معتربين 
لفخر اأبوظبي الذي ي�ستحق مدرب�ً 

اأف�سل منه.
اأن اجلزيرة مر  اإىل  الإ���س���رة  يجدر 
و  ب���أرب��ع ج��ولت عج�ف بخ�س�رتني 
تع�دلني ، الأمر الذي اأقر به ك�يزر 
بقوله  اإن 11 نقطة من اأ�سل 21 

ل يكفيهم ول ير�سيهم.

جنوم المرباطور 
�س�هده  م���ن  ك���ل  ت����أث���ر  م�����س��ه��د  يف 
اأو من  زع��ب��ي��ل  ق��ل��ع��ة  م���درج����ت  يف 
ن��سر  ، عندم� كرم  ال�س��س�ت  خلف 

الو�سل  فريق  عم�لقة  اأحد  خمي�س 
بع�س  ال�س�بقني  الوطني  واملنتخب 
المرباطور  م�سجعي  من  الأ�سب�ل 
�سلم�ن   ، ال���ب���ل���وك���ي  ف���ه���د  وه������م    ،

ال����دوخ����ي،  ط������الل  و   ، ال���ب���ل���و����س���ي 
لفهود  ال��دائ��م  ودع��م��ه��م  لتف�علهم 
زعبيل. واأعرب جم�هري الو�سل عن 
اأيقونة  بو�سول  الكبرية  فرحتهم 

ل��ي��م��� للهدف  ف���ب��ي��و  الم����رباط����ور 
الذي  ب���ل��ه��دف  ال����دوري  يف   135
وهو  كلب�ء  احت����د  م��رم��ى  يف  �سجله 
مرمى  يف  لليم�  ت���ري��خ��ي���ً  ال��ع������س��ر 

مكتوم   اآل  قلعة  يف  العميد  على  بفوزه  النت�سارات  ل�سكة  يعود  • الزعيم 
 • فوز تاريخي لعجمان على اجلزيرة يف اأبوظبي 

•• دبي – فائز بجبوج

الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  لع����ب  ي��د���س��ن 
م�سواره  ال���ي���وم،  ال��ع��م���دي،  را���س��د 
اله�دئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي���  بطولة  يف 
 30 املق�مة حتى  ال��غ��ول��ف،  ل��ه��واة 
اأكتوبر اجل�ري، على مالعب ن�دي 
اأم�ت� �سريينجر للغولف، يف مدينة 
ت�سون بوري يف ت�يالند، مب�س�ركة 
يف  النخبة  ميثلون  لع��ب���ً   120
بطولة  اإىل  وامل��وؤه��ل��ة  دول����ة،   30
يف  املفتوحة  الوطنية"  "اأوغو�ست� 
ال�  ن�سخته�  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي����ت 

املقبل. الع�م  تنطلق  التي   151
"م"  اللواء  املنتخب،  بعثة  وي��راأ���س 

اله��سمي  ال�سيد  ع��ب��داهلل  الطي�ر 
ن�����ئ����ب رئ���ي�������س احت��������د الإم����������رات 

للغولف.

رعاية ودعم
وتعد بطولة اآ�سي� واملحيط اله�دئ 
ل��ل��ه��واة، واح���دة م��ن �سمن خم�سة 
اأحدث للنخبة يف الت�سنيف الع�ملي 
لهواة الغولف، املق�مة حتت مظلة 
بطولت "امل��سرتز" و"الن�دي امللكي 
ب�ل�سرتاك   ،"R&A ال���ق���دمي 
م��ع احت����د اآ���س��ي��� وامل��ح��ي��ط اله�دئ 
ب��دع��م ورع�ية  ل��ل��غ��ول��ف، وحت��ظ��ى 
"AT&T" و  ه��م  ���س��رك���ء  �ستة 
Mercedes-" و   "3M"

و   "Samsung" و   "Benz
بج�نب   "UPS" و   "Delta"

 "Rolex" ����س���رك����ء  م���ن  اث���ن���ني 
."IBM"و

امل�س�ركة الث�نية
وي�سجل العم�دي م�س�ركته الث�نية 

على التوايل يف البطولة الآ�سيوية، 
ب��ع��د اأن ����س����رك ال���ع����م امل������س��ي يف 
ا�ست�س�فته  ال��ذي  ال��ق���ري  احل��دث 
الإم�������������رات يف ن��������دي خ������ور دب����ي، 
ن�سخة  الإم�����رات يف  وي���أم��ل ممثل 
يرقى  م�����س��ت��وى  ت��ق��دمي   ،2022
اإىل الطموح�ت، خ��سة اأن يتواجد 
�سمن كوكبة من لعبي الغولف يف 

الق�رة ال�سفراء.
ا�ستعد  ق���د  ب����أن���ه  را����س���د  واأو�����س����ح 
اإ�سراف  احل��دث حتت  لهذا  اأخ���رياً 
خور  بن�دي  بروك�س  م�ثيو  امل��درب 
معترباً  وال��ي��خ��وت،  للجولف  دب��ي 
مهمة  حمطة  تعترب  البطولة  ان 
املقبلة،  ال��ب��ط��ولت  يف  للم�س�ركة 

احت�د  جمل�س  لإدارة  �سكره  ووج��ه 
مع�يل  بقي�دة  للجولف  الم�����رات 
الق��سمي  �سلط�ن  بن  ف�هم  ال�سيخ 
ل�����س��ع���دة اللواء  وال�����س��ك��ر م��و���س��ول 
"م" عبد اهلل ال�سيد اله��سمي ن�ئب 

الدوؤوبة  ملت�بع�ته  الحت����د  رئي�س 
للعبة ولعبيه�، معرب�ً عن �سع�دته 
الأ�سيوي  املحفل  ب�لتواجد يف هذا 
واللعبة  الدولة  بتمثيل  والت�سرف 

فيه�.

ر��شد �لعمادي يد�شن م�شو�ره يف بطولة �آ�شيا 
و�ملحيط �لهادئ لهو�ة �جلولف يف تايالند

مار�ثون ز�يد �خلريي يعود �إىل �أبوظبي 
بن�شخٍة جديدٍة 19 نوفمرب �ملقبل 

•• اأبوظبي-وام

بن�سخة  اأب��وظ��ب��ي  الع��سمة  اإىل  اخل���ريي  زاي���د  م���راث��ون  ي��ع��ود 
جديدة يف 19 نوفمرب املقبل، حتت رع�ية �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة، وب�لتع�ون  بن زايد 
للم�راثون  التنظيمية  واللجنة  الري��سي  اأبوظبي  جمل�س  بني 

والهالل الأحمر الإم�راتي. 
وقد بداأ هذا ال�سب�ق اخلريي م�سريته الإن�س�نية ع�م 2001 يف 
اأبوظبي بتوجيه�ت من �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، ليحمل ا�سم الوالد املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه الذي 

ك�ن �سغوف� ب�لعمل اخلريي. 
ويج�سد امل�راثون روؤية الإم�رات يف ن�سر احلب وال�سالم واخلري 
يف الع�مل، حيث جت�وز حدود الوطن وامتد عط�وؤه اإىل كل من 

نيويورك وم�سر. 
اجلديدة  الن�سخة  اأن  للم�راثون  العلي�  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
مت�م  يف   2022 ن��وف��م��رب   19 امل���واف���ق  ال�����س��ب��ت  ي���وم  �ستنطلق 
اإرث  ف��ن��دق  م��ن  �سيبداأ  م�����س���ره  واأن  �سب�ح�،  ال�س�بعة  ال�س�عة 
وينتهي  �س�بًق�(  امل�سلحة  القوات  �سب�ط  ون�دي  )فندق  اأبوظبي 
واأنه �سيوفر للمت�س�بقني من جميع الأعم�ر فر�سة  اأي�س�،  فيه 
امل�س�ركة مب�س�ف�ت ُتن��سب اأعم�رهم ولي�قتهم البدنية، يف اأجواء 
املتو�سط  امل�ستوى  و�سب�ق  كم،   3 مب�س�فة  الع�ئلة  مع  امل��رح  من 

مب�س�فة 5 كم، و�سب�ق امل�ستوى املتقدم مب�س�فة 10 كم. 
واأكدت اللجنة املنظمة اأن املت�س�بقني �سيمرون يف طريقهم على 
ومنه�  ب�لرتاث،  واأغن�ه�  �ُسهرًة  اأبوظبي  مع�مل  اأك��رث  من  عدد 

ج�مع ال�سيخ زايد الكبري، وواحة الكرامة. واأن ع�ئدات ال�سب�ق 
ُينظمه  ال���ذي  الأع�����س���ء  وزراع����ة  ال��ت��ربع  ب��رن���م��ج  اإىل  �ستوجه 

الهالل الأحمر الإم�راتي. 
اللجنة  رئي�س  الكعبي،  م/ حممد هالل  الركن/  الفريق  وق���ل 
اأن  عظيم  ل�سرٌف  "اإنه  اخل��ريي:  زاي��د  مل���راث��ون  مة  املنِظّ العلي� 
ُن��ع��ل��ن ع��ن ع���ودة م����راث���ون زاي���د اخل���ريي يف ن�سخته اجلديدة 
لجتم�ع  مميزة  فر�سًة  الفع�لية  ه��ذه  ..و�ستكون  اأبوظبي  اإىل 
الع�ئالت والأ�سدق�ء، وللتربع ل�س�لح ق�سيٍة ذات اأهمية كربى، 
� ب�مل�س�ركة  ولتكرمي اإرِث وروِح دولة الإم�رات، ولال�ستمت�ع اأي�سً
املت�س�بقون  ..و���س��ي��ُم��ر  الطلق  ال��ه��واء  يف  الري��سة  مم�ر�سة  يف 
مبع�مل الع��سمة احلبيبة، وقد بذلن� ُق�س�رى جهدن� لكي يكون 
ال�سب�ق مفتوح�ً لريحب ب�جلميع ..وعلى الرغم من اأن اجلوائز 
�سُتمَنح ح�سب الفئ�ت العمرية، اإل اأن جميع امل�س�ركني �سيكونون 

