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تخفيف عدد من قيود اجلائحة على م�ستوى الدولة اعتبارا من غد
لب�س الكمامات اختياريا واإلزامية 

اإجراء فح�س دوري كل �شهر للمطعمني
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن الدكتور �سيف الظاهري، املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية 
الإعالمية  الإح��اط��ة  وال���ك���وارث خ��الل  والأزم�����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة 
ع��ن تخفيف  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  الإم����ارات ح��ول م�ستجدات  حلكومة 
وكذلك  ال��دول��ة  م�ستوى  على  باجلائحة  املتعلقة  القيود  م��ن  ع��دد 
التحديثات احلا�سلة بها على �ستى القطاعات، على اأن يتم التطبيق 

بدءا من غدا الأربعاء املوافق 28 �سبتمرب احلايل.
كما اأعلن عن وقف الإعالن عن الأعداد اليومية مل�ستجدات كوفيد-
النخفا�س  وبحكم  ملحوظ،  ت��ع��ايف  م��ن  ن�سهده  م��ا  ظ��ل  يف   19
وال�ستقرار يف عدد احلالت ، موؤكدا اللتزام بتوفر بياناتها املحدثة 
يف املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والهيئة الحتادية 
والأزمات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  والح�ساء  للتناف�سية 

والكوارث.
)التفا�سيل �س5(

رئي�س تيمور ال�شرقية ي�شيد بجهود 
الإمارات يف تعزيز قيم الت�شامح والتعاي�س

•• نيويورك -وام: 

ال�سرقية  تيمور  جمهورية  رئي�س  ه��ورت��ا  رام��و���س  خ��وزي��ه  فخامة  اأع���رب 
ال�سالم  قيم  تعزيز  الإم���ارات يف  دول��ة  بها  تقوم  التي  للجهود  تقديره  عن 
والت�سامح، ون�سر التعاي�س الإن�ساين بني جميع الب�سر.   )التفا�سيل �س3(
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حمدان بن زايد : ماراثون زايد اخلريي ير�شخ قيم 
اخلري والعطاء وين�شر القيم الأ�شيلة ملجتمع الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
الظفرة بق�سر النخيل، رئي�س واأع�ساء اللجنة العليا املنظمة ملاراثون زايد 
جولة  مناف�سات  �ستنطلق  حيث  �سموه،  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي  اخل��ري 
اأبوظبي يف 19 نوفمرب املقبل وجولة جمهورية م�سر العربية مبحافظة 
املقبل و�سيخ�س�س ريعه مل�سلحة م�ست�سفى  23 دي�سمرب  الإ�سكندرية يف 
اللقاء على  �سموه خ��الل  واطلع  واحل���وادث.  احل��روق  اأه��ل م�سر لعالج 
اخلطوات التي مت اتخاذها لإقامة هذه الن�سخة من املاراثون وخروجها 
اإقامة املاراثون. واأكد  بال�سكل الأمثل الذي يحقق الأهداف الكاملة من 
�سموه اأن دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل توا�سل ريادتها يف تبني املبادرات اخلرية 
الداعمة لكل ما من �ساأنه امل�ساعدة والعون يف خمتلف دول العامل انطالقا 
ودعم  الإن�ساين  العمل  �ساحة  يف  وعطائها  و�سيا�ستها  الإم���ارات  نهج  من 

م�سرة اخلر وال�سالم والنماء لل�سعوب كافة.   )التفا�سيل �س5(

�سهد اإطالق اتفاقية ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين

خالد بن حممد بن زايد يلتقي رئي�س الوزراء الياباين 
•• طوكيو - الفجر: 

املجل�س  ع�سو  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سمو  التقى 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، معايل فوميو 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  حتيات  اإليه  ونقل  اليابان،  وزراء  رئي�س  كي�سيدا، 
الدولة. كما �سهد �سموه اإطالق اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة 
2018 خالل  بني دولة الإم��ارات واليابان والتي مت الإع��الن عنها عام 

زيارة رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق �سينزو اآبي اإيل دولة الإمارات. 
)التفا�سيل �س2(
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رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س الوزراء املاليزي   )وام(

جيورجيا ميلوين حتمل لفتة كتب عليها )�سكًرا لك اإيطاليا( يف روما   )ا ف ب(

م�سعفون يتجمعون عند جثة منفذ الهجوم على املدر�سة   )ا ف ب( 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
مملكة  وزراء  رئي�س  يعقوب  �سربي  اإ�سماعيل  معايل  ام�س  اهلل«  »حفظه 
ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة. ورحب �سموه �� خالل اللقاء 
الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ ب�سيف البالد متطلعا اإىل اأن ت�سهم زيارته يف 
دفع عالقات البلدين اإىل الأمام يف خمتلف املجالت.. وحمله حتياته اإىل 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان عبد اهلل رعاية الدين امل�سطفى باهلل �ساه ملك 
ماليزيا متمنيا جلاللته وماليزيا و�سعبها موا�سلة التقدم والزدهار.

بني  لل�سراكات  املطروحة  والفر�س  التعاون  م�سارات  اجلانبان  وبحث   
وال�ستثمارية  القت�سادية  امل��ج��الت  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  البلدين 
والتجارية والطاقة املتجددة والأمن الغذائي وغرها من اجلوانب التي 
وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية  نحو  وماليزيا  الإم���ارات  توجهات  مع  تت�سق 

م�ستقبل اأف�سل ل�سعبيهما.                               )التفا�سيل �س2(

الكرملني يعلن ا�ستعداده لعالقات بّناءة مع روما 

جيورجيا ميلوين: اإيطاليا اختارتنا و�شاأقود احلكومة القادمة
ا�شتباكات دامية بني امليلي�شيات غربي العا�شمة الليبية

•• طرابل�س-وكاالت:

العا�سمة  غ��رب��ي  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  ال���زاوي���ة  م��دي��ن��ة  ���س��ه��دت 
طرابل�س، ا�ستباكات عنيفة بني امليلي�سيات ا�ستخدمت 

فيها اأ�سلحة متو�سطة وثقيلة.
وقال �سهود عيان من املدينة، اإن ال�ستباكات اندلعت يف 
البداية قرب الطريق ال�ساحلي وحتديدا منقطة بئر 

الغنم وامتدت لبع�س الأحياء.
واأو�سح ال�سهود اأن ال�ستباكات التي اندلعت كانت بني 
ميلي�سيات ال�سلعة، التابعة لعثمان اللهب، واأخرى تابعة 
ال�ستباكات  �سبب  باأن  ويعتقد  ال�سيفاو،  اأبناء  مليلي�سيا 

هو اختالف حول تقا�سم النفوذ يف املدينة.
ت�سببت ال�ستباكات يف اإ�سابة بع�س املدنيني املوجودين 
مبحيط الق�سف، ومل تعلن حتى اللحظة وجود وفيات 
و�سيارات  عنا�سر  فيديو  واأظهرت مقاطع  من عدمه، 
دف���ع رب��اع��ي ت��ت��ب��ادل اإط����الق ال��ن��ران و���س��ط الأحياء 

ال�سكنية.
وقال حممد عزوز، اأحد �سكان املدينة ملوقع �سكاي نيوز 
عربية، وهو يعي�س بالقرب من كوبري �سوق اخل�سرة، 
اإطالق  تتبادل  وه��ي  امل��غ��رب  وق��ت  منذ  امليلي�سيات  اإن 
النار، وهناك عدة منازل اأ�سرمت فيها النران جراء 
من  اخل��روج  عاجزون عن  املواطنني  اأن  كما  الق�سف، 

منازلهم خوفا من اأن يطالهم ق�سف امليلي�سيات.
املحيطة  املناطق  يف  عالقة  عائالت  هناك  اأن  واأو���س��ح 
وم�سابني  قتلى  �سقوط  اح��ت��م��ال  واأن  بال�ستباكات، 

كبرة كون الق�سف ع�سوائي.
واأ����س���ار اإىل اأن ق���وات ال���دف���اع امل���دين غ��ر ق����ادرة هي 
الأخ�����رى ع��ل��ى ال���دخ���ول لإخ����الء الأه�����ايل م��ن و�سط 

ال�ستباكات.
امليلي�سيات،  بني  مواجهات  طرابل�س  العا�سمة  وت�سهد 
التي اإن اجتمعت يف تبعيتها ال�سيا�سية، فهي تعود اإىل 

الختالف والنزاع على مناطق النفوذ وال�سيطرة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ستعداده  الثنني  الكرملني  اأعلن 
ل��ت��ط��وي��ر ع��الق��ات ب���ّن���اءة م��ع روما 
املتطّرف  اليمني  زعيمة  ف��وز  بعد 
النتخابات  يف  م��ي��ل��وين  ج��ورج��ي��ا 
با�سم  ال��ن��اط��ق  وق����ال  اي��ط��ال��ي��ا.  يف 
بي�سكوف  دم�����ي�����رتي  ال���ك���رم���ل���ني 
فوز  عن  �سوؤاله  ل��دى  ل�سحافيني، 
ميلوين، نحن م�ستعّدون ل�ستقبال 
اأي قوى �سيا�سية قادرة على تخّطي 
بالكراهية  امل�سحون  ال�سائد  التيار 
تكون  اأن  يف  رغ��ب��ة  وُت��ب��دي  لبلدنا 

بّناءة يف العالقات مع بلدنا.
اأنها  م��ي��ل��وين  واأع���ل���ن���ت ج��ي��ورج��ي��ا 
�ستقود احلكومة املقبلة بعد اأن حل 
الذي   ، ديتاليا"  "فراتيلي  حزبها 
ينتمي اإىل الفا�سيني اجلدد، اأول يف 

النتخابات الت�سريعية يف اإيطاليا.
ويف خطاب مقت�سب يف روما قالت 
ميلوين التي تعود جذور حزبها اإىل 
الإيطاليني  اإن  اجل��دي��دة  الفا�سية 
بعثوا ر�سالة وا�سحة لدعم حكومة 
ديتاليا،  ف��رات��ي��ل��ي  ب��ق��ي��ادة  ميينية 
جلميع  ���س��ن��ح��ك��م  ب����اأن����ن����ا  واع���������دة 

الإيطاليني.
اإذا  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  وق���ال���ت م��ي��ل��وين 

ا�شتقالته..  يقدم  احللبو�شي 
واجتماع مرتقب لربملان العراق

•• بغداد-وكاالت:

البالد  يف  ل��الأزم��ة  ا�ستمرار  و�سط 
منذ اأ�سهر، يرتقب اأن يعقد الربملان 
العراقي، يوم الأربعاء، املقبل جل�سة 
ا�ستقالة  ق���ب���ول  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��وي��ت 
احللبو�سي. حممد  املجل�س  رئي�س 
ف��ق��د اأظ���ه���رت ����س���ورة م���ن جدول 
بندين  ت�سمنت  اجل��ل�����س��ة،  اأع��م��ال 
ي��ت��ي��م��ني، اأول��ه��م��ا ال��ت�����س��وي��ت على 
وثانيهما  الربملان،  رئي�س  ا�ستقالة 
انتخاب نائب اأول لرئا�سة املجل�س. 
ي�سوت  األ  م��راق��ب��ون  يتوقع  فيما 
ال�ستقالة. بقبول  النواب  اأغلبية 
بعد خلفيات وكوالي�س  ومل تعرف 
تلك ال�ستقالة، على الرغم من اأن 
اأبرز  م��ن  يعترب  ال��ذي  احللبو�سي 
مقتدى  ال�سدري،  الزعيم  حلفاء 
اأ�سابيع  ق��ب��ل  خ��ال��ف  ك���ان  ال�����س��در 
النواب،  بقية  ا�ستقالة  اإىل  دعوته 

بغية حل الربملان.
اأك��د يف الوقت عينه حينها  اأن��ه  اإل 
على اأهمية اإجراء انتخابات مبكرة 
القانونية،  املتطلبات  تهيئة  بعد 
ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة تتمتع  ي�����س��ب��ق��ه��ا 

بكامل ال�سالحية.
منذ  ي�����س��ه��د  ال�����ع�����راق  اأن  ي����ذك����ر 
التي  املبكرة  الربملانية  النتخابات 
املا�سي،  ال��ع��ام  اأك��ت��وب��ر   10 ج���رت 
���س��ل��اًل ���س��ي��ا���س��ي��اً ت���ام���اً، ت�����اأزم اأكرث 
م��ن��ذ ي��ول��ي��و امل��ن�����س��رم م���ع ن���زول 
ط��ريف اخل��الف الأب��رز اإىل ال�سارع 
واعت�سامهم و�سط بغداد )ال�سدر 
ي�سم  ال����ذي  التن�سيقي  والإط������ار 
الفتح  وحت����ال����ف  امل���ال���ك���ي  ن������وري 
موالية  اأخ���رى  واأح���زاب���اً  وف�سائل 

لإيران(.

ديتاليا  ف��رات��ي��ل��ي  ح����زب  وح�����س��ل 
بقيادة ميلوين على ما يرتاوح بني 
22 و%26 من الأ�سوات، يف حني 
ُيتوقع اأن يح�سل حليفاه، الرابطة 
فورزا  وح���زب  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية 
اإي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى اأغ��ل��ب��ي��ة وا���س��ح��ة يف 

جمل�سي الربملان.
ميلوين  ك��ان��ت  �سنها  ح��داث��ة  ع��ن��د 
الفا�سي  ال��زع��ي��م  ب��اأف��ك��ار  تتم�سك 
ففي  مو�سوليني،  بنيتيو  ال��راح��ل 
ميلوين  ان�����س��م��ن  ع���اًم���ا   15 ���س��ن 
الإيطالية(  الجتماعية  ل�)احلركة 
ال��ت��ي ت�����س��م ���س��ي��ا���س��ًي��ا ورث����ة حزب 
موقفها  غ��رت  لكنها  مو�سوليني، 
لحقا ونددت باأفعال الزعيم املوايل 
 ،2006 ع����ام  ه���ت���ل���ر.يف  لأدول�������ف 
برملانية  ع�سوة  ميلوين  اأ�سبحت 
ت�سبح  اأن  ق��ب��ل  ع���ام���ا،   29 ب��ع��م��ر 
اأ�سغر وزيرة يف تاريخ البالد، بعمر 
وزارة  حقيبة  اأم�سكت  عندما   ،31

ال�سباب عام 2008.
معادية  ب���اأف���ك���ار  م��ي��ل��وين  ت��ت�����س��ب��ث 
ودعت  للبالد،  الهاجرين  ل��دخ��ول 
ال���ق���وات  م����ن  ح�������س���ار  ف���ر����س  اإىل 
البحر  ����س���اح���ل  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ري���ة 
املتو�سط   يف اإفريقيا ملنع املهاجرين 

من الو�سول اإىل اإيطاليا.

ال�سعب  ه��ذا  ا���س��ت��دع��اوؤن��ا حلكم  مت 
اأج��ل جميع  ف�سوف نفعل ذلك من 
ال�سعب  توحيد  بهدف  الإيطاليني 
ومت���ج���ي���د م����ا ي����وح����ده ول���ي�������س ما 

يفرقه. لن نخون ثقتكم.
بقيادة  ديتاليا  فراتيلي  حزب  وف��از 
بالنتخابات  م��ي��ل��وين  ج��ي��ورج��ي��ا 
حدث  يف  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  الت�سريعية 

 ،1945 ال��ع��ام  م��ن��ذ  م�سبوق  غ��ر 
اأجريت  للراأي  ل�ستطالعات  وفًقا 

لدى اخلروج من مراكز القرتاع.
الدميقراطي  احل������زب  واع�������رتف 
باإيطاليا  الو�سط  ي�سار  الذي ميثل 
�ساعة مبكرة من �سباح الثنني  يف 
العامة  الن���ت���خ���اب���ات  يف  ب��ه��زمي��ت��ه 
وقال اإنه �سيكون اأكرب قوة معار�سة 

يف الربملان املقبل.
�سرات�سياين  دي������ب������ورا  وق�����ال�����ت 
احل����زب  يف  ال�����ب�����ارز  ال���ربمل���ان���ي���ة   ،
اأول  يف  لل�سحفيني  الدميقراطي، 
تعليق ر�سمي للحزب على النتيجة 
للبالد.  ح���زي���ن���ة  اأم�������س���ي���ة  ه������ذه 
الربملان  يف  الغلبية  ل��ه  )اليمني( 

لكن لي�س يف البالد.

طالب مب�سارحة ال�سعب
احتاد ال�شغل يحذر: تون�س 

مقبلة على اأيام �شعبة!
•• الفجر -تون�س:

الدعم عن  رفع  لإج��راءات  للت�سدي  ا�ستعداده  لل�سغل عن  التون�سي  العام  الحت��اد  اأعلن 
املواد  الإج���راء عرب تغييب ه��ذه  ه��ذا  ال�سلطة يف تفعيل  ب��دء  اإىل  الأ�سا�سية منوها  امل��واد 
ب�سفافية  التعامل  ب�سرورة  الطبوبي  الدين  نور  الحت��اد  عام  اأمني  واأو�سى  الأ�سواق.  يف 

وم�سارحة ال�سعب التون�سي بحقيقة الو�سع القت�سادي.
و�ستجتمع الهيئة الإدارية لالحتاد العام التون�سي لل�سغل خالل الأيام القليلة القادمة من 
اأجل النظر يف عديد امل�سائل الجتماعية من بينها غالء الأ�سعار وخا�سة املواد الأ�سا�سية، 
وف��ق ت��اأك��ي��د الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ن��ور ال��دي��ن ال��ط��ب��وب��ي. وق���ال ال��ط��ب��وب��ي، يف ت�سريح 
حول  القاري  النقابات  منتدى  فعاليات  انطالق  هام�س  على  الثنني  اأم�س  لل�سحفيني 

منطقة التجارة احلرة الفريقية، اإن البالد مقبلة على اأيام �سعبة. )التفا�سيل �س9(

�ص 07

�ص 10

�ص 17

معر�ص اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية 
يحافظ على البيئة والرتاث الثقايف

اأخبار الإمارات

الرئي�ص توكاييف ي�سع خارطة طريق 
للنهو�ص ببالده يف خمتلف املجالت

عربي ودويل

زوارق الإمارات حتتكر من�سة التتويج 
يف بطولة العامل لفورمول-1 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س وزراء ماليزيا التعاون وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 

الكرملني: ات�ساالت مع وا�سنطن ب�ساأن االأ�سلحة النووية 

رو�شيا تقر باأخطاء يف عمليات التعبئة الع�شكرية
•• عوا�صم-وكاالت:

متقطعة" جرت  ات�سالت  اإن  الثنني،  الكرملني،  قال 
متعلقة  ق�سايا  ب�ساأن  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا  ب��ني 
بالأ�سلحة النووية، وذلك بعدما �سرح الرئي�س الرو�سي 
اأي���ام ب��اأن��ه مل يكن ُي��خ��ادع حني  ف��الدمي��ر ب��وت��ن قبل 
حتدث عن ا�ستعداده ل�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة اإذا 

�سعرت رو�سيا اأن وحدة اأرا�سيها معر�سة للتهديد.
بي�سكوف،  دم��ي��رتي  ال��ك��رم��ل��ني،  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
لكن  للحوار  مفتوحة  قناة  على  حافظا  اجلانبني  اإن 
حمدودة مبا ي�سمح بتبادل الر�سائل الطارئة بني اأكرب 

قوتني نوويتني يف العامل.
واأبلغ بي�سكوف ال�سحفيني اأن هناك قنوات للحوار على 
امل�ستوى املنا�سب لكنها ذات طبيعة متقطعة جدا، فهي 
الطارئة عن  الر�سائل  بتبادل بع�س  الأق��ل  ت�سمح على 

موقف كل جانب.
ا�ستعداد  على  مو�سكو  اأن  املا�سي  الأ�سبوع  بوتن  وق��ال 
ل�ستخدام الأ�سلحة النووية حلماية اأر�سها و�سعبها يف 
ب�سكل  ه��ددت  تعبئة  اأعلن فيه عن حملة  ال��ذي  الوقت 
يف  اأ�سهر  �سبعة  منذ  امل�ستمر  ال�سراع  بت�سعيد  وا�سح 

اأوكرانيا.
رو�سيا من عواقب  الأح���د،  املتحدة،  ال��ولي��ات  وح��ذرت 

كارثية اإذا ا�ستخدمت اأ�سلحة نووية يف اأوكرانيا.
يف  اجلزئية  التعبئة  اإع���الن  على  اأي���ام   5 م�سي  وب��ع��د 
اجلي�س الرو�سي، من اأجل رفد جبهات القتال يف ال�سرق 

الأوكراين، اأقر الكرملني بح�سول بع�س الهفوات.
ف��ف��ي ات�����س��ال م���ع ال�����س��ح��اف��ي��ني، اأم�������س الث���ن���ني، اأقر 
مت  باأنه  بي�سكوف،  دميرتي  الكرملني،  با�سم  املتحدث 
يف  موؤكداً  اخلطاأ،  بطريق  ال�ستدعاءات  بع�س  اإ�سدار 

الوقت عينه اأنه �سيتم ت�سحيح الهفوات.
قرارات  اأي  الرو�سية  ال�سلطات  اتخاذ  احتمال  عن  اأم��ا 
النزوح اجلماعي  الرو�سية و�سط  اإغالق احلدود  ب�ساأن 
التعبئة  بوتني  اأعلن  اأن  منذ  التجنيد  �سن  يف  للرجال 
اجلزئية، فنفى بي�سكوف الأمر، م�سدداً على اأن ل قرار 

يف هذا ال�ساأن، بح�سب ما نقلت فران�س بر�س.
اإغالق  ب�����س��اأن  ق����راراً  تتخذ  مل  ال�سلطات  اأن  واأو����س���ح 

احلدود اأمام الرجال يف �سّن القتال.
ي�سار اإىل اأن البالد كانت �سهدت بعد �ساعات فقط من 
اإعالن التعبئة، وا�ستدعاء مئات اآلف جنود الحتياط 
للم�ساركة يف القتال على الأرا�سي الأوكرانية، يوم 21 
�سبتمرب املا�سي حركة نزوح وخروج براً وجواً. واختفت 
من  العديد  اإىل  ال�سفر  بطاقات  وج��ي��زة  ف��رتة  خ��الل 
الوجهات. كما خرجت بع�س التظاهرات يف 15 مدينة 

رو�سية، فيما اعتقل الع�سرات.

قمة منظمة �سنغهاي للتعاون:
عندما تنّظم ال�شني ف�شاء جديدا للتبعية يف املنطقة!

•• الفجر -اميانويل فريون -ترجمة خرية ال�صيباين

تركت قمة منظمة �سنغهاي للتعاون التي عقدت يف �سمرقند )اأوزبك�ستان( 
يف 15 و16 �سبتمرب ب�سماتها لثالثة اأ�سباب رئي�سية على الأقل: اأوًل، 
لأن كل قمة دولية ت�سم اأكرث من ع�سرين دولة متثل اأكرث من 40 باملائة 
من �سكان العامل هي حدث ملحوظ ؛ ثانًيا ، لأن منظمة �سنغهاي للتعاون 
)ال�سني  الغربية  غ��ر  النووية  للقوى  ن��اٍد  �سكل  متزايد  ب�سكل  تتخذ 
الذي  الجتماع  لأن   ، واأخ���ًرا  ؛  واإي���ران(   ... وباك�ستان  والهند  ورو�سيا 
انتهى يف الأي��ام الخ��رة، وانتظم حلظة تراجع كامل للجي�س الرو�سي 
يف اأوكرانيا، �سلط ال�سوء على فقدان نفوذ مو�سكو ل�سالح ال�سني يف هذا 

الف�ساء الأورا�سي الهائل.                          )التفا�سيل �س12(

قتلى وجرحى باإطالق نار يف 
مدر�شة باإيجيف�شك و�شط رو�شيا

•• مو�صكو-وكاالت:

 15 قتل  معقوف  �سليب  عليه  قمي�سا  ي��رت��دي  م�سلحا  اإن  حمققون  ق��ال 
�سخ�سا، من بينهم 11 طفال، واأ�ساب 24 اآخرين يف مدر�سة برو�سيا اأم�س 
اأوائ��ل الثالثينيات من  اأن ينتحر. وقتل املهاجم، وهو رجل يف  الثنني قبل 
اآرمت كازانت�سيف، اثنني من حرا�س الأمن ثم  عمره عرفته ال�سلطات با�سم 
فتح النار على التالميذ واملعلمني يف املدر�سة رقم 88، التي كان تلميذا بها 

يوما ما، يف مدينة اإيجيف�سك.
وقالت جلنة التحقيق الرو�سية، التي تتناول اجلرائم الكبرة، اإنها تتحرى 

ال�ستباه يف وجود �سالت للجاين بحركة النازيون اجلدد.
واأبلغت الدائرة ال�سحفية بالعثور على جثة مطلق النار.

وكان رئي�س جمهورية اأودمورتيا، األك�سندر بري�سالوف، الذي و�سل اإىل موقع 
احلادث يف وقت �سابق قد قال اإن هوية منفذ الهجوم ما زالت جمهولة.
واأفادت تقارير اإعالمية لحقا، باأن منفذ الهجوم، اأقدم على النتحار.

ال�سرطة على جثة الرجل  واأو�سحت وزارة الداخلية الرو�سية عرث عنا�سر 
مطلق النار. وتفيد معلوماتنا اأنه انتحر، بح�سب فران�س بر�س.

اأمنيا  اأن بني ال�سحايا اأطفال واأن حار�سا  اأفاد حاكم املنطقة  ويف قت �سابق 
قتل اأي�سا.

اجلي�س  يف  جتنيد  مركز  على  م�سرف  ع�سكري  اأ�سيب  ثانية،  ناحية  م��ن   
فيما  �سيبريا  املركز يف  النار يف  اأطلق رجل  الرو�سي بجروح خطرة عندما 

ت�سهد البالد تعبئة جزئية للقتال يف اأوكرانيا.

كّثف الرئي�سان ال�سيني والرو�سي من اجتماعاتهما الثنائية يف قمة منظمة �سنغهاي للتعاون
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اأخبـار الإمـارات
دبي للت�شميم والبتكار  يطلق جامعة متخ�ش�شة يف الت�شميم والبتكار

•• دبي-وام:

اأطلق معهد دبي للت�سميم والبتكار، اجلامعة الأوىل من نوعها يف املنطقة 
املتخ�س�سة يف جمالت الت�سميم والبتكارلتبداأ عامها الدرا�سي اجلديد 
من خالل الإعالن عن �سراكة ا�سرتاتيجية بارزة مع كلية روتردام لإدارة 
اإدارة الأعمال الرائدة  اإرا�سمو�س، اإحدى كليات  الأعمال التابعة جلامعة 
والأعلى ت�سنيفاً يف اأوروبا. وياأتي هذا التعاون اجلديد، لي�سهم يف ان�سمام 
املعهد اإىل برنامج التبادل العاملي اخلا�ّس بكلية روتردام لإدارة الأعمال، 
اخلا�ّس  نهجه  بف�سل  املعهد  يحققه  الذي  املتزايد  النجاح  على  وليوؤكد 
برنامج  اإط���ار  ويف  املبتكرة.  التعليمية  ومناهجه  الت�سميمي  بالتفكر 
هولندا  الأعمال يف  لإدارة  روت��ردام  كلية  من  15 طالباً  �سارك  التبادل، 
يف ور�س العمل التي نظمت يف دبي ملدة خم�سة اأيام، حيث قدمت فر�سة 

التعّلم التطبيقية واإجراء زيارات ميدانية ومناق�سات ملهمة مع اأع�ساء 
هيئة التدري�س ذوي اخلربات العاملية يف املعهد، وتعاون �ستة طالب من 
معهد دبي للت�سميم والبتكار، ب�سكل وثيق مع طالب كلية روتردام لإدارة 
وت�سّمن  ال��ط��اق��ة.  نقل  جم��ال  يف  ج��دي��دة  حلول  اإىل  ل  للتو�سّ الأع��م��ال 
الربنامج، الذي ا�ستمّر ملدة خم�سة اأيام، جمموعة من الرحالت امليدانية 
لتعريف طالب كلية روتردام لإدارة الأعمال بالرتاث الإماراتي والثقافة 
املحلية، مبا يف ذلك زيارة مركز ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم للتوا�سل 
يف  الهيدروجني  حمطتي  يف  ميدانية  ج��ولت  اإىل  بالإ�سافة  احل�ساري، 
�سيمن�س للطاقة. وقاموا  والغاز و�سركة  للنفط  اإلكرتيك  �سركة جرنال 
اأي�ساً بزيارة جمّمع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية، للوقوف 
على اجلهود الريادية التي تبذلها دبي لتحقيق احلياد املناخي ان�سجاماً 

مع اأجندة ال�ستدامة العاملية.

ال�شحة جتري 218,610 فحو�شات وتك�شف عن 342 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و323 حالة �شفاء
••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفرو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
 24 ال�  ال�ساعات  218،610 فحو�سات جديدة خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية 
الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن  342 حالة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�سابة 
يبلغ جمموع  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  حالت م�ستقرة وتخ�سع 

احلالت امل�سجلة 1،025،910 حالت.
واأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة بفرو�س 

كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،344 حالة.
  واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها 
لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 323 حالة جديدة مل�سابني بفرو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

حالت ال�سفاء 1،005،266 حالة.

�سهد اإطالق اتفاقية ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة بني االإمارات واليابان 

خالد بن حممد بن زايد يلتقي رئي�س الوزراء الياباين 

املعا�شات: احل�شول على املعا�س بن�شبة 100 % اأهم المتيازات يف قانون املعا�شات الحتادي

•• طوكيو - الفجر: 

املجل�س  ع�سو  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سمو  التقى 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، معايل فوميو 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  حتيات  اإليه  ونقل  اليابان،  وزراء  رئي�س  كي�سيدا، 

الدولة.
كما �سهد �سموه اإطالق اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة بني دولة 
الإمارات واليابان والتي مت الإعالن عنها عام 2018 خالل زيارة رئي�س 

الوزراء الياباين ال�سابق �سينزو اآبي اإيل دولة الإمارات. 
50 عاماً على  وياأتي اإطالق هذه التفاقية، تزامناً مع الحتفال مبرور 
العالقات الدبلوما�سية املتينة بني البلدين ال�سديقني، تاأكيداً على اأهمية 
واليابان يف خمتلف  الإم���ارات  دول��ة  امل�سرتك بني  التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز 

ال�سعبني  تطلعات  ال��ب��ل��دي��ن مب��ا يحقق  ق��ي��ادة  ورع��اي��ة  ب��دع��م  امل���ج���الت، 
اإىل م��زي��د م��ن الزده�����ار وال��ت��ق��دم وال��ن��م��اء، وت��ع��زي��ز ال��ن��م��و القت�سادي 

والجتماعي.
الثنائية  العالقات  تعزيز  اإىل  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية  وتهدف 
بني البلدين مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة، وذلك من خالل ت�سجيع املزيد 
من امل�ساركات الدبلوما�سية والقت�سادية وال�سيا�سية والتجارية وت�سجيع 
ال�ستثمار يف كال البلدين. وت�سمل املجالت الرئي�سية لل�سراكة التعاون يف 
املجال ال�سيا�سي والدبلوما�سي وتعزيز جهود تقدمي امل�ساعدات الإمنائية 
والإن�سانية، والتعاون يف جمال القت�ساد والتجارة والطاقة وال�سناعة عرب 
تعزيز بيئة الأعمال للتجارة وال�ستثمار يف كافة القطاعات مثل ال�سناعة 
والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الإ�سطناعي والرعاية ال�سحية، 
الأولوية،  ذات  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ره��ا  واملتو�سطة  ال�سغرة  وال�����س��رك��ات 

بالإ�سافة اإىل جمالت الزراعة والبيئة والتغر املناخي، والتعليم والعلوم 
والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.

وح�سر اللقاء كّل من معايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، مبعوث الإمارات اخلا�س اإىل دولة اليابان، و�سعادة 
�سهاب اأحمد الفهيم، �سفر الدولة لدى اليابان، وعدد من امل�سوؤولني من 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل. 
ت��رب��ط بني  ال��ت��ي  الثنائية  ال��ع��الق��ات  لتعك�س عمق  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��الت  وال��ي��اب��ان يف خمتلف  الإم�����ارات  دول���ة 
اأقامت عالقات  التي  ال��دول  اأوائ��ل  اليابان من  والدبلوما�سية؛ حيث تعد 
وتكللت   ،1971 ع��ام  منذ  وذل��ك  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  متينة  دبلوما�سية 
لليابان يف  و�سفارة   1973 دي�سمرب  الإم��ارات بطوكيو يف  �سفارة  بافتتاح 

اأبوظبي �سهر اأبريل 1974. 

اأك��رب �سريك جت��اري لليابان على م�ستوى  كما ُتعد دول��ة الإم��ارات عا�سر 
ا�سرتاتيجي  �سريك  واأكرب   ،2021 عام  لإح�سائيات  وفقاً  وذلك  العامل، 
لليابان يف جمال الطاقة، حيث ت�ستورد اأكرث من %20 من احتياجاتها 
النفطية من الإمارات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري غر النفطي بني 
البلدين يف عام 2021 اأكرث من 49 مليار درهم، لي�ستمر يف النتعا�س 
قبل  م��ا  م�ستويات  اإىل  وي��رت��ف��ع   2022 ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 
دره��م، حمققاً منواً  25.7 مليار  ح��وايل  بلغ  جائحة كوفيد19-، حيث 

بن�سبة %2.7 مقارنة مع الن�سف الأول من عام 2021.
خمتلف  يف  تعمل  يابانية  �سركة   340 من  اأك��رث  الإم���ارات  حتت�سن  كما 
والنقل  املتجددة  والطاقة  التكنولوجيا  قطاعات  ذلك  يف  مبا  القطاعات 
والرعاية ال�سحية والبنية التحتية وال�سناعة، وجتاوزت قيمة ال�ستثمارات 

اليابانية يف الدولة 14 مليار دولر.