من الف�ئزين". 
و�سيح�سل �س�حب املركز الأول يف فئة ال 3 كم على 10 اآلف 
�سيح�سل  ك��م   5 ال  �سب�ق  ويف  ل��الإن���ث،  ومثله�  للذكور  دره���م 
األ���ف دره���م م��ن ف��ئ��ة الرج�ل،   15 امل��رك��ز الأول ع��ل��ى  ���س���ح��ب 
يف  الأول  املركز  �س�حب  يح�سل  بينم�  ال�سيدات،  لفئة  ومثله� 
ال��رج���ل ومثله�  لفئة  دره��م  األ��ف   25 ك��م على   10 ال  م�س�فة 
لل�سيدات، ويف فئة اأ�سح�ب الهمم مل�س�فة 10 كم لإع�قة ال�سلل 
درهم،  األ��ف   13 على  الأول  املركز  �س�حب  �سيح�سل  الن�سفي 
اإع�قة البرت، و7 اآلف درهم لفئة  ومثله� لأ�سح�ب الهمم فئة 
درهم  و1000  كرا�سي متحركة،  5 كم  مل�س�فة  الهمم  اأ�سح�ب 
لأ�سح�ب الهمم فئة ال 3 كم )الأوملبي�د اخل��س( يف املراكز من 

الأول حتى مركز ال 11. 

و�سيح�سل كل امل�س�ركني على ميدالي�ت خ��سة وقم�س�ن نظري 
اإىل  اإجم�يل قيمته�  م�س�ركتهم، كم� توجد جوائز م�لية ي�سل 

 . مليون درهٍم اإم�راتٍيّ
الري��سي  احل���دث  ه��ذا  يف  للم�س�ركة  الت�سجيل  ب���ب  فتح  ومت 
اخلريي الأكرث عط�ء وعون� يف الع�مل على املوقع الإلكرتوين 

الت�يل: 
https ://adsc .ae/en/events/zayed-

 ./charity-marathon-abu-dhabi-2022
اأو للتربع للهالل الأحمر الإم�راتي على املوقع الإلكرتوين : 

h t t p s : / / w w w . e m i r a t e s r c . a e /
 CharityZM/Default.aspx

اأم������� ب���ل��ن�����س��ب��ة ل��ل��ت�����س��ج��ي��الت اخل��������س���ة ب����ل�������س���رك����ت ف���ق���د مت 
Corporate@ الإل��������ك��������رتوين  ال�����ربي�����د  ت���خ�������س���ي�������س 
premieronline.com و�سيقوم فريق برميري اأونالين 

بت�أكيد حجزكم. 
جدير ب�لذكر اأن اأول ن�سخٍة من م�راثون زايد اخلريي اأقيمت 
خ�رج الإم�رات يف مدينة نيويورك ع�م 2005، والتي مت التربع 
بكل ع�ئداته� اإىل امل�ست�سفى املتخ�س�س يف درا�سة اأمرا�س الكلى 
عن طريق موؤ�س�سة الكلى الوطنية يف مدينة نيويورك ب�لتن�سيق 

مع �سف�رة الإم�رات يف وا�سنطن. 
وال��ذي ل  لل�سب�ق يف م�سر،  ن�سخٍة  اأول   2014 اأقيمت يف  كم� 
الإم���رات يف جمهورية  دولة  �سف�رة  ب�إ�سراف  �سنوًي�  ُينظم  يزال 
الري��سي ووزارة  اأبوظبي  العربية وب�لتع�ون مع جمل�س  م�سر 
ال�سب�ب والري��سة امل�سرية ..واأعلنت اللجنة املنظمة اأن الن�سخة 

املقبلة يف م�سر �ستكون يف 23 دي�سمرب 2022 ب�لإ�سكندرية.

اأبرز م�ساهد اجلولة 7 لدوري اأدنوك للمحرتفني 

�مللك كاأ�س و�شد�رة و�لو�شل ي�شقط يف فخ �لنمور 

•• العني-وام

 11 و  ري��سي�  ملعب�ً   59 العني  بلدية مدينة  وف��رت 
اللرَِّي�َقة  واأج���ه���زة  ب������أدوات  جم��ه��زة  منطقة  و  ���س���ح��ة 
البدنية تت�سمن م�س�ح�ت ري��سية و�سحية وترفيهية 
جلميع فئ�ت املجتمع يف اأكرث من 34 منطقة �سكنية 

مبختلف قط�ع�ت املدينة. 
ي�أتي ذلك �سمن جهود البلدية لت�سجيع �سك�ن املدينة 
اأبوظبي  روؤية  ت�أتي وفق  التي  الري��سة  على مم�ر�سة 
ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة احل��ي���ة وال�����س��ح��ة ال��ع���م��ة يف الإم�����رة 
وخطة البلدية يف رفع كف�ءة املرافق الع�مة واحلف�ظ 

على فع�ليته� . 
وح��ر���س��ت ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ال��ن��ط���ق اجلغرايف 
للمالعب بحيث �سملت اأكرث من 34 منطقة �سكنية 
مبختلف قط�ع�ت املدينة، حيث مت اختي�ره� بن�ء على 
درا�س�ت ا�ستهدفت التعرف على احتي�ج�ت ومتطلب�ت 
ر�س�هم  لرفع معدلت  �سكنية  كل منطقة  ال�سك�ن يف 
توفري  وكذلك  البلدية،  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  عن 
للعي�س فيه�  امل��دي��ن��ة ج���ذب��ة  ال��ت��ي جت��ع��ل  ال��ع��ن������س��ر 

وت�س�هم يف حت�سني �سحة الفرد واملجتمع. 
وتبلغ اإجم�يل م�س�حة املالعب يف جميع املن�طق 163 
م�س�ح�ت  تراوحت  حيث  مربعة  م��رتا   834 و  األف� 
املالعب م� بني 700 اإىل 5000 مرت مربع للملعب 
الواحد، وذلك َح�َسَب الكث�فة ال�سك�نية يف كل منطقة 
املالعب،  لإن�س�ء  تخ�سي�سه�  ميكن  التي  وامل�س�ح�ت 
اآمنة  مواقع  تنفيذه� يف  على  اإىل احلر�س  ب�لإ�س�فة 

بعيدا عن ال�سوارع الع�مة ، كم� مت الأخذ يف العتب�ر 
واملالعب  ال�سكنية  املن�طق  بني  ك�فية  م�س�فة  اإي��ج���د 

بحيث حتول دون اإزع�ج �سك�ن املنطقة. 
اخلدم�ت  من  النوعية  ه��ذه  اأن  اإىل  البلدية  واأ���س���رت 
اأفراد  لدى  الري��سة  مم�ر�سة  ثق�فة  تعزيز  يف  ت�سهم 
للم�س�همة  يومي�  مم�ر�سته�  على  والت�سجيع  املجتمع 
و�سالمتهم  املجتمع  اأف����راد  �سحة  على  املح�فظة  يف 

البدنية. 
امل���الع���ب م���واق���ع خم�����س�����س��ة ملم�ر�سة  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��� 
الط�ولة  وتن�س  والط�ئرة  وال�سلة  القدم  ك��رة  األ��ع���ب 
الألع�ب  نط�ق  تو�سيع  اإىل  ب�لإ�س�فة  الري�سة  وك��رة 
املواقع  بع�س  يف  مم�ر�سته�  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ري������س��ي��ة 
عددا  ت�ستقطب  ب���ت��ت  ال��ت��ي  البدنية  ال��ي���ق��ة  ك���أل��ع���ب 
ك��ب��ريا م��ن اأف����راد امل��ج��ت��م��ع، اإ���س���ف��ة اإىل ذل���ك جهزت 
البلدية اأر�سي�ت املالعب لتتن��سب مع نوع الري��س�ت 
ب�لع�سب  مفرو�سة  اأر���س��ي���ت  وا�ستخدمت  امل��م���ر���س��ة، 
ال�سن�عي وبع�سه� ب�لع�سب الطبيعي واأخرى ب�لرم�ل 

والأر�سي�ت الأ�سمنتية. 
تقع خ�رج  التي  الري��سية  املالعب  اآلية حجز  وح��ول 
احلدائق، تتيح بلدية مدينة العني حجزه� عن طريق 
من�سة )مت( حيث يقوم املتع�مل بتحديد موقع امللعب 
وال��ت���ري��خ وال��وق��ت، وتعترب خ��دم��ة ف��وري��ة ل تتطلب 
املالعب  اأم���  عليه�،  للح�سول  ت���أم��ني  مبلغ  اأو  ر���س��وم 
ال��ت��ي تقع داخ���ل ن��ط���ق احل��دي��ق��ة ف��ال تتطلب حجزا 
عمل  اأوق����ت  �سمن  للجمهور  متوفرة  وتكون  م�سبق� 

احلديقة. 

بلدية �لعني توفر 59 ملعبًا و11 
�شاحة لألعاب �للياقة �لبدنية
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•• اأبوظبي-وام

و�سط اأجواء وظروف قد تكون هي الأ�سعب يف م�سريته الكروية، يواجه جنم كرة 
خالل  من  حي�ته  يف  التحدي�ت  اأه��م  اأح��د  رون���ل��دو  كري�ستي�نو  الربتغ�يل  القدم 

بطولة ك�أ�س الع�مل 2022 . 
م�س�ركته هذه  لكن  التوايل  على  للمرة اخل�م�سة  املوندي�ل  رون�لدو يف  وي�س�رك 

الع�مل  اإذ قد تكون م�س�ركته الأخ��رية يف بطولت ك�أ�س  املرة حتمل �سبغة مغ�يرة 
مع  ال�ستمرار  يف  ب�لرغبة  ت�سريح�ته  رغم  ع�م  ب�سكل  الكربى  البطولت  يف  ورمب��� 

املنتخب الربتغ�يل حتى ك�أ�س اأمم اأوروب� )يورو 2024( . 
كم� حتظى هذه امل�س�ركة ب�أهمية ب�لغة لالعب كونه� مبث�بة "قبلة احلي�ة" مل�سريته 

الكروية التي تعر�ست لكبوة ه�ئلة يف الآونة الأخرية. 
وك�ن رون�لدو خرج مع فريقه م�ن�س�سرت يون�يتد �سفر اليدين من جميع 

امل�س�بق�ت يف املو�سم امل��سي، لكنه ك�ن الالعب الأف�سل يف الفريق ح�سبم� 
ت�سري الأرق�م والإح�س�ئي�ت. 

وبرغم هذا ، دب اخلالف بني رون�لدو ون�ديه قبل بداية املو�سم احل�يل 
لرغبة الالعب يف الرحيل اإىل ن�د اآخر مينحه فر�سة امل�س�ركة يف دوري 
اأكرث  اأن رون�لدو عر�س نف�سه على  اإىل  واأ�س�رت تق�رير  اأوروب���،  اأبط�ل 

من ن�د لكنه مل يح�سل على عقد ميكنه من الرحيل عن م�ن�س�سرت 
يون�يتد. 

املدير  ه���ج  تن  اإيريك  الهولندي  اعتم�د  ع��دم  مع  الو�سع  وتف�قم 
يف  كبري  ب�سكل  رون���ل��دو  على  يون�يتد  مل�ن�س�سرت  اجلديد  الفني 
املب�ري�ت قبل ا�ستبع�ده موؤخرا من ق�ئمة الفريق للمب�ري�ت م� 
اعتربه املت�بعون متهيدا لرحيل الالعب عن �سفوف الفريق يف 

ين�ير املقبل. 
ولكن الالعب الكبري، الذي �سنع ت�ريخ� مع كل الأندية، التي 
لعب له� ومنه� م�ن�س�سرت يون�يتد، يرف�س ال�ست�سالم وي�أبى 
اأن تكون هذه الكبوة يف م�سريته مع الأندية مبث�بة بداية 

خالله�  اأح��رز  املق�يي�س  بكل  اأ�سطورية  مل�سرية  �سيئ  خت�م 
الالعب ع�سرات الألق�ب اجلم�عية والفردية وا�ستحوذ 

خالله� على العديد من الأرق�م القي��سية. 
رون�لدو  ي��وج��ه  ق��د   ،2022 م��ون��دي���ل  خ���الل  وم���ن 

ر���س���ل��ة ج��دي��دة ب���أن��ه ل ي���زال ق�����درا ع��ل��ى ال��ع��ط���ء واأنه 
اإذا تقرر ب�لفعل  اإليه  اآخر ينتقل  �سيكون مفيدا لأي فريق 

رحيله عن م�ن�س�سرت يون�يتد يف ين�ير املقبل. 
ولهذا، �سيكون موندي�ل 2022 غ�ية وو�سيلة يف اآن واحد ب�لن�سبة لأيقونة 

كرة القدم الربتغ�يل الذي �س�هم يف تتويج منتخب بالده ب�للقب الوحيد له يف 
البطولت الكربى من خالل بطولة ك�أ�س اأمم اأوروب� )يورو 2016( بفرن�س� واإن 

اأجربته الإ�س�بة على اخلروج من امللعب بعد دق�ئق قليلة من بداية املب�راة النه�ئية 
اأم�م املنتخب الفرن�سي. 

وبخالف هذا، ك�ن اأف�سل اإجن�ز اآخر لالعب مع املنتخب الربتغ�يل هو الفوز ب�ملركز 
بلقب  الفوز  اإىل  الفريق  لقي�دة  اإ�س�فة  ب�أمل�ني�   2006 الع�مل  ك�أ�س  بطولة  يف  الرابع 

الن�سخة الأوىل من بطولة دوري اأمم اأوروب� يف 2019 . 
اإىل التتويج بلقب املوندي�ل مع منتخب بالده عرب الن�سخة املرتقبة يف  ويطمح رون�لدو 

الن�جحة  الفريق  انت�س�رات وم�سرية  �س�هم الالعب بقدر كبري يف  املقبلة بعدم�  الأ�س�بيع 
على مدار �سنوات طويلة م�ست ليكون اأي اإجن�ز يف املوندي�ل املقبل مبث�بة تتويج مل�سريته 

ولي�س للمنتخب الربتغ�يل فقط. 
مع  م�سريته  م��دار  على  حققه�  التي  القي��سية  والأرق����م  والأل��ق���ب  اإجن���زات��ه  ج�نب  واإىل 

الأندية، ي�ستحوذ رون�لدو على العديد من الأرق�م القي��سية اأي�س� مع منتخب بالده. 
وي�أتي يف مقدمة هذه الأرق�م اأنه الالعب الأكرث م�س�ركة مع منتخب الربتغ�ل يف املب�ري�ت 
اأكرث لعبي  الث�لث فقط يف ق�ئمة  املركز  191 مب�راة دولية كم� يحتل  الدولية بر�سيد 
الع�مل م�س�ركة مع منتخب�ت بالدهم وذلك بف�رق �سغري عن الكويتي بدر املطوع )196 

مب�راة( وامل�ليزي �سوه ت�سن اآن )195 مب�راة( . 
الربتغ�ل بر�سيد  ملنتخب  الت�ريخي  الهداف  رون�لدو على لقب  ي�ستحوذ  كم� 
على  الع�مل  لعبي  من  اأي  بني  تهديف�  الأك��رث  هو  ب�أنه  علم�  هدف�   117
م�ستوى املب�ري�ت الدولية مع منتخب�ت بالدهم..ف�سال عن فوزه عدة مرات 

ب�لكورة الذهبية لف�سل لعب يف الع�مل . 

كري�شتيانو رونالدو .. هل يعيد 
�ملونديال بريقه 

•• دبي-وام

لت�أمني  املنظمة  اللجنة  م��ع  تن�سيقي�ً  اجتم�ًع�  الفع�لي�ت  ت���أم��ني  جلنة  عقدت 
ا�ست�س�فة “بطولة الع�مل للب�دل - دي بي وورلد، دبي 2022”، واأجرت زي�رة 
ميدانية ملوقع البطولة التي ت�ست�سيفه� دبي لأول مرة حتت رع�ية �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي 
وينظمه� احت�د الإم�رات للب�دل تن�س ب�لتع�ون مع جمل�س دبي الري��سي ودائرة 

القت�س�د وال�سي�حة بدبي. 
نوفمرب   5 اإىل  اجل���ري  اأكتوبر   31 من  اعتب�راً  البطولة  من�ف�س�ت  وتنطلق 
اأف�سل  امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى م��الع��ب ���س��وق دب���ي احل����رة للتن�س، مب�����س���رك��ة ن��خ��ب��ة م��ن 
املنتخب�ت الع�ملية.  وعقد الجتم�ع بح�سور اللجنة املنظمة واأع�س�ء جلنة ت�أمني 

الفع�لي�ت من �سرطة دبي، هيئة الطرق واملوا�سالت، اإ�سع�ف دبي، الإدارة الع�مة 
للدف�ع املدين. 

ومت خالل الجتم�ع الوقوف على اآخر ال�ستعدادات والإجراءات الأمنية والتن�سيق 
مع خمتلف ال�سرك�ء من �سرطة دبي واللجنة املنظمة للبطولة وال�سركة الأمنية 
امل�س�ركة يف ت�أمني احلدث، وذلك لتحديد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية 

واخلدمية ال�س�ملة لت�أمني البطولة من ك�فة النواحي. 
كم� ق�مت اللجنة املنظمة بتجهيز 8 مالعب يف منطقة القرهود من بينه� امللعب 

الرئي�س لبطولة �سوق دبي احلرة للتن�س الذي يت�سع ل�5 اآلف م�سجع. 
واأكدت اللجنة املنظمة ب�أن جلنة ت�أمني الفع�لي�ت على اأمّت ال�ستعداد ل�ست�س�فة 
التي  الطيبة  ال�سمعة  يعك�س  دبي مب�  وت�أمينه يف  الع�ملي  الري��سي  هذا احلدث 

حتظى به� دبي ودولة الإم�رات ب�سكل ع�م يف تنظيم الفع�لي�ت الع�ملية. 