•• اأبوظبي-وام: 

اأهم  م��ن  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأك����دت 
 1999 ل�سنة   7 رقم  الحت��ادي  املعا�سات  قانون  يوفرها  التي  المتيازات 
اإمكانية ح�سول املوؤمن عليه على  للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية، هي 

املعا�س باحلد الأق�سى وبن�سبة %100 من راتب ح�ساب ال�سرتاك.
تاأتي  الهيئة  املعا�سات يف  اإدارة عمليات  وقال حممد �سقر احلمادي مدير 
التوعية مبنافع القانون وما يوفره من امتيازات للموؤمن عليهم يف �سياق 
العام  من  الثاين  الن�سف  بداية  الهيئة  اأطلقتها  التي  الإعالمية  احلملة 

اجلاري 2022 حتت �سعار "اكت�سف مزاياك" والتي تهدف اإىل تعزيز وعي 
املوؤمن عليهم باملزايا املتوفرة يف القانون من اأجل ت�سجيعهم على حتقيق 

ال�ستفادة الأف�سل من القانون ومزاياه.
وتف�سياًل اأو�سح احلمادي اأن قانون املعا�سات الحتادي مينح املوؤمن عليه 
الذي ق�سى 35 �سنة يف اخلدمة املعا�س باحلد الأق�سى وبن�سبة 100% 
من راتب ح�ساب ال�سرتاك، واإىل جانب املعا�س مينح املوؤمن عليه مكافاأة 
اإ�سافية بواقع ثالثة رواتب ح�ساب معا�س عن كل �سنة يق�سيها يف العمل 

بعد /35/ عاماً.
اإح��دى جهات  اإذا كانت مدة خدمة املوؤمن عليه يف  وقال على �سبيل املثال 

املوؤمن عليه عن هذه  العمل بلغت /38/ �سنة، وكان راتب ح�ساب معا�س 
املدة 30،000 درهم، فاإنه وبجانب املعا�س املقرر له، �سيح�سل على مكافاأة 
روات��ب ثالثة  بواقع  �سنة   35 على  الزائدة  الثالث  ال�سنوات  اإ�سافية عن 
معا�سات عن كل �سنه، اأي 90،000 درهم عن كل �سنة، بحيث يبلغ املجموع 

الكلي لهذه املكافاأة عن ال�سنوات الثالث 270،000 درهم.
اإ�سافيتني من حالت  امليزة تتج�سد يف حالتني  اأن هذه  واأ�ساف احلمادي 
ا�ستحقاق املعا�س يف القانون، ففي حال انتهت خدمة املوؤمن عليه بالوفاة 
اأو العجز الكلي نتيجة اإ�سابة عمل مينح املعا�س بن�سبة %100 من راتب 
ح�ساب املعا�س بافرتا�س اأن املوؤمن عليه قد ق�سى مدة 35 عاماً يف اخلدمة، 

اأن املعا�س يف هاتني احلالتني مينح بغ�س النظر عن العمر ومدة  م�سيفاً 
ال�سرتاك يف الهيئة حتى واإن كانت �سهراً واحداً.

احلالتني  يف  القانون  بامتيازات  يتعلق  �سيء  كل  لي�س  ذل��ك  اأن  اإىل  ولفت 
واإمكانية  احلالتني  يف  الأق�سى  باحلد  املعا�س  منح  فبجانب  ال�سابقتني، 
البنت  اأن  اعتبار  واأك��رث على  70 عاماً  اإىل  ام��ت��داده حتى عقود قد ت�سل 
ل تخرج من املعا�س ب�سبب ال�سن اإذا ا�ستمرت تتمتع ب�سروط ال�ستحقاق، 
ف���اإن ال��ق��ان��ون مي��ن��ح ورث���ة امل��وؤم��ن عليه ب��ع��د وف��ات��ه ال��ن��اجت��ة ع��ن اإ�سابة 
ال�سريعة  لأحكام  75،000 درهم يوزع بينهم وفقاً  قدره  العمل تعوي�ساً 

الإ�سالمية.

خالد بن حممد بن زايد 
يلتقي حاكمة طوكيو 

•• طوكيو -وام:

املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  التقى 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي.. حاكمة طوكيو 
تعزيزاً  اليابانية،  العا�سمة  اإىل  �سمّوه  زي��ارة  خ��الل  كويكي"  "يوريكو 
كل  اللقاء  وح�سر  واليابان.  الم��ارات  دول��ة  بني  ال�سرتاتيجية  للعالقات 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر،  اأحمد  �سلطان  الدكتور  معايل  من 
اأحمد  �سهاب  و���س��ع��ادة  ال��ي��اب��ان،  اإىل  اخل��ا���س  الإم����ارات  مبعوث  املتقدمة، 
ال��ف��ه��ي��م، �سفر ال���دول���ة ل���دى ال��ي��اب��ان، وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني م��ن وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
مملكة  وزراء  رئي�س  يعقوب  �سربي  اإ�سماعيل  معايل  اهلل" ام�س  "حفظه 

ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.
�� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ ب�سيف البالد  ورحب �سموه 

متطلعا اإىل اأن ت�سهم زيارته يف دفع عالقات البلدين اإىل الأمام يف خمتلف 
ال�سلطان عبد اهلل رعاية  اإىل �ساحب اجلاللة  املجالت.. وحمله حتياته 
الدين امل�سطفى باهلل �ساه ملك ماليزيا متمنيا جلاللته وماليزيا و�سعبها 

موا�سلة التقدم والزدهار.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان م�����س��ارات ال��ت��ع��اون وال��ف��ر���س امل��ط��روح��ة لل�سراكات بني 
وال�ستثمارية  القت�سادية  امل��ج��الت  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  البلدين 

والتجارية والطاقة املتجددة والأمن الغذائي وغرها من اجلوانب التي 
وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية  نحو  وماليزيا  الإم���ارات  توجهات  مع  تت�سق 
م�ستقبل اأف�سل ل�سعبيهما. وا�ستعر�س �سموه ورئي�س وزراء ماليزيا عددا 
وتبادل  والدولية  الإقليمية  ال�ساحتني  على  وامل�ستجدات  الق�سايا  من 

وجهات النظر ب�ساأن املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
وت��ق��دي��ره حلفاوة  �سكره  ع��ن  امل��ال��ي��زي  ال����وزراء  رئي�س  اأع���رب  م��ن جانبه 

ال�سمو  بلقاء �ساحب  و�سعادته  املرافق  والوفد  به  الذي حظي  ال�ستقبال 
رئي�س الدولة .. موؤكدا حر�س بالده على التعاون مع دولة الإم��ارات يف 

املجالت كافة القت�سادية وال�ستثمارية وغرها من املجالت احليوية.
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة وعدد من امل�سوؤولني والوفد املرافق لرئي�س 

وزراء ماليزيا.

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س وزراء ماليزيا التعاون وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 
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اأخبـار الإمـارات

اإطالق م�شروع ميتافري�س ملحاكاة مهمة الإمارات ل�شتك�شاف املريخ

عدد  زي�����ادة  اإىل  اأي�����س��اً   2117
يومياً  ال��ن�����س��ط��ني  امل�����س��ت��خ��دم��ني 
وم���ع���دلت اع��ت��م��اد ت��ق��ن��ي��ات عامل 
الويب  جمتمعات  يف  امليتافر�س 
على  ال���رتك���ي���ز  خ������الل  م����ن   ،2
جتارب  وتعزيز  الق�س�سي  ال�سرد 
امل�ستخدمني والتاأكيد على القيمة 
"بدو"  �سركة  تعتزم  كما  العلمية. 
امليتافر�س  م�سروع  جن�سية  اإتاحة 
الن�سف  خ���الل  ل��ل�����س��راء   2117

الأع����وام  خ���الل  م�ستخدم  م��ل��ي��ون 
الع�سرة القادمة، مع الرتكيز على 
باملجتمع  املتعلقة  اجلوانب  جميع 
يف العامل الفرتا�سي، واحتياجات 
امل�ستقلة  واملنظمات  امل�ستخدمني، 
الالمركزية. ويرتكز امل�سروع على 
وتكنولوجيا  بلوكت�سني  ت��ق��ن��ي��ات 
لتقدمي  الالمركزية  ال�ست�سافة 

عنا�سر جمالية عالية اجلودة.
امليتافر�س  م�����س��روع  ي��ه��دف  ك��م��ا 

اأك��ت��وب��ر يف العام  ال��ث��اين م��ن �سهر 
و�سوًل  امل�سرتين  وم��ن��ح  احل���ايل، 
العامل  ه����ذا  جت�����ارب  اإىل  ك���ام���اًل 

اجلديد.
الرئي�س  ال���زرع���وين،  اأم���ني  وق���ال 
اإن  "بدو"�  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املريخ  م��ه��م��ة  حم����اك����اة  م�������س���روع 
2117، الذي اأطلقه مركز حممد 
بن را�سد للف�ساء، ي�سكل طموحات 
وروؤيتها  ال���رائ���دة  الإم�����ارات  دول���ة 

•• دبي -وام:

اأعلنت "بدو"، ال�سركة املتخ�س�سة 
امليتافر�س  ت��ق��ن��ي��ات  جم�����ال  يف 
3 وال��ت��ي تتخذ م��ن دبي  وال��وي��ب 
اإط�����الق م�سروع  ع���ن  ل���ه���ا،  م���ق���راً 
اإىل  ال���ه���ادف   2117 امل��ي��ت��اف��ر���س 
بناء عامل افرتا�سي يتيح اإمكانية 
امل�ستقبلية  الإجن��������ازات  ت�����س��ج��ي��ل 
ال���ف�������س���اء  امل����ت����م����ي����زة يف جم��������ال 
تقدمي  عن  ف�ساًل  بها،  والحتفاء 
جتارب اأف�سل يف جمال ا�ستك�ساف 
امل�سروع  اإط������الق  ومت  ال���ف�������س���اء. 
ر�سمياً خالل فعالية خا�سة اأقيمت 
حيث  ب��دب��ي،  امل�ستقبل  متحف  يف 
ك�سفت "بدو" عن ال�سكل والطابع 
امليتافر�س  مل�����س��روع  ال��ف��ري��دي��ن 
املناطق  ذل����ك  يف  مب���ا   ،2117
امل�ستخدمني،  لتجارب  املخ�س�سة 
ف�سائية  ك��ب�����س��ولت  ت�����س��م  وال��ت��ي 
الأوائ���ل  املن�سمون  �سي�ستخدمها 
الف��رتا���س��ي كوحدات  ال��ع��امل  اإىل 

�سكنية افرتا�سية.
م�سروع  م����ن  ال����ه����دف  وي���ت���م���ث���ل 
ع������امل  ت��������وف��������ر  يف   2117
 100 ي�����س��ت��ق��ط��ب  م���ي���ت���اف���ر����س 

الفريدة من نوعها، وتلتزم "بدو" 
ب��ت��ج�����س��ي��د ه�����ذه ال���ط���م���وح���ات يف 
ال��رق��م��ي. وي��وف��ر م�سروع  ال��ع��امل 
امليتافر�س 2117 للم�ستخدمني 
الف�ساء  ع����امل  اخ��ت��ب��ار  اإم��ك��ان��ي��ة 

باأنف�سهم".
"بدو"  اأخ��رى، عر�ست  ناحية  من 
خالل فعالية الإطالق عماًل فنياً 
 2117 م�����س��ت��وح��ى م���ن م�����س��روع 
املتخ�س�س  ويل�سون  ري��ان  للفنان 
القابلة  غ�����ر   NFT ب�����رم�����وز 
ل��ال���س��ت��ب��دال، وال�����ذي ي��ت��خ��ذ من 
لو�س اأجنلو�س مقراً له، واملعروف 

.ThankYouX با�سم
كلمات  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ����س���ه���دت  ك���م���ا 
الزرعوين،  اأمني  لكل من  رئي�سية 
لل�سركة؛  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
املوؤ�س�س؛  ال�سريك  حنني،  ومي�سا 
نائب  ك��ري�����س��ت��ودول��و،  واأليك�سي�س 
مل�سروع  الإبداعي  الت�سميم  رئي�س 
واأقيمت   .2117 امل��ي��ت��اف��ر���س 
 100 اأكرث من  الفعالية بح�سور 
�سخ�س من امل�سوؤولني احلكوميني 
ال�سخ�سيات  وك���ب���ار  وال�������س���رك���اء 
املوؤثرة يف جمال تقنيات الويب 3 

وممثلي و�سائل الإعالم.

اعتربت النهج االإقليمي املوحد �سرورة لتعزيز االأمن وا�ستدامة ال�سالم

درا�شة لـ »تريندز« تو�شي القادة الأفارقة برف�س التدخل الأجنبي لتجاوز خماطر احلرب الباردة اجلديدة
•• اأبوظبي -الفجر:

اأ�سدرها  ح��دي��ث��ة،  درا���س��ة  اأو���س��ت 
م�������رك�������ز ت�������ري�������ن�������دز ل����ل����ب����ح����وث 
رف�س  ب�������س���رورة  وال����س���ت�������س���ارات، 
التدخل  ف����ر�����س  م����ن  اأف���ري���ق���ي���ا 
اأ�سكاله  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  الأج��ن��ب��ي 
كافة، من اأجل النهو�س باأهدافها 
الأمنية والإمنائية، وميكن اأن يبداأ 
نحو  والتحول  ال�سراع  مبنع  ه��ذا 
نهج اإقليمي موحد لالأمن القومي 
القت�سادية  امل��ك��ا���س��ب  م���ن  ي��زي��د 
بالقت�ساديات  املرتبطة  والأمنية 
الكبر،  احل��ج��م  ذات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
لأن حتقيق هذه الأه��داف يفر�س 
اللتزام  ال�سيا�سات  �سانعي  على 
والعوامل  ال����داء  اأ���س��ل  مب��ع��اجل��ة 
امل�����س��ب��ب��ة ل��ل�����س��راع��ات، وع������ادة ما 
ترتبط هذه العوامل بعدم العدالة 
وف�سل  املوؤ�س�سات  و�سعف  والف�ساد 

مالمح احلرب الباردة
بع�س  ال����درا�����س����ة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
م��الم��ح احل���رب ال��ب��اردة اجلديدة 
ومنها:   اأفريقيا،  باجتاه  الزاحفة 
احلرب بالوكالة، ومتدد اجلماعات 
الإرهابية، وع�سكرة مقاربات الدول 
دور  وتزايد  اأفريقيا،  يف  الأجنبية 
القوى ال�ساعدة يف النظام الدويل، 
والهند  ال�سني  راأ�سها  على  وياأتي 
واإندوني�سيا  وت��رك��ي��ا  وامل��ك�����س��ي��ك 
ورو�سيا، التي تطالب بدور منا�سب 
وت�سعى  العاملية،  ال�سوؤون  اإدارة  يف 
يكون  لأن  ح��ث��ي��ث��اً  ال����ق����وى  ه�����ذه 
قوتها  يعك�س  �سيا�سي  و���س��ع  ل��ه��ا 
ك�ساحة  اأفريقيا  وت��ربز  اجل��دي��دة، 
�سعت  حيث  رئي�سية،  جيو�سيا�سية 
احل�سول  اإىل  ال�����س��اع��دة  ال���ق���وى 
والأ�سوات،  وامل���وارد  التاأثر  على 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن وج���ود هذه 
القوى كان مدفوعاً يف املقام الأول 

القارية  الأمنية  احل��دود  لتحويل 
التي  املرتبطة  التكاليف  وخف�س 
تتحملها البلدان الأفريقية ب�سكل 
منفرد، ما يوؤدي يف نهاية املطاف 
القت�سادي  ال��ن��م��و  ت�����س��ري��ع  اإىل 
م�سار  ع���ل���ى  اأف����ري����ق����ي����ا  وو������س�����ع 
�سحيح  ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية 
التحول  ف��ر���س  وال���س��ت��ف��ادة م��ن 

اإىل عامل متعدد الأقطاب.

�سغوط اأمريكية واأوروبية
وذكرت الدرا�سة اأن هذه اخلطوات 
جت��ع��ل اأف��ري��ق��ي��ا ت��ت��ج��اوز خماطر 
احل��رب ال��ب��اردة اجل��دي��دة، يف ظل 
وا�سنطن  من  املتزايدة  ال�سغوط 
والحت�����اد الأوروب������ي ع��ل��ى الدول 
الن�سمام  اأج����ل  م��ن  الأف��ري��ق��ي��ة 
رو�سيا  على  املفرو�سة  للعقوبات 
ب�����س��ب��ب احل�����رب الأوك����ران����ي����ة، ما 
ال�سيا�سيني  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��دف��ع 

وهي  وظ��ائ��ف��ه��ا،  اأداء  يف  ال���دول���ة 
جميعها عوامل تنذر يف كثر من 

الأحيان بالتدخل الأجنبي.

م�ساومة جيو�سيا�سية
ال���ت���ي حملت  ال����درا�����س����ة،  واأك�������دت 
البدايات  ت���ت���ك���رر  »ه�����ل  ع����ن����وان: 
اخل����اط����ئ����ة؟ اأف���ري���ق���ي���ا واحل������رب 
الباردة اجلديدة«، واأعدها الأ�ستاذ 
عبدالرحمن  ح���م���دي  ال���دك���ت���ور 
ح�������س���ن، ال���ب���اح���ث غ����ر امل���ق���ي���م يف 
"تريندز"، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
الإن���������س����ان����ي����ة  ال����ع����ل����وم  ك���ل���ي���ة  يف 
اأنه  زاي��د،  جامعة  يف  والجتماعية 
اإعطاء  الأفارقة  القادة  على  يجب 
اإق��ل��ي��م��ي موحد  ل��ن��ه��ج  الأول����وي����ة 
على م�ستوى القارة لتعزيز الأمن 
وا�ستدامة ال�سالم، ومن �ساأن مثل 
ت��زي��د م���ن قوة  اأن  ه���ذه اخل���ط���وة 
للقارة  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����س��اوم��ة 

م�ساألة  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  الأف����ارق����ة 
التي  النحياز  ع��دم  حركة  اإح��ي��اء 
ك���ان���ت م����وج����ودة خ�����الل احل����رب 
العامل  اأن  وبّي�نت  الأوىل.  الباردة 
متاماً  خمتلفاً  نوعاً  ي�سهد  اليوم 
الأوىل،  ال������ب������اردة  احل�������رب  ع�����ن 
يركز  "الناتو"  ح��ل��ف  ب���ات  ح��ي��ث 
الهندي  املحيطني  منطقة  ع��ل��ى 
وال����ه����ادي م���ن ج��ه��ة، وع��ل��ى دول 
اجل����وار يف اأوروب�����ا ال�����س��رق��ي��ة من 
جهة اأخ���رى، م��ع اح��ت��واء ك��لٍّ من 
حرب  �ساأن  فمن  ورو�سيا،  ال�سني 
باردة ثانية، يف ظل انت�سار القواعد 
وال�ستعانة  الأجنبية  الع�سكرية 
مب�سادر خارجية لالأمن القومي، 
الأفريقية  اجل���ه���ود  ت��ق��ّو���س  اأن 
القت�سادي  ال��ت��ك��ام��ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الهيكلي  التحول  عملية  وت�سريع 
احلرة  التجارة  اتفاقية  لتحقيق 

القارية الأفريقية.

ف��ي��م��ا يتعلق  ذك������اًء  اأك�����رث  ت���ك���ون 
النظام  يف  ن���ف���وذه���ا  مب���م���ار����س���ة 
ال������دويل اجل����دي����د، ع���رب حتديد 
ال�سبكات،  وب����ن����اء  الأول�������وي�������ات، 
وو�سع جدول الأعمال، والبتكار، 
�سياغة  و�سمان  امل�سكالت،  وح��ل 
جماعي  م���ن���ظ���ور  م����ن  امل�������س���ال���ح 
ول��ي�����س ث��ن��ائ��ي، ل��ك��ي ت��ك��ون قادرة 
احلوكمة  اأنظمة  يف  التاأثر  على 

بالتجارة والطاقة، فاإن م�ساحلها 
الأفريقية قد اأ�سبحت ذات طابع 
ا�سرتاتيجي اأكرب، وهو ما جعلها 
الق�سايا  جت���اه  ح�����س��ا���س��ي��ة  اأك����رث 

الأمنية يف اأفريقيا.

�سياغة امل�سالح جماعيًا
حاجة  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
اأن  اإىل  الأف���ري���ق���ي���ة  احل���ك���وم���ات 

ال����ع����امل����ي����ة ل���ت�������س���ك���ي���ل ال����ق����واع����د 
واملعاير ل�ساحلها، واإذا مل تعمل 
دول القارة ب�سكل فعال من خالل 
موؤ�س�سات متعددة الأطراف، فقد 
ل ت�ستطيع حتقيق م�ساحلها؛ اإذا 
هذه  ويف  ثنائي،  ب�سكل  ت�سرفت 
ي���ك���ون م���ن غ���ر املرجح  احل���ال���ة 
طويل  تغيراً  اأفريقيا  حتدث  اأن 

املدى يف اإدارة ال�سوؤون العاملية.

الطريان املدين وجمل�س الأمن ال�شيرباين ي�شاركان يف ندوة اإقليمية مبراك�س
•• اأبوظبي - وام:

ال�سيرباين  الأم����ن  امل���دين وجم��ل�����س  ل��ل��ط��ران  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ���س��ارك��ت 
حلكومة دولة الإمارات يف الندوة الإقليمية الثانية حول البتكار والأمن 
ال�سيرباين الذي نظمته املنظمة العربية للطران املدين، بال�سراكة مع 
املوؤمتر الأوروب��ي للطران املدين، واللجنة الإفريقية للطران املدين، 

واإدارة اأمن النقل الأمريكية يف مدينة مراك�س املغربية.
وتركزت مناق�سات الندوة - التي �سهدت ح�سور اأكرث من 40 دولة و15 
منظمة - حول اأف�سل املمار�سات يف جمال اأمن الطران املدين، وتعزيز 
القدرات من اأجل الت�سدي جلميع التهديدات الإلكرتونية، وبحث �سبل 

الت�سدي للمخاطر والتهديدات ال�سيربانية.

اإىل  اإىل اعتماد ا�سرتاتيجية ا�ستباقية تهدف  ودعا امل�ساركون يف الندوة 
احلد من عدد الهجمات ال�سيربانية يف جمال الطران املدين، و�سددوا 
على دور الإبتكار والتكنولوجيا احلديثة لدعم قطاع الطران املدين يف 
مواجهة التهديدات املتعلقة باأمن الطران املدين، والتو�سل اإىل حلول 

مبتكرة ب�ساأن اأمن الطران املدين.
ال��ت��ي ع��ق��دت حت��ت �سعار /التهديدات  ال��ن��دوة  امل��ت��ح��دث��ون خ��الل  واأك���د 
ال�سيربانية واملخاطر يف جمال الطران/، على �سرورة ت�سجيع العاملني 
يف جمال الطران على العمل على ر�سد التهديدات ال�سيربانية والبحث 
بني  املعلومات  وتبادل  التوا�سل  وتطوير  حدتها،  من  والتخفيف  عنها 

خمتلف املعنيني بالأمن الإلكرتوين يف جمال الطران املدين.
وع��ر���س ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي، رئ��ي�����س الأم����ن ال�سيرباين 

حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة، جتربة دولة الإمارات يف جمال 
الأمن ال�سيرباين وكيفية التعامل مع التحديات ال�سيربانية، موؤكداً اأن 
اإىل  ت�ستند  املجال  هذا  يف  الدولة  تعتمدها  التي  ال�سرتاتيجية  حم��اور 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  غ��رار  على  القطاعات،  خمتلف  بني  ق��وي  تعاون 

احلكومية ومراكز الأمن ال�سيرباين.
اأجل التعامل  اأكرث تنظيما من  و�سدد �سعادته على �سرورة تعاون دويل 
م���ع ال��ت��ه��دي��دات ال�����س��ي��ربان��ي��ة، م���وؤك���داً ع��ل��ى ����س���رورة ت��وح��ي��د اجلهود 
التدريبية من اأجل اطالع اأف�سل على كافة املخاطر. كما اأو�سح اأهمية 
اأجل  الإع��الم من  املدار�س وو�سائل  ال�سيرباين عرب  الأمن  اإر�ساء ثقافة 
ت�سجيع واإ�سراك جميع املواطنني بحيث ت�سبح جزءاً من الثقافة العامة 
للجميع، مبيناً اأن دولة الإمارات حددت 13 بنية حتتية وقطاعاُ من بني 

الأكرث تعر�ساً للهجمات ال�سيربانية.
الرقابة  اإدارة  اأول  مدير  العبيديل،  عبداهلل  وف��اء  عر�ست  جانبها  من 
والتفتي�س بقطاع �سوؤون اأمن الطران املدين يف الهيئة العامة للطران 
املدين يف دولة الإمارات، جتربة الدولة يف تطبيق اخلطة العاملية لأمن 
اإىل  "اأيكاو" بالإ�سافة  ال��دويل  املدين  الطران  ملنظمة  التابع  الطران 
وت�سهيالت  اأم��ن  الإبتكار يف جمال  فيما يخ�س  الدولة  مبادرات  عر�س 
وجمل�س  امل���دين  ل��ل��ط��ران  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م�ساركة  وج���اءت  ال��ط��ران. 
الأم��ن ال�سيرباين حلكومة دول��ة الإم��ارات يف هذه الندوة انطالقا من 
والبتكار يف جمال  ال�سيرباين  الأمن  ثقافة  ون�سر  اهتمامهما برت�سيخ 
الطران املدين وت�سجيع تبادل املعرفة واخلربات بني الدول وحر�سها 

على رفع موؤ�سر الأمن ال�سيرباين يف جمال الطران املدين.

رئي�س تيمور ال�شرقية ي�شيد بجهود الإمارات يف تعزيز قيم الت�شامح والتعاي�س
•• نيويورك -وام: 

جمهورية  رئي�س  هورتا  رامو�س  خوزيه  فخامة  اأع��رب 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ال�سرقية  تيمور 
ال�سالم والت�سامح، ون�سر  الإم��ارات يف تعزيز قيم  دولة 

التعاي�س الإن�ساين بني جميع الب�سر.
جاء ذلك خالل لقائه حممد عبدال�سالم الأمني العام 
اجتماعات  هام�س  على  وذل��ك  امل�سلمني  حكماء  ملجل�س 
واأكد  ن��ي��وي��ورك.  امل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
فخامة خوزيه رامو�س هورتا اأن تيمور ال�سرقية ملتزمة 
توؤمن  لأنها  الإن�سانية؛  الأخ��وة  اأجل  بالعمل من  دائًما 

بكل موؤ�س�ساتها اأن هذه القيم هي التي تبني املجتمعات 
وتزدهر بها الأوطان.

تيمور  اإع��الن  اأن  عبدال�سالم،  حممد  ���د  اأَكّ جانبه،  من 
ال�سرقية وثيقة الأخوة الإن�سانية وثيقة وطنية يف �سهر 
مايو املا�سي، وتطبيقها بالفعل يف مناهج الدرا�سة بها، 

كان م�سدر اإلهام لكثر من حمبي التعاي�س وال�سالم.
واأ�سار اإىل اأن جمل�س حكماء امل�سلمني يقدر هذه اخلطوة 
املتبادل بني  التي تدعم جهود تعزيز احل��وار والتفاهم 
و�سيوا�سل  وت��ن��وع��ه��م،  اخ��ت��الف��ه��م  ع��ل��ى  الب�سر  جميع 
اأجل تعزيز هذه املبادئ  العمل مع تيمور ال�سرقية من 

الإن�سانية ال�سامية.

حكومة الإمارات ت�شارك يف اجتماع جلنة وزراء وروؤ�شاء اأجهزة اخلدمة املدنية يف دول التعاون 
•• الريا�س-وام:

�ساركت حكومة دولة الإمارات يف الجتماع الثامن ع�سر للجنة وزراء وروؤ�ساء 
الأع�����س��اء يف جمل�س  ال���دول  الإداري����ة يف  املدنية والتنمية  اأج��ه��زة اخل��دم��ة 
التعاون لدول اخلليج العربية، الذي عقد يف الريا�س، بوفد ر�سمي برئا�سة 
معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل 

رئي�سة الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية.
الب�سرية  امل��وارد  وزي��ر  الراجحي  �سليمان  بن  اأحمد  معايل  الجتماع  تراأ�س 
والتنمية الجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية، و�سارك به كل من معايل 
لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ني  احلجرف  مبارك  ف��الح  نايف  الدكتور 
يف  العمل  وزي��ر  باعوين  �سعيد  بن  حماد  الدكتور  ومعايل  العربية،  اخلليج 
�سلطنة عمان، ومعايل ع�س��ام الربيعان رئي�س ديوان اخلدمة املدنية يف دولة 
الكويت، و�سعادة اأحمد بن زايد الزايد رئي�س جهاز اخلدمة املدنية يف مملكة 
دي��وان اخلدمة  رئي�س  اآل خليفة  بن مبارك  العزيز  و�سعادة عبد  البحرين، 

املدنية والتطوير احلكومي يف دولة قطر.
و�ساركت معايل عهود بنت خلفان الرومي يف ختام اأعمال الجتماع، يف حفل 
�سهد  الذي  التعاون،  املدنية بدول جمل�س  الكفاءات بقطاع اخلدمة  تكرمي 
تكرمي 23 �سخ�سية قيادية حكومية خليجية من بينها 3 قيادات حكومية 
اإماراتية، بو�سام جمل�س التعاون للخدمة املدنية والتنمية الإدارية، هم كل 
من؛ �سعادة اللواء د. عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل م�ساعد القائد العام 
ل�سوؤون التميز والريادة يف �سرطة دبي، و�سعادة را�سد بن جربان ال�سويدي 
مدير عام دائرة املوارد الب�سرية يف حكومة عجمان، و�سعادة د. علي بن �سباع 

املري الرئي�س التنفيذي لكلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية.
واأك����دت ع��ه��ود ال��روم��ي اأن اج��ت��م��اع وزراء وروؤ���س��اء اأج��ه��زة اخل��دم��ة املدنية 
والتنمية الإدارية يف الدول الأع�ساء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
ميثل من�سة مهمة للم�سوؤولني و�سناع القرار يف دول املجل�س لتوحيد الروؤى 
ابتكار منظومة متميزة للمواهب ومتكني  ال�سراكة يف  وال�سيا�سات، وتعزيز 
راأ�س املال الب�سري اخلليجي، مبا ي�سهم يف دفع عجلة التقدم والزده��ار يف 

املنطقة، وير�سخ ريادتها عاملياً.
وقالت وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل اإن حكومة دولة الإمارات 
القيادة  توجيهات  يج�سد  مبا  اخلليجي،  التعاون  اأط��ر  تعزيز  على  حري�سة 
ال�سقيقة،  الدول  التعاون وم�ساركة اخلربات واملعارف مع  بتو�سيع جمالت 
اإيجاباً  ينعك�س  و�سيا�ساته مبا  واأدوات��ه  العمل احلكومي  لتطوير منظومات 
على جمتمعات املنطقة، م�سرة اإىل اأن الجتماع يعك�س توجهات قيادة دول 
اخلدمة  جم��الت  يف  املت�سارعة  العاملية  املتغرات  ملواكبة  التعاون  جمل�س 
وجودة  الإنتاجية  وتعزيز  الرقمي،  التحول  لت�سريع  اجلهود  ودعم  املدنية، 
واحلفاظ  احلكومية  امل��واه��ب  وا�ستقطاب  وتنمية  العمل،  بيئة  يف  احل��ي��اة 

عليها.
�ستعقده  ال���ذي  اخلربات"  "ملتقى  يف  للم�ساركة  اللجنة  اأع�����س��اء  ودع���ت 
حكومة دولة الإمارات العام املقبل، يف اإطار اجلهود لتنفيذ حماور واأهداف 
امل���وارد  وتنمية  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ا�سرتاتيجية 
الب�سرية، واأثنت على دور الدول الأع�ساء يف تعزيز العمل امل�سرتك لتطوير 

منظومة اخلدمة املدنية اخلليجية.
عام  ال�سويدي مدير  ليلى  �سعادة  كاًل من  الإم��ارات��ي  احلكومي  الوفد  �سم 
الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية بالإنابة، واإبراهيم فكري املدير 
التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ساندة يف الهيئة، وعبد الكرمي الع�سماوي مدير 

مكتب املنظمات والعالقات الدولية يف الهيئة.
املدنية  اخل��دم��ة  جم��ال  يف  التعاون  جمل�س  ا�سرتاتيجية  الجتماع  وبحث 
ال�سرت�سادي  الدليل  واعتمد   ،2025 –  2021 الب�سرية  امل��وارد  وتنمية 
اخلليجي لتب�سيط الإجراءات واخلدمات احلكومية، والدليل ال�سرت�سادي 
العمل لإط��الق برامج وور�س  وال��ط��وارئ، وخطة  الأزم��ات  اخلليجي لإدارة 

تدريبية م�سرتكة.
اأنظمة  اأ�سعار �سراء تراخي�س  العمل على توحي�د  وتابع املجل�س م�ستجدات 
املوارد الب�سري�����ة بدول جمل�س التعاون، ووجه الفريق املخت�س بالعمل على 
اأ�سعار  على  احل�سول  ل�سمان  املقبلة  للفرتة  عمل  واآل��ي��ة  منهجية  حتديد 

موحدة ل�سراء الرتاخي�س. 
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد يلتقي وزيرة خارجية تنزانيا يف نيويورك

•• نيويورك-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية  التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون الدويل يف نيويورك معايل ليربيتا مولمول وزيرة 
اأف��ري��ق��ي يف ج��م��ه��وري��ة تنزانيا  اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال�����س��رق 

املتحدة.
الدورة  اأع��م��ال  ال��ذي عقد على هام�س   - اللقاء  ج��رى خ��الل 
ل��الأمم املتحدة - بحث ع��دد من  العامة  77 من اجلمعية  ال��� 
التغر  ومنها  اجلمعية  اأع��م��ال  ج��دول  على  امل��درج��ة  الق�سايا 
املناخي وجهود تعزيز ا�ستخدامات الطاقة املتجددة يف الدول 

الأفريقية بالإ�سافة اإىل التعاون الدويل يف مواجهة حتديات 
الأمن الغذائي.

كما بحث �سموه ومعايل ليربيتا مولمول العالقات الثنائية 
بني البلدين واآفاق التعاون امل�سرتك وال�سراكة يف عدة جمالت 

ومنها التجارية والقت�سادية والطاقة املتجددة وغرها.
وا�ستعر�س اجلانبان الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك بالإ�سافة 
وتبادل  والدولية  الإقليمية  ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  اإىل 

وجهات النظر ب�ساأنها.
العالقات  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 

الثنائية املتميزة بني دولة الإمارات وتنزانيا .

اإىل وجود فر�س واع��دة لتعزيز التعاون امل�سرتك يف  . م�سرا 
عدة جمالت مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.
من جانبها عربت معايل ليربيتا مولمول عن تطلع بالدها 
اإىل ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي م��ع دول���ة الإم�����ارات يف 
امل��ج��الت ك��اف��ة .. م�سيدة ب��امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 
والإجن�����ازات  وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  الإم������ارات 

التنموية البارزة التي حققتها.
ح�سر اللقاء معايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان وزير 

دولة.