فوز  يف  لي�س�هم  ه��دف��ني،  مب�بي  كيلي�ن  الفرن�سي  النجم  اأح���رز 
ب�ري�س �س�ن جريم�ن على مك�بي حيف� بنتيجة )7-2( يف اجلولة 

اخل�م�سة من دوري اأبط�ل اأوروب�.
هدايف  لئ��ح��ة  بهم  يت�سدر  اأه����داف،   6 اإىل  ر���س��ي��ده  مب�بي  رف��ع 
ال��دويل الفرن�سي يف  اأه��داف  دوري الأبط�ل هذا املو�سم. وج���ءت 
يف  وهدفني  مك�بي  مرمى  يف  اأه���داف   3 بواقع  احل�لية  الن�سخة 
امله�جم  رف��ع  وب��ذل��ك  بنفيك�.  يف  وحيد  ه��دف  مق�بل  يوفنتو�س، 
الفرن�سي ر�سيده اإىل 187 هدف�ً بقمي�س "بي اإ�س جي" يف كل 
البطولت، ليقرتب خطوة جديدة من �سدارة الهداف الت�ريخي 
للن�دي، التي يرتبع عليه� زميله ال�س�بق، اإدين�سون ك�ف�ين )200 

هدف(.
لهدايف  ب�سدارته  مب�بي  كيلي�ن  ابتعد  ال��ق���ري،  امل�ستوى  وعلى 
ب�ري�س �س�ن جريم�ن يف دوري الأبط�ل ب�33 هدف�ً، خلفه ك�ف�ين 
اأقرب  ج��ون��ي��ور،  نيم�ر  احل����يل  زميله  يبقى  بينم�  ه��دف���ً،   30

من�ف�سيه بت�سجيله 22 هدف�ً.
ويبقى لقب الهداف الت�ريخي ل�س�ن جريم�ن، اأحد الأ�سب�ب التي 
عقده  بتجديد  ق��راره  اأ�سب�ب  اأح��د  ب�أنه�  مب�بي،  كيلي�ن  اع��رتف 
اأدنى  اأو  2025، بعدم� ك�ن ق�ب قو�سني  مع الن�دي حتى �سيف 
من النتق�ل اإىل ري�ل مدريد يف �سفقة انتق�ل حر، �سيف الع�م 

احل�يل.

مبابي يو��شل �لقرت�ب من حتقيق حلمه �لتاريخي جلنة تاأمني �لفعاليات تتفقد موقع بطولة �لعامل دي بي وورلد للبادل تن�س - دبي 2022

�سفري  واجل��ودو  امل�س�رعة  احت���د  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  �سع�دة حممد  تلقى 
ال�سداقة وال�سالم والإن�س�نية ب�لحت�د الدويل للجودو ورئي�س اللجنة املنظمة 
العلي� لبطولة اأبو ظبي جراند �سالم التي اختتمت موؤخرا برع�ية �سمو ال�سيخ 
هزاع بن زايد اآل نهي�ن، ن�ئب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم�رة اأبو ظبي وبدعم 
من جمل�س اأبو ظبي الري��سي واإ�سراف الحت�د الدويل للجودو ، تلقى ات�س�ل 
ف�يزر  م�ريو�س  ال�سيد  للجودو  ال��دويل  الحت���د  رئي�س  من  الأول  اأم�س  ه�تفي 

ر�س�لة  التي وجهت  ابوظبي  ال�س�مل لبطولة  والتنظيمي  الفني  ب�لنج�ح  ي�سيد 
للع�مل من ع��سمة دولة الم�رات ابوظبي وهي ترتجم �سع�ر الحت�د الذي رفعه 
ع�م 2007 "اجلودو من اأجل ال�سالم" بهدف بن�ء �سالم دائم يف الع�مل وحتقيق 
القيم املفيدة لإع�دة البن�ء الجتم�عي ، يف الوقت الذي مير فيه ع�ملن� ب�أوق�ت 
م�سطربة وابط�ل اجلودو ك�ن �سع�رهم )ال�سداقة ، وال�سج�عة ، والإخال�س ، 
وال�سرف ، والتوا�سع ، والحرتام ، و�سبط النف�س ، والت�أدب( ا�ستن�ًدا اإىل مدونة 

اأخالقية ذات قيم ع�ملية. وق�ل – لقد ع�دت الوفود لبلدانه� وهي حتمل اغ�س�ن 
اجليل  خ��سة  وال�سالم  الم��ن  ع��سمة  من  وال�سالم  املحبة  و�سع�رات  الزيتون 
اإ�سرائيل  من  ق��دم  ال��ذي  الري��سي  امل�ستقبل  جيل  ال�سالم  حملة  من  ال�س�عد 
خمتلف  من  وال���س��دق���ء  لالأ�سق�ء  ال�سالم  ر�س�لة  يحمل  وه��و  �سنة،   17 حتت 
بني  متب�دل  ال��وف���ء  فك�ن  واجل��م���ل،  ال�سالم  ام����رات  يف  وال��دي���ن���ت  اجلن�سي�ت 
اأف�سل مث�ل،  �سع�ر )قيم اجل��ودو لي�س له� ح��دود، هذا  ال�س�عد.. حتت  اجليل 

اأف�سل طريقة لإظه�ر ال�سداقة والوحدة والت�س�من( ترجمه لر�س�لة الإم�رات 
ا�س�دة  ف�يزر حديثة موجه�  م�ريو�س  ال�سيد  واختتم  والتع�ي�س.  الت�س�مح  دولة 
خ��سة بجهود اللجنة العلي� املنظمة وجمل�س ابوظبي الري��سي وو�س�ئل العالم 
املختلفة وك�فه اللج�ن واجله�ت امل�س�عدة وطلبة وط�لب�ت اجل�مع�ت واملدار�س 
هذه  مثل  يف  املتطوع  ل��دور  اللغ�ت  بكل  عظيمة  ر�س�لة  وجهت  التي  املتطوعة 

املن��سب�ت الكبرية ف��ستحقوا ب�قة ورد من دويل اجلودو .

حممد بن ثعلوب يتلقى اإ�سادة دولية بنجاح اأبوظبي جراند �سالم للجودو

باقة ورد من خمتلف �للجان بدور �ملتطوعني وم�شاهمتهم بثقافة عالية

•• اأبوظبي-وام

ع��ل��ى م����دار ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، اأث�����ر امل��ن��ت��خ��ب ال��ربت��غ���يل ل��ك��رة ال��ق��دم الده�سة 
اأوروب�(  اأمم  وك�أ�س  الع�مل  )ك�أ�س  الكربى  البطولت  يف  املتت�لية  لإخف�ق�ته 
وعدم ترجمة الإمك�ني�ت الع�لية لالعبيه خالل فرتات خمتلفة اإىل لقب يف 

هذه البطولت. 
ك�أ�س  بلقب  الربتغ�يل  املنتخب  بفوز  ال�سورة  هذه  ليغري   2016 ع�م  وج���ء 
الأمم الأوروبية )يورو 2016( يف فرن�س� بعد التغلب على اأ�سح�ب الأر�س يف 
املب�راة النه�ئية.  ومل يكن هذا الفوز جمرد تتويج بلقب يف البطولة الق�رية 
واإمن� ك�سر املنتخب الربتغ�يل من خالله الهيمنة الوا�سحة جل�ره الإ�سب�ين 
يف �سبه اجلزيرة الأيبريية، والتي تبلورت يف الفرتة من 2008 اإىل 2012 ب� 

ع�ملية وق�رية )موندي�ل 2010 ويورو 2008 و2012( .  األق�ب   3
كم� منح هذا اللقب ب�رقة اأمل للفريق ب�إمك�نية املن�ف�سة ع�ملي� لإحراز اللقب 
الربتغ�ل من  اأبن�ء  اأكرث مرة اقرتب فيه�  ب�أن  ت�ريخه علم�  الأول يف  الع�ملي 
1966 يف  رفع ك�أ�س الع�مل ك�نت يف م�س�ركتهم الأول ب�لبطولة عرب ن�سخة 
اإجنلرتا ولكن الفريق بقي�دة جنمه ال�سهري الراحل اإيزيبيو )الفهد الأ�سمر( 
اأو الث�ين  اأح��رز املركز الث�لث.  وبخالف ه��ذا، ك�ن اخل��روج من ال��دور الأول 
هو م�سري املنتخب الربتغ�يل يف م�س�رك�ته الب�قية ب�ملوندي�ل ب��ستثن�ء فوزه 

ب�ملركز الرابع يف ن�سخة 2006 يف اأمل�ني�. 
ولهذا، يطمح الفريق اإىل الظهور ب�سكل مغ�ير عندم� يخو�س فع�لي�ت بطولة 
ك�أ�س الع�مل 2022 خ��سة مع الت�ألق الوا�سح للعديد من لعبي الفريق يف 

اأكرب الأندية الأوروبية على مدار ال�سنوات امل��سية. 
وك�ن املنتخب الربتغ�يل بقي�دة مديره الفني فرين�ندو �س�نتو�س خرج مبكرا 
من رحلة الدف�ع عن لقبه الق�ري خالل يورو 2020، التي اأقيمت منت�سف 
الع�م امل��سي، حيث ودع هذه الن�سخة من دور ال� 16 لي�سبح موندي�ل 2022 