�شفري الدولة ووزير الطاقة 
الروماين يبحثان تعزيز التعاون 

•• بوخار�صت -وام:

حممد  �سلطان  ���س��ع��ادة  ا�ستعر�س 
م����اج����د ال����ع����ل����ي ����س���ف���ر ال����دول����ة 
، وم��ع��ايل الدكتور  ل��دى روم��ان��ي��ا 
وزير  بوبي�سكو،  دان��ي��ي��ل  فرجيل 
ذات  امل�ساريع  ال��روم��اين،  الطاقة 
تعزيز  و�سبل  للبلدين،  الأول��وي��ة 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل ���س��ي��م��ا يف 
لّلجنة  الثانية  ال��دورة  نتائج  اإط��ار 
الرومانية   - الإماراتية  امل�سرتكة 

التي عقدت يف اأبوظبي.
ومت خالل الجتماع، الذي ح�سره 
ال���ع���و����س���ي، مدير  اأح���م���د  ����س���ع���ادة 
ت��ط��وي��ر الأع���م���ال وال���س��ت��ث��م��ار يف 
�سركة  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  اإدارة 
الهتمام  على  التاأكيد  "م�سدر"، 
امل�سرتك للجانبني بتنمية التعاون 
م���ن خ����الل حت���دي���د ف���ر����س عمل 
وم�ساريع تعاون م�سرتكة يف جمال 

الطاقة املتجددة.
واأكد معايل بوبي�سكو على ا�ستعداد 
لتقدمي  رومانيا  يف  الطاقة  وزارة 
كافة اأ�سكال الدعم من اأجل تطوير 
الرومانية   - الإماراتية  العالقات 

والعمل على رفع م�ستواها.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية اجلزائر يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
لعمامرة  رم��ط��ان  معايل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
وزي����ر خ��ارج��ي��ة اجل���زائ���ر وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س اأعمال 
77 من اجلمعية العامة ل��الأمم املتحدة يف  ال���  ال��دورة 

نيويورك.
ل��ع��م��ام��رة العالقات  ���س��م��وه وم���ع���ايل رم���ط���ان  وب��ح��ث 
م�سارات  تعزيز  و�سبل  اجلزائرية  الإم��ارات��ي��ة  الأخ��وي��ة 
امل�سرتكة  امل�سالح  كافة مبا يحقق  املجالت  التعاون يف 

للبلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
جدول  على  املدرجة  الق�سايا  من  ع��ددا  ا�ستعر�سا  كما 
التغر  ومنها  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأع��م��ال 
والأمن  ال��ط��اق��ة  ام����دادات  �سال�سل  امل��ن��اخ��ي وحت��دي��ات 
الغذائي. وناق�س اجلانبان الأو�ساع يف املنطقة بالإ�سافة 

اإىل امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
خالل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
اللقاء على عمق العالقات الأخوية بني دولة الإمارات 
واجل���زائ���ر واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا على 

ال�سعد كافة.

الإمارات وعمان.. تاريخ م�شرتك وعالقات را�شخة
•• اأبوظبي -وام:

بطبيعة  الُعمانية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  حتظى 
التاريخ  معطيات  تفر�سها  وا�ستثنائية  خا�سة 
والرغبة  واملجتمعي  ال�سعبي  والتقارب  امل�سرتك 
ال�سادقة من قيادتي البلدين يف الأخذ بالتعاون 
بينهما اإىل اآف��اق اأرح��ب واأ�سمل الأم��ر الذي اأمن 
الإمارات  بني  البينية  للعالقات  م�ستمرا  تطورا 
ال�سعبني  ف��ي��ه خ���ر وم�����س��ل��ح��ة  مل���ا  وال�����س��ل��ط��ن��ة 
وثيقة  بعالقات  ال��دول��ت��ان  وترتبط  ال�سقيقني. 
القائم  احل��وار  يج�سدها  الأ�سعدة  خمتلف  على 
اأعلى  على  واللقاءات  دائ��م،  ب�سكل  اجلانبني  بني 
الوزارية  والجتماعات  البلدين  بني  امل�ستويات 
حجم  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  املتواترة،  واحلكومية 
العالقات  ل��ت��ط��وي��ر  ي��ول��ي��ان��ه  ال�����ذي  اله���ت���م���ام 

الثنائية فيما بينهما.
وميثل تعميق العالقات مع �سلطنة عمان اأولوية 
ال��دول��ة، وه��و ما عرب عنه  القيادة  ل��دى  رئي�سية 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
" الإمارات   : "حفظه اهلل" بقوله  رئي�س الدولة 
وعمان اأخوة متجذرة وعالقات ممتدة ل تزيدها 

الأيام اإل ر�سوخا وقوة وحمبة ".
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ج�سد  ب���دوره 
ال���دول���ة رئي�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" خ�سو�سية 
العالقات الإماراتية العمانية وعمقها التاريخي، 

حيث قال �سموه: "عمان منا ونحن منهم، اأخوتنا 
واأ�سقاوؤنا وع�سدنا".

ال�سقيقني  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال���ع���الق���ات  ومت���ت���د 
ب��ج��ذوره��ا اإىل ع��م��ق ال��ت��اري��خ، وق���د م���رت خالل 
العقود املا�سية بالعديد من املحطات البارزة التي 
اأ�سهمت ب�سورة مبا�سرة يف تر�سيخها وامل�سي بها 
قدماً، وكان املغفور لهما ال�سيخ زايد بن �سلطان 
قابو�س  وال�سلطان  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
تاريخياً  ل��ق��اًء  عقدا  اهلل" ق��د  "رحمه  �سعيد  ب��ن 
العالقات  ه��ذه  زخ��م  وتوا�سل   .1968 العام  يف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  احت��اد  قيام  بعد 
يف عام 1971 حيث مت التوقيع على العديد من 
معززة  بينهما،  والرتبوية  الثقافية  التفاقيات 
الثقافية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��زي��ارات  بتبادل 
وال���رتب���وي���ة ب��غ��ر���س ال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل����ربات، 

وتطوير جمالت التعاون.
التاريخية  ال��زي��ارة  �سكلت  فقد  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  لل�سيخ 
ثراه" اإىل �سلطنة عمان يف عام 1991 منعطفاً 
والتي  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م�سرة  يف  مهماً 
بني  م�سرتكة  عليا  جلنة  ت�سكيل  اأث��ره��ا  على  مت 
ال��ب��ل��دي��ن ك���ان م��ن اأب����رز اإجن��ازات��ه��ا ات��خ��اذ قرار 
بتنقل املواطنني بني البلدين با�ستخدام البطاقة 
ال�سفر،  ج���وازات  من  "الهوية" ب��دًل  ال�سخ�سية 
العديد  اأج����رت  عليا  اق��ت�����س��ادي��ة  جل��ن��ة  وت�سكيل 
م��ن ال��درا���س��ات لإق��ام��ة جم��م��وع��ة م��ن امل�ساريع 

امل�سرتكة. وُتعد دولة الإمارات من اأهم ال�سركاء 
التجاريني ل�سلطنة عمان، فقد بلغ حجم التبادل 
التجاري غر النفطي بني دولة الإمارات و�سلطنة 
46 مليار درهم بنمو  املا�سي  العام  ُعمان خالل 
النمو  وبلغ متو�سط   ،2020 بعام  %9 مقارنة 
يف جت���ارة ال��ب��ل��دي��ن خ���الل اآخ���ر 5 ���س��ن��وات نحو 
اإح�سائيات مت ا�ستعرا�سها خالل  %10، ح�سب 
الدورة الثانية من امللتقى القت�سادي الإماراتي 
- العماين التي عقدت يف فرباير املا�سي يف دبي.

التجارية  الأن�سطة  تعزيز  على  البلدان  ويعمل 
وال�ستثمارية بينهما وتنمية ال�سراكة يف العديد 
فيها  مب��ا  احل��ي��وي��ة  القت�سادية  القطاعات  م��ن 
املياه  وح��ل��ول  املتجددة  والطاقة  الطاقة،  قطاع 
واخلدمات املالية والدعم اللوج�ستي والإن�ساءات 
البلدان  ويتقا�سم  الأع��م��ال.  وري����ادة  وال��ع��ق��ارات 
�سكلت  واآداب  فنون  من  م�سرتكا  ثقافيا  موروثا 
هوية ثقافية متجان�سة ل�سعبيهما وجلميع �سعوب 
العادات  تنعك�س  فيما  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة 
الكثر  على  ال�سعبني  ب��ني  امل�سرتكة  والتقاليد 
من املفردات يف ال�سعر والنرث والق�سة واملوروث 

ال�سفهي والأمثال واملرويات ال�سعبية.
وت�����زداد ال���رواب���ط ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة بني 
الإمارات و�سلطنة ُعمان تداخال وعمقا بدرجات 
الأ�سرية  ال��ع��الق��ات  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ك��ب��رة، 
والفنون،  والأزي�����اء  ال��ع��ادات  وتقا�سم  والعائلية 

نتيجة للتاريخ امل�سرتك والتالم�س اجلغرايف.

بيئة - اأبوظبي: تفعيل اخلدمة الفورية لإ�شدار تراخي�س ال�شيد التقليدي
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت هيئة البيئة – اأبوظبي عن تفعيل اخلدمة الفورية لإ�سدار تراخي�س 
اأبوظبي  خدمات  منظومة  عرب  وذل��ك  بال�سقور  ال�سيد  التقليدي  ال�سيد 
على  باحل�سول  لل�سقارين  �سي�سمح  ال��ذي  "مت" الأم��ر  املوحدة  احلكومية 
اإىل زي����ارة مراكز  ال��رق��م��ي��ة ودون احل��اج��ة  ال��ق��ن��وات  ال��رخ�����س��ة ف����وراً ع��رب 
اخلدمة يف جتربة فريدة متتاز بال�سهولة والكفاءة وذلك يف اإطار التوجهات 

احلكومية لتعزيز م�سرة التحول الرقمي يف اإمارة اأبوظبي .
وجاء الإعالن عن اخلدمة على هام�س م�ساركة الهيئة يف معر�س اأبوظبي 
2022 الذي انطلقت فعالياته ام�س يف مركز  الدويل لل�سيد والفرو�سية 

اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك وي�ستمر حتى 2 اأكتوبر 2022.
وتعد اخلدمة اإ�سافة مميزة اإىل باقة اخلدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة 
اإجراءات  لت�سهيل احل�سول على خدماتها وفق  واح��دة  للجمهور يف من�سة 
تقدمها  التي  خدماتها  كافة  لتحويل  الهيئة  جهود  �سمن  وذل��ك  مب�سطة 
لفئات خمتلفة من اجلمهور اإىل خدمات رقمية ي�سهل اإجنازها باأ�سرع وقت 

ممكن ومبا يتما�سى مع روؤية وا�سرتاتيجية القيادة الر�سيدة للدولة .
البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الها�سمي  اأح��م��د  �سعادة  وق��ال 
الربي والبحري يف هيئة البيئة – اأبوظبي و�سع القانون رقم /22/ ل�سنة 
2005م ب�ساأن تنظيم ال�سيد الربي باإمارة اأبوظبي اإطاًرا قانونًيا لأن�سطة 
الُعليا  الأه���داف  مع  تتوافق  بيئية  ومعاير  �سوابط  �سمن  ال��ربي  ال�سيد 
جلهود حفظ و�سون اأنواع احليوانات الربية ومبا ل يتعار�س مع ا�ستدامة 

اأعدادها يف موائلها الطبيعية.. مو�سحا اأن القانون ي�ساهم يف حماية املوروث 
الرتاثي لريا�سة ال�سيد بال�سقور وحماية احليوانات الربية واحلفاظ على 
مناطق ال�سيد وال�ستغالل الأمثل ملوارد احلياة الربية وتنميتها وفق روؤية 

تكاملية ُتلبي معاير ال�ستدامة البيئية.
بع�س  اإج����راء  ب�����س��اأن   2021 ل�سنة   5 رق���م  امل��ح��ل��ي  ال��ق��رار  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأبوظبي  باإمارة  الربي  ال�سيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  على  التعديالت 
وتعزيز جهود  ال��ربي  ال�سيد  لدعم قطاع  املا�سي  العام  خ��الل  ال��ذي �سدر 
بال�سقور  ال�سيد  "ريا�سة  التقليدي  ال�سيد  تر�سيخ موروث  على  املحافظة 
بالطرق  بال�سيد  الإذن  ب��اإ���س��دار  الهيئة  ت��ق��وم  اأن  على  ن�س  -ال�سقارة" 
التقليدية يف مناطق خارج املناطق املخ�س�سة لل�سيد التي حتددها ال�سلطة 
املخت�سة هيئة البيئة – اأبوظبي مع مراعاة حظر ال�سيد يف مناطق حمددة 
والتي ت�سمل منع ال�سيد داخل حدود املحميات الرعوية واملحميات الطبيعية 

اأو بالقرب من املناطق املحظورة.
واأ�ساف الها�سمي اأن القرار ن�س على اأن يت�سمن الرتخي�س �سروط واأحكام 
ال�سيد  ومناطق  وموا�سم  له،  املرخ�س  ال�سياد  ذلك  يف  مبا  بال�سيد،  الإذن 
ال�سروط  م��ن  ذل��ك  وغ��ر  التقليدية  بالطرق  ب�سيدها  املرخ�س  والأن����واع 
الأنواع  على  املحافظة  ���س��اأن  يف  ال��ن��اف��ذة  ال��ق��وان��ني  اأح��ك��ام  لتنفيذ  ال��الزم��ة 

ولرت�سيخ وتعزيز ال�سيد امل�ستدام بالطرق التقليدية.
�سيدها  امل�سموح  الأن���واع  ح��ددت  املخت�سة،  ال�سلطة  كونها  الهيئة  اأن  وذك��ر 
لل�سقارة املرخ�سني والتي تت�سمن طيور احلبارى فقط، حيث ي�سمح ال�سيد 
والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  لدى  وامل�سجلة  املرخ�سة  ال�سقور  با�ستخدام 

ويتم تقدمي ما يثبت ت�سجيلها يف حال مت طلب ذل��ك، الأم��ر ال��ذي ي�ساهم 
ب�سمان ممار�سة ال�سيد التقليدي �سمن �سوابط قانونية وبيئية حمددة.

�سرورة  مع  املفتوحة  املناطق  على  يقت�سر  التقليدي  ال�سيد  اأن  اإىل  ي�سار 
البتعاد عن الطرق الرئي�سية والفرعية واملحظورة مثل املحميات الطبيعية 
 2 عن  تقل  ل  مب�سافة  والبرتولية  والع�سكرية  ال�سكنية  واملناطق  والغابات 
كم. واأكدت الهيئة على �سرورة التزام املرخ�س له بالفرتة املحددة لل�سيد 
العام  الهيئة لهذا  وال��ذي حدده  له ملو�سم واحد فقط  ال�سادر  الت�سريح  يف 
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من جانبها اأ�سارت �سعادة عائ�سة اإبراهيم املرزوقي، املدير التنفيذي لقطاع 
اخلدمات احلكومية يف هيئة اأبوظبي الرقمية اإىل اأن هذه اخلطوة تعزز من 
اجلهود الرامية اإىل متكني اجلهات احلكومية املختلفة يف اإمارة اأبوظبي من 
التقنيات واملمكنات  باأحدث  وامل��زودة  "مت" املتكاملة  العتماد على منظومة 
الرقمية للمتعاملني بكل �سهولة  الرقمية، والتي توفر اخلدمات  واحللول 
و�سال�سة ومبا يتما�سى مع روؤية التحول الرقمي حلكومة اأبوظبي، بالإ�سافة 
اأبوظبي، جتربة  اإم��ارة  اأف��راد املجتمع يف  اأنها توفر للمتعاملني ولكافة  اإىل 

خدمات رقمية �سل�سة و�سهلة وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية.
ولفتت اإىل الإجناز الذي مت الإعالن عنه موؤخراً والذي متثل يف نقل جميع 
اأبوظبي  خدمات  من�سة  اإىل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  خدمات 
بن�سبة  اأ�سبحت اخلدمات احلكومية متاحة  "مت" حيث  املوحدة  احلكومية 
من  ال�ستفادة  من  املتعاملون  ليتمكن  "مت" املوحدة  قنوات  عرب   100%

"مت"  منظومة  عرب  مكان  اأي  من  متكاملة  رقمية  خدمة   700 من  اأك��رث 
اخلدمات  جميع  لإمت��ام  للمتعاملني  وامل��وح��دة  الرئي�سية  القناة  باعتبارها 

احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.
ووفقا لل�سوابط التي و�سعتها الهيئة مينع �سيد اأي نوع من اأنواع احليوانات 
الربية والت�سبب يف اإزعاجها، كما مينع قيادة املركبات على الغطاء النباتي 
والت�سبب ب�سرره ومينع نقل ت�سريح ال�سيد اإىل �سخ�س اآخر ويجب اأن يتم 
واجلهات  املخت�سة  لل�سلطة  واإب��رازه  ال�سيد  ممار�سة  اأثناء  الت�سريح  حمل 

املعنية عند الطلب.
وبناء على القانون رقم 22 ل�سنة 2005 ب�ساأن تنظيم ال�سيد الربي باإمارة 
اأبوظبي ولئحته التنفيذية فاإنه وللح�سول على ترخي�س لل�سيد بال�سقور 
فاإنه ي�سرتط اأن يكون املتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية 
يكون  واأن  عاماً   18 عن  الرتخي�س  بطلب  املتقدم  عمر  يقل  واأل  املتحدة 
التغر  ل��وزارة  التابع  ال�سقور  بت�سجيل  النظام اخلا�س  ال�سقر م�سجال يف 

املناخي والبيئة.
ومع تفعيل اخلدمة الفورية �سيتمكن ال�سقارون من التقدم بطلب ترخي�س 
"مت" الإلكرتوين  اأو موقع  "مت" الذكي  خ��الل تطبيق  ال��ربي من  ال�سيد 
 UAE ال���  الرقمية  الهوية  طريق  عن  اإليها  الدخول  ت�سجيل  بعد  وذل��ك 
Pass حيث يتعني على املتقدم بالطلب اختيار خدمات احلفاظ على البيئة 
ال�سروط  على  املوافقة  بال�سقر" وعند  �سيد  ترخي�س  "اإ�سدار  خدمة  ثم 
والأح���ك���ام �سيح�سل ال�����س��ق��ار م��ق��دم ال��ط��ل��ب ع��ل��ى رخ�����س��ة ال�����س��ي��د الربي 

اإلكرتونًيا عرب منظومة "مت".

م�سيدًا بدور ال�سيخ زايد يف اإدارة هذه الرثوة وت�سخريها خلدمة الوطن واملجتمع االإماراتي

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شتعر�س حمطات مهمة يف تاريخ البرتول
•• ابوظبي-الفجر:

البرتول  ت��اري��خ  يف  مهمة  حمطات  الوطنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  ا�ستعر�س 
الدكتور  والإع��الم��ي  امل��وؤرخ  املتحدة، حيث حتدث  العربية  الإم���ارات  بدولة 
ا�ستمر ع�سرين عاماً  "الذهب الأ�سود" الذي  خليل عيلبوين عن برناجمه 
ويف  خا�سة  اأبوظبي  يف  �سناعته  وتطور  النفط  لظهور  دقيقاً  توثيقاً  ويعّد 
دولة الإمارات العربية املتحدة عامة، واأ�سهب يف احلديث عن ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- وكيف اأدار �سوؤون هذه الرثوة مبا يخدم 

وطنه واأبناء �سعبه.
لالأر�سيف  الثقايف  املو�سم  القّيم  مب�سمونها  اأث���َرْت  حما�سرة  يف  ذل��ك  ج��اء 
بروؤى  عيلبوين  خليل  الدكتور  فيها  اأ�ساد  وقد  2022م،  الوطنية  واملكتبة 
املغفور له -باإذن اهلل- املوؤ�س�س والباين ال�سيخ زايد، مبا يخ�ّس هذه الرثوة 
وحتدث  وازده���اره���ا،  ومن��وه��ا  نه�ستها  يف  عليها  تعتمد  ال��ب��الد  كانت  التي 
بالتف�سيل عن ا�ستنكار ال�سيخ زايد حلرق الغاز امل�ساحب للبرتول، وجهوده 
البناءة يف ت�سييد م�سنع لت�سييله يف جزيرة دا�س، وكيف متت ال�سيطرة على 

الغاز امل�ساحب يف عام 1977 وو�سعها حتت ال�سيطرة. 
وهذا املوقف وغره يوؤكد اأن ال�سيخ زايد كان قائداً ا�ستثنائياً ا�ستطاع ببعد 

نظره وروؤاه ال�سديدة اأن يبحث عن م�سادر موازية للدخل �سناعية وجتارية 
وزراعية ... وغرها، اإىل جانب الرثوة النفطية، وكان ينا�سد اأبناء الإمارات 

لكي يزيدوا معارفهم بالعلوم اخلا�سة بهذه الرثوة.
الأ�سود" عرب  "الذهب  برناجمه  لتقدمي  اأيام حت�سره  املحا�سر  وا�ستذكر 
اأثر الإذاعة يف فرباير 1971، ثم عرب �سا�سات التلفزيون يف مايو 1971 
وكيف كان يتلقى التوجيهات من ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �سخ�سياً، 
وكيف كان – رحمه اهلل- يوجه اإليه املالحظات التي ل ميكنه اأن ين�ساها، اأو 

ين�سى اأثرها يف الرتقاء بالربنامج الذي كان يحظى باهتمام امل�ساهدين.
زاي��د بن  ال�سيخ  ب��اأن��ه عا�س م��ع  اع��ت��زازه وف��خ��ره  الدكتور عيلبوين  واأب���دى 
رائ��ع��اً وكرمياً،  ي��ري��د، وك���ان ق��ائ��داً  ي��ع��رف م��ا  ال���ذي ك��ان  اآل نهيان  �سلطان 
الرتقاء  �سبيل  يف  ج��ه��داً  يدخر  ول  �سعبه،  واأب��ن��اء  وطنه  يحب  ومتوا�سعاً 

بالإن�سان واملكان.
واختتمت املحا�سرة بتكرمي �سعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مدير عام الأر�سيف 
واملكتبة الوطنية للدكتور خليل عيلبوين؛ اإذ قدم له درعاً تذكارية و�سهادة 
النفط  اكت�ساف  قيمة يف جمال  ما قدم من معلومات  و�سكره على  تقدير، 
واإدارة الرثوة النفطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا يخدم ازدهار 

البالد وتطور املجتمع الإماراتي. 

اجلدير بالذكر اأن الباحث واملحا�سر حممد اإ�سماعيل عبد اهلل من الأر�سيف 
ظهور  يعّد  فيها:  ق��ال  بكلمة  عيلبوين  الدكتور  ق��دم  قد  الوطنية  واملكتبة 
النفط نقطة حت��ول يف ت��اري��خ الإم����ارات، وي��ع��ّد ال���دور ال��ذي ق��ام ب��ه الباين 
هذه  ب�ساأن  ث��راه-  اهلل  –طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  واملوؤ�س�س 
الرثوة التي �سخرها لإ�سعاد �سعبه، تاأكيداً على حّب القائد ل�سعبه ووطنه؛ 
الدولة حتى بلغت  اإىل تنفيذ خطٍط طموحة لتنمية  اإذ عمد -رحمه اهلل- 
م�ساّف الدول املتقدمة، وعلى نهجه �سارت قيادتنا الر�سيدة التي اأدارت هذه 
الوطن  م�سلحة  على  واحلر�س  احلكمة،  من  ق��در  باأكرب  الوطنية  ال��رثوة 

والأجيال.
ث��م ع��ّرف ب��الإع��الم��ي وامل����وؤرخ خليل عيلبوين، ال��ذي ق���ِدَم اإىل اأب��وظ��ب��ي يف 
مطلع 1971 وعمل يف اإذاعتها مراقباً للربامج، وعرف بربناجمه ال�سهر 
مانع  الدكتور  معايل  ورافق  عاماً،  ع�سرين  ا�ستمر  الأ�سود" الذي  "الذهب 
�سعيد العتيبة وزير البرتول الأ�سبق مدير ملكتبه، وله ن�ساطاته الإعالمية 
يف  اأ�سبوعي  عمود  ول��ه  الكتب،  من  العديد  له  و���س��درت  وال�سعر،  الأدب  يف 
العربية  اللغة  تدري�س  معهد  مدير  من�سب  اليوم  وي�سغل  البيان،  �سحيفة 
يف كلية ال�سرطة يف اأبوظبي، وهو مل يدخر جهداً يف اأداء واجبه جتاه وطنه 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

مر�شد اخلتم الفلكي ي�شارك يف حتليل 
نتائج جتربة لتغيري م�شار اأحد الكويكبات

•• اأبوظبي-وام: 

العلماء  اأن  ال��دويل  الفلك  ع��ودة مدير مركز  �سوكت  املهند�س حممد  اأك��د 
الكويكبات ولأول مرة يف  اأح��د  لتغير م�سار  اليوم جتربة  �سيجرون فجر 
يف  �سي�سطدم  كويكب  م�سار  تغير  فعالية  م��دى  لدرا�سة  وذل��ك  التاريخ 
الف�سائي  م�سبارها  نا�سا  اأطلقت   " وق��ال  عليها.  خطرا  وي�سكل  الأر����س 
امل�سمى "دارت" وذلك اخت�سارا جلملة "جتربة اإعادة توجيه كويكب ثنائي" 
 2021 نوفمرب   24 ي��وم  ف�سائي  ���س��اروخ  منت  على  امل�سبار  اأطلق  حيث 
متجها اإىل كويكب ي�سمى "داميورفو�س" وهو كويكب �سغر قطره 160 
"ديدميو�س"  780 مرتا ا�سمه  اأكرب منه قطره  مرتا يدور حول كويكب 
اإىل  التجربة تهدف  اأن  اإىل  واأ�سار  اليونانية.  "التواأم" باللغة  والتي تعني 
تغير مدار الكويكب ال�سغر من خالل ا�سطدام امل�سبار به فحاليا يدور 
و55  �ساعة   11 كل  واح��د  م��رة  الكبر  الكويكب  ح��ول  ال�سغر  الكويكب 
دقيقة واملرجو من التجربة اأن يوؤدي ال�سطدام اإىل تغير مدار الكويكب 
ال�سغر ليتجه اإىل الداخل وي�سبح مدارة اأ�سغر واأ�سرع وبالتايل تقل مدة 
على  خطر  اأي  الكويكب  ه��ذا  ي�سكل  ول  ي�سرة.  دقائق  اأو  بثواين  دوران���ه 
الر�سد من قبل  اأنه �سهل  اإمنا مت اختياره لعتبارات فلكية منها  الأر���س 
الأر�سية بعد ال�سطدام وذلك ليمكن ر�سده من قبل �سبكة  التل�سكوبات 
اأم ل ويف حالة  كبرة من املرا�سد الأر�سية لتحديد هل جنحت التجربة 
جناح هذه التجربة ت�سبح هذه التقنية اأحد احللول ملواجهة كويكب خطر 
اأ�سهر   10 مقدارها  زمنية  ف��رتة  امل�سبار  وا�ستغرق  الأر����س.  نحو  متجه 
�سبتمرب يف   27 الثالثاء  ال�سطدام فجر  و�سيحدث  الكويكب  اإىل  لي�سل 
امل�سبار حلظة  الإم��ارات و�ستكون �سرعة  03:13 �سباحا بتوقيت  ال�ساعة 
على  الكويكب  �سيكون  وحينها  ال�ساعة  يف  كيلومرت  األ��ف   22 ال�سطدام 
بعد 11 مليون كيلومرت من الأر�س. ويبلغ قطر الكويكب ال�سغر 100 
�سعف قطر امل�سبار ومن املتوقع اأن تتغر �سرعة الكويكب مبقدار 01% 
فقط ويلمع الكويكب الآن بالقدر 14.5 ول ميكن اجلزم مبا �سرناه من 
اأن��ن��ا �سنالحظ تغرا  التقديرات م��ن  ف��ت��رتاوح  الأر����س وق��ت ال���س��ط��دام 
�سيء  اأي  نلحظ  لن  اأننا  اإىل  ال�سطدام  وق��ت  الكويكب  ملعان  على  كبرا 
ودرا�سة  ال�سطدام لر�سد  بعد  اأ�سابيع  اأو  اأي��ام  اإىل عدة  العلماء  و�سيحتاج 
حركة الكويكب ال�سغر اجلديدة ملعرفة جناح التجربة من عدمها. وقال 
" توا�سل مركز الفلك الدويل مع امل�سرف على هذه املهمة ليكون مر�سد 
اخلتم الفلكي اأحد املرا�سد العاملية التي ت�سارك يف التحليل الفوتومرتي 
قبول  مت  وبالفعل  التجربة  جناح  مدى  لتقييم  ال�سطدام  بعد  للكويكب 

م�ساركة املر�سد كاأحد املرا�سد امل�ساركة من دولة الإمارات.
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بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حلقة معرفية يف قاعة البتكار حتت عنوان ا�شرتاتيجية الت�شويق الفعال
•• اأبوظبي - الفجر

التخطيط  اأبوظبي، من خالل قطاع  بلدية مدينة  نظمت 
ال�سرتاتيجي واإدارة الأداء- اإدارة املعرفة والبتكار، احللقة 
باملبنى  الب��ت��ك��ار  قاعة  يف   2022 للعام  ال�سابعة  املعرفية 
التقنية،  الربامج  اأحد  عرب  وافرتا�سياً  للبلدية،  الرئي�سي 
الفعال"،  ال��ت�����س��وي��ق  "ا�سرتاتيجية  ع���ن���وان  حت���ت  وذل����ك 
بالتعاون مع قطاع خدمات البلدية ممثاًل يف اإدارة الت�سويق 
والت�سال املوؤ�س�سي- ق�سم الت�سويق، بهدف ن�سر ثقافة تبادل 
البلدية،  وموظفي  م�سوؤويل  بني  املعرفة  واإث���راء  اخل��ربات 
بال�سكل الذي يوؤثر اإيجاباً على رفع م�ستوى الن�سج املعريف 

يف املوؤ�س�سة. 
وتطرقت اجلل�سة اإىل مهام واآليات العمل يف ق�سم الت�سويق 
عرب مناق�سة اآلية العمل يف الق�سم، واأهمية الهوية املوؤ�س�سية، 
وارت���ف���اع ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة ل��ل��ه��وي��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة "العالمة 
الهوية  اع��ت��م��اد  اآل��ي��ة  املتحدثون  اأو���س��ح  حيث  التجارية"، 
على  املوؤ�س�سية  الهوية  اعتماد  طلبات  وت��ق��دمي  املوؤ�س�سية، 
وامل�سموعة عن طريق  املرئية  واملواد  والت�ساميم،  امل�ساريع، 
كافة قنوات التوا�سل الر�سمية، والعمل على مراجعة املواد 
املوؤ�س�سية، واعتماد  للهوية  والتاأكد من مطابقتها  امل�ستلمة 
الإر�سادي  ال��دل��ي��ل  م��ا ورد يف  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال��ط��ل��ب  رف�����س  اأو 

للهوية املوؤ�س�سية.

كما تطرقت اجلل�سة اإىل اآلية تقدمي طلبات اأعمال ت�سويقية 
وا�ستالم وتقييم الطلبات واإعداد الت�ساميم داخلياً، وكذلك 
وتوعوية،  ترويجية  وم�سموعة  مرئية  م��واد  اإ���س��دار  اآل��ي��ة 
والعمل على اإعداد خطة عمل اإنتاج املواد املرئية اأو امل�سموعة 

ورفعها لالعتماد، واعتماد البند املايل لالأعمال. 
تنظيم  على  تعمل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  جدير 
طوال  دوري  ب�سكل  احل��واري��ة  املعرفية  احللقات  ه��ذه  مثل 
العام بهدف ت�سجيع القيادات واأ�سحاب الكفاءات واخلربات 
اإىل  ومع��ارفهم  خرباتهم  نقل  على  البلدية  موظفي  م��ن 
باقي املوظفني لتعزيز الرتقاء امل�ستمر بالأداء، ودعم روؤية 

البلدية يف تكامل الأدوار وتبادل املعارف واخلربات.

اأبوظبي جلائزة  الرت�شيحات  باب  اإغالق  اأكتوبر   10
•• اأبوظبي-وام:

على  املجتمع  اأف���راد  اأب��وظ��ب��ي..  جل��ائ��زة  املنظمة  اللجنة  حثت 
اأعماًل جليلة عادت  التي قدمت  ال�سخ�سيات  التقدم برت�سيح 
موعد  اآخ���ر  اإن  .وق��ال��ت  الم����ارات  دول���ة  جمتمع  على  بالنفع 

لتقدمي الرت�سيحات هو 10 اأكتوبر 2022.
 " �سعار  ع�سرة حت��ت  احل��ادي��ة  بن�سختها  اأب��وظ��ب��ي  ج��ائ��ز  ت��ق��ام 

اأفراد  جميع  اإل��ه��ام  لك؟" بهدف  بالن�سبة  اخل��ر  يج�سد  م��ن 
اخلرة  الأع��م��ال  اأ�سحاب  تر�سيح  على  وت�سجيعهم  املجتمع، 
اللتزام  ت�سمل  والتي  اأبوظبي"  جائزة  قيم"  يج�سدون  ممن 

والعطاء والإلهام.
وهي  الإم�����ارة،  م���دين يف  و���س��ام  اأبوظبي" اأرف����ع  "جائزة  ت��ع��د 
اخلرة  الأع��م��ال  اأ�سحاب  تكرمي  اإىل  تهدف  حكومية  مبادرة 
ممن كر�سوا جهودهم خلدمة جمتمع دولة الإمارات واأحدثوا 

تاأثراً اإيجابياً فيه.
اأكرث   2005 اأبوظبي منذ انطالقها خالل عام  تلقت جائزة 
135 جن�سية.  من ربع مليون تر�سيح ل�سخ�سيات تنتمي اإىل 
كما قدم املكرمون باجلائزة خالل ال�سنوات ال�سابقة اإ�سهامات 
الرعاية  منها  امل��ج��الت  م��ن  الكثر  �سملت  قيمة  جمتمعية 
دولة  ت��راث  على  واحل��ف��اظ  البيئي  والعمل  والتعليم  الطبية 

الإمارات.

اخلارجية تت�شلم ن�شخة من اأوراق اعتماد �شفري اأنتيغوا وباربودا
•• اأبوظبي- وام:

ت�سّلم �سعادة عبداهلل حممد البلوكي، وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املرا�سم بالإنابة يف ديوان عام وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل ن�سخة من اأوراق اعتماد �سعادة جلبرت بو�ستاين، �سفر اأنتيغوا وباربودا لدى الدولة.

اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة  ومتّنى وكيل الوزارة امل�ساعد لل�سفر التوفيق والنجاح يف 
بني دولة الإمارات وبالده.

من جان�������به اأع�����رب �سفر اأنتيغوا وباربودا اجلديد عن �سع����ادته بتمثيل بالده لدى دولة الإمارات ملا حت������ظى 
به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة يف ظ������ّل ال�سيا�سة احلكي������مة ل�ساحب ال�س�����مو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

حمدان بن زايد : ماراثون زايد اخلريي ير�شخ قيم اخلري والعطاء وين�شر القيم الأ�شيلة ملجتمع الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
النخيل،  بق�سر  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������س���اء  رئ��ي�����س 
امل��ن��ظ��م��ة مل����اراث����ون زاي�����د اخل���ري 
�سموه،  رع���اي���ة  ي���ق���ام حت���ت  ال�����ذي 
جولة  م��ن��اف�����س��ات  �ستنطلق  ح��ي��ث 
املقبل  ن��وف��م��رب   19 يف  اأب���وظ���ب���ي 
العربية  م�سر  جمهورية  وج��ول��ة 
 23 مب��ح��اف��ظ��ة الإ����س���ك���ن���دري���ة يف 
ريعه  و�سيخ�س�س  املقبل  دي�سمرب 
م�سر  "اأهل  م�ست�سفى  مل�����س��ل��ح��ة 

لعالج احلروق واحلوادث". 
واط��ل��ع ���س��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء على 
ات����خ����اذه����ا  ال�����ت�����ي مت  اخل������ط������وات 
املاراثون  الن�سخة من  لإقامة هذه 
الذي  الأم��ث��ل  بال�سكل  وخ��روج��ه��ا 
يحقق الأهداف الكاملة من اإقامة 

املاراثون.
واأكد �سموه اأن دولة الإمارات بقيادة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
يف  ريادتها  توا�سل  اهلل"  "حفظه 
الداعمة  اخل��ري��ة  امل��ب��ادرات  تبني 
امل�ساعدة والعون  �ساأنه  لكل ما من 

يف خمتلف دول العامل انطالقا من 
وعطائها  و�سيا�ستها  الإم��ارات  نهج 
يف ���س��اح��ة ال��ع��م��ل الإن�����س��اين ودعم 
والنماء  وال�����س��الم  اخل���ر  م�����س��رة 
ل��ل�����س��ع��وب ك���اف���ة.  ك��م��ا اأك����د �سموه 
ك��ف��ك��رة وظاهرة  امل���اراث���ون  اأه��م��ي��ة 
الأ�سيلة  ال��ق��ي��م  ت��ع��ك�����س  ري��ا���س��ي��ة 
اأجل  م��ن  وت��ق��ام  الإم�����ارات  ملجتمع 
امل�سروعات  وم�ساعدة  اخل��ر  عمل 
ال���������س����ح����ي����ة م������ن اأج����������ل ال����ن����ا�����س 
وخلدمتهم، منوها بعمق العالقات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بني 

دول���ة الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة م�سر 
العربية ، واأهمية تعزيز كل جوانب 
للم�سروعات  وامل�������س���ان���دة  ال���دع���م 
املختلفة وخا�سة اجلوانب اخلرية 
اإىل  �سموه  ودع��ا  منها.  وال�سحية 
اأجل  الدعم من  �سبل  كافة  تقدمي 
اأن يوا�سل املاراثون فكرته وحتقيق 
اأجلها  من  والتي  ال�سامية  اأهدافه 
�سواء يف  املختلفة  ن�سخه  يقام عرب 

اأبو ظبي اأو نيويورك اأو م�سر.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان اإن ماراثون زايد اخلري 

يف  لنطالقه  الأوىل  اللحظة  منذ 
�ساحب  من  وبتوجيهات   2005
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل" �ساحب الفكرة يف اإقامة هذا 
النتائج  الكثر من  امل��اراث��ون حقق 
العون  وتقدمي  امل�ساعدة  املميزة يف 
املختلفة  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��م�����س��روع��ات 
لعالج  الن���������س����اين  ال��������دور  ودع������م 
اإن  ال��ق��ادري��ن. واأ���س��اف �سموه  غر 
العطاء  نهج  زايد يرتجم  ماراثون 
ال����ذي غ��ر���س��ه واأ���س�����س��ه امل��غ��ف��ور له 

نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
اأياديه  وت��ظ��ل  ثراه"  اهلل  "طيب 
ك��ل مكان  اخل��ر يف  البي�ساء مت��د 
اإىل  ب��خ��ره��ا  لت�سل  م��ي��دان  وك���ل 
امل�ساعدة  يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
وال���دع���م وال���ع���ون وامل�����س��ان��دة لكل 
م�ساريع اخلر. واأع��رب �سموه عن 
فعاليات  جن���اح  ب��ت��وا���س��ل  ���س��ع��ادت��ه 
املاراثون يف كل الن�سخ التي اأقيمت 
دور  الآن مثمنا  بدايته وحتى  منذ 
املاراثون  دع��م  يف  اخل��ا���س  القطاع 
وت��ق��دمي ال��ع��ون ال����ذي ب��ه تتحقق 

اأهدافه اخلرية والإن�سانية.
واأ�ساد �سموه بجهود اللجنة املنظمة 
وال�سركاء الداعمني يف تاأكيد فكرة 
كاملة  اأه��داف��ه  وحتقيق  امل���اراث���ون 
دفع  يف  ال���رائ���ع  دوره  ع���ن  ف�����س��ال 
ول���و بخطوة  اخل���ر  لعمل  ال��ن��ا���س 
�سموه  م�سيفا   .. ال�سباق  ه��ذا  يف 
اأن اخل��ربات الإم��ارات��ي��ة يف تنظيم 
الجتماعية  والفعاليات  الأح���داث 
والريا�سية والثقافية ل حتتاج اإىل 
اإ�سادة بعد اأن اأكدت ح�سورها يف كل 
على  �سواء  ونقيمه  ننظمه  حمفل 

ار�سنا او خارج البالد.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���س��ع��ادة الفريق 
الركن / م / حممد هالل الكعبي 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
مل��اراث��ون زاي���د اخل���ري ع��ن �سكره 
ال�سيخ  ����س���م���و  ل����دع����م  وت����ق����دي����ره 
حمدان بن زايد اآل نهيان ورعايته 
ل��ف��ع��ال��ي��ات امل�����اراث�����ون، م���وؤك���دا اأن 
لكل  كبرة  دفعة  اللقاء ميثل  ه��ذا 
موا�سلة  اأج��ل  من  اللجنة  اأع�ساء 
اجلهد وتقدمي ن�سخ مميزة يف كل 

حمطة من حمطاته املختلفة.

الدكتور  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
رئي�س  امل����زروع����ي  م�����س��ل��م  ح���م���دان 
جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر 
الركن  الفريق  و�سعادة  الإم��ارات��ي 
/ م / حممد ه��الل الكعبي رئي�س 
ملاراثون  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
اأحمد مطر  زاي��د اخل��ري و�سعادة 
�سمو  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  ال����ظ����اه����ري 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
املن�سوري  حم��م��د  ن��ا���س��ر  و���س��ع��ادة 
وك���ي���ل دي��������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 
و�سعادة  ب��الإن��اب��ة  الظفرة  منطقة 
العام  امل��دي��ر  حممد حاجي خ��وري 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ملوؤ�س�سة 
لالأعمال الإن�سانية، و�سعادة عارف 
حمد العواين الأمني العام ملجل�س 
حمود  و�سعادة  الريا�سي  اأبوظبي 
العام  الأم�����ني  اجل��ن��ي��ب��ي  اهلل  ع��ب��د 
الإماراتي،  الأحمر  للهالل  املكلف 
واأع�ساء اللجنة. يذكر اأن ماراثون 
�سنوي  ب�سكل  ي��ق��ام  اخل���ري  زاي���د 
عرب ثالث ن�سخ يف كل من اأبوظبي 
م�سر  وج���م���ه���وري���ة  ون����ي����وي����ورك 
كامال  دخ��ل��ه  ويخ�س�س  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سحية  الأع���م���ال  ل�����س��ال��ح  دع��م��ا 
احلالت  لعالج  جمانا  تقدم  التي 

املختلفة.

االإحاطة االإعالمية لـ)كوفيد - 19(: 

تخفيف عدد من القيود املتعلقة باجلائحة على م�شتوى الدولة اعتبارا من غد
•• اأبوظبي-وام:

الر�سمي عن  امل��ت��ح��دث  ال��ظ��اه��ري،  �سيف  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خالل 
م�ستجدات  ح��ول  الإم���ارات  حلكومة  الإعالمية  الإح��اط��ة 
ال��ق��ي��ود املتعلقة  ف��رو���س ك��ورون��ا، ع��ن تخفيف ع��دد م��ن 
التحديثات  وك���ذل���ك  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��اجل��ائ��ح��ة 
التطبيق  يتم  اأن  القطاعات، على  �ستى  بها على  احلا�سلة 

بدءا من غد الأربعاء املوافق 28 �سبتمرب احلايل.
كما اأعلن عن وقف الإعالن عن الأعداد اليومية مل�ستجدات 
كوفيد19- يف ظل ما ن�سهده من تعايف ملحوظ، وبحكم 
اللتزام  ، موؤكدا  النخفا�س وال�ستقرار يف عدد احلالت 
بتوفر بياناتها املحدثة يف املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة 
والح�ساء  للتناف�سية  الحتادية  والهيئة  املجتمع  ووقاية 

والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور �سيف ال��ظ��اه��ري ال��ت��ح��دي��ث��ات على 
بنظام  يتعلق  فيما  " اإن��ه  قائال  باجلائحة  املتعلقة  القيود 
اج��راء فح�س  باإلزامية  فقد مت حتديثه  الأخ�سر،  امل��رور 
من  واملعفيني  التطعيم  على  للحا�سلني  �سهر  ك��ل  دوري 
�سروط التطعيم، والزامية اجراء فح�س دوري كل �سبعة 

اأيام لغر احلا�سلني على التطعيم".
اإلزاميا  ���س��رط��ا  م�����ازال  الأخ�����س��ر  امل�����رور  ن��ظ��ام  اأن  واأك�����د 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وال���زائ���ري���ن ل��ل��دخ��ول مل��ق��ار ال��ع��م��ل للجهات 
الحتادية، اإ�سافة اإىل ربط نظام املرور الأخ�سر بالعاملني 

يف القطاع ال�سياحي والقت�سادي.
وبني اأنه فيما يتعلق بلب�س الكمامات، فاإنه مازال الزاميا 
يف املرافق الطبية وامل�ساجد وو�سائل النقل العام ، كما يجب 
على كافة مزودي اخلدمات الغذائية وامل�سابني واحلالت 
املجتمع،  �سالمة  على  حفاظا  الكمامات،  لب�س  امل�ستبهة 

وبالأخ�س الفئات الأكرث عر�سة لالإ�سابة.
اختياريا  يعد  الكمامة  فلب�س  ذل��ك،  " فيما غر  واأ���س��اف 
اإل  الأخ���رى،  واملغلقة  املفتوحة  والأم��اك��ن  امل��راف��ق  جلميع 
اأننا نو�سي اجلمهور باأهمية لب�س الكمامة لكبار املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني واأ����س���ح���اب الأم����را�����س امل��زم��ن��ة ح��ف��اظ��ا على 

�سالمتهم و�سحتهم".
ودور  امل�����س��اج��د  ب��ا���س��رتاط��ات  يتعلق  فيما  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
حيث  بها،  املتبعة  الإج���راءات  تخفيف  جرى  فقد  العبادة، 
مت الغاء فا�سل امل�سافة بني امل�سلني، مع �سرورة اللتزام 
ال�سحة  على  حفاظا  ال�سخ�سية  ال�سجادة  على  بال�سالة 

العامة.
العبادة  ودور  امل�ساجد  يف  الكمامة  لب�س  ب��اإل��زام��ي��ة  ون���وه 
من  لالإ�سابة  عر�سة  الأك���رث  الفئات  �سحة  على  حفاظا 
كبار املواطنني واملقيمني وذوي الهمم واأ�سحاب الأمرا�س 

املزمنة.
ي�سمل  وال���ذي  ال�سياحي  القطاع  اأن  على  التاأكيد  وج��دد 

الرتفيهية،  والأم���اك���ن  واحل���دائ���ق  ومن�سئاتها  ال��ف��ن��ادق 
املراكز واملحالت  والقطاع القت�سادي والذي ي�سمل كافة 
املختلفة، هي قطاعات  الفعاليات  اإىل  بالإ�سافة  التجارية 
حيوية ون�سطة بطبيعة احلال ، وبالتايل فا�سرتاط املرور 
كما  اإليها،  للدخول  ي�سري  اجلديدة  بتحديثاته  الأخ�سر 
يرتك للجهة املنظمة للفعاليات املختلفة القرار يف ت�سديد 
الفعالية  واأهمية  املوقف  م�ستجدات  على  بناء  الإج��راءات 

وم�ستوى احل�سور.
وق����ال اإن����ه ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق��ط��اع ال���ط���ران، ف��ي��ع��م��ل القطاع 
الربوتوكول  ح�سب  وال��وق��ائ��ي��ة  الح��رتازي��ة  ب���الإج���راءات 
القرار  الطران  ل�سركات  يرتك  فيما  للطران،  الوطني 
منت  على  الكمامة  لب�س  الزامية  اأو  اختيارية  حتديد  يف 

الطائرات.
املطعمني  من  املغادرين  فحو�سات  متطلبات  اأن  واأو���س��ح 
وغر املطعمني حتدد بناء على طلب الوجهة املراد ال�سفر 
اإليها ، اأما فيما يخ�س القادمني اإىل الدولة، فالربوتوكول 

احلايل املطبق مازال �ساريا للمطعمني وغر املطعمني.
وق����ال اإن����ه ب��خ�����س��و���س ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ي��ع��م��ل القطاع 
الربوتوكول  ح�سب  وال��وق��ائ��ي��ة  الح��رتازي��ة  ب���الإج���راءات 
ان����ه مت حتديث  اإىل  م�����س��را  اأي�������س���ا،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��وط��ن��ي 
املغلقة  الأم��اك��ن  يف  الكمامة  لب�س  باختيارية  الإج����راءات 
واملفتوحة والتحديث على نظام املرور الأخ�سر على ما مت 

الإعالن عنه للمن�ساآت التعليمية �سلفا.
" ق���رر القطاع  امل�����س��اب��ني ، ق���ال  ب��ن��ظ��ام ع���زل  ومب���ا يتعلق 
اأيام  خم�سة  اإىل  امل�����س��اب��ني  ع���زل  ف���رتة  تقلي�س  ال�سحي 
�سواء كان العزل منزليا اأو موؤ�س�سيا، فيما يتحمل �ساحب 
املدن  ذل��ك  على  مثال  املوؤ�س�سي،  ال��ع��زل  م�سوؤولية  العمل 

العمالية".
يكتفي  ف��اإن��ه  املخالطني،  لنظام  بالن�سبة  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
كما  الأع���را����س،  ظ��ه��ور  عند   PCR امل��خ��ربي  بالفح�س 
نو�سي املخالطني من الفئات الأكرث عر�سة لالإ�سابة من 
كبار املواطنني واملقيمني وذوي الهمم واأ�سحاب الأمرا�س 
املزمنة، باإجراء فح�س خمربي ومتابعة حالتهم ال�سحية 

ملدة 7 اأيام من املخالطة".
وق���ال ال��دك��ت��ور �سيف ال��ظ��اه��ري، امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي عن 
اإن   ، والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  الوطنية لإدارة  الهيئة 
مرحلة  يف  دخ��ول  الراهنة  الفرتة  يف  ي�سهد  اأجمع  العامل 
ا�ستقرار وتعايف لكوفيد- 19 ب�سكل عام، ومعظم الدول قد 
قامت بالفعل بالإعالن عن عدد من الإجراءات للتخفيف 
من قيود كوفيد19- التي و�سعتها الدول ومن بينها دولة 

الإمارات حلماية ممتلكاتها و�سعوبها من الوباء.
اأت���ت ب��ع��د التق�سي   ، اأن ك��اف��ة الإج������راءات امل��ح��دث��ة  واأك����د 
ومراقبة  ال��دول��ة  يف  ال��وب��ائ��ي  للو�سع  والن�سط  امل�ستمر 
ومراقبة  امل�ستمر  اجليني  الفح�س  خ��الل  من  التحورات 
والعناية  للم�ست�سفيات  ال��دخ��ول  ون�سب  ال���س��غ��ال  ن�سبة 
كبار  وم��ت��اب��ع��ة  تقييم  ب���اأن  ال���دول���ة  تعترب  فيما  امل���رك���زة، 
املواطنني واملقيمني والفئات الأكرث عر�سة لالإ�سابة هي 
على  للحفاظ  م�ستمرة  م��ازال��ت  اجل��ه��ود  اإن  اإذ  الأول��وي��ة، 

الأرواح واملكت�سبات.
بعد  املعلنة مو�سوعة  املحدثة  الإج���راءات  اأن جميع  وبني 
بحث دقيق للو�سع الوبائي وبطرق مدرو�سة باإح�كام لفرتة 
والأ�ساليب  بالوقت  تطبيقها  على  حلر�سنا  دقيقة  زمنية 
ال�سحيحة، وهي قابلة للتغير والتحديث امل�ستمر بح�سب 
موؤكدا  اإم����ارة،  لكل  وامل��ح��ل��ي  ال��وط��ن��ي  امل��وق��ف  م�ستجدات 

وفقا  للتخفيف  اأولية  مرحلة  هي  املحدثة  الإج���راءات  اأن 
لإجراءات املتابعة والتق�سي الوبائي، و�سيتم الإعالن عن 
م�ستجداته ب�سكل م�ستمر، حيث اإن �سحة و�سالمة جمتمع 

دولة الإمارات هو الأولوية الق�سوى.
الر�سمي  املتحدث  الظاهري،  �سيف  الدكتور  وا�ستعر�س 
والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  عن 
وقال   ، بدايتها  منذ  للجائحة  الوطنية  ال�ستجابة  جهود 
اإنه بتاريخ 29 يناير 2020، اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع بدولة الإمارات عن ت�سجيل اأول اإ�سابة بفرو�س 
وبائي  تق�سي  بعد  ج��اء  وال���ذي  ال��دول��ة،  يف  كوفيد19- 
التق�سي  منظومة  فعلت  التي  املعنية  اجلهات  من  حمكم 

واملتابعة منذ اكت�ساف الفرو�س عامليا".
 2020 م��ن��ذ  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  "ا�ستمرت  واأ����س���اف 
بداأت  ع��دي��دة  مب��راح��ل  م��رت  حيث  حمكمة،  ا�ستجابة  يف 
اجلهات  ب��ني  التكامل  اإىل  وانطلقت  الن�سط،  بالتق�سي 
من  وغ��ره��ا  واملجتمعية  وال�سرطية  ال�سحية  املختلفة 
جلائحة  ال�ستجابة  اأ�سبحت  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  القطاعات 

كوفيد19- اآنذاك على راأ�س اأولوياتها".
يف  الفاعلة  بامل�ساهمة  التو�سع  اإىل  الدولة  "م�سيت  وق��ال 
كوفيد19-  جلائحة  وال�سحية  العلمية  احل��ل��ول  اإيج�اد 
من خالل جتارب لقاح كوفيد19- بالدولة والعمل على 
على  ع���الوة  ال��ل��ق��اح��ات،  تطوير  يف  ت�سهم  علمية  اأب��ح��اث 
الإم���ارات من  دول��ة  كانت  ال��ذي  بعد  والعمل عن  التعليم 
اإىل ج��ان��ب م��د دول���ة الإم����ارات   ، ل��ه  ال���دول تطبيقا  اأوىل 
ذراعها الإن�ساين للعديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف 
توفر لقاح كوفيد19- واملعدات الطبية ملكافحته واإن�ساء 

امل�ست�سفيات امليدانية".

ومرحلية  نوعية  كخطوات  اأت��ت  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
العاملية  ال���دول  م�ساف  يف  الإم����ارات  دول���ة  و�سعت  مهمة 
بل  منوذجي،  ب�سكل  كوفيد19-  جلائحة  ا�ستجابت  التي 

وت�سدرت العديد من املوؤ�سرات العاملية كذلك.
واأ�سار اإىل اأن هذه اخلطوات اأو�سلتنا اليوم ملرحلة نلحظ 
الدولة  اأن  الوبائي، حيث  الو�سع  وا�ستقرار يف  تعايف  فيها 
اليوم يف و�سع م�ستقر وعدد احلالت اليومي يف انخفا�س 
ويتم ت�سجيل �سفر وفيات ب�سكل �سبه يومي تقريبا لقرابة 
الثالثة اأ�سهر، وهو الأمر الذي كان عامله الأكرب التناغم 
املجتمعي وامل�سوؤولية املجتمعية التي كنتم جمتمعنا الكرمي 
جزءا رئي�سيا فيها، اإىل جانب اجلهود الوطنية التي بذلت 
فيه. واأكد اأن دولة الإم��ارات ومنذ بداية اجلائحة قدمت 
املكت�سبات  على  احل��ف��اظ  يف  وملمو�سة  ا�ستثنائية  ج��ه��ودا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ك��م��ة  وب��ف�����س��ل  اأن����ه  ح��ي��ث  والأرواح، 
الأول،  ال��دف��اع  اأف���راد خط  التي قدمها  الكبرة  واجل��ه��ود 

نقف جميعا اليوم �سكرا وعرفانا على كل ما قدموه.
الدولة  ت�سهد  الكبرة  اجلهود  ه��ذه  بف�سل  "اأنه  واأ���س��اف 
مطمئن  وا�ستقرار  الإ�سابات،  عدد  يف  ملحوظا  انخفا�سا 
للو�سع الوبائي يف الدولة، ويعود ذلك بف�سل الدور الذي 
واملجتمعية،  الفردية  امل�سوؤولية  يف  منكم  ف��رد  ك��ل  قدمه 
التي �سرنا نرى ثمراتها اليوم، اإل اأننا ننوه باأننا مازلنا يف 
للحفاظ على  اأهم مرحلة لاللتزام  التعايف، وهي  مرحلة 
ال�سحي  القطاع  اأن  واأك��د  ا�ستقرار".  من  اإليه  و�سلنا  ما 
قدرات  وتطوير  تعزيز  متابعة  على  يعمل  م��ازال  بالدولة 
واجلهات  ب��ال��دول��ة  ال�سحية  اجل��ه��ات  ل���دى  ال���س��ت��ج��اب��ة 
طارئة  اأو  م�ستقبلية  متغرات  اأي  م��ع  للتعامل  الأخ���رى 
املجتمع،  اف���راد  جلميع  امل�ستمرة  التوعية  اىل  بالإ�سافة 
و�سولنا  يف  الأك��رب  ال��دور  لها  ك��ان  املجتمعية  فامل�سوؤولية 

اليوم اإىل مرحلة التعايف وهلل احلمد.
اأن���ه مازال  اإل  ال��و���س��ع  ا�ستقرار  م��ن  ال��رغ��م  " على  وق���ال 
القادمة  وامل��رح��ل��ة  بيننا،  م��وج��ودا   19 ك��وف��ي��د  ف��رو���س 
تتطلب منا جميعا م�سوؤولية جمتمعية ووعي وثقافة ت�سع 
ال�سحة العامة على راأ�س اأولوياتنا، فالهتمام بالإجراءات 
الحرتازية عند اللزوم والهتمام بالفئات الأكرث عر�سة 
ثقة  على  ونحن  وق��ت م�سى،  اأي  اأه��م من  �سار  لالإ�سابة 
اأهال  ال��واع��ي وامل�سوؤول  الإم���ارات  ب��اأن جمتمع دول��ة  تامة 
لهذه الثقة، و�سي�ستمر يف اللتزام الذي كان �سببا رئي�سيا 

يف و�سولنا لهذا ال�ستقرار".
واأ�ساف " ما و�سلت اليه دولة الإم��ارات اليوم هو بف�سل 
التزامكم، ن�سكر لكم وعيكم وت�سامنكم يف الفرتة املا�سية 
الدفاع  خط  جلنود  بال�سكر  جميعا  نتقدم  لأن  وندعوكم 
مازال  فكوفيد19-  بعد،  مهمتهم  تنته  مل  الذين  الأول 
على  للحفاظ  �ساريا  م���ازال  امل�ستمر  والتق�سي  م��وج��ودا 
املتعاون  �سعبها  �سحة  على  وللحفاظ  ال��دول��ة  مكت�سبات 

واملعطاء".

الدكتور �سيف الظاهري، املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
ذلك عدا  فيما  واختياريا  العام  النقل  وو�شائل  وامل�شاجد  الطبية  املرافق  يف  اإلزامي  الكمامات  • لب�س 

من  واملعفيني  التطعيم  على  للحا�شلني  �شهر  كل  دوري  فح�س  اإجراء  باإلزامية  الأخ�شر  املرور  نظام  • حتديث 
�شروط التطعيم وكل �شبعة اأيام لغري املطعمني

 19  - كوفيد  مل�شتجدات  اليومية  الأعداد  عن  الإعالن  • وقف 
ال�شخ�شية ال�شجادة  على  بال�شالة  اللتزام  �شرورة  مع  امل�شلني,  بني  امل�شافة  فا�شل  • اإلغاء 

موؤ�ش�شيا اأو  منزليا  العزل  كان  �شواء  اأيام  خم�شة  اإىل  امل�شابني  عزل  فرتة  تقلي�س  ال�شحي  القطاع  • قرر 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  الم��ارات��ي��ة  ت�سليح  �سركة  تعر�س 
لل�سيد  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
 ADIHEX(( وال����ف����رو�����س����ي����ة 
2022 اأ�سلحة نارّية لال�ستخدامات 
ال���ري���ا����س���ي���ة وال����دف����اع����ي����ة وب����ن����ادق 
اير�سوفت  وب����ن����ادق  اأوت���وم���ات���ي���ك���ي���ة 

الهوائية.
دورة  يف  ت�����س��ل��ي��ح  م�������س���ارك���ة  وجت�����ئ 
من�سات  ث����الث  ���س��م��ن  ال���ع���ام  ه����ذا 
ة ت�سليح: والتي  متميزة، اأولها، من�سّ
لالأ�سلحة  املُ�����س��ّن��ع  ���س��ري��ك��ه��ا  ت�����س��ّم 
تانفوجليو  فراتيلي  �سركة  النارّية، 
اأ�سلحتهم  ُتعر�س  حيث  الإيطالّية. 
انت�ساًرا  الأك�����رث  ال���ي���دوّي���ة  ال���ن���ارّي���ة 
والريا�سّية  ال��دف��اع��ّي��ة  امل��ج��الت  يف 
وحّتى الع�سكرّية. كما تعر�س اأ�سلحة 

اخلا�سة  الأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  ال���ب���ن���ادق 
ب�سركة تانفوجليو.

ة  وثاين من�سات ت�سليح �ستكون من�سّ
ت�سليح التكتيكّية والتي ت�سّم منتجات 
اير�سوفت  لبنادق  امل�سّنعة  ال�سركات 
وال��ب��ن��ادق ال��ه��وائ��ّي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، مثل 
���س��رك��ة ك����ارل وال����رت امل���ح���دودة وهي 
����س���رك���ة اأمل�����ان�����ّي�����ة رائ���������دة يف جم���ال 
والبنادق  ال��ن��ارّي��ة  الأ�سلحة  �سناعة 
البنادق  ع��ر���س  يتم  حيث  ال��ه��وائ��ّي��ة 
ِقَبِل  مّت ت�سنيعها من  التي  الهوائّية 
لال�ستخدام  واملعتمدة  وال��رت  �سركة 
للرماية  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
الرماية(،  الدويل لريا�سة  )الحتاد 
و���س��رك��ة اأوم��اري��ك�����س امل���ح���دودة وهي 
�سة  متخ�سّ اأخ�����رى  اأمل���ان���ّي���ة  ���س��رك��ة 

ب�سناعة بنادق اير�سوفت، 
املرّخ�سة  ب��ن��ادق��ه��م  ع���ر����س  وي���ت���ّم 

والتي حتظى بطلب مرتفع، و�سركة 
�سايربقن وهي �سركة فرن�سّية اأخرى 
�سة ب�سناعة بنادق اير�سوفت  متخ�سّ
املرّخ�سة  ب��ن��ادق��ه��م  ع��ر���س  و���س��ي��ت��م 
اإىل  وا���س��ع��ة،  ب�سعبية  حت��ظ��ى  ال��ت��ي 
اأرمنت�س  ج��ي  اآن��د  ج��ي  �سركة  جانب 
بنادق  لت�سنيع  تايوانّية  �سركة  وهي 
بت�ساميمها  امل���ع���روف���ة  اي��ر���س��وف��ت 
اجل���ّذاب���ة وم���واده���ا ع��ال��ي��ة اجل����ودة ، 
يقدمونه  ما  اأغلب  يتم عر�س  حيث 
م��ن ب��ن��ادق واإك�����س�����س��وارات. واأخ����ًرا، 
اإ�سبانّية  �سركة  وه��ي  نوريكا  �سركة 
�سة ب�سناعة البنادق الهوائّية  متخ�سّ
يف  منتجاتها  بع�س  ع��ر���س  و���س��ي��ت��ّم 

ة. هذه املن�سّ
بت�سليح  ��ة  اخل��ا���سّ ال��رم��اي��ة  ���س��اح��ة 
للرماية  م�����س��ارات   6 ت�����س��ّم  وال���ت���ي 
ب��ا���س��ت��خ��دام ب���ن���ادق اي���ر����س���وف���ت مع 

�سركة  جتربة  برامج  من  ال�ستفادة 
الهدف  ع��ل��ى  ل���الإط���الق  ���س��اي��ربق��ن 
وال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى حت��دي��د �سرعة 

الرامي ودّقته ب�سكٍل م�سبوط.
اأن�����س��ط��ت��ه��ا خالل  وب���احل���دي���ث ع���ن 
" اأن  " ت�سليح  اأو���س��ح��ت  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 
ال�سيد ماتيا تانفوجليو �سيمثل �سركة 
فراتيلي تانفوجليو و�سيكون موجوًدا 
ة مل�ساركة تفا�سيل اأ�سلحة  على املن�سّ
تانفوجليو. اإ�سافة اإىل ذلك �سين�سّم 
وهو  ب��ف��الوم��ر  هاينز  وول���ف  ال�سيد 
رئي�س �سركة اأوراميك�س املحدودة اإىل 

املعر�س ليتحدث عن منتجاتها،  
اأما بخ�سو�س الأن�سطة الرتويجية، 
ة  اخلا�سّ ال��رم��اي��ة  ��ة  م��ن�����سّ ���س��ت�����س��ّم 
ب��ت�����س��ل��ي��ح ج����وائ����ز ي���وم���ّي���ة ل���ك���ل من 
امل���واط���ن���ني وال���واف���دي���ن والأط���ف���ال 
وتتنّوع  ع��اًم��ا.   17 اإىل   7 عمر  م��ن 

من  ت�سليح  م��ن��ت��ج��ات  ب��ني  اجل���وائ���ز 
والإك�س�سوارات.  اي��ر���س��وف��ت  ب��ن��ادق 
ح��ي��ث ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ت��ن��اف�����س حتقيق 
)ي��ت��م ح�ساب  ال��ي��وم  نتيجة يف  اأع��ل��ى 
الدرجات عند ال�ساعة 6:45 م�ساًء( 
ال�ساعة  بحلول  ال��ف��ائ��ز  ا���س��م  ويعلن 
للفائزين  اجلوائز  وت�سّلم  م�ساًء   7

يوميًّا. 
والرت  ك���ارل  �سركة  م��ن  ك��ل  وعملت 
املحدودة و�سركة اأوراميك�س املحدودة 
اآند  ج��ي  و���س��رك��ة  �سايربقن  و���س��رك��ة 
اأرم���ن���ت�������س ع���ل���ى رع����اي����ة بع�س  ج����ي 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  اأن�����س��ط��ة  ج���وائ���ز 
و�سيتّم  والفرو�سية.  لل�سيد  ال��دويل 
معر�س  باأن�سطة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
والفرو�سية  لل�سيد  الدويل  اأبوظبي 
ة ت�سليح للرماية. كما توفر  يف من�سّ
اخل�سومات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت�����س��ل��ي��ح 

زوارها  الأخ��رى لأوائ��ل  والمتيازات 
واأكرثهم فاعلية.

�ستعر�س  اأنها  ت�سليح  �سركة  وقالت 
التي  الذكية  الرماية  مراقبة  �سا�سة 
بور  قن  �سركة  بوا�سطة  اإنتاجها  مّت 
الواقعة يف جنوب كوريا، وهي عبارة 
عن نظام رماية متطّور ودقيق وفّعال 
برجميًّا  ت�سميمه  مت  ال��ت��دري��ب،  يف 
��ا مل��ح��ب��ي ال���رم���اي���ة ولإن���ف���اذ  و���س��ك��ل��يًّ
الع�سكرّية  وال���ت���دري���ب���ات  ال���ق���ان���ون 
ت�سليح بعر�س  �ستقوم  ا. ختاًما،  اأي�سً
الإلكرتويّن  النتائج  ت�سجيل  ن��ظ��ام 

الذي اأنتجته �سركة ميجالينك وهو 
وا�سع  ب�سكل  م�ستخدم  رم��اي��ة  نظام 
ال��دويّل لريا�سة الرماية  يف الحتاد 
الريا�سّية ومرافق  الرماية  ومرافق 
��ة ب��الأ���س��ر احلاكمة  ال��رم��اي��ة اخل��ا���سّ
وُيعدُّ  املتحّدة.  العربّية  الإم���ارات  يف 
الإلكرتويّن  النتائج  ت�سجيل  ن��ظ��ام 
الذي اأنتجته �سركة ميجالينك نظام 
رماية جّيد الت�سميم اإذ اأّنه قد �سّمم 
النظام  ان���دم���اج  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
الربجمّي مع املعّدات بهدف حتديد 
وي�ستخدم  و���س��رع��ت��ه  ال���رام���ي  دّق����ة 

البنادق  النظام بكرثة يف جمال  هذا 
الهوائّية.

تها  من�سّ اأّن  ت�سليح  اأو���س��ح��ت  ك��م��ا   
اأبوظبي  م���ع���ر����س  يف  ال��ت��ك��ن��ي��ك��ّي��ة 
 2022 والفرو�سية  لل�سيد  الدويل 
ت�سكل اإعادة تقدمي ملتجرها اخلا�س 
�ستقدم  اأن��ه��ا  اإذ  ب��ال��ت��ج��زئ��ة.  ب��ال��ب��ي��ع 
ا  اإلكرتونيًّ وم��ت��ج��ًرا  ج��دي��ًدا  ���س��ع��اًرا 
بنادق  منتجات  ي�سم  �سمولية  اأك��رث 
اي��ر���س��وف��ت وب���ن���ادق ه��وائ��ّي��ة وقطع 
خارجّية  وم�����س��ت��ل��زم��ات  ت��ك��ت��ي��ك��ّي��ة 
ومالب�س ريا�سّية تكتيكّية وغرها .