مبث�بة فر�سة لتح�سني ال�سورة واملن�ف�سة على لقب كبري. 
اأكرث  من  كونه  "برازيل" اأوروب����  ب�أنه  الربتغ�يل  املنتخب  يو�سف  م�  وع���دة 
املنتخب�ت التي ت�سهد وجود لعبني اأ�سح�ب مه�رات فنية ع�لية وهو م� تزايد 
بو�سوح خالل العقود الثالثة الأخرية بظهور اأ�سم�ء ب�رزة للغ�ية مثل لوي�س 

فيجو ونونو جومي�س وفرين�ندو كوتو وديكو. 
لكونه  حتول  الربتغ�يل  املنتخب  اأن  �سنوات   10 قبل  للمت�بعني  بدا  وبعدم� 
التي تركزت على كري�ستي�نو رون�لدو  الأ�سواء  الأوح��د، يف ظل  النجم  فريق 

الأرق�م  العديد من  الأندية و�س�حب  الط�غية على م�ستوى  ال�سهرة  �س�حب 
الالعبني  م��ن  ال��ع��دي��د  ميتلك  ال��ف��ري��ق  اأن   2016 ي���ورو  اأك����دت  القي��سية، 

املميزين. 
وب�لنظر اإىل العن��سر التي يعتمد عليه� �س�نتو�س يف املنتخب الربتغ�يل، ميكن 
الع�ملي يف  اللقب  الع�دة للمن�ف�سة على  الفريق مر�سح� فوق  الت�أكد من كون 
موندي�ل 2022 .  واإىل ج�نب رون�لدو، الذي يخو�س املوندي�ل اخل�م�س له، 
يت�ألق عدد من الالعبني يف خطي الو�سط والهجوم مثل جواو فيليك�س مه�جم 
اأتلتيكو مدريد وراف�ييل لي�و )ميالن( ، والف�ئز بلقب اأف�سل لعب يف الدوري 
الإيط�يل املو�سم امل��سي، وبرن�ردو �سيلف� )م�ن�س�سرت �سيتي( وجواو ك�ن�سيلو 

)م�ن�س�سرت �سيتي( وبرونو فرين�نديز )م�ن�س�سرت يون�يتد(. 
ب���رزا وم��وؤث��را يف فريقه وميكنه نقل  ه��وؤلء الالعبني جنم�  ويعترب كل من 
امل�سكلة  وك���ن��ت  امل��ن�����س��ود،  ال��ه��دف  لتحقيق  ال��ربت��غ���يل  املنتخب  اإىل  خ��ربات��ه 
اإ���س���ب��ة دي��وج��و ج��وت��� لعب  ال��ت��ي تعر�س له� الفريق م��وؤخ��را ه��ي  ال��وح��ي��دة 

ليفربول ليفتقد املنتخب الربتغ�يل جهوده يف موندي�ل 2022. 
ول يخلو خط الدف�ع من الالعبني املميزين بقي�دة املخ�سرم بيبي )بورتو( 
كم�  دورمتوند(  )بورو�سي�  وراف�ييل جرييرو  �سيتي(  دي�ز )م�ن�س�سرت  وروبن 
يقف من خلفهم احل�ر�س العمالق روي ب�تري�سيو جنم روم� الإيط�يل ومعه 
ح�ر�س بورتو ال�س�عد ديوجو كو�ست� /23 ع�م�/، الذي قد يح�سل على فر�سة 
للم�س�ركة يف املوندي�ل.  واإىل ج�نب قوة خط الهجوم، الذي مل يعد معتمدا 
ب�سكل كبري على رون�لدو، يبدو التف�هم وا�سح� ب�سكل كبري بني بيبي وروبن 
دي�ز يف الدف�ع رغم الف�رق الكبري يف ال�سن بني الالعبني كم� ت�س�هم �سرعة 
ك�ن�سيلو يف التغطية الدف�عية.  ويحظى املنتخب الربتغ�يل بنقطة قوة اأخرى 

هي ال�ستقرار الفني يف ظل ا�ستمرار �س�نتو�س مدرب� للفريق منذ 2014 . 
امللعب  و�سط  التوازن يف  افتق�د  اأحي�ن� هي  الفريق  تواجه  التي  امل�سكلة  ولكن 
مليل لعبيه ب�سكل اأكرب اإىل الن�حية الهجومية عنه للن�حية الدف�عية م� ميثل 
تتميز  التي  الفرق  مواجهة  يف  خ��سة  الربتغ�يل  ال��دف���ع  على  كبريا  �سغط� 

ب�سرعة التحول من الدف�ع اإىل الهجوم. 
ويخو�س املنتخب الربتغ�يل فع�لي�ت الدور الأول �سمن جمموعة �سعبة هي 
املجموعة الث�منة التي يلتقي فيه� منتخب�ت غ�ن� واأوروجواي وكوري� اجلنوبية 
حيث تتمتع هذه املنتخب�ت بخربة جيدة يف املوندي�ل م� يجعله� من�ف�س� قوي� 
وخ��سة منتخب اأوروجواي الف�ئز بلقب املوندي�ل يف 1930 و1950 واملركز 

الرابع يف ن�سخة 2010 . 

يف  القي��سية  الأرق����م  ت�سجيل  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  وا���س��ل 
ب�لن�سبة  ا�ستثن�ئية  الن�سخة  ه��ذه  تعد  اإذ  اأوروب�����،  اأب��ط���ل  دوري  م�س�بقة 
بينم�  ج��ريم���ن،  ���س���ن  ب���ري�����س  م��ع  فيه�  ي�����س���رك  "الربغوث" ال���ذي  اإىل 
يلعب مع  الذي  رون�لدو،  كري�ستي�نو  الربتغ�يل  الت�ريخي  من�ف�سه  يغيب 

م�ن�س�سرت يون�يتد يف الدوري الأوروبي.
منذ بداية دور املجموع�ت للن�سخة احل�لية ل� "الت�س�مبيونز ليغ" ا�ستغل 

الدويل الأرجنتيني غي�ب رون�لدو ب�أف�سل طريقة ممكنة،
واحتفل مي�سي بخو�س مب�راته رقم 50 ب�لقمي�س الب�ري�سي يف مواجهة 

مك�بي حيف�، الثالث�ء، يف اجلولة اخل�م�سة لدوري اأبط�ل اأوروب�.
اأي�ً منهم�  اأن ي�سبح  ويتوا�سل ال�سراع القوي بني رون�لدو ومي�سي، على 
الهداف الت�ريخي لبطولة دوري اأبط�ل اأوروب�، ولكن هذه املن�ف�سة اأ�سبحت 

متيل اإىل الالعب الأرجنتيني الذي يغرد وحيداً يف الن�سخة احل�لية.
ويحتل رون�لدو �سدارة ترتيب الهدافني الت�ريخيني لبطولة دوري اأبط�ل 

اأوروب� بر�سيد 140 هدف�ً.
 4 البطولة  احل���يل من  املو�سم  خ��الل  الآن  مي�سي حتى  �سجل  املق�بل  يف 

اأهداف بواقع 3 يف �سب�ك مك�بي، وهدف يف مرمى بنفيك�.
بعد كري�ستي�نو، بر�سيد  ال�سدارة  الث�ين يف ترتيب  املركز  ويحتل مي�سي 

عن الربتغ�يل. هدف�ً   11 بف�رق  هدف�ً   129
اأن  بعد  البطولة  يف  ج��ريم���ن  ���س���ن  ب���ري�����س  فريقه  م��ع  مي�سي  وي�ستمر 
�سعدوا لدور ال� 16، ولزالت الفر�سة اأم�م الأرجنتيني لزي�دة غلته من 

الأهداف.
ويتواجد يف املركز الث�لث ليف�ندوف�سكي لعب ن�دي بر�سلونة، ولكن بف�رق 
91 هدف�ً، ثم كرمي بنزمي� بر�سيد  كبري عن مي�سي ورون���ل��دو، بر�سيد 

هدف�ً.  86
يف  الوحيد  الالعب  يبقى  مي�سي  اأن  اإح�س�ئية  يف  "اأوبت�"  �سبكة  وذك��رت 
الدوري�ت الأوروبية اخلم�س الكربى، الذي �سجل 10 اأهداف على الأقل 

وقدم 10 متريرات ح��سمة على الأقل يف ك�فة امل�س�بق�ت هذا املو�سم.
اأوروب���� هذا  اأب��ط���ل  اأه���داف يف دوري   4 اإىل  ورف��ع ليونيل مي�سي ر�سيده 
ون�ديه  ب�ري�س  بقمي�س  مب�راة   169 يف  هدف�ً   129 والإجم�يل  املو�سم، 

ال�س�بق بر�سلونة الإ�سب�ين.