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي حفاًل لتكرمي الأفكار الفائزة عرب من�سة 
"وّياكم"، والتي تعد من�سة رقمية جمتمعية مبتكرة تهدف اإىل تعزيز التفاعل 
املجتمعي واإ�سراك املجتمع يف ح�سر التحديات وت�سميم احللول املبتكرة لها من 
قبل اأفراد املجتمع، حيث مت اطالق املرحلة الأوىل للمن�سة بالتعاون مع مركز 
املجتمعية  امل�ساركة  على  الت�سجيع  وبهدف  خليفة،  مدينة  يف  البلدي  التواجد 
�سيتم تكرمي الأفكار الفائزة ومنح مكافاآت حتفيزية لأ�سحاب تلك الأفكار، هذا 
بالإ�سافة اإىل و�سع خطة عملية لتنفيذ الأفكار التطويرية املقرتحة على اأر�س 

الواقع وذلك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف الإمارة. 
وح�سر حفل التكرمي معايل الدكتور مغر خمي�س اخلييلي، رئي�س دائرة تنمية 
املجتمع يف اأبوظبي؛ و�سعادة املهند�س حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، وعدد 

من كبار امل�سوؤولني.
"بنك  اأفكار تاأهلت للمرحلة النهائية هي؛   9 وقد ت�سمن احلفل الإع��الن عن 
الرفاهية"، الذي يقوم على مبداأ التبادلت الت�سامنية بهدف تعزيز اللقاء بني 
النهائي  للهدف  و�سوًل  ُعملة" جمتمعية،  اإن�ساء   خالل  من  والطلب  العر�س 
يف تعزيز الرفاهية من خالل تقوية ال�سعور بقيمة الذات والدعم الجتماعي؛ 
ال�سن،  لكبار  ا�ستقبال  مركز  وهو  ال�سن"،  لكبار  الرتفيهية  الأن�سطة  و"مركز 
ي��ت��ي��ح ب��ي��ئ��ة داف��ئ��ة وودي����ة ل��ه��م وي��وف��ر جم��م��وع��ة م��ن الأن�����س��ط��ة الجتماعية 
و  املجتمعية؛  منطقتهم  يف  ال�سن  كبار  مل�ساعدة  الدعم  وخ��دم��ات  والرتفيهية 
توفر طاقم اإماراتي متطوع يف امل�ست�سفيات مل�ساعدة كبار ال�سن من املواطنني" 
فهم  عليهم  ي�سهل  مب��ا  م��راج��ع��ات��ه��م  وت�سهيل  ومتابعتهم  اإر���س��اده��م  ب��ه��دف 
وعائالتهم" بهدف احلفاظ  ال�سن  لكبار  احلياة  و"تدريب  الطبية؛  الإر�سادات 
على �سحة كبار ال�سن وعافيتهم وتعزيزها؛ و "مركز جمتمعي" يتيح للمقيمني 
من  اجلميع  لتالقي  م�ساحات  ويوفر  البع�س  بع�سهم  على  والتعرف  اللتقاء 
"تطوير  الأفكار  الهمم والأ�سر كافة، كما ت�سمنت  واأ�سحاب  اأطفال وكبار �سن 
مواقف احلافالت" يف مدينة خليفة"، وهو ُمقرتٌح ي�ستهدف تعزيز نظام النقل 
خليفة  مدينة  داخ��ل  احل��اف��الت  حمطات  ع��دة  حت�سني  على  والرتكيز  احل��ايل 
لتقدمي اخلدمات م�ستدامة ملرتادي احلافالت؛ و"مركز جمتمعي" ل�ست�سافة 

اآخر  ومقرتح  املجتمع"،  اأف��راد  قبل  من  خليفة  مدينة  يف  املجتمعية  الفعاليات 
حول ا�ست�سافة "جل�سات دعم جمتمعية "ب�سكل دوري بقيادة  اأ�سحاب الهمم  من 
اأجل تعزيز الوعي بالفر�س املقدمة لهم ومتكينهم يف املجتمع ؛ وفكرة ترتبط 
الفعاليات  من  العديد  تنفيذ  اإىل  تهدف  والتي  املجتمع"،  "حديقة  باإن�ساء 
اأف��راد جمتمع مدينة خليفة، واأخ��راً فكرة لربنامج  والأن�سطة املختلفة لكافة 
الن�ساط  بزيادة  واملعني  متنوعة  مكافاآت  تقدمي  حول  املدار�س  لطلبة  حتفيزي 

البدين وفقدان الوزن لتحقيق ال�سحة اجل�سدية.
وقال �سعادة املهند�س حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية املجتمع، اأن من�سة 
ذات  التغيرات  املجتمع يف �سناعة  اأف��راد  م�ساركة  تعزيز  يف  �ساهمت  "وياكم" 
للموا�سيع  اأف�سل  فهم  اإىل  والتو�سل  املجتمع  �سوت  نقل  الإيجابي عرب  الأث��ر 
والتحديات املجتمعية، للو�سول اإىل احللول املبتكرة والفعالة، ل�سيما اأن املن�سة 
بني  ال��ت��وازن  مثل  املجتمع  اأف���راد  حياة  ج��ودة  تالم�س  موا�سيع  على  ا�ستملت 
العمل واحلياة، وال�سحة، والقيم الجتماعية والثقافية، والتوا�سل الجتماعي، 

واخلدمات الجتماعية واملجتمعية، والرفاهية الذاتية. 
الفائزة  الدائرة �ستعمل على تقدمي الدعم الالزم لالأفكار  اأن  واأ�ساف �سعادته 
الواقع  اأر���س  على  تنفيذها  على  العمل  خ��الل  وذل��ك من  املبتكرة  احللول  ذات 
يف  والثالث  واخلا�س  والجتماعي  احلكومي  القطاع  يف  ال�سركاء  مع  بالتعاون 
اأفراد املجتمع، حيث  �سبيل حتقيق روؤيتنا املتمثلة يف توفر حياة كرمية لكافة 

اإننا على دراية باأن امل�سوؤولية املجتمعية تعد بداية ملعاجلة التحديات املختلفة.
الر�سد  ل��ق��ط��اع  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��و���س��ن��ي،  �سيخة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
حلول  اإي��ج��اد  "وياكم" اإىل  من�سة  خ��الل  م��ن  "نهدف  الجتماعي:  والب��ت��ك��ار 
ُمبتكرة للتحديات املجتمعية اعتماداً على اإ�سهامات اأفراد املجتمع. وتعك�س هذه 
املن�سة حر�سنا على اإ�سراك املُجتمع يف عملية التغير الإيجابي املطلوب، ودعم 
مقرتحاتهم باعتبارها ركائز لبناء حلول فعالة ملختلف التحديات املجتمعية، يف 
�سبيل تعزيز جودة حياة الأفراد من كافة النواحي، مبا يف ذلك العمل وال�سحة 

والتوا�سل املُجتمعي واخلدمات الجتماعية."
فكرة   17 منها  فكرة   117 "وياكم"  من�سة  "ا�ستقبلت  احلو�سني:  واأ�سافت 
فكرة  و25  واحل��ي��اة،  العمل  بني  ال��ت��وازن  ح��ول  تتمحور  فكرة  و14  لالإ�سكان، 
تتعلق بالرفاه الذاتي، و11 فكرة ُتعنى بالأمن وال�سالمة، و50 فكرة للتوا�سل 

تنفيذ  املجتمع. و�سيتم  74 فكرة ملرحلة ت�سويت  اختيار  الجتماعي، حيث مت 
الجتماعي،  القطاع  �سمن  املعنيني  قبل  الأوائ��ل من  الثالثة  املت�سابقني  اأفكار 

و�سيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين الثالثة الأوائل".
من جهته اأعرب �سعادة املهند�س خلفان النعيمي املدير التنفيذي لقطاع عمليات 
البلديات الفرعية يف بلدية مدينة اأبوظبي: عن �سعادته بنجاح املرحلة الأوىل 
من من�سة وياكم يف مدينة خليفة، والتي �ساهمت يف ا�ستقطاب اآراء واحتياجات 
اأفراد املجتمع والتي مت اأخذها بعني العتبار واختيار الفائزين الثالثة الأوائل 
بالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع، اإىل جانب العمل على درا�سة كافة الأفكار التي 

مت تقدميها عرب املن�سة.
م�سرة  تدعم  حلول  ابتكار  يف  اأي�ساً  �ساهمت  وياكم  من�سة  اأن  �سعادته  واأو�سح 
لبناء مزيد من  قوياً  تعد ج�سراً  اأنها  كما  والتطوير يف مدينة خليفة  التنمية 
الداعية  التوا�سل والتعاون مع املجتمع لتحقيق روؤية قيادتنا احلكيمة  روابط 
با�ستمرار اإىل اأهمية الرتقاء بجودة حياة اأفراد املجتمع وتوفر كل ما من �ساأنه 

اإ�سعادهم، وحتقيق رفاهيتهم وتطلعاتهم.
ملختلف  فعالة  حلول  اق���رتاح  اإمكانية  املجتمع  لأف���راد  "وًياكم"  من�سة  وتتيح 
�سعادة  وت��ع��زي��ز  الأف����راد  ح��ي��اة  ب��ج��ودة  الرت��ق��اء  ب��ه��دف  املجتمعية،  ال�سعوبات 
ورفاهية املُجتمع. وتتوىل جلنة من خرباء القطاع الجتماعي مراجعة الأفكار 
للتحديات  كحلول  عملياً  تطبيقها  قابلية  مدى  وتقييم  مة،  املُقدَّ والطروحات 

املُجتمعية. 
وكرم معايل رئي�س الدائرة امل�ساركني الفائزين يف املراكز الثالث، ونالت املركز 
الأول د. باتري�سيا فيدالغو، عن فكرة م�سروع بنك الرفاهية، والذي يعترب بنك 
افرتا�سي تو�سع فيه �ساعات املتطوعني على �سكل عمالت جمتمعية افرتا�سية 
ميكن �سرفها للمتطوع، اأما املركز الثاين، فقد ا�ستحقته �سوزان �سفا، عن فكرة 
م�سروع حتفيز ومكافاأة طلبة املدار�س والطاقم التعليمي ممن يحققون زيادة يف 
النهدي،  �سارة عبداهلل  الثالث  املركز  البدنية، وح�سلت على  الأن�سطة  ممار�سة 

عن فكرة م�سروع طاقم اماراتي متطوع يف امل�ست�سفيات.
اجلدير ذكره اأنه �سيتم قيا�س مدى فعالية مبادرة وياكم ودرا�سة اإمكانية التو�سع 
فيها يف امل�ستقبل القريب ليتم تطبيقها على خمتلف مناطق الإمارة وفق اخلطة 

التنفيذية التي �سيتم اعتمادها يف مرحلة لحقة.

•• عجمان -وام:

"�سندوق الأرامل"  اأطلقت جمعية الإح�سان اخلرية، مبادرة 
الكرمية  احل��ي��اة  حتقيق  بهدف  امللهمة"  "الأ�سر  �سعار  حت��ت 
الأ�سا�سية  واحتياجاتهن  متطلباتهن  تلبية  خ��الل  م��ن  لهن 
اطالق  ج��اء  املعي�سة.  ظ���روف  على  ولإع��ان��ت��ه��ن  وال�����س��روري��ة 
الدكتور  ال�سيخ  بح�سور  نظمته اجلمعية  املبادرة خالل حفل 
التنفيذي  الرئي�س  النعيمي  را���س��د  ب��ن  علي  ب��ن  العزيز  عبد 
للجمعية والدكتور حقي اإ�سماعيل املدير التنفيذي وعدد من 

املح�سنني والأرامل ورواد التوا�سل الجتماعي.
اأهم  ع��ن  وثائقي  فيلم  ا�ستعرا�س  الط���الق  حفل  خ��الل  ومت 

حزمة  ت�سمن  وال����ذي  اخل��ري��ة  الإح�����س��ان  جمعية  اإجن�����ازات 
منذ  اجلمعية  تتبناها  ال��ت��ى  واخل��ري��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اري��ع 

ن�ساأتها.
واأكد ال�سيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي يف كلمته يف 
الح�سان  ياأتي �سمن جهود جمعية  املبادرة  اأن اطالق  احلفل 
اخلرية الرامية اىل تر�سيخ مفاهيم العمل الإن�ساين امل�ستمد 
من املوروث الثقايف للمجتمع ولتعزيز طريق اجلمعية الدوؤوب 

يف تنمية م�ساريعها ومديد و امل�ساعدة للفئات املحتاجة.
اإىل  وحتويلها  ال�سلبية  امل�سميات  تغير  ���س��رورة  على  و���س��دد 
والداعم  الأول،  املربي  هي  الأم  اأن  اإىل  م�سراً  ملهمة،  األقاب 
احل��ق��ي��ق��ي ل�����س��ن��اع��ة ال���رج���ال وال��ن�����س��اء، م�����س��ت��ن��داً يف حديثه 

واملبدعني  العلماء  من  لعدد  امللهمة  والق�س�س  ال��رتاث  على 
واملخرتعني الذين اأثروا يف الب�سرية ومدوها باملعرفة والعلم 
والزدهار  التقدم  ه��ذا  وراء  ال�سبب  ك��ان  والخ��رتاع��ات، حيث 
بتقدمهم  والعتناء  اأبنائها  لرتبية  حياتها  �سخرت  التي  الأم 

ومتيزهم.
من جانبه اأكد الدكتور حقي اإ�سماعيل، اأن املبادرة تاأتي �سمن 
وت�ستهدف  اجلمعية،  تنتهجها  التي  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
اإجمالية مليون  بقيمة  اأ�سرة ملهمة   350 من اطالقها دعم 
و�سبعمائة األف درهم من الأ�سر املكفولة للجمعية والتي جتاوز 
الكرمية  احلياة  حتقيق  بهدف  وذل��ك  اأ���س��رة،   7000 عددها 
لهذه الفئة من املجتمع، خا�سة التي فقدت ال�سند واملعيل لها،

»الإح�شان اخلريية« تطلق مبادرة »�شندوق الأرامل«

يف اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022  

ت�شليح الإماراتية تعر�س اأ�شلحة نارّية لال�شتخدامات 
الريا�شية والدفاعية وبنادق اأوتوماتيكية وبنادق اير�شوفت

�ساهمت يف نقل �سوت املجتمع

دائرة تنمية املجتمع تنظم حفاًل لتكرمي الأفكار الفائزة عرب من�شة )وّياكم(

•• اأبوظبي - وام: 

ر�سخ معر�س اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية مكانته كاأحد اأجنح الأحداث والفعاليات 
جت�سيدا للرتاث املادي ل�سعب الإمارات و�سعوب املنطقة ب�سكل عام.

النطالقة  ���س��ارة  اأم�����س  ال�19  دورت���ه  فعاليات  انطلقت  ال���ذي  امل��ع��ر���س  وب���ات 
ممار�سة  وب��دء  املنطقة  يف  املناخية  الأج���واء  وحت�سن  ال�ستاء  ملو�سم  احلقيقية 
التخييم،  مو�سم  وبداية  "القن�س"  مو�سم  واأهمها  الرتاثية  الريا�سات  اأغلب 
الرتاث  بجوانب  املرتبطة  والعرو�س  الفعاليات  من  طويلة  قائمة  اإىل  اإ�سافة 
البيئات احلقيقية  املعر�س زواره يف رحلة يحاكي فيها  املادي للمنطقة. وينقل 
بال�سقور  ال�سيد  ه��واة  فالبداية مع  املنطقة،  امل��ادي يف  ال��رتاث  لأغلب مظاهر 
والذين يعدون املعر�س الإعالن الأول لبدء مو�سم القن�س ال�سنوي، فيما يعتربه 
املنتجات  اأبرز  لعر�س  �سمولية  الأكرث  املن�سة  التخييم  الرتحال ورحالت  هواة 
بعر�س  لال�ستمتاع  زواره  املعر�س  يدعو  فيما  بالتخييم،  املرتبطة  والبتكارات 

اخليول  وم��زادات  العربي،  ال�سلوقي  جمال  وم�سابقة  امل�سّوق،  املو�سيقي  اخليل 
الإمارات  ُتقدمها جمعية  التي  اإ�سافة لعرو�س جمال اخليل  العربية،  والهجن 
الهجن وركوب  �سباق  مل�ساهدة عرو�س  املعر�س فر�سة  العربية. ويتيح  للخيول 
اجلمال والرماية بالقو�س وال�سهم اأثناء ركوب اجلمال، فيما يقدم لزواره فر�سة 
جتربة ركوب الهجن بهدف منحهم متعة اكت�ساف بع�س مالمح احلياة قدمياً يف 
دولة الإمارات، فيما يوفر املعر�س فر�سة للتعرف على عدد من الألعاب ال�سعبية 

مثل »لعبة "القبة"،"امل�سطاع" و"لعبة الكرابي".
و�ساهم معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية منذ انطالقه يف عام 2003 
يف و�سع اأبوظبي بقوة على خريطة املعار�س الدولية املتخ�س�سة يف تعزيز الوعي 
باأهمية �سون البيئة وال�سيد املُ�ستدام واملحافظة على الرتاث والتقاليد الأ�سيلة 
األف زائر،  املرتبطة بهما. اإذ بلغ عدد زواره منذ عام 2003 نحو مليون و750 
فيما �سهدت دورته الأخرة /اأبوظبي 2021/ زيارة اأكرث من 105 اآلف زائر 
من 120 جن�سية. وانطلقت اليوم فعاليات الدورة ال� 19 من معر�س اأبوظبي 

اأّيام  �سبعة  م��دى  على  الثانية  للمرة  تقام  وال��ت��ي  والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل 
متوا�سلة، ومب�ساركة ما يزيد على 900 �سركة وعالمة جتارية من 58 دولة 
مبا يعك�س الإقبال اجلماهري املُتزايد، وُيلّبي توقعات ع�ّساق ال�سقارة وال�سيد 
والفرو�سية والرتاث يف خمتلف اأنحاء العامل، وي�ستجيب لطموحات العار�سني 

يف القطاعات ال�11 التي ُت�سّكل احلدث وتر�سمه.
وي�سهم املعر�س يف حماية الرتاث الإماراتي والإن�ساين وتكري�سه يف نفو�س اأفراد 
املجتمع حيث ال�ستعرا�سات ال�ستثنائية للطيور اجلارحة، وال�سلوقي، والكالب 
البولي�سية، واخليول، والإبل، والعديد من احليوانات التي ل مُيكن ُم�ساهدتها 
اإل يف املعر�س عرب �سبعة اأيام من املغامرة واملرح والعرو�س النادرة التي مُيكن 

للجميع ال�ستمتاع بها عن ُقرب، بل واملُ�ساركة بها.
وي�سهد املعر�س �سنويا جمموعة من املزادات الفريدة من نوعها لالإبل وال�سقور 
وللخيول، ومن اأبرز تلك املزادات مزاد الهجن العربية الذي يعر�س �سغار الإبل 
من الذكور والإناث املُنحدرة من اأف�سل ال�ساللت، والتي متتلك القدرة لُت�سبح 

ُمناف�سة قوية يف �سباقات الهجن، حيث يتناف��س املُزايدون من مالك الهجن من 
جميع اأنحاء العامل على اقتنائها. ويطلق املعر�س هذا العام ن�سخة مميزة من 
مزاد ال�سقور التناف�سي الذي يهدف لدعم وت�سجيع اإنتاج اأجود ال�سقور املُكاثرة 
لل�سيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  »م���زاد  تنظيم  املعر�س  ي�سهد  كما  الأ���س��ر،  يف 
والفرو�سية 2022 للخيول العربية- �سباقات ال�سرعة«، حيث �سيتم عر�س من 
20 اإىل 30 خياًل تقريباً ليجري املُزايدة عليها من قبل مربي ومالك اخليل 
 ./flat race/ العربية واملُهتّمني باقتناء خيل من نخبة خيول �سباقات ال�سرعة
والثقافية  والفنية  الرتاثية  امل�سابقات  م��ن  جمموعة  �سنويا  املعر�س  وينظم 
اأف�سل �سيارة  25 فرعاً وفئة منها م�سابقة  �سة والتي ت�سمل هذا العام  املُتخ�سّ
�سة لرحالت ال�سيد وم�سابقة اأجمل ال�سقور املُكاثرة يف الأ�سر وم�سابقة  خم�سّ
"ا�ستدامة  اجلديدة  ال��دورة  ثيمة  عن  ُتعرّب  التي  الفوتوغرافية  ال�سور  اأجمل 
وتراث.. بروٍح ُمتجّددة" وم�سابقة اأجمل / اأف�سل برقع لل�سقور وم�سابقة اأف�سل 

جُم�ّسمات امل�سغولت الرتاثية اخلا�سة بق�سم احلرف اليدوية.

معر�س ال�شيد والفرو�شية .. اأبوظبي ت�شتدعي تراث املنطقة .. وتلهم ال�شقارة بـ�شارة البداية

»اخلارجية« تت�شلم الرباءة 
القن�شلية لقن�شل عام الدمنارك

•• دبي - وام:

اخلارجية  وزارة  مكتب  مدير  مكتوم  اآل  بطي  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سعادة  ت�سلم 
نيل�سن،  �ستني  لر����س  ل�سعادة  القن�سلية  ال����رباءة  دب��ي  يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال�سمالية وذل��ك مبقر مكتب  الدمنارك يف دبي والإم���ارات  قن�سل عام مملكة 
الوزارة بدبي. ورحب �سعادته بالقن�سل العام مبنا�سبة تعيينه واأ�ساد بالعالقات 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  وال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال��ت��ج��اري��ة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 

ال�سديقني، متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

»مترين«تعر�س �شكني �شيد بقيمة 150 األف درهم
•• اأبوظبي -وام:

ال�سيد  �سكاكني  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  الإماراتية"  "مترين  �سركة  عر�ست 
املتخ�س�س  ريفردي  بير  الفرن�سي  امل�سمم  ت�سميم  من  ال�سقر"  "خنجر 
ب�سناعة ال�سكاكني الفنية واحلا�سل على تكرمي من وزارة الثقافة الفرن�سية 
يف 2004 ملهارته احلرفية. واأو�سح حممد الأمري املدير التنفيذي ل�سركة 
الفرن�سي  الفنان  قبل  من  ت�سميمها  طلب  مت  ال�سكني  اأّن  الإماراتية  مترين 
اأبوظبي لل�سيد مّت عر�س  ال��دورة من معر�س  اأرب��ع �سنوات وخالل هذه  منذ 
القدمية  التقنيات  با�ستخدام  اأ�سهر  خم�سة  اإجن��ازه��ا  ا�ستغرق  التي  القطعة 
ومّت  �سفراته  الذي يحرك  املعدين  الأرابي�سك  الدم�سقي وذخرة من  لل�سلب 
اأن  اإىل  نحت ال�سقور والنجوم على جوهر ال�سكني مب�ستوى دقة عال. واأ�سار 
مقب�س ال�سكني �سنع من مواد ثمينة مثل عاج املاموث مع تركيبات م�سبوكة 

ف�سية منحوتة يدوًيا.
ُيعّد فر�سة  اأن ال�سكني هي ن�سخة واح��دة لذلك ف��اإّن اقتنائها  واأك��د الأم��ري 
لهواة ال�سيد لأنها تعترب مبثابة حتفة فنية منوها بان ثمنها يقدر ب 150 
األف درهم . ومبنا�سبة م�ساركة "مترين" يف الدورة ال� 20 من معر�س اأبوظبي 
ال�سيد من  اإط���الق من���اذج ج��دي��دة م��ن �سكاكني  الأم����ري ع��ن  اأع��ل��ن  لل�سيد 
املعادن وتتنا�سب مع هواة  اأن��واع  اأجود  "مترين" م�سنوعة من  ت�سميم �سركة 

ال�سيد ورحالت الرب ومبا يتنا�سب مع ال�سوق املحلية يف الإمارات.

06

اأخبـار الإمـارات



الثالثاء   27  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13657  
Tuesday    27    September    2022   -  Issue No   13657

07

اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق رم�صان عطا

العا�سمة  ف�����ى  اأم�����������س  ان���ط���ل���ق���ت 
الإمارتية اأبوظبى، فعاليات الدورة 
ال� 19 من املعر�س الدويل لل�سيد 
والفرو�سية ، مب�ساركة ما يزيد عن 
من  جتارية  وعالمة  �سركة   900
تزيد عن  على م�ساحة  دول��ة،   58
من  بتنظيم  مربع،  مرت  األف   60
الإم���ارات، وتتوا�سل  ن��ادي �سقاري 
اأك��ت��وب��ر، حتت   2 ح��ت��ى   الفعاليات 
رع��اي��ة ال�سيخ ح��م��دان ب��ن زاي��د اآل 
ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
�سقاري  ن������ادي  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة، 
الإمارات ،،واأ�سحى معر�س اأبوظبي 
ة  من�سّ والفرو�سية  لل�سيد  الدويل 
واملبادرات  الأع���م���ال  ل��دع��م  ع��امل��ي��ة 
الوطنية والعاملية يف جمال ال�سيد 
 "18" ال�  ال��دورة  ومّثلت  املُ�ستدام، 
ر�سالة  ل��ت��ع��زي��ز  حم���وري���ة  ن��ق��ط��ة 
املعر�س احل�سارية يف �سون الرتاث 

الثقايف والرتويج له.
ماجد  معايل  اأك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
علي املن�سوري رئي�س اللجنة العليا 
املنظمة الأمني العام لنادي �سّقاري 

الإمارات، 
ل��ل�����س��ي��د ل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  اأّن 
دولياً  ملتقى  ك��ون��ه  ع��ل��ى  يقت�سر 
واأ�سلحتها  ال�سيد  اأدوات  ملُنتجي 
وامل���ه���ت���م���ني ب����ال����رح����الت ال���ربي���ة 
بال�سقارة  وامل���ول���ع���ني  وال��ب��ح��ري��ة 
ي�ست�سيف  واإمن�������ا  وال���ف���رو����س���ي���ة، 
ُم�����س��ارك��ات احلرفيني  ال��ع��دي��د م��ن 
املُ���ن�������س���ج���م���ة م����ع ج����وه����ر احل����دث 
التاريخ  جُت�ّسد  والتي  وم�سمونه، 
القدمية،  البيئة  وال��رتاث وحُتاكي 
والتقاليد  ال��ع��ادات  م��ن  وُم�ستمدة 
الإم������������ارات،  الأ�����س����ي����ل����ة يف دول��������ة 
ا�ستدامة  ���س��م��ان  يف  ُي�����س��اه��م  مب���ا 
ال�سناعات اليدوية والرتويج لها.  

الدويل  اأبوظبي  معر�س  وا�ستطاع 
ي�سع  اأن  وال���ف���رو����س���ي���ة  ل��ل�����س��ي��د 
الفعاليات  خ��ارط��ة  على  الإم�����ارات 
الرتاثية و�سناعة املعار�س العاملية 
كربى  ي��ج��م��ع  واأن  �����س��ة،  املُ��ت��خ�����سّ
يف  وال�سركات  التجارية  العالمات 
موقع  اأر���س  على  الغنّية  قطاعاته 
واح����د ل��ت��ب��ادل امل���ع���ارف واخل����ربات 
واإط�������������الق م����ن����ت����ج����ات وخ�����دم�����ات 
ج��دي��دة وت��و���س��ي��ع الأع���م���ال، وعقد 
العمالء  التجارية ولقاء  ال�سفقات 
ال�سناعة  يف  ال��ب��ارزة  وال�سخ�سيات 

وجهاً لوجه. 
اأبوظبي  معر�س  وي�ستقطب  كما 
الدويل لل�سيد والفرو�سية، ر�ّسامني 
وم�سورين  ت�����س��ك��ي��ل��ي��ني  وف���ن���ان���ني 
فوتوغرافيني وخطاطني ونّحاتني، 
اإ����س���اف���ة ل�����دور ع���ر����س ف��ن��ي��ة، من 
داخ��ل وخ��ارج الإم����ارات، داأب���وا على 
عالية  بحرفية  اإبداعاتهم  تقدمي 
الفنية،  املدار�س  خمتلف  عن  ُتعرّب 
والع�سرية،  والتجريدية  الواقعية 
البيئات  وتتمحور موا�سيعها حول 
والرتاث  والبحرية،  ال�سحراوية 
الأ�سيل، وال�سيد، �سوؤونه و�سجونه، 

ومبختلف اأنواعه.  
املعر�س م��ن خ��الل قطاع  وي��ه��دف 
اليدوية" �سمن  واحلرف  "الفنون 
11 قطاعاً غنّياً ُت�سّكل احلدث، اإىل 
لالإبداع  للفنانني  ات  من�سّ تهيئة 
والب�����ت�����ك�����ار وع�����ر������س جت���ارب���ه���م، 
وت��وظ��ي��ف ال��ف��ن��ون مب���ا ُي���ع���زز من 
جمالية  من  ويزيد  الثقايف  التنوع 
للمعر�س  والفني  الب�سري  الُبعد 
����د الأع����م����ال  وف���ع���ال���ي���ات���ه. وجُت���������سّ

املُ�ساركة جانباً من خربات الفنانني 
املختلفة،  وم��دار���س��ه��م  املُعا�سرين 
وجتاربهم الثقافية والفنية الرثية 
فريدة  لوحة  املعر�س  جتعل  التي 
الفن  ُع�ّساق  ت�ستقطب  نوعها  م��ن 

والزوار من خمتلف الهتمامات. 
واأو����س���ح ع��م��ر ف�����وؤاد اأح���م���د مدير 
ال����دويل لل�سيد  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 

والفرو�سية 
اأّن����ه م��ن ب��ني م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 150 
هناك  املعر�س،  اأي��ام  خ��الل  فعالية 
ُتنا�سب  التي  الأن�سطة  من  الكثر 
الأطفال  خ��ا���س  وب�����س��ك��ل  اجل��م��ي��ع 
وكافة اأفراد العائلة، منها: فعاليات 
»توا�سل مع الطبيعة واحليوانات«، 
العرو�س،  �ساحة  يف  فعالية  و60 
ال�ستثنائية  ال�ستعرا�سات  ت�سمل 
ال�سيد  وك���الب  اجل��ارح��ة  للطيور 
وال����ك����الب ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة واخل���ي���ول 
احليوانات  م��ن  وال��ع��دي��د  والإب�����ل، 
ُم�����س��اه��دت��ه��ا اإل يف  ال��ت��ي ل مُي��ك��ن 
�ساحة  يف  وُت����ق����ام  ك���م���ا  امل���ع���ر����س، 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��رو���س 
ُم�سابقة  ُم��ق��ّدم��ت��ه��ا  يف  ال�����س��ائ��ق��ة 
ومزادات  العربي،  ال�سلوقي  جمال 
اخليول العربية، ال�سقور، والهجن 

العربية.
العام  ط��رح  املعر�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
التذاكر  من  متعددة  فئات  احل��ايل 
25 دره��م��اً قيمة تذكرة  ت��ب��داأ م��ن 
 75 وحتى  الواحد  لليوم  الدخول 
لالأيام  ال���دخ���ول  ل��ب��ط��اق��ة  دره���م���اً 
واأ�سحاب  الأطفال  وفئات  ال�سبعة، 
دخول  ميكنهم  ال�سن  وكبار  الهمم 
العام  دورة  وُت��ق��ام  جم��ان��اً،  املعر�س 
بتنظيم من  امل��ع��ر���س  م��ن  احل���ايل 
وبرعاية  الإم����ارات،  �سقاري  ن��ادي 
ر�سمية من هيئة البيئة - اأبوظبي، 
على  للحفاظ  ال����دويل  ال�����س��ن��دوق 
الوطني  اأبوظبي  مركز  احل��ب��ارى، 
ل��ل��م��ع��ار���س ح��ي��ث ُي���ق���ام احل����دث، 
وراع������ي ال���ق���ط���اع ���س��رك��ة ك���اراك���ال 
�سركة  الف�سي  ال��راع��ي  ال��دول��ي��ة، 
»ك��ي��و« ل��ل��ع��ق��ارات، و���س��رك��اء تعزيز 

اأكادميية  م���ن  ك���ل  ال�����زوار  جت��رب��ة 
للريا�سة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
ال���ن�������س���ائ���ي���ة، �����س����رك����ة ب����ولري���������س 
�سة،  املُتخ�سّ الريا�سية  ل��ل��ُم��ع��ّدات 
وجمموعة العربة الفاخرة، وراعي 
»�سمارت  �سركة  من  كل  الفعاليات 
امللكية«،  »اخليمة  و�سركة  ديزاين« 
اأر  »اإي��ه  ال�سيارات  �سناعة  و�سريك 
ب��ي الإم����ارات«، وب��دع��م م��ن �سرطة 
وغرفة  الداخلية  ووزارة  اأبوظبي 
جت����ارة و���س��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي ون���ادي 

تراث الإمارات.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك�������د حم���م���د اأح���م���د 
جلمعية  ال����ع����ام  امل����دي����ر  احل����رب����ي 
الإم���������ارات ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة اأن 
تنفيذاً  ت���اأت���ي  اجل��م��ع��ي��ة  م�����س��ارك��ة 
لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، رئي�س 
ومبتابعة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
من ال�سيخ زايد بن حمد اآل نهيان 
نائب رئي�س اجلمعية، وتهدف لرفع 

قدرات وتثقيف املالك واملربني.
اجلمعية  ع���الق���ة  اأن  اإىل  اأ�����س����ار 
ب��امل��ع��ر���س ق���دمي���ة، ح��ي��ث حتر�س 
دائ����م����ا ع���ل���ى ال����ت����واج����د ف���ي���ه منذ 
هذه  يف  امل�����س��ارك��ة  واأن  ان��ط��الق��ت��ه، 
من  العديد  على  ت�ستمل  الن�سخة 
بهدف  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  امل���ح���ا����س���رات 
تاأهيل ورفع قدرات املالك واملربني 
اخل���ي���ل  جم��������ال  يف  وت���ث���ق���ي���ف���ه���م 

العربية.
على  حتر�س  اجلمعية  اأن  واأو���س��ح 

امل�ساهمة  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  ت��وف��ر 
جمال  بطولت  وترقية  تطوير  يف 
اخليل العربية من جميع النواحي 
اج����راءات  ب��ك��اف��ة  املتعلقة  ال��ف��ن��ي��ة، 
امل�ساركة والت�سجيل، بالإ�سافة اىل 

�سحة ورفاهية اخليل.
�سهدت  الن�سخة  ه���ذه  اأن  واأ����س���اف 
اإ�����س����اف����ة ف�����ق�����رات ج�����دي�����دة وه���ي 
العار�سني  عرو�س اخليل بوا�سطة 
املواطنني بالزي الإماراتي، وكذلك 
تخ�سي�س م�ساحة للمالك لعر�س 

اإجنازاتهم.
واخ����ت����ت����م احل�����رب�����ي ح���دي���ث���ه ب���ان 
اجلمعية تهدف من خالل املعر�س 
ترجمة اجلهود الكبرة التي تبذلها 
العربية  ال��دول��ة يف خ��دم��ة اخل��ي��ل 
هذا  بحفظ  واه��ت��م��ام��ه��ا  الأ���س��ي��ل��ة 
وتعريف  الأ�سيل،  العربي  ال��رتاث 
اخليل  واأه����م����ي����ة  ب��ق��ي��م��ة  ال����ع����امل 

العربية
الرئي�س  ال���ع���ام���ري،  ح��م��د  وق�����ال 
التنفيذي ل�سركة كاراكال: »حققت 
"كاراكال" تقدماً كبراً يف ال�سنوات 
تقدمي  ����س���ع���ي���د  ع����ل����ى  الأخ�����������رة 
دق��ي��ق��ة وموثوقة  ���س��غ��رة  اأ���س��ل��ح��ة 
الإماراتية  ال�سوق  الأداء يف  وعالية 
تطبيق  خ�����الل  ف���م���ن  وخ����ارج����ه����ا، 

مبادرات ال�سناعة 4.0 
جانب  اإىل  الإمارات"  يف  و"ا�سنع 
متكنت  البتكارية،  العقلية  توافر 
جمموعة  اإن���ت���اج  م���ن  "كاراكال" 
النارية  الأ����س���ل���ح���ة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
يف  املناف�سة  على  ال��ق��ادرة  املتقدمة 

ال�سوق الدولية لالأ�سلحة ال�سغرة 
ب��ف�����س��ل ت�����س��م��ي��م��ات��ه��ا ال���ف���ري���دة 
والرائدة يف هذه ال�سناعة. فخورون 
بعر�س املنتجات الإماراتية املناف�سة 

عاملياً اأمام اجلمهور هذا العام. 
ال�سيد  ب�����ن�����ادق  ع����ر�����س  اأ�����س����ب����ح 
املعر�س  خ��الل  خ�سي�ساً  امل�سممة 
ال�سنوات  مدى  على  تقاليدنا  اأح��د 
�سعار  على  وب��ن��اًء  املا�سية.  القليلة 
وال�����رتاث  "ال�ستدامة  امل���ع���ر����س 
�سنع  اخ���رتن���ا  متجدد"،  ط���م���وح 
فريدة  اإم��ارات��ي��ة  ت�ساميم  ث��الث��ة 
وتطلعات  ت������راث  مت����ام����اً  ت��ع��ك�����س 

دولتنا.
جمموعتها  »م����رك����ل«  وت���ع���ر����س 
م������ن ب������ن������ادق ال���������س����ي����د وث����الث����ة 
اإ�سدارات خا�سة من بنادق ال�سيد 
اأعمال  مع  املخ�س�سة   HELIX
املعامل  اأ�سهر  م��ن  م�ستوحاة  فنية 
واحل��ي��اة ال��ربي��ة يف الإم������ارات.. يف 
اأ�سلحة »ليوا« بندقية  حني تعر�س 
ال�سيد  Chayeh Z20  بثالثة 
جمموعة  »ل��ه��ب«  وتعر�س   ، اأن���واع 
العيار  ذات  ال��ذخ��ائ��ر  م��ن  متنوعة 

ال�سغر. 
الرئي�س  امل��ط��رو���س��ي  ���س��امل  وق����ال 
التنفيذي ل�سركة ت�سليح الإماراتية 
: اإن امل�ساركة يف هذا احلدث تكت�سب 
اأهمية كبرة، نظراً للمكانة املحلية 
يحظى  التي  والعاملية،  والإقليمية 

بها املعر�س.
تفا�سيل  ع���ن  امل��ط��رو���س��ي  وك�����س��ف 
معر�س  يف  )ت�����س��ل��ي��ح(،  م�����س��ارك��ة 

اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
وذلك   ،ADIHEX( 2022(
متميزة،  م��ن�����س��ات  ث�����الث  ���س��م��ن 
والتي  ت�����س��ل��ي��ح:  ��ة  م��ن�����سّ اأول�����ه�����ا، 
لالأ�سلحة  املُ�����س��ّن��ع  �سريكها  ت�����س��ّم 
النارّية، �سركة فراتيلي تانفوجليو 
اأ�سلحتهم  تعر�س  الإيطالّية، حيث 
انت�ساراً  الأك����رث  ال��ي��دوي��ة  ال��ن��اري��ة 
والريا�سية،  الدفاعّية  املجالت  يف 
تعر�س  ك��م��ا  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  وح���ت���ى 
الأوتوماتيكية  ال���ب���ن���ادق  اأ���س��ل��ح��ة 

اخلا�سة ب�سركة تانفوجليو.
التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  واأو��������س�������ح 
بنادقهم  عر�س  يتم  اأن��ه  لل�سركة، 
امل��رخ�����س��ة، وال���ت���ي حت��ظ��ى بطلب 
وهي  �سايربجن،  و���س��رك��ة  م��رت��ف��ع، 
�سة  متخ�سّ اأخ��رى  فرن�سّية  �سركة 
ويتم  الإير�سوفت،  اأ�سلحة  ب�سناعة 
امل��رخ�����س��ة التي  ب��ن��ادق��ه��م  ع���ر����س 
جانب  اإىل  وا�سعة،  ب�سعبية  حتظى 
اأرمنت�س، وهي  اآن��د جي  �سركة جي 
اأ�سلحة  لت�سنيع  ت��اي��وان��ّي��ة  ���س��رك��ة 
بت�ساميمها  املعروفة  الإير�سوفت، 
اجلودة،  عالية  وم��واده��ا  اجل��ّذاب��ة 
وي��ع��ر���س اأغ��ل��ب م��ا ي��ق��دم��ون��ه من 
و عر�س  واأك�������س�������س���وارات.  اأ���س��ل��ح��ة 
ن����وري����ك����ا، وهي  ����س���رك���ة  م���ن���ت���ج���ات 
�سركة اإ�سبانية متخ�س�سة ب�سناعة 

البنادق الهوائية يف هذه املن�سة.
وقال وليد يو�سف، مدير عام �سركة 

الإمارات": بي  اآر  "اإيه 
اآر بي  اإي�����ه  ب���ني  ال�������س���راك���ة  ل��ع��ب��ت 
الدويل لل�سيد  الإم��ارات واملعر�س 

وال��ف��رو���س��ي��ة ع��ل��ى م���دى اأك���رث من 
عقد، دوراً بارزاً يف جمع ال�سغوفني 
املغامرة حتت �سقف واحد،  وع�ساق 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  اإ���س��اف��ة 
العريقة  الرتاثية  التقاليد  اأهمية 
ال��ت��ي ت��ن��ف��رد ب��ه��ا دول����ة الإم������ارات. 
من�سة  ي�سكل  امل��ع��ر���س  اأن  ونعترب 
ال��ت��زام��ن��ا بحماية  لإب�����راز  م��ث��ال��ي��ة 
ال����رتاث ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم�����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وت���ع���زي���زه مبا 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
الر�سيدة. ونتطلع مرة جديدة هذا 
العام اإىل اللقاء مع جمتمع الطرق 
املنطقة  ال��ن��م��و يف  ���س��ري��ع  ال���وع���رة 
منتجاتنا،  اأح������دث  وا����س���ت���ع���را����س 
مبا  امل��ع��ر���س،  ح��ي��ال  بثقة  ونتطلع 
ال����زوار،  م��ع  ت��ف��اع��ل  م��ن  �سيقدمه 
وُي�سهم يف تعزيز فر�س منو ال�سركة 
وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا ب��ال��ت��وا���س��ل مع 

قاعدة اأو�سع من العمالء.
واأعربت الدكتورة ليزبيث اأرنرت�س، 
كاي  اأكادميية  يف  العمليات  مديرة 
ناين العاملية، عن �سعادتها بامل�ساركة 
يف معر�س اأبو ظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية، موؤكده التزام ال�سركة 
بتوفر وحدات خا�سة من الكالب 
اأعلى  وف�����ق  امل����درب����ة  ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة 
وعربت  ال��دول��ي��ة.  الأم����ان  معاير 
ناين  ك���اي  م�����س��ارك��ة  اأن  ثقتها  ع��ن 
العاملية يف املعر�س �ست�سهم بال �سك 
يف تعزيز ح�سور ال�سركة والرتقاء 
املراكز  اأف�������س���ل  ك���اأح���د  ب�����س��م��ع��ت��ه��ا 
املتخ�س�سة واأكرثها ثقًة يف تدريب 
على  البولي�سية  الكالب  وترخي�س 

م�ستوى الدولة.
تاأتي  ال�سركة  م�ساركة  اأن  واأ�سافت 
اإط�����ار ج��ه��وده��ا امل�����س��ت��م��رة نحو  يف 
العاملية  ناين  كاي  باأعمال  الرتقاء 
وب����ن����اء ع����الق����ات م�������س���ت���دام���ة مع 
الرتويج  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  عمالئها 
ب����ني خمتلف  ال�������س���رك���ة  خل����دم����ات 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 
وعامة النا�س. ونوه اإىل اأن معر�س 
م��ن�����س��ة هامة  ي����وف����ر  اأب�������و ظ���ب���ي 

كاي  خدمات  على  ال�سوء  لت�سليط 
مهارات  وا�ستعرا�س  العاملية  ناين 
املدربني وميزات الكالب البولي�سية 

التي توفرها.
قال الرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير 
ب��ن عبداهلل  ت��رك��ي  الإم����ام  حممية 
ال�سعالن:  حممد  املهند�س  امللكية، 
اإنَّ معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية )ADIHEX(، يعد 
ال�سوء  لت�سليط  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة 
وروؤي��ت��ن��ا وخدماتنا  اأه��داف��ن��ا  ع��ل��ى 
وت��راث��ن��ا ال��ث��ق��ايف، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  ت��ع��زي��ز 
جدد،  و�سركاء  وك��الء  ُمقابلة  عرب 
والتوا�سل مع اخلرباء واملخت�سني 
م���ن ك��اف��ة ال�����دول مل��ن��اق�����س��ة اأح���دث 
للحفاظ  ع��امل��ي��اً  امل��ع��ت��م��دة  احل��ل��ول 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي واإع�����ادة 
واحليوانات  النباتات  اأن��واع  توطني 

لتحقيق ال�ستدامة طويلة املدى.
واأ�ساف ال�سعالن، اأن امل�ساركة تاأتي 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
رفع  يف  ي�سهم  مبا  وعاملياً،  اإقليميا 
جاهزية الوجهات ال�سياحية خا�سة 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة واإ���س��ه��ام��ه��ا يف 
الناجت املحلي للمملكة، ومبا يدعم 
2030 يف  امل��م��ل��ك��ة  اأه�����داف روؤي�����ة 
اإن�ساء اقت�ساد مزدهر عرب التنويع 
اململكة  ت�����س��ع  ب��ط��رق  وال���س��ت��ث��م��ار 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى خريطة 

ال�سياحة العاملية«.
ومن ال�سعودية يقول اأحمد اإبراهيم 
معر�س  يف  دائما  ن�سارك   : اجلبوه 
وهو  والفرو�سية  لل�سيد  ابوظبي 
لتقدمي  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ة  ا����س���ب���ح 
يحتاجها  التي  والدوات  املنتجات 
واملحميات  ب���ال�������س���ي���د  امل���ه���ت���م���ني 
وم��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ع��ة ون��ح��ن نقدم 
وهو  ال��ع�����س��ل  م���ن  طبيعيا  اإن��ت��اج��ا 
اإنتاج  وه��و  والطلح  ال�سدر  ن��وع��ني 
احادي  انه  مزاياه  ومن  �سحراوي 
قليلة  ب���رط���وب���ة  ي��ح��ظ��ى  امل�������س���در 
وو�سلت  واأنزمياته  ف��وائ��ده  ليكرث 

الرطوبة اىل ن�سبة 14 يف املئة. 

الإظهار ُم�ساهمات ال�سقارين وال�سيادين لتعزيز اال�ستخدام املُ�ستدام ملوارد  الطبيعة

معر�س اأبوظبي لل�شيد والفرو�شية يحافظ على البيئة والرتاث الثقايف
�سة  االإمارات على خارطة الفعاليات الرتاثية املُتخ�سّ ي�سع  اأن  املعر�ض  املن�سوري:ا�ستطاع  • ماجد 

اجلارحة للطيور  اال�ستثنائية  اال�ستعرا�سات  ت�سمل  العرو�ض،  �ساحة  يف  فعالية  فوؤاد:60  • عمرو 
اخليل العربية االأ�سيلة خدمة  يف  الدولة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  ترجمة  احلربي:  • حممد 

من االأ�سلحة النارية املتقدمة القادرة على املناف�سة جمموعة  اإنتاج  من  كاراكال  متكنت  العامري:  • حمد 
تكت�سب اأهمية كبرية، نظرًا للمكانة املحلية واالإقليمية للمعر�ض امل�ساركة  املطرو�سي:  • �سامل 

تعزيز ال�سراكات اال�سرتاتيجية عرب ُمقابلة وكالء و�سركاء جدد  ال�سعالن:  • حممد 
يو�سف:ُي�سهم يف تعزيز فر�ض منو ال�سركة وحتقيق اأهدافها بالتوا�سل مع قاعدة اأو�سع من العمالء • وليد 

من�سة هامة لت�سليط ال�سوء على خدمات كاي ناين العاملية يوفر  املعر�ض  اأرنريت�ض:  • ليزبيث 
اإبراهيم: اأ�سبح من�سة عاملية لتقدمي املنتجات واالأدوات التي يحتاجها املهتمون بال�سيد • اأحمد 
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العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
املدينة  قمر  :�سالون  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للحالقة  رخ�سة رقم:CN 1135297 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد �سعيد خلف على الكعبى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �سامل خليفه حممد �سعيد الكعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ديليب �سيل مادهو �سيل

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز برامي تامي لتجميل ال�سيدات  

رخ�سة رقم:CN 4203908 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / زهره الناظر من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / زهره الناظر من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف امني ح�سن حممد احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 200000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز برامي تامي لتجميل ال�سيدات
PRIME TIME BEAUTY LADY CENTER

اإىل/ مركز برامي تامي لتجميل ال�سيدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PRIME TIME BEAUTY LADY CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز اورتوبل�س الطبي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2805026 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة نا�سر عبداهلل نا�سر باحلران الظاهرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ميدكر للخدمات العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
Medcare General Services - sole proprietorship L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر عبداهلل نا�سر باحلران الظاهرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد مهند �سعودى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز اورتوبل�س الطبي ذ.م.م
ORTHOPLUS MEDICAL CENTER L.L.C
اإىل/ مركز اورتوبل�س الطبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ORTHOPLUS MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمل جلف �سبي�س لت�سليح 

الإطارات  رخ�سة رقم:CN 3677481 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل جلف �سبي�س لت�سليح الإطارات

GULF SPACE TYRE REPAIRS SHOP

اإىل/ ميزان جلف �سبي�س الإلكرتوين
GULF SPACE ELECTRONIC WHEEL BALANCE

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين(  4520008
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كافتريا ترو برجر

رخ�سة رقم:CN 2286663 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ال�سائد حتحات

تعديل وكيل خدمات / حذف امينه مالجن قادر
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا ترو برجر

TRUE BURGER CAFETERIA
اإىل/ كافتريا ترو برجر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

TRUE BURGER CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة �سماء الزرقاء ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1757309 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سخاوت ح�سني حممد عبداملنان من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سخاوت ح�سني حممد عبداملنان من 25 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ميزان الرحمن مر ح�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف بدر مبارك على املزروعى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة �سماء الزرقاء ذ.م.م
BLUE SKY GROCERY L.L.C

اإىل/ بقالة �سماء الزرقاء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BLUE SKY GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :تيار البحر للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 2315290 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ام را�سد ماتيار الرحمن تالوكدر %100

تعديل مدير / اإ�سافة ام را�سد ماتيار الرحمن تالوكدر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن عبداهلل ح�سن العمران احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ تيار البحر للمقاولت العامة
TAYAR ALBAHR GENERAL CONTRACTING

اإىل/ تيار البحر للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TAYAR ALBAHR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سمارت اوبينيون لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 2941256 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سمارت اوبينيون لل�سيانة العامة

SMART OPINION GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ �سمارت اوبينيون للتجارة عامة
SMART OPINION GENERAL TRADING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ستراد  4610008

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ت�سدير 4610009
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح الأجهزة الألكرتونية املنزلية  9521001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اإمبيجر لتكنولوجيا املعلومات

رخ�سة رقم:CN 2396434 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأمبيجر للتقنيات اخلا�سة املحدودة

IMPIGER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
تعديل مدير / اإ�سافة راماكري�سنامورثى فينكاتا�سوبو فينكاتا�سوبو

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر حممد �سامل بامدهف الكثرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اإمبيجر لتكنولوجيا املعلومات
IMPIGER TECHNOLOGY SOLUTIONS

اإىل/ اإمبيجر لتكنولوجيا املعلومات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
IMPIGER TECHNOLOGY SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي�ست باور خلدمات تو�سيل الطلبات

رخ�سة رقم:CN 3925791 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيا الرحمان اهلل داد خان %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد باد�ساه عامل حممد �سم�س العامل %50
تعديل مدير / اإ�سافة حممد باد�ساه عامل حممد �سم�س العامل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالقادر حم�سن �سريف اجلفرى الها�سمى
تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بي�ست باور خلدمات تو�سيل الطلبات

BEST POWER DELIVERY SERVICES
اإىل/ بي�ست باور خلدمات تو�سيل الطلبات ذ .م.م ذ.م.م

BEST POWER DELIVERY SERVICES L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الغ�سق للكمبيوتر ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1006992 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مهند مالك كاظم %100

تعديل مدير / اإ�سافة مهند مالك كاظم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امينه ح�سن هالل القطيطى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مهند مالك كاظم
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الغ�سق للكمبيوتر ذ م م
AL GHASAQ COMPUTERS L L C

اإىل/ الغ�سق للكمبيوتر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL GHASAQ COMPUTERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مبدعة للولئم

رخ�سة رقم:CN 4068211 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مبدعة للولئم

MUBDEA FOR BANQUET

اإىل/ �سلطتي مطبخ اعداد الولئم للحفالت

MY SALAD PARTY BANQUET PREPARATION KITCHEN

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة جنوم ال�سباح لل�سيانة العامة والتنظيف- 

ذ م م   رخ�سة رقم:CN 1016563 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ماثيو بوثياجنوليث كادافل ابراهام من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ماثيو بوثياجنوليث كادافل ابراهام من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ماثيو بوثياجنوليث كادافل ابراهام من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ماثيو بوثياجنوليث كادافل ابراهام من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف عبيد �سرور عبيد الزعابى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة جنوم ال�سباح لل�سيانة العامة والتنظيف- ذ م م

MORNING STAR GENERAL MAINTENACE & CLEANING COMPANY - W L L
اإىل/ �سركة جنوم ال�سباح لل�سيانة العامة والتنظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MORNING STAR GENERAL MAINTENACE & CLEANING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
د  ال�س�����ادة/فور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ماب�س لال�ست�سارات  رخ�سة رقم:4137200 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ليار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديزاين للمالب�س والتطريز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4179426 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/خيول  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلزيرة لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2721070 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العربه 

CN الف�سيه كافيه   رخ�سة رقم:2659998 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
للنقليات  :ا�ستلي  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 2706884 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فار�س م�ساعد حممد علي النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عمار عبيد احمد �سيف الكعبي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ن�سيم العا�سمة للوازم التدخني

رخ�سة رقم:CN 2256817 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل برك عمر �سامل الكندى  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد ع�سام احمد عبدالقادر بدر  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل برك عمر �سامل الكندى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ن�سيم العا�سمة للوازم التدخني
NASEEM AL ASEMA SMOKING

اإىل/ ن�سيم العا�سمة للوازم التدخني ذ.م.م
NASEEM ALASEMA SMOKING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
والفواكة  للخ�سروات  املو�سم  :فاكهة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 4538556 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد عبداهلل ح�سني حممد احلمادى %100

تعديل مدير / اإ�سافة خالد عبداهلل ح�سني حممد احلمادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبداهلل ح�سني حممد احلمادى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على ماجد حممد ماجد العلى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فاكهة املو�سم للخ�سروات والفواكة ذ.م.م
FAKEHAT AL MAWSEM FOR VEGETABLES AND FRUITS L.L.C

اإىل/ فاكهة املو�سم للخ�سروات والفواكة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FAKEHAT AL MAWSEM FOR VEGETABLES AND FRUITS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأم�س  ظهر  بعد  برلني  يف  اإي��ران  �سفر  الأملانية  احلكومة  ا�ستدعت 
مقتل  على  الحتجاجات  قمع  ب�ساأن  “مباحثات”  لإج���راء  الثنني 
وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال  ال�����س��رط��ة.  ل��دى  توقيفها  اأث��ن��اء  �سابة 
“ا�ستدعينا  دوري  �سحايف  موؤمتر  يف  فاغرن  كري�ستيان  اخلارجية 

ال�سفر الإيراين، و�ستجرى املباحثات بعد ظهر “ الثنني.
واأ�ساف “ندر�س ب�سكل ر�سمي كل اخليارات” ردا على القمع.

اأميني  مه�سا  وفاة  يوم  اأيلول-�سبتمرب   16 يف  الحتجاجات  وب��داأت 
التي اأوقفت قبل ذلك بثالثة اأيام يف طهران بتهمة “ارتداء مالب�س 
غر لئقة” يف انتهاك لقوانني لبا�س املراأة ال�سارمة والتي ت�سمل 

خ�سو�سا و�سع احلجاب.
ردد  حيث  البالد  اأنحاء  يف  مدن  عدة  اإىل  الحتجاج  حركة  وامتدت 

املتظاهرون �سعارات مناه�سة للحكومة، وفق و�سائل اإعالم حملية.
خالل  ا  �سخ�سً  41 فيها  قتل  التي  الحتجاجات  ال�سلطات  وتقمع 
ع�سرة اأيام، وفق ح�سيلة ر�سمية ت�سمل متظاهرين وعنا�سر �سرطة.

رايت�س  “هيومن  منظمة  اأك���دت  اإذ  اأك���رب،  تكون  ق��د  احل�سيلة  لكن 
اإيران” غر   ومقرها يف اأو�سلو مقتل 57 �سخ�سا على الأقل.

وخرجت نهاية الأ�سبوع تظاهرات دعم للمحتجني الإيرانيني يف عدة 
مدن اأوروبية من بينها باري�س ولندن.

 
 

الرو�سي  اجل��ي�����س  م��رك��ز جتنيد يف  ع��ل��ى  م�����س��رف  ع�سكري  اأ���س��ي��ب   
فيما  �سيبريا  يف  املركز  يف  النار  رج��ل  اأطلق  عندما  خطرة  بجروح 

ت�سهد البالد تعبئة جزئية للقتال يف اأوكرانيا.
وقال حاكم منطقة اإيركوت�سك اإيغور كوبزيف اإن “املفو�س الع�سكري 
الك�سندر اإيلي�سييف موجود يف ق�سم النعا�س يف و�سع خطر للغاية. 

اأوقف مطلق النار فورا. و�سيعاقب!«.
واأو�سح اأن اإطالق النار ح�سل يف مركز التجنيد الع�سكري يف مدينة 
اأو�ست-اإيليم�سك ال�سناعية الواقعة يف قلب �سيبريا على بعد 600 

كيلومرت �سمال اإيركوت�سك.
ويف بيان اأو�سحت جلنة التحقيق الرو�سية اأن امل�ستبه فيه من �سكان 
حادث  لوقوع  “اأخجل  احلاكم  وق��ال  عاما.   25 ويبلغ  املدينة  ه��ذه 
كهذا يف وقت يجب اأن نكون فيه متحدين ونتجنب القتال يف ما بيننا 
رو�سيا  ت�سهد  فيما  واأت��ى هذا احلدث  الفعلية«.  التهديدات  ملواجهة 
فالدمير  الرئي�س  اعلنها  التي  اجلزئية  التعبئة  على  احتجاجات 
بوتني يف 21 اأيلول-�سبتمرب. وتفيد منظمة OVD-Info غر 
ه��ذا العالن  اأوق��ف��وا منذ  2300 �سخ�س  اأك��رث من  اأن  احلكومية 
انتقال  �سجل  وق��د  الع�سكرية.  للتعبئة  مناه�سة  حت��رك��ات  خ��الل 

الكثر من الرو�س اإىل دول لها حدود مع رو�سيا.
 
 

مروحية  حتطم  يف  ك��ب��ران  �سابطتان  بينهم  ع�سكريني  �ستة  قتل 
اجلي�س   اأعلن  ما  على  البالد  غ��رب  جنوب  يف  الباك�ستاين  للجي�س 

اأم�س الثنني يف ثاين حادث من هذا النوع يف غ�سون �سهر.
يف  “ا�ست�سهدوا  ال�ستة  وال�سباط  اجلنود  اإن  بيان  يف  اجلي�س  وق��ال 

حتطم” املروحية.
وحت��ط��م��ت امل��روح��ي��ة ق���رب م��دي��ن��ة خ��و���س��ت ال�����س��غ��رة ال��واق��ع��ة يف 

حمافظة بلو�سي�ستان املحاذية لأفغان�ستان واإيران.
اأو طراز املروحية. ومل  اأي تفا�سيل حول �سبب احل��ادث  ومل تر�سح 

تطل الفي�سانات الأخرة منطقة وقوع احلادث.
يف مطلع اآب-اغ�سط�س حتطمت مروحية ت�سارك يف جهود الإغاثة يف 

املحافظة نف�سها وقتل ركابها ال�ستة.
و�سهدت باك�ستان اأمطارا مو�سمية �سديدة الغزارة وفي�سانات قاتلة 

خالل العام احلايل ول �سيما يف منطقة بلو�سي�ستان.
منذ  �سخ�س   1600 م��ن  اأك���رث  مقتل  اإىل  الفي�سانات  ه��ذه  واأدت 

مطلع ال�سنة احلالية بينهم 323 يف بلو�سي�ستان.
املدنية  ال�سلطات  وتعول  باك�ستان  يف  املوؤ�س�سات  اأق��وى  هو  واجلي�س 

عليه كثرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفي�سانات اأو الزلزل.

عوا�صم

برلني

مو�سكو

اإ�سالم اآباد

ارتفاع عدد وفيات الكولريا يف �شوريا اإىل 29 
•• عمان-رويرتز

قالت وزارة ال�سحة ال�سورية اأم�س الثنني اإن تف�سي الكولرا يف عدة مناطق 
اأودى بحياة 29 �سخ�سا، فيما و�سفته الأمم املتحدة باأنه اأ�سواأ تف�س للكولرا 

يف البلد الذي متزقه احلرب منذ �سنوات.
“العدد الإجمايل لالإ�سابات املثبتة بالكولرا عرب  اإن  ال��وزارة يف بيان  وقالت 
الختبار ال�سريع بلغ 338 اإ�سابة، بينما و�سل عدد الوفيات اإىل 29” وذلك 
منذ ت�سجيل تف�سي املر�س لأول مرة ال�سهر املا�سي. وتركز اجلزء الأكرب من 

الوفيات والإ�سابات يف حمافظة حلب بال�سمال.
وذكرت الوزارة اأن هناك 230 حالة اإ�سابة يف حمافظة حلب حيث تاأكدت وفاة 

25 �سخ�سا. وانت�سرت باقي الإ�سابات يف خمتلف اأنحاء البالد.
بري  مرتبط  امل��ر���س  تف�سي  اأن  يعتقد  اإن��ه  ال�سهر  ه��ذا  املتحدة  الأمم  وق��ال��ت 
املحا�سيل با�ستخدام مياه ملوثة و�سرب مياه غر اآمنة من نهر الفرات الذي 
يق�سم �سوريا من ال�سمال اإىل ال�سرق. وذكر م�سوؤولون طبيون اأن املر�س �سديد 
العدوى انت�سر اأي�سا يف املناطق التي ي�سيطر عليها الأكراد ومناطق املعار�سة يف 
�سمال و�سمال غرب �سوريا، حيث نزح املاليني ب�سبب ال�سراع امل�ستمر منذ ع�سر 
تعمل  التي  املتحدة،  الوليات  ومقرها  الدولية،  الإنقاذ  جلنة  وقالت  �سنوات. 
2092 حالة  اإىل  امل�ستبه بها زادت  الكولرا  اإ�سابات  اإن  ال�سمالية  املنطقة  يف 
يف �سمال �سرق �سوريا منذ الإعالن عن تف�سي املر�س هذا ال�سهر. واأ�سافت اأن 

هناك خماوف من نق�س كبر يف ت�سجيل الإ�سابات.
ويعني الدمار وا�سع النطاق يف البنية التحتية للمياه على م�ستوى �سوريا بعد 
اأكرث من عقد من احلرب اأن الكثر من ال�سوريني يعتمدون على م�سادر غر 
اآمنة للح�سول على املياه. وقبل اأحدث تف�سي للكولرا، ت�سببت اأزمة املياه يف 
زيادة اأمرا�س مثل الإ�سهال و�سوء التغذية والأمرا�س اجللدية يف املنطقة، وفقا 

ملنظمة ال�سحة العاملية.

طالب مب�سارحة ال�سعب

احتاد ال�شغل يحذر: تون�س مقبلة على اأيام �شعبة...!
الد�ستوري احلّر يعلن عن تنظيم م�سرية وطنية احتجاجا على »التفقري والتجويع« 

»اال�ستنكار« كان وا�سحًا يف خطابات زعماء العامل 

رو�شيا ل ت�شلم من »غ�شب احللفاء« ب�شبب حرب اأوكرانيا

حماكمة كابوغا يف لهاي لرتكابه اإبادة جماعية زيلين�شكي عن تهديدات بوتني النووية: ل اأعتقد اأنه يخادع 
•• الهاي-اأ ف ب

1994 اعتبارا من اخلمي�س بتهمة  يحاكم فيلي�سيان كابوغا اأحد “املمولني” “املفرت�سني لإبادة التوت�سي يف رواندا العام 
ارتكاب اإبادة جماعية وجرائم �سد الإن�سانية اأمام حمكمة تابعة لالأمم املتحدة يف لهاي.

25 عاما، وه��و متهم خ�سو�سا  ف��ارا ط��وال  باري�س بعدما ظل  اإح��دى �سواحي  2020 يف  اأي��ار-م��اي��و   16 اأوق��ف كابوغا يف 
بامل�ساركة يف اإن�ساء ميلي�سيات انرتراهاموي الهوتو، الذراع امل�سلحة الرئي�سية لالإبادة التي ذهب �سحيتها اكرث من 800 األف 

قتيل بح�سب الأمم املتحدة غالبيتهم من اأقلية التوت�سي.
واملحاكمة هذه مرتقبة جدا يف رواندا حيث كان كابوغا اأحد اأغنى املواطنني يف 1994. وكان يومها رئي�سا ملوؤ�س�سة الر�سال 

احلر “ميل كولني« )RTLM( التي وجهت نداءات لقتل التوت�سي.
امليلي�سيات يف  ال�سواطر وزعت على عنا�سر  1993 يف �سراء كميات كبرة من  العام  اأن كابوغا �ساهم كذلك يف  وي�ستبه يف 

ني�سان-اأبريل 1994.
وقد وجهت اإليه خ�سو�سا تهم ارتكاب اإبادة جماعية واحلث املبا�سر والعلني على ارتكاب اإبادة جماعية وجرائم �سد الإن�سانية 

من بينها ال�سطهاد والقتل.

بالأم�س خدعة.  الأمر  كان  “انظروا، رمبا  الأحد  الأول  اأم�س 
الآن، ميكن اأن يكون حقيقة«. واأ�ساف “ل اأعتقد اأنه يخادع”. 
وقال الرئي�س الأوك��راين اإنه ميكن اعتبار ال�سربات الرو�سية 
“ا�ستخداما  منهما  بالقرب  اأو  اأوكرانيتني  نوويتني  ملحطتني 

ع�سريا لالأ�سلحة النووية اأو ابتزازا نوويا«.
النووية  الطاقة  ملحطة  متكرر  بق�سف  مو�سكو  كييف  وتتهم 
ت�سن  اأن  قبل  احل��رب  خ��الل  رو�سيا  احتلتها  التي  زابوريجيا 
اأي�سا هجوما �ساروخيا بالقرب من حمطة بيفدينوكراين�سكا 

النووية.
وت��ن��ف��ي م��و���س��ك��و ق�����س��ف حم��ط��ة زاب���وري���ج���ي���ا، وحت��م��ل كييف 

امل�سوؤولية عن ذلك. ومل تعلق على هجوم بيفدينوكراين�سكا.

•• كييف-رويرتز

يعتقد  ل  اإن��ه  زيلين�سكي  فولودمير  الأوك���راين  الرئي�س  ق��ال 
اإن  يقول  عندما  يخادع  بوتني  فالدمير  الرو�سي  نظره  اأن 
للدفاع  النووية  الأ�سلحة  ل�ستخدام  م�ستعدة  �ستكون  مو�سكو 

عن رو�سيا.
اأن  املا�سي  الأ�سبوع  التلفزيون  نقله  خطاب  يف  بوتني  واأع��ل��ن 
رو�سيا  حلماية  املتاحة”  الو�سائل  “كل  �ست�ستخدم  مو�سكو 

و�سعبها اإذا تعر�ست وحدة اأرا�سيها للتهديد.
هذه  مثل  اأهمية  م��ن  ال�سابق  يف  قلل  ال��ذي  زيلين�سكي،  وق��ال 
التحذيرات باعتبارها ابتزاز نووي، ل�سبكة “�سي.بي.اإ�س نيوز” 

•• عوا�صم-وكاالت

رو�سيا  اأن  “بوليتيكو”  �سحيفة  ذكرت 
احللفاء”  “غ�سب  من  حتى  َت�سلم  مل 
ب�سبب حربها على اأوكرانيا، م�سرة اإىل 
اأن “ال�ستنكار” كان وا�سحاً يف خطابات 
زعماء العامل والربنامج الهزيل ملو�سكو 
يف اجتماعات الأمم املتحدة التي بداأت 

اأعمالها الأربعاء.
عندما  اأن�����ه  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����ارت 
اع���ت���ل���ى وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة ال���رو����س���ي 
اجلمعية  يف  املن�سة  لف���روف  �سرغي 
كان هو  ال�سبت،  املتحدة  ل��الأمم  العامة 
وب����الده ق��د ف��ق��دا ب��ال��ف��ع��ل ال��ك��ث��ر من 
الجتماع  ف���خ���الل  امل����وؤي����د.  اجل��م��ه��ور 
ال�����س��ن��وي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة، اأع����رب 
الآخ���ر، عن  تلو  واح���داً  عامليون،  زعماء 
انزعاج عميق، اإن مل يكن اإدانة �سريحة 
ل��ل��ح��رب ال��رو���س��ي��ة يف اأوك���ران���ي���ا. حتى 
ظ��ل��ت �سديقة  ال��ت��ي  ال����دول  ب��ع�����س  اأن 
النار  اإطالق  اإىل وقف  للكرملني، دعت 
اأو ط���رق اأخ����رى لإن��ه��اء الأزم�����ة. وكان 
العاملي  احل���دث  ه��ذا  على  ال�سعب  م��ن 
ال�سنوي اأن يفوت ال�ستياء املتزايد من 
رفيع  اأمريكي  دبلوما�سي  وقال  رو�سيا. 
امل�ستوى لل�سحيفة اإن بع�س امل�سوؤولني 
الرو�سية  ال���دع���وات  رف�����س��وا  الأج���ان���ب 
لالجتماع على هام�س اجلمعية العامة 
ب�سبب  املا�سي  الأ�سبوع  املتحدة  لالأمم 

“امل�ساهد ال�سادمة” يف اأوكرانيا.

حتّول يف اللهجة
يف  ك��ب��راً  حت���وًل  “تعّد  امل��واق��ف  ه��ذه  اأن  ال�سحيفة  وراأت 
اللهجة اأكرث من اأي �سيء ملمو�س ميكن اأن ي�سيف �سغطاً 
لفروف،  اأن  وب��دا  ع�سكرياً.  اأو  اقت�سادياً  الكرملني،  على 
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ي����درك ذل����ك، وم���ع ذل���ك مل يرتاجع 

الدبلوما�سي املخ�سرم عن خطابه«.
واأ����س���ّر لف����روف ع��ل��ى اأن ح���رب ب���الده يف اأوك��ران��ي��ا كانت 
عادلة، واأن مو�سكو كانت تدافع عن نف�سها وعن املتحدثني 
الرو�س املقيمني يف اأوكرانيا �سد “نظام النازيني اجلدد” 
“كقوة  املتحدة  ال��ولي��ات  دور  لف���روف  وانتقد  كييف.  يف 
التم�سك  تدعي  التي  العاملية  القواعد  تقّو�س  مهيمنة” 
بالقوة،  وا�سنطن  فيها  تدخلت  دول��ة  “اأذكر  ق��ائ��اًل:  بها، 

وحت�سنت احلياة نتيجة لذلك«.