�ملهار�ت و�ل�شتقر�ر �لفني يرفعان 
من �أ�شهم �ملنتخب �لربتغايل 

غياب رونالدو يفتح �لباب �أمام 
مي�شي لتحقيق �أرقام تاريخية



معمارية م�شرية تبتكر منازل منخف�شة �لتكلفة 
احلرب  بعد  �سيم�  ل  ع�ملي�  الط�قة  اأزم��ة  وتف�قم  املن�خ،  تغري  مع 
اأكرب  قدرا  توفر  من�زل  لبن�ء  احل�جة  زادت  الأوكرانية،  الرو�سية 
ب�ملن�خ،  التي ت�سر  الوقت تقلل النبع�ث�ت  من الط�قة، ويف نف�س 
امل���ن����خ م��رت��ب��ط��ة ب�ملب�ين  ت��ل��وث  ك��ب��رية م���ن  ن�����س��ب��ة  ���س��ي��م��� واأن  ل 
والإن�س�ءات. مروه دب�يح، معم�رية م�سرية واأ�ست�ذة العم�رة البيئية 
وامل�ستدامة، جُتري اأبح�ث ب�ل�سويد منذ �سنوات وقد ابتكرت فكرة 
الإ�سك�ن  ب�ل�سويد، حلل م�س�كل  جديدة وطبقته� يف مدينة م�ملو 
ال�سنوات  اأوروب��� يف  اإىل  الذين و�سلوا  ب�لن�سبة لالجئني  �سيم�  ل 
لتبتكر  �سكن،  ب�إيج�د  كبرية مرتبطة  اأزم��ة  من  وع�نوا  الأخ��رية، 
للبيئة  الثمن، و�سديقة  امل�سرية من�زل منخف�سة  املعم�رية  هذه 
ب��ستخدام  الكهرب�ء  من  ح�ج�ته�  وتنتج  الذاتية،  ب�جلهود  تبنى 
و�س�ئل الط�قة املتجددة. تو�سح املهند�سة مروه دب�يح فكرته� التي 
مت تطبيقه� يف ال�سويد اأن هذه املن�زل منخف�سة التك�ليف، وقليلة 
النبع�ث�ت ال�س�رة ب�لبيئة حتى تك�د تكون ن�سبة انبع�ث�ته� �سفر، 
ول حتت�ج اأي ط�قة من �سبكة الكهرب�ء، لأنه� تنتج ط�قته� بنف�سه� 
الطواحني،  ب��ستخدام  الري�ح  ط�قة  �سواء  املتجددة  امل�س�در  من 
يف  وت�سيف  ال�سم�سية.  اخلالي�  ب��ستخدام  ال�سم�سية  الط�قة  اأو 
حديثه� ل�"�سك�ي نيوز عربية"، اأن هذه املن�زل ل ت�ستهلك الكثري 
الداخلية،  الأج��ه��زة  وت�سغيل  وال��ت��ربي��د  التدفئة  يف  الط�قة  م��ن 
وب�لت�يل فهي تنتج ط�قة اأكرث من ح�جته�، وميكنه� اأن متد �سبكة 
الكهرب�ء الرئي�سية بف�ئ�س اإنت�جه�، �سواء لإن�رة ال�سوارع اأو �سحن 

بط�ري�ت ال�سي�رات التي تعمل ب�لكهرب�ء اأو غريه�.

وفاة �شاحب لقب �أقذر رجل يف �لعامل
اأع���ل���ن يف اإي�����ران ع���ن وف�����ة ع��م��و ح���ج��ي امل��ك��ن��ى ب���� اأق�����ذر رج���ل يف 
الع�مل" عن عمر ن�هز ال� 94 ع�م�. وي�سكن ح�جي يف قرية دجكة 
ي�ستحم منذ  ب�أنه مل  ا�ستهر  اإي��ران، وقد  مبح�فظة ف�ر�س جنوب 
اأكرث من ن�سف قرن، وقد ع��س حي�ته ع�زب�. ونقلت وك�لة "اإرن�" 
اإي����راين حملي  ال��ث��الث���ء ع��ن م�����س��وؤول  ي��وم  الإي��ران��ي��ة الر�سمية، 
قوله: اإن الرجل ك�ن يتف�دى ال�ستحم�م خ�سية اأن يوؤدي ذلك اإىل 
"اإ�س�بته ب�ملر�س". وك�ن قد مت اإعداد برن�مج وث�ئقي عن ح�جي 

الع�م 2013 بعنوان "احلي�ة الغريبة لعمو ح�جي".
وق�لت وك�لة "اإرن�" اإنه قبل اأ�سهر "وللمرة الأوىل، اأح�سره بع�س 

اأهل القرية اإىل احلم�م من اأجل الغت�س�ل".

بر�ءة معيد بكلية �لطب من تهمة قتل فئر�ن زميلته
البيطري  ال��ط��ب  بكلية  معيد  ب����رباءة  م�����س��ري��ة،  حمكمة  ق�ست 
بج�معة جنوب الوادي، مبدينة قن�، جنوب البالد، من تهمة قتل 

60 ف�أًرا لإف�س�د جت�رب زميلته ب�لكلية.
واأ�سدرت حمكمة جنح م�ست�أنف قن�، احلكم على املعيد اجل�معي 
اأ�سهر بن�ًء على   6 ا�ست�أنف الأخ��ري على حكم حب�سه �س�بًق�  بعدم� 
�سكوى تقدمت به� زميلته واأثبتت اأنه اأ�سره� بقتل الفئران التي 

ت�ستخدمه� يف التج�رب العلمية.
الع�م  من  الأول/دي�سمرب  ك�نون   25 اإىل،  الواقعة  اأح��داث  وتعود 
2020، عندم� ا�ستقبلت الأجهزة الأمنية بالًغ� من ه�جر حممد 
الوادي  جنوب  ج�معة  يف  البيطري  الطب  بكلية  معيدة  ب��رب��ري، 
�س�مة  م���دة  بو�سع  فيه  تتهمه  الكلية،  يف  زميله�  �سد  امل�سرية، 

لفئران التج�رب اأدت لنفوقه�.
وق�لت املعيدة يف بالغه�، اإن "زميله� يريد بفعلته اإف�س�د جت�ربه� 

البحثية"، دون اأن تو�سح دوافعه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل ميكن �أن يت�شبب �لنحل يف عو��شف رعدية؟
اكت�سف فريق من العلم�ء من ج�معة بري�ستول، اأن نحل الع�سل ميكن اأن ينتج قدرا كبريا من ال�سحن�ت الكهرب�ئية 

يف الغالف اجلوي، مم�ثلة مل� ميكن اأن تولده� ع��سفة رعدية.
وبح�سب موقع gestion، تو�سل العلم�ء اإىل هذا ال�ستنت�ج بعد قي��س احلقول الكهرب�ئية ب�لقرب من اأ�سراب النحل، 

م�سجلني قفزة كبرية يف ال�سحنة الكهرب�ئية يف الغالف اجلوي على الرغم من عدم وجود ن�س�ط للعوا�سف.
وق�ل اإيالرد ه�نتنج، ع�مل الأحي�ء بج�معة "بري�ستول"، اإن الهدف من البحث هو معرفة كيفية ا�ستخدام الك�ئن�ت 

احلية املختلفة للمج�لت الكهرب�ئية ال�س�كنة املوجودة فعلي� يف كل مك�ن يف البيئة".
اأن ت�سبب تغيريا يف كهرب�ء الغالف اجلوي  الع�سل ميكن  اأ�سراب نحل  اأن  البحث  اكت�سف فريق  الدرا�سة،  وخالل 

مبقدار 100 اإىل 1000 فولت لكل مرت.
واأكد العلم�ء اأنه ك�ن من املعروف عن النحل حمله �سحن�ت كهرب�ئية فردية �سغرية، لكن مل يتم توثيق جهد بهذا 

احلجم.
ومن خالل حتليل اأ�سراب النحل عند تق�ربه� من بع�سه� البع�س، وجد الفريق اأنه كلم� زادت كث�فة ال�سرب، ك�ن 

املج�ل الكهرب�ئي اأقوى.
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ر�شد ك�شوف �ل�شم�س من د�خل معابد �لكرنك مب�شر
ال�سم�س  ك�سوف  امل�سري،  واجليوفيزيقية  الفلكية  البحوث  معهد  ر�سد 
جنوبي  الأق�سر  مدينة  يف  الت�ريخية  الكرنك  مع�بد  �س�حة  من  اجلزئي 
م�����س��ر، وذل����ك لأول م����رة. وح�����س��ب م�����س��وؤول��ني يف جم����ل ال��ف��ل��ك والآث�����ر 
حتدثوا ملوقع "�سك�ي نيوز عربية" ف�إن احلدث، اإ�س�فة لقيمته يف الرتويج 
ال�سي�حي، هو مقدمة لتن�سيق مثمر بني املعهد الفلكي ووزارة الآث�ر، ي�سهم 

يف تف�سري فهم احل�س�رة امل�سرية للفلك.
يحدث ك�سوف ال�سم�س ملرور القمر بني ال�سم�س والأر���س، وُيغطي قر�س 
ال�سم�س بن�سبة ت�سل اإىل نحو 45 ب�ملئة، و�سط ت�أكيدات ب��ستغالل احلدث 
للرتويج للمح�فظة ال�سي�حية، والتي ت�ستعد كذلك لر�سد الك�سوف الكلي 
لل�سم�س من داخله� يف اأغ�سط�س 2027. �س�رك املئ�ت من امل�سريني وال�سي�ح 
يف مت�بعة عملية ر�سد الك�سوف يف �س�حة املعبد، و�سط اأجواء ن�درة، جمعت 
بني متعة الر�سد الفلكي واجلو الت�ريخي. الدكتورة م�جدة حمب، الب�حثة 
يف املعهد القومي للبحوث الفلكية، ف�سرت اختي�ر مع�بد الكرنك على اأ�س��س 
اأنه� اأكرب مع�بد الأق�سر، ومنه� ير�سل املعهد ر�س�لة قوية للع�مل ب�لت�أكيد 
اأجدادهم القدم�ء. كم�  على اهتم�م امل�سريني الآن ب�لثق�فة الفلكية مثل 
اأ�س�فت �سبب� اآخر، وهو جذب النتب�ه واملت�بعة؛ كي تزيد التوعية الفلكية 
ب�أبرز الأحداث، والربط بني الكت�س�ف�ت الأثرية والثق�فة الفلكية، اإ�س�فة 
اإىل الرتويج ال�سي�حي. ولفتت اإىل اأن م�سر لن ت�سهد اأي ك�سوف اآخر كلي� 
اأو جزئي� �سوى يف ع�م 2027، حيث ت�سهد الأق�سر اأطول فرتة اإعت�م يف 

الك�سوف الكلي لل�سم�س.