ذلك  ان  م��ربزا  اجلنوين،  الأ�سعار  غ��الء  يف  التحكم  يف  وف�سلها  الأ�سا�سية 
اأدى اإىل انهيار املقدرة ال�سرائية للمواطنني وتفاقم الفقر واجلوع ف�سال 
امللفات  ومعاجلة  املالية  الأزم���ة  حللحلة  م�ستقبلية  اآف���اق  ك��ل  ان��ع��دام  ع��ن 

القت�سادية احلارقة والعاجلة.
خلطورة  “اعتبارا  اي�سا  ج��اء  الحتجاجي  حتركه  ان  احل��زب  وا���س��اف     
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  او  اإ�سالحية  روؤية  اأية  دون تقدمي  باحلكم  النفراد 
توا�سل  عن  �ستنجر  التي  الوخيمة  للعواقب  ونظرا  املرير  الواقع  لتغير 
ال�سلم  ي��ه��دد  ال���ذي  ال�سرعي  غ��ر  العتباطي  ال�سكل  ب��ه��ذا  ال��دول��ة  اإدارة 

الجتماعية” وفق تعبر البيان.

•• الفجر -تون�س
   اأعلن الحتاد العام التون�سي لل�سغل عن ا�ستعداده للت�سدي لإجراءات رفع 
الدعم عن املواد الأ�سا�سية منوها اإىل بدء ال�سلطة يف تفعيل هذا الإجراء 

عرب تغييب هذه املواد يف الأ�سواق.
   واأو�سى اأمني عام الحتاد نور الدين الطبوبي ب�سرورة التعامل ب�سفافية 

وم�سارحة ال�سعب التون�سي بحقيقة الو�سع القت�سادي.
   و�ستجتمع الهيئة الإداري��ة لالحتاد العام التون�سي لل�سغل خالل الأيام 
بينها  من  الجتماعية  امل�سائل  عديد  يف  النظر  اأج��ل  من  القادمة  القليلة 
العام لالحتاد  الأم��ني  تاأكيد  الأ�سا�سية، وفق  امل��واد  الأ�سعار وخا�سة  غالء 
نور الدين الطبوبي.    وقال الطبوبي، يف ت�سريح لل�سحفيني اأم�س الثنني 
على هام�س انطالق فعاليات منتدى النقابات القاري حول منطقة التجارة 

احلرة الفريقية، اإن “البالد مقبلة على اأيام �سعبة«.
الأ�سا�سية هو خطوة  الغذائية  امل��واد  فقدان عديد  اأن  الطبوبي  واعترب     

لتهيئة ال�سعب التون�سي قبل رفع الدعم عن هذه املواد.
اأج��ور املوظفني متدنية  “لن مير قرار رفع الدعم نظرا لكون     واأ�ساف 

وباعتبار اله�سا�سة الجتماعية الكبرة جدا.
 80 اأن  اإىل م�ستحقيها يف حني  الدعم  “يتحدثون عن توجيه  واأ�ساف     
باملائة من التون�سيني ي�ستحقون الدعم وبالتايل كيف �سيكون توجيه هذا 

ال��دع��م«.    وق��ال “�سربنا نفد واأردن���ا اأن نكون ق��وة خر واأف��ك��ار واقرتاح 
تون�س ولكن لالأ�سف  اليوم يف  يتم طرحه  بدائل وخيارات لكل ما  واإيجاد 
ال�سديد احلكومة تقول اإنها تقدمت اأ�سواطا يف املفاو�سات مع �سندوق النقد 
الدويل ولكن اإىل حد الآن ل نعلم �سيئا عن فحوى هذه امل�ساورات �سوى ما 

مت تقدميه من قبل عدد من اأع�ساء احلكومة خالل ندوة �سحفية«.
   و�سدد الطبوبي على �سرورة م�سارحة ال�سعب واإعطاء الواقع احلقيقي 
القت�سادي واملايل لتون�س، قائال “هذه م�سوؤولية الطبقة احلاكمة ورئي�س 

اجلمهورية«.
املادية  الإمكانيات  توفر  لعدم  نظرا  مفقودة  “الب�سائع  اأن  اعترب  كما     

للدولة وهذه هي احلقيقة.
  وت�ساءل: هل اأّن الدولة جلبت املواد الأ�سا�سية كي يتم احتكارها.

   ويف هذا ال�سياق، اأعلن احلزب الد�ستوري احلر اأم�س الثنني انه قرر تنظيم 
م�سرة وطنية �سعبية بالعا�سمة يوم 15 اكتوبر املقبل الذي ي�سادف يوم 
عيد اجلالء احتجاجا على ما اأ�سماه “التجويع والتفقر ورف�سه التنكيل 
وقمع  والجتماعية  القت�سادية  حقوقه  على  والعتداء  بال�سعب  املمنهج 

حريته و�سلب �سيادته والت�سحية مب�ساحله الأ�سا�سية«.
ن�سره على �سفحته مبوقع  العام”  ال���راي  اىل  “بالغ  احل��زب يف  واك��د     
التي  الجتماعي  الحتقان  بحالة  و�سفه  ملا  تبعا  ياأتي  ذلك  ان  في�سبوك، 
تعي�سها البالد ب�سبب ما اعتربه عجز احلكومة القائمة على توفر املواد 

اليوم لي�س ع�سر حرب”  “الع�سر  اأن  اأبلغ بوتني  الهندي 
، وهو ما اعتربه البع�س توبيخاً دقيقاً.

منرب للتعبري عن االإحباط
اأعمال  مع  البحتة،  بال�سدفة  الت�سريحات  هذه  وتزامنت 
من  للمزيد  وف��رت  التي  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

البلدان “الغا�سبة” منرباً للتعبر عن اإحباطها.
جتّنب  يف  ال��ب��ل��دان  بع�س  ترغب  “مل  ال�سحيفة:  وق��ال��ت 
الغذاء  نق�س  تعاين  التي  تلك  �سيما  اأوكرانيا، ل  مو�سوع 
احل��رب، ف�ساًل عن  الناجت عن  الأ�سعار  وارتفاع  والطاقة، 

تغر املناخ ووباء كورونا«. 
“مفاجاأة”،  العامة  اجلمعية  ع��ن  بوتني  غياب  يكن  ومل 
يح�سد  اأن���ه  الأرب���ع���اء،  ب��اإع��الن��ه  املجتمعني  قلق  اأث���ار  لكنه 
ال�ستفتاءات  ويدعم  الإ�سافية،  القوات  من  الآلف  مئات 
ل�سم بع�س الأرا�سي الأوكرانية، ورمبا ي�ستخدم الأ�سلحة 

 حتٍد ال يغرّي الواقع
فاإن  الت�سريحات،  ه��ذه  رغ��م  اأن��ه  “بوليتيكو”  واع��ت��ربت 
حتدي لفروف ل يغر الواقع املزعج لرو�سيا الذي يتزايد 
و�سوحاً، واملتمّثل يف اأن بع�س حلفائها املخل�سني ي�سككون 
اأوكرانيا، والتي ت�سببت ب�سل�سلة  يف احلكمة من حربها يف 
من اخل�سائر الإقليمية الكبرة لرو�سيا يف الأيام الأخرة.

وكان التحّول يف اللهجة وا�سًحا حتى يف الأيام التي �سبقت 
اجتماع زعماء العامل يف الأمم املتحدة.

اأوزبك�ستان  يف  ل��ل��ت��ع��اون  �سنغهاي  منظمة  ق��م��ة  ف��خ��الل 
الرو�سي  الرئي�س  التقى  ال�سهر،  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف 
فالدمير بوتني بالزعيم ال�سيني �سي جني بينغ ورئي�س 

الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
 واعرتف بوتني باأن �سي جني بينغ، الذي ميكن القول اإن 
ب�ساأن  وخماوف”  “اأ�سئلة  اأث��ار  لرو�سيا،  �سديق  اأهم  اأمته 
ال���وزراء  رئي�س  اأن  ورد  ذل���ك،  اأوك��ران��ي��ا. يف غ�سون  ح��رب 

النووية يف جهوده لهزمية كييف. وقد 
اأثار التهديد الأخر با�ستخدام النووي 
العديد  غ�سب  اخل�سو�س،  وج��ه  على 
من القادة الأجانب، وا�ستدعى رًدا قوًيا 
مع  املتحالفة  ال��دول  من  خا�س  ب�سكل 
اأوكرانيا  دعمت  التي  املتحدة  الوليات 

منذ البداية.

حتّول نحو خطوات اأكرث جدية
واع��ت��رب م�����س��وؤول��ون وحم��ل��ل��ون اأن����ه يف 
ع���امل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، غ��ال��ب��اً م��ا تكون 
خطوات  والكالم  اللهجة  يف  التحّولت 
اأكرث جدية، مبا  حا�سمة نحو خطوات 
يف ذلك تقلي�س العالقات القت�سادية.

وق���ال ج��ون��اث��ان ك��ات��ز، ال��زم��ي��ل البارز 
للوليات  الأمل���اين  مار�سال  �سندوق  يف 
اإقناع  للغاية  ال�سعب  “من  امل��ت��ح��دة: 
دبلوما�سياً،  م�����س��اره��ا  بتغير  ال����دول 
خ��ا���س��ًة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��دي��ه��ا م�سلحة 
طويلة  اأو  حالية  ع��الق��ات  اأو  مبا�سرة 
حتوًل  �سهدنا  اأن��ن��ا  ي��ب��دو  لكن  الأم����د. 
اأ�سار  ب�����دوره،  امل���ج���ال«.  ك��ب��راً يف ه���ذا 
يف  ال�سابق  امل�����س��وؤول  كوب�سان،  ت�سارلز 
اإىل  الأمريكي،  القومي  الأم��ن  جمل�س 
اأن بوتني ل يواجه املزيد من ال�سخط 
العاملي فح�سب، بل يواجه اي�ساً غ�سباً 
م��ت��زاي��داً يف ال��داخ��ل ب�سبب م��ا ل يزال 
خا�سة«.  ع�����س��ك��ري��ة  “عملية  ي�����س��م��ي��ه 
اإىل  الرو�س  املزيد من  “يخرج  واأ�ساف 
كما  احل���رب،  على  لالحتجاج  ال�����س��وارع 

يغادر كثرون البالد جتنباً للخدمة الع�سكرية«.

جدول هزيل
اأن  اإل  اأي�����س��اً،  جانبية  اجتماعات  عقد  لف���روف  اأن  ورغ��م 
الذين  ال���دول  وك���ان مندوبو  ن�سبياً.  ه��زي��اًل  ك��ان  ج��دول��ه 
التقوا لفروف من البلدان التي تربطها عالقات �سيئة مع 

وا�سنطن على غرار كوبا.
كما بدا لفروف عازماً على جتّنب املواجهات املبا�سرة مع 

نظرائه الأمريكيني والأوكرانيني.
 فخالل اجتماع كبر ملجل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة 
ب�ساأن اأوكرانيا يوم اخلمي�س، ح�سر لفروف فقط ليديل 
م�سوؤولون  وق���ال  ب�����س��رع��ة.  ي��غ��ادر  اأن  ق��ب��ل  بت�سريحاته، 
رو�سيا  عزلة  على  اإ���س��ايف  دليل  جم��رد  ه��ذا  اإن  اأمريكيون 

املتزايدة.

ناخبون برازيليون نادمون على الت�شويت لبول�شونارو اأو للول  ••ريو دي جانريو-اأ ف ب

بعدما قام بحملة انتخابية للرئي�س 
 ،2018 ج��اي��ر ب��ول�����س��ون��ارو ع���ام 
ريجينالدو  ال����ربازي����ل����ي  ي����دع����و 
غ��وم��ي�����س ح���ال���ًي���ا ل��ل��ت�����س��وي��ت اإىل 
اإينا�سيو  لوي�س  ال�سابق  الرئي�س 
لول دا �سيلفا على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، ويقول “لو كان الندم 

.» يقتل، لكنُت قد متُّ
م���ن���ذ اأرب��������ع �����س����ن����وات، مل ي����رتدد 
)�سمال  باهيا  ريجينالدو يف ولية 
ريال  اآلف  خم�سة  اإنفاق  يف  �سرق( 
ي����ورو   1200 )ن����ح����و  ب����رازي����ل����ي 
عليها  ق��م�����س��ان  ل�سناعة  اآن�����ذاك( 

�سورة بول�سونارو خالل احلملة.
لأنه  ب��ال��ن��دم  ال��ي��وم  ي�سعر  اأن���ه  اإل 

�سّوت ل�سيا�سي مييني متطّرف.
عاًما   50 البالغ  ريجينالدو  ي��رى 
بر�س  فران�س  وكالة  مع  حديث  يف 
اأن بول�سونارو “كائن غر اإن�ساين، 
بال قلب، ل يتفّوه اإل بحماقات”. 
وك���ان ق��د ���س��ّوت يف امل��ا���س��ي للول 

قبل اأن يخيب ظّنه ب�سبب ف�سائح 
الف�ساد التي لّطخت �سمعة الي�سار.

وي�����ق�����ول ب�������س���وت���ه اجل������ه������وري يف 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ���س��وه��د اأك����رث من 
األ��ف م��رة على تطبيق تيك   300
اأ�سف  ك���ن���ُت  ال�����س��اب��ق،  “يف  ت�����وك، 
ل���ول ب��اأن��ه ����س���ارق، ل��ك��ن اأمت��ن��ى اأن 
اأمت��ك��ن م��ن روؤي��ت��ه ي��وًم��ا م��ا لطلب 
�سّوُت  لأنني  �سخ�سًيا  منه  ال�سماح 

لبول�سونارو«.
املنتهية  الرئي�س  ريجينالدو  يلوم 
ا لتقليله من  وليته كثًرا خ�سو�سً
اأهمية كوفيد-19 باعتباره “زكاًما 
ب�سيًطا” قتل 686 األف برازيلي، 
اجلانبية  ب����الآث����ار  ول����س���ت���ه���زائ���ه 
قد  اإنها  ق��ال  لطاملا  التي  للقاحات 
اأو  “متا�سيح”  اإىل  ال��ن��ا���س  حت���ّول 

اإىل “ن�ساء مع حلية«.
الي�ساري  ال��رئ��ي�����س  ل����ول،  ي��ت��ق��دم 
ال�سابق، بفارق كبر على بول�سونارو 

الذي انُتخب يف اجلولة الثانية من 
بح�سوله   2018 ع��ام  ان��ت��خ��اب��ات 

على %55 من الأ�سوات.
للراأي  ا���س��ت��ط��الع  اأح�����دث  ُي��ظ��ه��ر 
“داتافولها«  م���ع���ه���د  اأج�������������راه 
اأن  امل��رج��ع��ي   )Datafolha(
ح�سل  املتطّرف  اليميني  الرئي�س 
الت�سويت  ن��واي��ا  م��ن   33% على 

مقابل %47 للول.
اإدواردو  من جانبه، يقول كارلو�س 
دو �سو�سا وهو عامل بناء يبلغ 51 
دي جانرو،  ري��و  ويعي�س يف  ع��اًم��ا 
اأ�سواأ  هو  لبول�سونارو  “الت�سويت 
حياتي”.  يف  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  ح���م���اق���ة 
تائب  زوج  كاأنني  “اأ�سعر  وي�سيف 
ذه���ب ل��ي��ب��ح��ث ع���ن ���س��خ�����س خارج 
الأمور  اأن  معتقًدا  زواج���ه(  )اإط���ار 

�ستكون على ما يرام«.
ويعرّب كارلو�س اإدواردو الذي لديه 
غ�سبه  عن  جن�سية،  متحّولة  ابنة 

بول�سونارو  ت�������س���ري���ح���ات  ح���ي���ال 
امل��ن��اه�����س��ة ل��ل��م��ث��ل��ي��ني. وي���ق���ّر باأن 
 )2018 )ع���ام  ح��ّذرت��ن��ي  “ابنتي 

لكنني كنُت اأعمى«.
البالغة  األ��ي��ن�����س��و  ج���وان���ا  ت�����س��ارك 
وكارلو�س  ري��ج��ي��ن��ال��دو  ع��اًم��ا   41
التي  هي  نف�سها،  امل�ساعر  اإدواردو 
ُولدت يف الربازيل لكنها ترعرعت 
النظام  ذات  ال��دول��ة  ف��ن��زوي��ال،  يف 
الرئي�س  يكرهه  ال��ذي  ال�سرتاكي 

اليمني املتطرف.
النف�سية،  امل��ع��اجل��ة  ج���وان���ا  ع����ادت 
ريو  اإىل  وحت�����دي�����ًدا  وط���ن���ه���ا  اإىل 
دي ج����ان����رو، ه���رًب���ا م���ن الأزم�����ة 
القت�سادية ونق�س املواد الأ�سا�سية 
الكثر من  غ��رار  على  فنزويال  يف 
ال��ربازي��ل��ي��ني. م��ن��ذ اأرب���ع���ة اأع����وام، 
���س��ّوت��ت ل�����س��ال��ح ب��ول�����س��ون��ارو لكن 
العمال  ح������زب  ����س���د  ���ا  خ�������س���و����سً
ال������ذي ك�����ان يقيم  ل�����ول  ب���زع���ام���ة 

ت�سافيز  هوغو  مع  وثيقة  عالقات 
جوانا  وتقول   .2000 �سنوات  يف 
“كفنزويلية، مل اأ�ستطع الت�سويت 

حلزب العمال
 لكن الآن، قررُت اأن اآخذ يف العتبار 
جانبي الربازيلي و�ساأ�سّوت للول. 
ذكورًيا  رئي�ًسا  اأدع��م  اأن  ميكنني  ل 
هذا  ي���دف���ع  وفًظا”.  ون��رج�����س��ًي��ا 
ال�سعور املناه�س لبول�سونارو عدًدا 
كبًرا من الناخبني اإىل اختيار لول 
املتطرف  اليمني  اإزاح���ة  اأم��ل  على 
النقابي  ب��ان��ت��خ��اب  ال�����س��ل��ط��ة  م���ن 

ال�سابق من الدورة الأوىل.
ي�سر املحلل ال�سيا�سي لدى مكتب 
 )Prospectiva( برو�سبكتيفا 
ال���س��ت�����س��اري اأدري���ان���و ل��وري��ن��و اإىل 
بول�سونارو  رف�������س  “معّدل  اأن 
)%52( اأكرب من نوايا الت�سويت 
للول يف الدورة الأوىل )47%(” 
احت�ساب  ب����دون  ذل���ك  اأن  م�����س��ي��ًف��ا 

التي  ل������ول  حل���ك���وم���ة  “احلنني 
من  اأك��رب  اجتماعًيا  تقدًما  حققت 

الذي حتقق يف عهد بول�سونارو«.
ال�سابق  ال��ي�����س��اري  ال��رئ��ي�����س  ل��ك��ّن 
الناخبني  م��ن  ته  ح�سّ ا  اأي�سً لديه 
ال�����س��اب��ق��ني ال���ن���ادم���ني ع��ل��ى غ���رار 
يبلغ  متقاعد  وه��و  ف��ري��را  ب��اول��و 
�سابًقا يف  م��وّظ��ًف��ا  ك��ان  ع��اًم��ا،   70
النفطية  “بيرتوبرا�س”  ���س��رك��ة 

احلكومية.
ويعترب باولو اأن “حزب العمال هو 
بتفكيك  قامت  اإج��رام��ي��ة،  منظمة 

بيرتوبرا�س.
 من امل�ستحيل اأن اأ�سّوت له«. اختار 
م��اث��ي��و���س ف��رن��ان��دي�����س وه���و �سائق 
ولية  يف  للنقل  خم�س�سة  �سيارات 
برنامبوكو، م�سقط راأ�س لول، اأن 

ي�سّوت بورقة بي�ساء. 
عاًما   27 ال��ب��ال��غ  ال�����س��اب  وي��ق��ول 
على  ال�����ن�����ار  اإط����������الق  ل  “اأف�سّ
ن��ف�����س��ي ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ت ل��ل��ول اأو 
لبول�سونارو. اإذ اإن ذلك �سيتعار�س 

مع مبادئي«.
 

الطبوبي يحذر
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لين«. وُنظمت تظاهرات دعما لالحتجاجات يف اإيران ال�سبت يف دول 
وت�سيلي وفرن�سا وبلجيكا وهولندا  املتحدة  والوليات  بينها كندا  عدة 

والعراق.
يف لندن، اأ�سيب خم�سة �سرطيني على الأقل “بجروح خطرة” واعتقل 
الإيرانية  ال�سفارة  خ��ارج  احتجاج  هام�س  على  ح��وادث  �سخ�سا يف   12

الأحد.
اندلعت الحتجاجات يف 16 اأيلول-�سبتمرب يف اإيران، يوم وفاة مه�سا 
اأميني بعد ثالثة اأيام من توقيفها يف طهران بتهمة “ارتداء مالب�س 
غر لئقة” وخرقها قواعد لبا�س املراأة ال�سارمة يف جمهورية اإيران 

الإ�سالمية.
وهذه الحتجاجات هي الأو�سع منذ تظاهرات ت�سرين الثاين-نوفمرب 

للتكنولوجيا يف باُبل مبحافظة مازندران )�سمال(.
تنفي ال�سلطات اأي �سلوع لها يف وفاة اأميني )22 عاما( املتحدرة من 
حمافظة كرد�ستان )�سمال غرب(. لكن منذ 16 اأيلول-�سبتمرب، يخرج 

اإيرانيون غا�سبون اإىل ال�سوارع ليال للتظاهر.
وج���دد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي�����راين ح�سني اأم���ر ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان الأحد 
حتميل الوليات املتحدة م�سوؤولية هذه ال�سطرابات، متهما وا�سنطن 

ب�”التدخل يف ال�سوؤون الإيرانية ودعم امل�ساغبني يف �سكل ا�ستفزازي«.
ومنذ بدء التظاهرات، اأوقف اأكرث من 700 �سخ�س يف حمافظة واحدة 

يف ال�سمال، علما باأن العدد قد يكون اأكرب يف جممل اأنحاء البالد.
واأفادت جلنة حماية ال�سحافيني التي مقّرها يف الوليات املتحدة، باأن 

17 �سحفيا اأوقفوا يف اإيران منذ بدء الحتجاجات.

•• باري�س-اأ ف ب

مع  الت�ساهل”  “عدم  اإىل  اإي����ران  يف  الق�سائية  ال�سلطة  رئي�س  دع��ا 
املتظاهرين بعد ت�سعة اأيام من الحتجاجات يف اأنحاء البالد على وفاة 

�سابة اأثناء توقيفها لدى ال�سرطة، ُقتل فيها 41 �سخ�سا.
اإبراهيم رئي�سي يف وقت �سابق الأحد �سلطات  ووّجه الرئي�س الإيراين 
وا�ستقرار  العام  ب��الأم��ن  املخلني  مع  بحزم  ب�”التعامل  القانون  اإن��ف��اذ 

وفق ما نقلت عنه وكالة “اإرنا«. البالد”، 
على  اإج��ئ��ي  حم�سني  ح�سني  غ��الم  الق�سائية  ال�سلطة  رئي�س  و���س��دد 
“اأعمال  على  املحر�سني  م��ع  ت�ساهل”  اأي  ب���دون  التعامل  “�سرورة 
اأون  “ميزان  الق�سائية  ال�سلطة  اأنباء  وكالة  ذكرت  ح�سبما  ال�سغب”، 

اأ���س��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن يف خ�سم الأزم���ة  2019 ال��ت��ي جن��م��ت م��ن ارت���ف���اع 
القت�سادية، و�سملت حينها حوايل مئة مدينة اإيرانية وتعر�ست لقمع 
 300 م��ن  واأك���رث  الر�سمية،  احل�سيلة  بح�سب  قتياًل   230( �سديد 

ح�سب منظمة العفو الدولية(.
وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن واإطالق �سعارات مناه�سة للنظام، 
بح�سب و�سائل اعالم ونا�سطني. ومنذ اأيام عدة، تظهر مقاطع م�سورة 
ن�سرت على النرتنت م�ساهد عنف يف طهران ومدن كربى اأخرى مثل 
تربيز )�سمال غرب(. وبدت قوات الأمن يف بع�س هذه املقاطع تطلق 

النار يف اجتاه املتظاهرين.
ي��دم��رون ���س��ورة لآي���ة اهلل  ن�����س��رت ال�سبت حمتجني  ل��ق��ط��ات  وت��ظ��ه��ر 
نو�سرفاين  جامعة  اأم���ام  الإ�سالمية  اجلمهورية  موؤ�س�س  اخلميني 

 ال�شلطات الإيرانية تتعّهد بـ »عدم الت�شاهل« مع املتظاهرين 

•• اخلرطوم-رويرتز

بو�سط  ال��ع��رب��ي  ال�����س��وق  منطقة  يف 
ال�سفر  وك�������الت  ح���ل���ت  اخل�����رط�����وم، 
يف  ال�����س��وداين  ال�سباب  ت�ساعد  ال��ت��ي 
اأكرث  البحث عن م�ستقبل اقت�سادي 
اإ�سراقا يف م�سر حمل بع�س متاجر 
م���واد ال��ب��ن��اء ال��ت��ي ك��ان��ت مكتظة يف 
الرئي�سي  التجاري  املركز  يف  ال�سابق 

بالعا�سمة.
املتزايدة  الياأ�س  حالة  النزوح  يعك�س 
اإزاء الآف��اق يف ال��داخ��ل، حيث يعاين 
القت�ساد من ال�سقوط احلر وتقول 
ال���غ���ذاء  ن��ق�����س  اإن  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ال�����س��ك��ان. وي�سيع  ث��ل��ث  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر 
تهز  بينما  وامل��ي��اه،  الكهرباء  انقطاع 
للجي�س  امل��ن��اه�����س��ة  الح���ت���ج���اج���ات 
انقالب وقع قبل نحو  ال�سوارع منذ 
عام. ويقول وكالء �سفر ومهاجرون 
على  اجلي�س  ا�ستيالء  اأعقاب  يف  اإن��ه 
بحكومة  اأط������اح  ع��ن��دم��ا  ال�����س��ل��ط��ة، 
بقيادة مدنية كانت قد وعدت بفجر 
اق��ت�����س��ادي ج��دي��د، ت�����س��ارع��ت اأع����داد 

املغادرين.
ت�ست�سيف  ال��ت��ي  م�����س��ر،  ت��وف��ر  ول 
بنحو  تقدر  �سودانية  جالية  بالفعل 
اأربعة ماليني ن�سمة، وظائف مربحة 
ت��ذك��ر ع��ل��ى غ����رار ت��ل��ك ال��ت��ي يبحث 
اخلليج،  يف  ع���ادة  ال�����س��ودان��ي��ون  عنها 
يف  وماألوفة  اأ�سهل  وجهة  تعد  لكنها 

كثر من الأحيان.
وب��ي��ن��م��ا ي�����س��اف��ر ال��ب��ع�����س يف رحالت 
امل���ت���و����س���ط   حمفوفة  ال���ب���ح���ر  ع����رب 
م�سر  تتمتع  اأوروب����ا،  اإىل  باملخاطر 

مبزايا ملحوظة.
ال�سفر  ال�����س��وداين  لل�سباب  فيمكن 
والبحث  اأق����ل  بتكلفة  ال�����س��م��ال  اإىل 
العائالت  ت�����س��ع��ى  ب��ي��ن��م��ا  ع��م��ل،  ع���ن 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
وال��ت��ع��ل��ي��م لأط��ف��ال��ه��م وع��ي�����س حياة 

م�ستقرة.

وقال منذر حممد “21 عاما” بينما 
كان يحاول حجز رحلة باحلافلة اإىل 
باخلرطوم  اأ���س��ف��ار  وك��ال��ة  م�����س��ر يف 
يكونوا  داي�����ري�����ن  دي�����ل  “ال�سباب 
م���ا يف  ال��ب��ل��د دي  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م، ويف 
طريقة«. وقال مالك اإحدى �سركات 
ي�سل  ما  اإن  اخلرطوم  يف  احلافالت 
 1500 نحو  تنقل  حافلة   30 اإىل 
راكب اإىل م�سر من ال�سودان يوميا، 
وقال اإن هذا ميثل زيادة بن�سبة 50 
الرغم  على  املا�سي،  العام  عن  باملئة 
من الرتفاع احلاد يف اأ�سعار التذاكر. 
وذكر اثنان من وكالء ال�سفر اأن عدد 
ال�سبان الذين ي�سعون للح�سول على 
تاأ�سرات قد ت�ساعف تقريبا يف العام 

املا�سي.
تظهر  م���ت���اح���ة  ب���ي���ان���ات  ت���وج���د  ول 
الأخرة  الآون���ة  يف  ال�سفر  توجهات 
لكن  م�������س���ر.  اإىل  ال���������س����ودان  م����ن 
الأرقام  اإن  ق��ال  م�سريا  دبلوما�سيا 
2019، عندما  ع��ام  ارت��ف��اع منذ  يف 
اأطاحت انتفا�سة بالرئي�س ال�سوداين 

ال�سابق عمر الب�سر.
“حركة ال�سودانيني اإىل م�سر  وقال 
تتزايد ... ب�سكل تدريجي ومتنا�سب 

مع تدهور الو�سع يف ال�سودان«.

*ال�سرائب والر�سوم
العمال  يق�سي  ال��ع��رب��ي،  ال�����س��وق  يف 
وال����ك����ه����رب����ائ����ي����ون وغ�����ره�����م ممن 
ي��ف��رت���س وج���وده���م ع����ادة يف مواقع 
البناء اأوقاتهم يف �سرب ال�ساي ولعب 

الطاولة اأثناء انتظارهم للعمل.
وقال �ساحب اأحد متاجر مواد البناء 
التي ل تزال تعمل يف ال�سوق “زمان 

اأرب��ع �سنوات، كما  منذ ما يقرب من 
ال�سباب عاطلون عن  ربع  اأن ح��وايل 

العمل، وفقا ملنظمة العمل الدولية.
بال�سباب  احل���ال  ينتهي  م��ا  وك��ث��را 
وظائف  يف  ال��ع��م��ل  اإىل  ال�������س���وداين 
الذهب  ومناجم  امل�سانع  يف  متدنية 
اأو كعمالة منزلية، وفقا لوكالء �سفر 
وم��ه��اج��ري��ن. ل��ك��ن ل��دي��ه��م جمتمعا 
ع���ل���ي���ه، وميكن  الع���ت���م���اد  مي��ك��ن��ه��م 
يف  يك�سبونه  مم��ا  اأك���رث  يك�سبوا  اأن 
اأب��ك��ر البالغة  ب��ل��ده��م. وق��ال��ت م��الذ 
انتقلت  وال��ت��ي  عاما   23 العمر  م��ن 
“البيت  عامني  نحو  منذ  م�سر  اإىل 
وما  ال�سودان”  “يف  �سغال  ك��ان  كلو 
بيم�سي  وك���ل���و  ك��ب��ر  دخ����ل  ب��ن��دخ��ل 

لالأكل وال�سراب«.
تر�سل  اأن  ت�ستطيع  الآن  اإنها  وتقول 
األف   120 اإىل  ي�سل  م��ا  لعائلتها 
دولرات”   208“ ����س���وداين  ج��ن��ي��ه 

�سهريا من عملها كجلي�سة اأطفال.
تبيع  ال�����ت�����ي  امل������ح������الت  وظ������ه������رت 
الأطعمة ال�سودانية يف القاهرة، كما 
ت��ع��ل��ن امل���دار����س اخل��ا���س��ة ع��ن فروع 
الإعالنية  ال��ل��وح��ات  ع��ل��ى  م�����س��ري��ة 
الكثرون  وي�����س��اف��ر  اخل����رط����وم،  يف 
الرعاية  على  للح�سول  م�سر  اإىل 
ال�سحية التي تراجعت ب�سكل متزايد 

يف بلدهم.
البالغ  اآدم  مثل  للبع�س،  وبالن�سبة 
م���ن ال��ع��م��ر 23 ع��ام��ا وال���ق���ادم من 
فاإن  باحلرب،  املنكوب  دارف��ور  اإقليم 
ق���ب���ل حماولة  ه����ي حم���ط���ة  م�����س��ر 
باملخاطر  املحفوفة  الرحلة  خ��و���س 

عرب البحر املتو�سط اإىل اأوروبا.
وق��ال وهو يقف يف طابور للح�سول 
امل�سرية  القن�سلية  يف  تاأ�سرة  على 
بو�سط اخلرطوم مع ع�سرات اآخرين 
ولكن  خ��ط��ر،  ال��ب��ح��ر  ع��رب  “ال�سفر 
اأف�����س��ل امل��خ��اط��رة واحل�����س��ول علي 
حياة كرمية بدل عن املعاناة والفقر 

وفقدان الأمل يف ال�سودان«.

ح�سي  دق��اي��ق  خم�سة  تقعد  ت�ستهي 
اليوم كلو بتكون قاعد«.

امل��ت��اج��ر واملحالت  اأ���س��ح��اب  وي��ق��ول 
التجارية اإن جزءا كبرا من الدخل 
ال�سئيل الذي ل يزال باإمكانهم جنيه 
يذهب اإىل �سداد الزيادة يف ال�سرائب 
وال��ر���س��وم ور���س��وم ال��رتخ��ي�����س التي 
فقدت  التي  احلكومة  عليها  اأقدمت 
باملليارات  خ��ارج��ي��ا  اقت�ساديا  دع��م��ا 

بعد النقالب.
اإبراهيم  جربيل  املالية  وزي��ر  وق��ال 
مواردها  ع��ل��ى  �ستعتمد  ال��دول��ة  اإن 
الداخلية لتمويل امليزانية. وارتفعت 
 400 بن�سبة  وال��ر���س��وم  ال�����س��رائ��ب 

الأ�سا�سية،  ال�سلع  من  اأك��رث  تكاليف 
العديد  ن�ساط  اإبطاء  يف  ت�سبب  مما 
اإغ����الق  اأو  وامل�������س���ان���ع  ال���ت���ج���ار  م���ن 

متاجر.
وق���د ي��دف��ع ذل���ك امل��زي��د م��ن النا�س 
با�سم  م���ت���ح���دث  وق������ال  ل���ل���م���غ���ادرة. 
اإنها  ل���ل���ه���ج���رة  ال����دول����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ة 
“تتوقع اأن يفكر املزيد من النا�س يف 
الهجرة كخيار، اأو كاآلية للتكيف” يف 

اإ�سارة اإىل ال�سودان.

* وظائف متدنية
اأي�سا،  ���س��ع��ب��ة  م�����س��ر  يف  ال���ظ���روف 
م�ستوياته  اأعلى  الت�سخم  بلغ  حيث 

باملئة اأو اأكرث يف بع�س احلالت، وفقا 
لأ�سحاب الأعمال.

البناء  وق����ال ���س��اح��ب م��ت��ج��ر م����واد 
“اأثرت علينا تاأثر �سديد«.