�أمطار �لدولر�ت.. ق�شة جرمية �شرقة يف �ل�شارع
رمى  حيث  متوقعة،  غ��ري  بطريقة  ت�سيلي  يف  ق��م���ر  �س�لة  �سرقة  انتهت 

الل�سو�س الأموال التي �سرقوه� على طريق �سريع، اأثن�ء مط�ردتهم.
ورمى الل�سو�س الأموال التي �سرقوه� على طريق �سريع مزدحم، و�سوهدت 

�سي�رة لل�سرطة تقوم بجمع امل�سروق�ت.
توقف حركة  اإك�سربي�س"،  "اإندي�ن  ن�سره موقع  الذي  الفيديو  ويظهر يف 
3 م�س�رات، عندم� التقطت قوات ال�سرطة  املرور على الطريق املكّون من 

الأموال املنهوبة.
ب�سرقة ق�عة قم�ر يف مدينة  الل�سو�س ق�موا  ف�إن  ال�سرطة،  ووفق تقرير 
بوداهيل ب�لع��سمة الت�سيلية �س�نتي�غو، بعدم� اأجربوا موظف� على منحهم 

امل�ل حتت تهديد ال�سالح.
 6 ت�سم  والتي  الع�س�بة  على  القب�س  اإل��ق���ء  من  ال�سرطة  ق��وات  ومتكنت 

اأ�سخ��س، وا�ستط�عت ا�سرتداد املبلغ امل�سروق وقيمته 10 اآلف دولر.

ر�شد مو�قع �نبعاثات 
�مليثان �لفائقة من �لف�شاء 
ن��س�  لوك�لة  ك�سفت مهمة جديدة 
الأمريكية من الف�س�ء عن ع�سرات 
انبع�ث�ت  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  امل���واق���ع 
ي�أمل  اإجن���ز  يف  امليث�ن،  من  ف�ئقة 
ي�����س���ه��م يف احل���د من  اأن  ال��ع��ل��م���ء 
انبع�ث�ت هذا الغ�ز امل�س�هم بدرجة 

كبرية يف الحرتار املن�خي.
الف�ئقة"  "الب�عث�ت  وترتبط هذه 
الوقود  لإن��ت���ج  مبواقع  ع���م  ب�سكل 
اأو  النف�ي�ت  اأو مع�جلة  الأحفوري 

حتى بقط�ع�ت الزراعة.
وق��������د اأُط������ل������ق������ت م����ه����م����ة اإم����ي����ت 
متوز  يف  ال��ف�����س���ئ��ي��ة   )EMIT(
حمطة  ع��ل��ى  تثبيته�  ومت  ي��ول��ي��و 
الف�س�ء الدولية، وك�نت تهدف يف 
ت�أثري  كيفية  مراقبة  اإىل  البداية 

حركة الغب�ر املعدين على املن�خ.
اأي�س�ً  اأث���ب���ت���ت  الأداة  ه����ذه  ل���ك���ّن 
ف�ئدته� يف مهمة ح��سمة اأخرى، اإذ 
ر�سدت اأكرث من 50 موقع�ً ُي�سدر 
اآ�سي�  يف  ف�ئقة  انبع�ث�ت  م�ستوي�ت 
الو�سطى وال�سرق الأو�سط وجنوب 
غ���رب ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى م� 
الأمريكية  الف�س�ء  وك���ل��ة  ذك���رت 

الثالث�ء.
وق�������ل رئ���ي�������س وك�����ل����ة ن��������س���� بيل 
"لن  ال����ق����درة  ه�����ذه  اإن  ن��ي��ل�����س��ون 
م�سدر  حتديد  يف  العلم�ء  ت�س�عد 
ت�سرب امليث�ن ب�سكل اأف�سل فح�سب، 
كيفية  يف فهم  اأي�س�ً  ت�س�عد  لكّنه� 
واأو�سح  وب�سرعة".  ذل��ك  مع�جلة 
اأن�����درو ث����ورب م��ن خم��ت��رب الدفع 
النف�ث الت�بع لوك�لة ن��س�، يف بي�ن 
التي  النبع�ث�ت  �سحب  بع�س  اأن 
مت اكت�س�فه� ك�نت "من الأكرب من 

نوعه� على الإطالق".

» حتدي كيا« على تيك 
توك يت�شبب بـ4 وفيات

ت�سبب حتٍد على تيك توك بوف�ة 4 
مراهقني يف نيويورك، بعد تعر�س 
يقودونه�  ك����ن���وا  ال���ت���ي  ال�����س��ي���رة 

حل�دث �سري.
كي�" على م�س�ركة  "حتدي  ويقوم 
مق�طع فيديو خلطوات عن كيفية 
ب������س��ت��خ��دام �سلك  ���س��ي���رة  ���س��رق��ة 
�سحن USB فقط، ومفك براغي.

ووفقم� ذكرت �سبكة "�سك�ي نيوز" 
نوع  م��ن  �سي�رة  ف���إن  الربيط�نية، 
مراهقني،   6 ت��ق��ّل  ك���ن��ت  "كي�" 
ب����وف�����ل����و  م����دي����ن����ة  يف  حت����ط����م����ت 
بنيويورك الثنني، م� ت�سبب بوف�ة 

4 منهم.
واأ�س�رت حتقيق�ت ال�سرطة اإىل اأن 
املراهقني �سرقوا �سي�رة "كي�" بعد 
م�س�ركتهم يف التحدي املنت�سر على 

ال�سيف. توك" منذ  "تيك 
بوف�لو،  ���س��رط��ة  م��ف��و���س  وق������ل 
الثنني،  يوم  غرام�غلي�،  جوزيف 
لل�سحفيني اإنه يعتقد اأن املراهقني 
يف احل��������دث امل���م���ي���ت، ����س����رك���وا يف 

التحدي.
ال��ت��ح��دي اخل��ط��ري �سعبية  وح��ق��ق 
حيث  توك"،  "تيك  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
اأن  اإىل  ف��ل��وري��دا  ���س��رط��ة  اأ����س����رت 
ال�سي�رات  ���س��رق���ت  ثلث  م��ن  اأك���رث 
يوليو  منت�سف  م��ن��ذ  ال���ولي���ة  يف 

مرتبطة بتحدي "كي�".
اأم����� ���س��رط��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س فقد 
يف  ت�����س��ب��ب  ال����ت����ح����دي  اأن  اأك��������دت 
ارتف�ع معدل �سرقة �سي�رات "كي�" 
ب�ملئة   85 ب��ن�����س��ب��ة  و"هيونداي" 

مق�رنة ب�لع�م امل��سي.

�أديد��س تعتزم �إنهاء �شر�كتها مع كانييه و�شت 
الأمل�نية،  اأدي��دا���س  �سركة  اإن  الثالث�ء،  بلومربغ،  وك�لة  ق�لت 
مع  �سراكته�  لإنه�ء  تخطط  الري��سية  امل�ستلزم�ت  لت�سنيع 
ك�نييه و�ست، وذلك عقب �سل�سلة من الت�سرف�ت العدوانية من 

مغني الراب وم�سمم الأزي�ء الأمريكي.
واأ�س�ف التقرير اأن اأديدا�س قد تبّكر يف الإعالن عن التحرك 

ليكون الثالث�ء.
ومل ترد ال�سركة على طلب للتعليق من "رويرتز"، كم� مل يرد 

حم�ميو �ست على طلب للتعليق.
�س�بق هذا  وق��ت  املراجعة يف  ال�سراكة حتت  اأدي��دا���س  وو�سعت 

ال�سهر "بعد جهود متكررة حلل املوقف".
واأث�ر و�ست اجلدل يف ال�سهور امل��سية من خالل اإعالنه اإنه�ء 
و�س�ئل  على  اآخرين  م�س�هري  مع  وا�سطدامه  كربى  �سراك�ت 

التوا�سل الجتم�عي.
واأعلنت  و"اإن�ستغرام"،  "تويرت"  على  ح�س�بيه  تقييد  وج��رى 
اأنهم� �ستحذف�ن من�سوراته التي  من�ست� التوا�سل الجتم�عي 
لل�س�مية.  مع�دية  اإنه�  وق�لوا  الإن��رتن��ت  م�ستخدمو  به�  ن��دد 
يف  ل�ستخدامه�  ت�سميم�ته  ب�سرقة  اأدي��دا���س  �سركة  اتهم  كم� 

منتج�ته� اخل��سة

ي�شلم نف�شه لل�شرطة بعد 40 عامًا من �رتكابه جرمية قتل
مدى  ب�ل�سجن  حمتملة  عقوبة  بريط�ين  رج��ل  ي��واج��ه 
والعرتاف  لل�سرطة  نف�سه  بت�سليم  ق���م  بعدم�  احل��ي���ة 

بجرمية قتل ارتكبه� بحق ن�دٍل قبل اأكرث من 40 ع�م�ً.
42 ع�م�ً  اأنتوين بريد  بقتل  61 ع�م�ً  اعرتف جون بول 
بنتلي  يف  �سقته  يف  خنقه  قبل  خ�سبية  بع�س�ً  �سربه  عرب 
1980. وظلت  ي��ون��ي��و  ���س��ك��وي��ر، يف  ك��ن��زي��ن��غ��ت��ون  ك����ورت، 
اجلرمية لغزاً لعقود من الزم�ن حتى دخل جون مركز 
اإنه  ق�ل  به�، حيث  واع��رتف  �سرطة ه�مر�سميث موؤخراً 
وك�ن  ب��ه.  اجل�سدي  التحر�س  ح���ول  بعدم�  الرجل  قتل 
اآخ���ر م��رة يف  اأن��ت��وين ب��ريد ق��د �سوهد على قيد احل��ي���ة 
منطقة  يف   ،1980 ع���م  يونيو   3 ليلة  م��ن  مت�أخر  وق��ت 
الأ�سدق�ء.  من  جمموعة  برفقة  لندن  غرب  كوينزواي 
مت  بعدم�  �سقته  يف  مقتوًل  عليه  ُع��رث  الت�يل  اليوم  ويف 
اعرتاف  وبعد  كهرب�ئي.  ب�سلك  وخنقه  ب�ل�سرير  ربطه 
مع  وط�بقته�  ب�سم�ته  ال�سرطة  اأخ���ذت  الأخ����ري،  ج��ون 
وتبني  اجل��رمي��ة،  م�سرح  يف  عليه�  ُع��رث  التي  الب�سم�ت 

ب�أنه� متط�بقة، وفق م� اأورد موقع ميرتو الإلكرتوين. 

خو�رزمية تتيح قر�ءة �لأفكار 
ب��ستخدام  اأف��ك���رك  ق���راءة  الآن  للعلم�ء  املمكن  م��ن  ب���ت 
خ�سي�س�ً  م�سمم  ال�سطن�عي  ب���ل��ذك���ء  م��دع��وم  من���وذج 
اأن ي�س�عد هذا  لفك ت�سفري عملي�ت م�سح الدم�غ. ميكن 
تك�س��س،  ال��ذي طورته ج�معة  الخ��رتاق غري اجلراحي، 
اأولئك الذين ل ي�ستطيعون التحدث اأو الكت�بة للتوا�سل 
مع الآخرين لأول مرة. تعمل الطريقة عن طريق تغذية 
خوارزمية  اإىل  الوظيفي  املغن�طي�سي  ب�لرنني  الت�سوير 
فيه�  يفكر  اأو  ال�سخ�س  ي�سمعه�  التي  املنبه�ت  بن�ء  تعيد 
يف  امل�����س���رك��ون  ا�ستمع  امل��ث���ل،  �سبيل  ع��ل��ى  طبيعية.  بلغة 
مب�سح  العلم�ء  ق���م  بينم�  امل��روي��ة  الق�س�س  اإىل  الدرا�سة 
من�طق الدم�غ املرتبطة ب�للغة الطبيعية واأدخلوا امل�سح يف 
وحدة فك الت�سفري التي تعمل ب�لذك�ء ال�سطن�عي والتي 
النموذج  ينتج  اإليه.  ي�ستمع  الفرد  ك�ن  مل�  ملخ�س�ً  اأع���دت 
اجلديد فكرة اأو ملخ�س�ً لأفك�ر املري�س من خالل حتليل 
به حرفي�ً.  يفكر  م�  �سفرة  ول ميكنه فك  امل�سح،  عملي�ت 
اأن تكون الأفك�ر ب�سيطة مكونة من كلمة واحدة،  وميكن 
اإىل  اأم�����س��ي  اأن  "يجب  م��ث��ل  م��ع��ق��دة  اأو  “الكلب”،  م��ث��ل 
الكلب". ميتلك الدم�غ اأي�س�ً اأبجدية خ��سة به تتكون من 
42 عن�سراً خمتلف�ً ت�سري اإىل مفهوم معني مثل احلجم اأو 

اللون اأو املوقع، ويجمع كل هذا لت�سكيل اأفك�رن� املعقدة.

غزو �ل�شلطعون.. ماذ� يحدث يف هذه �جلزيرة؟
يف جزيرة الكري�سم��س �سم�ل �سرقي اأ�سرتالي�، بداأ املو�سم 
ال�سنوي لهجرة ال�سلطعون الأحمر الذي يغزو اجلزيرة، 

يف حدث ج�ذب لل�سي�ح.
وح�سب وك�لة املتنزه�ت الأ�سرتالية احلكومية، ف�إن هذا 
الوقت من كل ع�م ي�سهد خروج املاليني من ال�سرط�ن�ت 
التك�ثر،  اأج��ل  من  املي�ه  اإىل  متجهة  الغ�بة  من  الكبرية 

تزامن� مع مو�سم �سقوط الأمط�ر.
ويحدث هذا امل�سهد اخلالب يف اأكتوبر اأو نوفمرب �سنوي�، 

ويف بع�س الأحي�ن قد يت�أخر اإىل دي�سمرب اأو ين�ير.
ال�سلطعون  لهجرة  الدقيق  التوقيت  الب�حثون  ويحدد 

الأحمر وفق� حلركة القمر ودرجة اكتم�له واإ�س�ءته.

علماء يكت�شفون كوكبًا غريبًا 
ي�شبه حلوى �ملار�شميلو

اكت�سف العلم�ء كوكب�ً غريب ال�سكل ي�سبه 
اإىل حد بعيد ب�سكله حلوى امل�ر�سميلو على 

بعد 580 �سنة �سوئية من الأر�س.
كوكب  وهو   TOI-3757 ي�سمى  الكوكب 
امل�سرتي مت  لكوكب  عمالق غ�زي م�س�به 
 Kitt Peak تل�سكوب  ب��ستخدام  ر�سده 
املوجود يف   National Observatory
 Auriga the اأريزون�، ويقع داخل كوكبة

.Charioteer
هو  ال��ك��وك��ب  ه��ذا  اأن  ال��ب���ح��ث��ون  واكت�سف 
اكت�س�فه  يتم  ال��ذي  كث�فة  الأق��ل  الكوكب 

حول جنم قزم اأحمر.
 TOI-3757 كوكب  اأن  الب�حثون  ويقدر 

ل���ه ن��ف�����س م��ت��و���س��ط ك��ث���ف��ة اأع�������س����ب من 
ال��ف�����س��ي��ل��ة اخل���ب����زي���ة، مم���� ي�����س��ف��ي على 
الكوكب لقب "الرقيق". والنجوم القزمة 
احلمراء هي اأ�سغر واأروع نوع من النجوم 
يف الت�سل�سل النجمي الرئي�سي، ولكن من 
توهج�ت  مع  للغ�ية  ن�سطة  اأنه�  املعروف 
���س��م�����س��ي��ة م���ت���ع���ددة جت����رد ال���ك���واك���ب من 

غالفه� اجلوي اعتم�داً على قربه�.
اأن مير  الكوكب ميكن  اإن  العلم�ء  ويقول 
الأحمر،  القزم  النجم  ب�لقرب من  اأحي�ن�ً 
مم� يت�سبب يف قدر كبري من احلرارة، مم� 
الرقيق،  انتف�خ غالفه اجل��وي  اإىل  ي��وؤدي 

بح�سب موقع تويك ت�ون.

املمثلة الأمريكية �سوفيا وايلي حت�سر العر�ض الأول لفيلم نيتفليك�ض » مدر�سة اخلري وال�سر «  يف وي�ستوود , كاليفورنيا. ا ف ب

ما حقيقة ف�شخ روتانا لتعاقدها مع �شريين؟
التع�قد  ف�سخ  حقيقة  م�سر  يف  واملرئي�ت  لل�سوتي�ت  روت�ن�  �سركة  عن  م�سوؤول  ك�سف   
مع الفن�نة �سريين عبد الوه�ب، بعد اأزمته� الأخرية. وك�نت مواقع �سحفية والعديد 
خالل  تداولت  الجتم�عي  التوا�سل  مواقع  على  الفن  ب�أخب�ر  املهتمة  ال�سفح�ت  من 
اأزمته�  بعد  "�سريين"  مع  تع�قده�  بف�سخ  ال�سركة  قي�م  عن  اأن��ب���ء  امل��سية  ال�س�ع�ت 
اإم�م  الأخرية، وحجزه� يف م�ست�سفى لالأمرا�س النف�سية وعالج الإدم���ن. وق�ل �سعيد 
غري  الوه�ب  عبد  �سريين  مع  التع�قد  ف�سخن�  ح��ول  تداوله�  مت  التي  الأن��ب���ء  "كل  اإن 
�سحيحة. عقدن� معه� م� زال ق�ئم�، ونتمنى عودته� ال�سريعة اإىل فنه� وجمهوره� 
يف الوطن العربي، فهي فن�نة كبرية وم� زال لديه� الكثري لتقدمه". وحول 
ح�لته� ال�سحية اأكد اإم�م ل� "اإرم نيوز" اأنه "ل يعرف م�ستجدات ح�لته� 
الفن�نة  وتعر�ست  الع�جل".  وال�سف�ء  الع�فية  له�  متمني�  ال�سحية، 
اأحد  اإثره�  امل��سي، لأزمة كبرية دخلت على  الأ�سبوع  ال�سهرية، منذ 

م�ست�سفي�ت ال�سحة النف�سية يف الع��سمة امل�سرية الق�هرة.