الرئي�سية  الأ����س���واق  ال��ت��ج��ار  واأغ��ل��ق 
�سنار  مدينتي  يف  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 
احتجاجا  ال�سهر  ه���ذا  وال��ق�����س��ارف 
احلكومة،  تواجه  كما  الر�سوم.  على 
منذ  لها  رئي�س  تعيني  يتم  مل  التي 
الكهرباء  اإ�سرابات لعمال  النقالب، 
لأطباء  وك��ذل��ك  ال�سحي  وال�����س��رف 
تدين  ب�سبب  “املتدربني”  المتياز 
على  املالية  وزارة  ت��رد  ومل  الأج���ور. 
وت�����راج�����ع معدل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق.  ط���ل���ب 

باملئة   423 من  الر�سمي  الت�سخم 
ب��امل��ئ��ة يف   117 اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
رجال  ي��ق��ول  م��ا  وه��و  اآب،  اأغ�سط�س 
الركود  يعك�س  اإن��ه  وحمللون  اأعمال 
اأعلى  ي��زال من  لكنه ل  القت�سادي، 

املعدلت على م�ستوى العامل.
ال�سوداين  اجلنيه  قيمة  وانخف�ست 
ال�سنوات  خ��الل  باملئة   950 بن�سبة 
الوقود،  اأ�سبح  بينما  املا�سية،  الأربع 
ال����ذي ك���ان م��دع��م��ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف 
ال�����س��اب��ق، اأغ��ل��ى م��ن��ه يف ال��ع��دي��د من 

البلدان الغنية.
معظم  اإن  الأع��م��ال  اأ�سحاب  وي��ق��ول 
ب��اإم��ك��ان��ه��م حتمل  ي��ع��د  ال���ن���ا����س مل 

ــى  ــل ــــور ع ــــث ــــع ال
جماعيتني  مقربتني 
اأوكرانيا يف  اأخريني 

•• كييف-رويرتز

قال الرئي�س الأوكراين فولودمير 
على  ع���رثت  ب���الده  اإن  زيلين�سكي 
م���ق���ربت���ني ج��م��اع��ي��ت��ني اأخ���ري���ني 
لأ�سخا�س  اجل��ث��ث  م��ئ��ات  ت�سمان 
ا�سرتدتها  التي  اإي��زي��وم،  بلدة  من 
ال�سمال  يف  رو����س���ي���ا  م����ن  ك��ي��ي��ف 

ال�سرقي هذا ال�سهر.
واأدىل زيلين�سكي بهذه الت�سريحات 
“�سي. ت��ل��ف��زي��ون  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
متاأخر  وق��ت  يف  اأذي��ع��ت  بي.اإ�س” 
الأحد ودعا فيها اأي�سا اإىل ا�ستمرار 
رو�سيا  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ق��وب��ات  ال�سغط 
الأوكرانية  ال��ق��وات  طردتها  التي 
هجوم  بعد  ال�سرقي  ال�سمال  م��ن 

م�ساد هذا ال�سهر.
الرو�سية  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ع��ل��ق  ومل 
اكت�ساف  زيلين�سكي  ت��اأك��ي��د  ع��ل��ى 
امل��ق��ربت��ني. وت��ن��ف��ي م��و���س��ك��و دوما 
اأع��م��ال وح�سية يف احلرب  ارت��ك��اب 

باأوكرانيا اأو ا�ستهداف مدنيني.
مزيدا  “تلقيت  زيلين�سكي  وق���ال 
من املعلومات اليوم... عرثوا على 
م��ق��ربت��ني ج��م��اع��ي��ت��ني اأخ���ري���ني، 
مئات  ت�سمان  كبرتني  مقربتني 
الأ���س��خ��ا���س... ن��ت��ح��دث ع��ن بلدة 
اإي����زي����وم ال�������س���غ���رة... ل ب���د من 
لهذه  �سيكون  العقوبات.  ا�ستمرار 
ومايل  �سيا�سي  ت��اأث��ر  ال��ع��ق��وب��ات 

اأي�سا«.
وبعد �سهور من الحتالل الرو�سي، 
عن  الأوك��ران��ي��ة  ال�سلطات  ك�سفت 
مقربة جماعية كبرة بالقرب من 
باإيزيوم  غابات  منطقة  يف  مدفن 
ال�سهر اجلاري  �سابق من  وق��ت  يف 
مالب�سات  ملعرفة  حتقيقا  وب����داأت 

الوفيات.

يعك�ض النزوح حالة الياأ�ض املتزايدة اإزاء االآفاق يف الداخل

ال�شودانيون يتجهون اإىل م�شر بحثا عن م�شتقبل اأكرث اإ�شراقا 

يف ر�سالته ال�سنوية لل�سعب الكازاخ�ستاين

الرئي�س توكاييف ي�شع خارطة طريق للنهو�س ببالده يف خمتلف املجالت

����س���ئ وعلى  اأه�������م  ال����ق����ان����ون ه����و 
اجلميع اللتزام به.

الرئي�س  التي وجهها  الر�سالة  اإن 
ثاقبة  روؤي���ة  جت�سد  اإمن���ا  ل�سعبه 
نحو م�ستقبل هذه الدولة الفتية 
جديًدا  �سيا�سًيا  منعطًفا  وتفتح 
يف ت��اري��خ ال��ب��الد احل��دي��ث، حيث 
املبادرات  اأن ه��ذه  ي��وؤك��د اخل���رباء 
جوهرها  يف  تت�سمن  ال�سيا�سية 
التي  الرئي�سية  الطريق  خارطة 
توكاييف  فخامة  �سابقاً  ح��دده��ا 
لبناء الدولة احلديثة و�ساغها يف 
كلمات “رئي�س قوي - برملان موؤثر 

- حكومة خا�سعة للم�ساءلة«.

املاأ�ساوي” احلق يف فر�سة ثانية، 
عام  عفو  اإ���س��دار  الرئي�س  وق���رر 

عنهم.
بالطبع لن ي�سمل العفو املتهمني 
تنظيم  يف  املتورطني  الرئي�سيني 
املتهمني  وكذلك  ال�سغب،  اأعمال 
وحماولة  ال��ع��ظ��م��ى،  ب��اخل��ي��ان��ة 
تغير ال�سلطة با�ستخدام العنف، 
واأك����د اأن����ه ل ت�����س��ام��ح م���ع  تكرار 

املخالفني..
الأ�سخا�س  ال��ع��ف��و  ي�سمل  ول���ن   
اإرهابية  ج��رائ��م  ارت��ك��ب��وا  ال��ذي��ن 
التعذيب،  ومتطرفة وا�ستخدموا 
�سيادة  اأن  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س  و����س���دد 

ومن اأهم الأم��ور التي ركز عليها 
الرئي�س توكاييف اقرتاح حتديد 
ولي������ة ال���رئ���ي�������س ب���ف���رتة ولي����ة 
اأن  دون  �سنوات   7 مدتها  واح���دة 
اإع��ادة انتخابه،  يكون له احلق يف 
غر  ال�سيا�سي  التوجه  ه��ذا  مثل 
احلديث،  ال���ت���اري���خ  يف  م�����س��ب��وق 
حيث اأنه ي�سمن حتقيق ا�ستقرار 
على  ال��ب��الد  يف  ال�سيا�سي  النظام 
امل��دى الطويل، والأه���م من ذلك 
احتكار  خماطر  على  الق�ساء  هو 
ال�سلطة وتعزيز املبادئ الأ�سا�سية 

للدميقراطية يف البالد.
الإج�����������������راءات  ه���������ذه  م�����ث�����ل  اإن 

اأن  اىل  ت�������س���ر  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
الطريق  على  ت�سر  كازاخ�ستان 
النموذج  عن  والبتعاد  ال�سحيح، 

الرئا�سي ال�سمويل يف ال�سلطة. 
توكاييف  ف��خ��ام��ة  و����س���ول  وم����ع 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  من�سب  اإىل 
وجلية  وا�سحة  التغيرات  ب��داأت 
واأمل  بحما�س  النا�س  وا�ستقبلها 
يف امل�ستقبل، فبف�سل مبادراته لن 
ترتكز كل ال�سلطات يف كازاخ�ستان 
يف يد �سخ�س واحد، كما يجب اأن 
يكون رئي�س البالد غر متحيز، و 
ل ينتمي اىل اأي حزب، ول ميكن 
هياكل  يف  منا�سب  �سغل  لأق��ارب��ه 

حتى  وبالتايل  الأ�سا�سي،  املعا�س 
�سن  حت��دي��د  �سيتم   2028 ع���ام 

التقاعد للمراأة عند 61 عاًما.
ر�سالة  يف  املهمة  العنا�سر  وم��ن 
ال��رئ��ي�����س )م��و���س��وع الأط���ف���ال(، 
الرئي�س  اأع����ل����ن  ال�������س���اب���ق  ف���ف���ي 
توكاييف اأن عام 2022 هو )عام 
احلايل  خ��ط��اب��ه  ويف  ال��ط��ف��ول��ة( 
اأط����ل����ق ب���رن���اجًم���ا ج����دي����ًدا وهو 
لالأطفال”،  الوطني  “ال�سندوق 
والذي اقرتح من خالله اقتطاع 
50% من دخل ال�ستثمار ال�سنوي 
ح�سابات  اإىل  الوطني  لل�سندوق 
الأطفال دون �سن 18 عاًما، وعند 

ويتم منح جزء  الدولة،  و�سركات 
من ال�سلطات الرئا�سية ملوؤ�س�سات 

�سلطة اأخرى.
املياه  ق�سايا  اأهمية  على  للتاأكيد 
نظراً  الأول��وي��ات  �سمن  وو�سعها 
املياه  نق�س  اأن  املعروف  لأن��ه من 
ي�سكل عقبة خطرة اأمام التنمية 
فقد  البالد،  لقت�ساد  امل�ستدامة 
اإح���ي���اء ع��م��ل جمل�س  اق�����رتاح  مت 
باإ�سراك  للحكومة  ال��ت��اب��ع  امل��ي��اه 

العلماء واملتخ�س�سني.
وم���ن امل��ق��رر اأي�����س��ا اإج����راء اإع���ادة 
النظر يف نظام املعا�سات التقاعدية 
م��ن خ��الل زي���ادة ثابتة يف معدل 

والتاأكيد  ال��ق�����س��اء  ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 
الدولة  ت��دخ��ل  ع��دم  �سمان  على 
يف اأحكام الق�ساء، ومنع اأي تاأثر 
القانون،  اإن���ف���اذ  م��وؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى 
ال�سغط  اأدوات  جميع  وا�ستبعاد 
الوقت  الق�ساة، ويف  الإداري على 
م�سوؤولية  ت��ع��زي��ز  ���س��ي��ت��م  ن��ف�����س��ه 
الق�ساة اأنف�سهم عن اأي انتهاكات 

ج�سيمة.
ودع������ا ال���رئ���ي�������س ت���وك���اي���ي���ف اإىل 
املتحدة  الل��ت��زام مب��ب��اديء الأمم 
والإن�سانية،  ال��ع��ادل��ة  وامل��ح��اك��م��ة 
يكون  اأن  �����س����رورة  ع����ن  م���ع���رًب���ا 
“يناير  اأح�����داث  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني 

ا�ستخدام  �سيتم  الر�سد  �سن  بلوغ 
ال�سكن  لتوفر  املرتاكمة  املبالغ 
و�سي�سبح  لهم،  املنا�سب  والتعليم 
اأكرث  ال��ب��الد  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
املنح  تخ�سي�س  بف�سل  ���س��ه��ول��ة 
التعليمية بن�سب متفاوتة ترتاوح 

بني 30 اإىل 100 %.
الرئي�س  اأوله  م��ه��م  اآخ���ر  م��ع��ي��ار 
اهتماماً كبراً وهو �سحة ال�سعب 
بالتح�سني  اله��ت��م��ام  خ���الل  م��ن 
للقطاع  التحتية  للبنية  ال�سامل 
ال��ط��ب��ي ، و���س��ي��ت��م ق��ري��ب��اً اإط���الق 

نظام للتاأمني ال�سحي.
دع����م  اإىل  ال����رئ����ي���������س  وت�����ط�����رق 

رئا�سية مبكرة يف اجلمهورية هذا اخلريف.
اجليو�سرتاتيجية  واال�سطراب  التوتر  تزايد  اإن 
يف االقت�ساد العاملي ب�سبب عدم القدرة على التنبوؤ 
العاملية والتي ت�ساعف  االأو�ساع  بديناميات تطور 
املخاطر والتحديات لي�ض فقط لكل دولة على حدة 
ا للمنطقة باأكملها يوؤكد اأهمية و�سرورة  ولكن اأي�سً

اإجراء انتخابات مبكرة.

ولكن  النظر،  بعيد  و�سيا�سي  ا�سرتاتيجي  كزعيم 
مبواطنيه  كــبــريا  اهتماما  يــويل  كرئي�ض  ــا  اأيــ�ــسً

وم�ستقبلهم.
لقد اتخذ توكاييف قراًرا غري م�سبوق فيما يتعلق 
باملمار�سة ال�سيا�سية يف كازاخ�ستان باإعالن اجلدول 
م�سالح  و�سع  وبالتايل  باأكمله،  االنتخابي  الزمني 
الدولة فوق كل اعتبار، وهكذا، �ستجرى انتخابات 

•• خا�س- الفجر:

الرئي�ض  وجـــه  اجلــــاري  �سبتمرب  ــن  م االأول  يف 
ر�سالته  توكاييف  جومارت  قا�سم  الكازاخ�ستاين 
من  حزمة  واأعــلــن  الــكــازاخــي،  لل�سعب  ال�سنوية 
واإ�سفاء  املجتمع  تنمية  بهدف  املهمة  املــبــادرات 
ال�سدد،  ــذا  ه ويف  عليه،  الــدميــقــراطــي  الــطــابــع 
فقط  لي�ض  �ــســفــات  كــازاخــ�ــســتــان  رئــيــ�ــض  ــر  ــه اأظ

اإقالة وتغيريات وعقوبات.. هل تخفف اإجراءات بوتن الغ�شب الرو�شي؟ •• عوا�صم-وكاالت:

بعد �سعوبات لوج�ستية �ساهمت يف خ�سائر ملحوظة لدى اجلانب الرو�سي يف 
حرب اأوكرانيا، اأعلنت مو�سكو عن ثالثة اإجراءات يف حماولة لت�سويب م�سار 

املعارك يف ظل غ�سب �سعبي بداأ يتزايد مع قرار التعبئة الع�سكرية اجلزئية.
اجلي�س  يف  اللوج�ستيات  عن  امل�سوؤول  اجل��رنال  ا�ستبدال  الإج���راءات  و�سملت 
دميرتي بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع، وكذلك عقوبات لراف�سي 
التجنيد وامتيازات ت�سهل اإجراءات منح اجلن�سية لأجانب يخدمون يف اجلي�س 
اأعلن  ال��ذي  الوقت  العامة يف  الأرك���ان  التغير يف هيئة  ه��ذا  وياأتي  الرو�سي. 
الرو�س  من  الآلف  مئات  تعبئة  الأ�سبوع  ه��ذا  بوتن  فالدمير  الرئي�س  فيه 
اأرا�سيها وخ�سائر ملحوظة  اأوكرانيا بع�س  ا�ستعادة  اإثر  للم�ساركة يف احلرب 
4 مناطق �سيطرت عليها مو�سكو  للقوات الرو�سية، ف�سال عن ا�ستفتاءات يف 

كليا اأو جزئيا قوبلت برف�س غربي وا�سع.

تعيني قائد ع�سكري بارز
كان  ال��ذي  عاًما-   60- ميزينت�سيف  اجل��رنال ميخايل  بولغاكوف  حل حمل 

يرتاأ�س مركز مراقبة الدفاع الوطني.

جنائية على قدم امل�ساواة مع اجلنود املتعاقدين لعدم احل�سور اأو مغادرة مكان 
اخلدمة بدون اإذن.

يف  للقتال  العنا�سر  من  مزيد  لتجنيد  ال�سبل  بكل  مو�سكو  ت�سعى  وق��ت  ويف 
الرو�سية  اجلن�سية  منح  ي�سهل  قانونا  اأي�سا  ال�سبت،  ب��وت��ن،  وق��ع  اأوك��ران��ي��ا، 

لالأجانب الذين يقاتلون يف �سفوف اجلي�س.
الأجانب  اأن  على  الر�سمية  اجلريدة  يف  اأي�سا  �سدر  ال��ذي  القانون  هذا  ن�ّس 
الذين ين�سمون للجي�س لفرتة ل تقل عن عام ميكنهم طلب احل�سول على 
الرو�سية  الأرا�سي  على  اإقامتهم  اإثبات  اإىل  ي�سطروا  اأن  دون  من  اجلن�سية، 

خلم�سة اأعوام.
الإجراء ي�ستهدف خ�سو�سا املهاجرين املتحدرين من اجلمهوريات ال�سوفياتية 
ال�سابقة يف اآ�سيا الو�سطى والذين ميار�سون مهنا �ساقة يف املدن الكبرة، على 
غرار مو�سكو. قبل اأن يوقع بوتن القانون، دعت قرغيز�ستان واأوزبك�ستان هذا 

الأ�سبوع مواطنيهما اإىل عدم امل�ساركة يف اأي نزاع.

�سغل ميزينت�سيف عدة منا�سب �سمن هيئة الأركان خالل م�سرته الع�سكرية 
الطويلة. واأثار قرار التعبئة الذي ي�سمل بح�سب ال�سلطات 300 األف �سخ�س، 

قلق عدد كبر من الرو�س، واختار بع�سهم مغادرة البالد.
حتى  ال�سجن  عقوبة  على  تن�س  تعديالت  الرو�سي  الرئي�س  وقع  ذل��ك،  واإزاء 
فرتة  يف  القتال  يرف�سون  اأو  ي��ف��رون  ال��ذي��ن  الع�سكريني  بحق  اأع���وام  ع�سرة 

التعبئة.
التعديالت لقانون العقوبات اأقرها الربملان هذا الأ�سبوع، و�سدرت يف اجلريدة 

الر�سمية للحكومة، ودخلت حيز التنفيذ.
اأو  ي��ف��رون  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  بحق  اأع���وام  ع�سرة  حتى  بال�سجن  عقوبات  ُت�سّلط 
ي�سلمون اأنف�سهم للعدو “من دون اإذن” اأو يرف�سون القتال اأو يع�سون الأوامر 

يف مرحلة التعبئة.
ُيعاقب من ميار�س اأعمال نهب بال�سجن حتى 15 عاما.

م�سوؤولية  الح��ت��ي��اط،  م��ن  الع�سكري  للتدريب  ا���س��ت��دع��اوؤه��م  مت  م��ن  يحمل 

م�سري بوتن
املحلل ال�سيا�سي، اأندرو بويفيلد، قال ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن رو�سيا تراهن 
بكل الأوراق التي متلكها يف حماولة ل�ستعادة النت�سارات بعد اخل�سائر التي 

منيت بها منذ مطلع ال�سهر اجلاري.
واأ�ساف بويفيلد اأن “املكا�سب الأخرة التي حققها اجلي�س الأوكراين يف هجوم 
م�ساد اأظهرت عيوبا لوج�ستية مهمة لدى الرو�س، وحتى يف املرحلة الأوىل 
التي اجته فيها الرو�س نحو العا�سمة كييف كانت اخلدمات اللوج�ستية هي 
امل�سوؤول،  الرو�سي، لذلك جرى تغير اجل��رنال  ال�سعيفة يف اجلي�س  احللقة 
اإ�سعاف معنويات اجلنود جاء  اإقالة ولي�س تغيرا، ولكن لعدم  بالطبع  وهي 

بيان وزارة الدفاع بالنقل اإىل مكان اآخر«.
دعم  نحو  احلما�سة  من  مزيدا  الغرب  مينح  رو�سيا  تفعله  ما  كل  اأن  واأو���س��ح 
كييف “ه������م يرون حال������ة التخبط يف اجلي�س الرو�س������ي واخل�سائر يف امليدان 

حمفزا كبرا لزي����ادة امل�ساعدات الع�س������كرية التي بداأت تظهر نتائجها«.
اإن  اخل��ط��وات  ه��ذه  ك��ل  بعد  املجهول،  نحو  بنظامه  يدفع  “بوتن  اأن  واع��ت��رب 
التي  ال�سخط  حال�������ة  �ستزداد  لل�س������عب  يعلنه  كبي�������را  انت�سارا  يتحقق  مل 
التعبئة  بيان  اإع��الن  من����ذ  امل�ستمرة  العتقالت  موجة  ظل  يف  بالفعل  ب��داأت 

اجلزئية«.
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حتليل

املجال الع�شكري هو املكان الذي يعترب فيه التعاون الرو�شي الهندي الأقوى تقليدًيا

متكنت من تفادي خماطر لعبة التوازن:

الهند ورو�شيا: اإكراهات ناريندرا مودي...!
•• الفجر -هوبريت ت�صتارد

ترجمة خرية ال�صيباين
وهي  الأوكــرانــيــا.  الرو�سي  الــغــزو  الهند  تــدن  مل     
وحتافظ  الرو�سية  املنتجات  من  م�سرتياتها  تكثف 
ذلك،  ومــع  مو�سكو.  مع  ن�سط  ع�سكري  تعاون  على 

ُينظر اإىل احلرب يف اأوكرانيا على اأنها عبء متزايد 
التعليقات  لهجة  واأ�سبحت  الهندي،  االقت�ساد  على 
ا احلفاظ  الر�سمية ت�ساحلية اأقل. تعتزم الهند اأي�سً
الهادئ  واملحيط  الهندي  التعاون  يف  مكانتها  على 
الطموحات  ملواجهة  املتحدة  الواليات  بداأته  الذي 
ال�سينية. اإنها تنخرط يف التواءات دبلوما�سية يبدو 

اأن ناريندرا مودي -من كبار املروجني لليوغا يف العامل 
-ي�ستوعبها.    منذ بداية احلرب يف اأوكرانيا، ن�سرت 
م�ساحلها  اإىل  بالكامل  ت�ستند  ا�سرتاتيجية  الهند 

الوطنية.
الغربيني  من  كل  وتوقعات  مبخاوف  مبالية  وغري   
رو�سيا  باإمكان  يزال  ال  مما  ت�ستفيد  فهي  واأوكرانيا، 

تقدميه بينما ترفع �سوتها يف مواجهة �سراع طويل 
ثاين اأكرب زبون اآ�سيوي لرو�سيااالأمد.

   ُتظهر اإح�سائيات احلكومة الهندية لالأ�سهر ال�سبعة 
االأوىل من عام 2022 حدوث انفجار يف الواردات من 
مقارنة  تقريًبا  مرات  ثالث  ت�ساعفت  والتي  رو�سيا، 

بالفرتة نف�سها من عام 2021. 

توا�سل نيودلهي لعبة التوازنرئي�س الوزراء الهندي مودي ي�سافح الرئي�س الرو�سي بوتني خالل قمة منظمة �سنغهاي للتعاون يف �سمرقند يف 16 �سبتمرب اجلاري

منتجات  عن  ن��اجت  النفجار  وه��ذا 
ت�ساعفت  التي  والأ�سمدة،  النفط 

وارداتها مبقدار خم�سة.
امل�ساركة يف احلظر  وب��ع��ي��ًدا ع��ن     
الرو�سية  ال�����س��ادرات  على  الغربي 
الهند  ف���اإن  ال��ط��اق��ة،  م��ن منتجات 
نحو  ل��ل��ت��وج��ه  الأول  ال���ه���دف  ه���ي 
اآ�سيا الذي حتاول رو�سيا العمل به 

لالإفالت من العقوبات الغربية.
اإىل  الرو�سية  ال�سادرات  ان منو     
الهند اأ�سرع بخم�س مرات من تلك 
الن�سف  خ����الل  ل��ل�����س��ني  امل��وج��ه��ة 
 244  +“  2022 ع��ام  م��ن  الأول 
باملائة”.   50  + م��ق��اب��ل  ب���امل���ائ���ة 
وداخ���ل ال��ق��ارة الآ���س��ي��وي��ة، انتقلت 
املركز  اإىل  الرابع  املركز  الهند من 
ال��ث��اين ب��ني زب��ائ��ن ال���رو����س، وهي 
وكوريا  اليابان  على  متقدمة  الآن 

اجلنوبية.
   يف املقابل، فاإن اأداء الهند متو�سط 
اإىل  ب�سادراتها  يتعلق  فيما  للغاية 
بن�سبة  انخف�ست  وال��ت��ي  رو���س��ي��ا، 
ال�سبعة  الأ�سهر  خ��الل  باملائة   23
بينما   ،2022 ع����ام  م���ن  الأوىل 
على  احل��ف��اظ  م��ن  ال�سني  متكنت 

زيادة معينة يف مبيعاتها.
   كما ترتبط �سهية الهند للمنتجات 
الرو�سية  والأ����س���م���دة  ال��ب��رتول��ي��ة 
ارتباًطا وثيًقا باخل�سومات الكبرة 
ج������ًدا ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل�������س���درون 
الرو�س، واإمكانية التجارة بالروبل 
يجعل  ال��ه��ن��دي��ة مم���ا  ال��روب��ي��ة  اأو 
على  ال�سغط  تخفيف  املمكن  م��ن 
لي�س  لذلك  الروبية.  �سرف  �سعر 
بال�سرورة اأن ت�ستمر هذه ال�سهية.

حياد وتعاون
الت�سويت  ع���ن  ال��ه��ن��د  ام��ت��ن��ع��ت     
الأمم  يف  رئي�سيني  ت�سويتني  يف 

رو�سيا،  يف  املعلنة  اجلزئية  التعبئة 
والإع����الن ع��ن ا���س��ت��ف��ت��اءات تقرير 
الأوكرانية  الأرا�����س����ي  يف  امل�����س��ر 
امل����ح����ت����ل����ة، وال����ت����ه����دي����د اجل����دي����د 
مب��ن��ع��ط��ف ن����ووي ال����ذي ع���رّب عنه 
بوتني يف 20 �سبتمرب، تهدد مبزيد 
الدبلوما�سية  م��ه��م��ة  ت��ع��ق��ي��د  م���ن 
اأن  الهندية... ل تزال الهند تريد 

تظل حمايدة، ولكن اإىل متى؟
*متخ�س�ض يف اآ�سيا والق�سايا 
االقت�سادية الدولية. عمل 
م�ست�ساًرا اقت�سادًيا ومالًيا طيلة 
20 عاًما يف ال�سفارات الفرن�سية 
يف اليابان وال�سني وكوريا 
و�سنغافورة ل�سالح االآ�سيان. 
كما �سارك يف تطوير ال�سيا�سات 
االأوروبية وخا�سة ال�سيا�سة 
التجارية، �سواء يف منظمة 
التجارة العاملية اأو املفاو�سات مع 
الدول االآ�سيوية. 
يدّر�ض يف كلية ال�سوؤون الدولية 
يف مدر�سة العلوم ال�سيا�سية 
بباري�ض حول التحليل امل�ستقبلي 
الآ�سيا. ن�سر كتاًبا بعنوان 
مار�ض  “اجلائحة، تغرّي العامل”، 
2021 “من�سورات لوب«.
**اأ�سبحت فوائد ا�ض 400 
االأحدث يف التكنولوجيا 
الرو�سية -مو�سع �سك، بعد 
اأن اأعلن اجلي�ض االأوكراين يف 
�سبتمرب اأنه دمر بطاريتني على 
االأقل من طراز ا�ض 400 يف 
منطقة خري�سون.
*** يف القمة االأخرية ملنظمة 
�سنغهاي للتعاون يف �سمرقند، مل 
يجد ناريندرا مودي و�سي جني 
بينغ وقًتا لعقد اجتماع ثنائي.

 2022 م����ار�����س   2 يف  امل���ت���ح���دة: 
الذي  ال���ق���رار  اع��ت��م��اد  ع��ن��دم��ا مت 
ي��دي��ن ال���ع���دوان ال���رو����س���ي، ويف 7 
اأبريل عندما علقت م�ساركة رو�سيا 
يف عمل جلنة الأمم املتحدة حلقوق 
امل�ساركة  ت��وا���س��ل  ك��م��ا  الإن�������س���ان. 
الجتماعات  يف  ط��ب��ي��ع��ي  ب�����س��ك��ل 
الإقليمية اإىل جانب رو�سيا، مثلما 
ك��ان احل��ال خ��الل اجتماع منظمة 
يف  �سمرقند  يف  للتعاون  �سنغهاي 
اىل  اإ�سافة  اجل��اري،  �سبتمرب   16
حتافظ  الثنائية  الج��ت��م��اع��ات  ان 

على اإيقاعها املعتاد.
امليدان  ال��ع�����س��ك��ري، ه���و  امل���ج���ال     
الرو�سي  التعاون  فيه  يعترب  ال��ذي 
الهند  تقليدًيا.  الأق����وى  ال��ه��ن��دي 
اآ�سيوي لرو�سيا يف  زب��ون  اأك��رب  هي 
ال�سني.  ق��ب��ل  الأ���س��ل��ح��ة،  م��ب��ي��ع��ات 
الهند  يف  الرئي�سية  ال��ق��ت��ال  دب��اب��ة 
باملائة  و70  رو���س��ي،  ت�سميم  ذات 
املقاتلة  ال���ط���ائ���رات  اأ���س��ط��ول  م���ن 
ال��ه��ن��دي��ة م���ن اأ����س���ل رو����س���ي، على 
ال��رغ��م م��ن اأن ال��ط��ل��ب��ات الأخ���رة 
خفيفة  وط����ائ����رة  راف�������ال  ت�����س��م��ل 
توقيع  مت  وق���د  ه��ن��دي��اً.  م�سممة 
ع��ق��د ك��ب��ر ل��ل��غ��اي��ة ب��ق��ي��م��ة 5.5 

املحيطني  ع��م��ل��ي��ة  يف  وامل�������س���ارك���ة 
مواجهة  يف  وال�����ه�����ادي  ال���ه���ن���دي 
ال�سني. لقد متكنت حتى الآن من 

تفادي خماطر هذا التوازن.

احلياد الهندي ينهار
   اأ����س���ب���ح ن���ف���اد ���س��رب ال��ه��ن��د مع 
اجتماع  يف  الآن.  وا���س��ح��اً  رو���س��ي��ا 
 24 ال�������دويل يف  جم��ل�����س الأم�������ن 
اأغ�سط�س، اأقدمت الهند لأول مرة 
رو�سيا.  مع  يتعار�س  ت�سويت  على 
لفولودمير  لل�سماح  ذل���ك  وك���ان 
طريق  ع��ن  ب��امل�����س��ارك��ة  زيلين�سكي 
الأ�سهر  يف  اج��ت��م��اع  يف  ال��ف��ي��دي��و 

ال�ستة الأوىل من احلرب.
 وكانت رو�سيا قد طالبت بح�سور 
مادي للرئي�س الأوكراين، وامتنعت 
كاملعتاد،  ال��ت�����س��وي��ت  ع���ن  ال�����س��ني 
وان�سمت الهند اإىل املع�سكر الغربي 

بقبول ح�سوره عن بعد.
اأو�سح  ���س��م��رق��ن��د،  اج��ت��م��اع  ويف     
ن�����اري�����ن�����درا م���������ودي ل���ف���الدمي���ر 
ا�ستمرار  ب�ساأن  �سربه  نفاد  بوتني 
لي�س  “هذا  اأن  م���وؤك���ًدا  ال�����س��راع، 

وقت احلرب«.
   اإن تفاقم ال�سراع، كما يت�سح من 

عام 2022 بعد عام قوي 2021 
اأتاح حمو ال�سدمة الكربى للوباء 

عام 2020.
�سندوق  ت���وق���ع   ،2022 ي��ن��اي��ر   
النقد الدويل منًوا بن�سبة 9 باملائة 
الهند يف  ال���ذي ي�سع  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا 
املرتبة الأوىل بني الدول ال�ساعدة، 
مبعدل منو يقارب �سعف مثيله يف 
ال�����س��ني. وت�����س��ب��ب ان�����دلع احلرب 
ه���ذه  م���راج���ع���ة  يف  اأوك�����ران�����ي�����ا  يف 
�سندوق  واأع��ل��ن  ن���زول.  التوقعات 
 7 بن�سبة  من��و  ع��ن  ال���دويل  النقد 
 2022 للهند يف  باملائة   4 فا�سل 
وبنك  ي��ول��ي��و،  ل�سهر  ت��وق��ع��ات��ه  يف 
التنمية الآ�سيوي بنمو 7 باملائة يف 

اآخر توقعاته ل�سهر �سبتمرب.
الهندي  الق����ت���������س����اد  وي�������س���م���د   
البلدان  اقت�ساد  من  اأف�سل  ب�سكل 
ال�ساعدة الأخرى، لكن ديناميكيته 

اآخذة يف الت�ساوؤل.
   التاأثر على النمو لي�س ال�ساغل 
فالتاأثر  ل��ل�����س��ل��ط��ات،  ال���وح���ي���د 

لت�سليم   2018 ع��ام  دولر  مليار 
املدى  بعيدة  اأر����س-ج���و  ���س��واري��خ 
400 منذ دي�سمرب  من طراز ا�س 
2021. ومل توقف احلرب عمليات 
عام  ا�ستمرت  والتي  هذه،  الت�سليم 
بعد النظر يف فر�س   .**  2022
مع  فعال  كما  الهند  على  عقوبات 
احلكومة  ت��راج��ع��ت  ���س��اب��ًق��ا،  تركيا 
ذلك  ع��ن  والكونغر�س  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأن  الوا�سح  ومن  املا�سي.  ال�سيف 
�سراكة  اإق��ام��ة  يف  املتمثل  ال��ه��دف 
ا�سرتاتيجية  م���ن  ك���ج���زء  اأق������وى 
التي  وال��ه��ادئ  ال��ه��ن��دي  املحيطني 
ملواجهة  املتحدة  الوليات  ن�سرتها 
اأولوية  تعترب  ال�سيني،  ال��ت��و���س��ع 
التعاون  ا���س��ت��م��رار  م�����س��اوئ  ع��ل��ى 

الع�سكري الرو�سي الهندي.

لكن تاأثري احلرب
 يتزايد بالن�سبة للهند

الهندي  الق����ت���������س����اد  اأ�����س����ب����ح     
بداية  يف  جمددا  للغاية  ديناميكًيا 

ت�ساوؤلت  ي��ث��ر  ق���د  مم���ا  ال�����س��ني، 
الع�سكرية  ال�سراكة  �سالبة  ح��ول 
فالهند  ال����ه����ن����دي����ة.  ال����رو�����س����ي����ة 
مطالبة باأن حتافظ على �سراكتها 
والتي  رو���س��ي��ا،  م��ع  ال�سرتاتيجية 
ي���ت���وق���ف ع��ل��ي��ه��ا ج�����زء ك���ب���ر من 
ال��دف��اع��ي��ة ���س��د ال�سني  ق��درات��ه��ا 
)التي جتمدت العالقات معها منذ 
عام  احل���دودي���ة  احل�����وادث  �سل�سلة 
2020 ***(، وبالتوازي، مراقبة 
ع���ن ك��ث��ب ل��ت��ط��ور ال���ع���الق���ات بني 

رو�سيا وال�سني.
�سك م�ساركة  يف�سر بال  ما  وه��ذا   
امل�����ن�����اورات  ال���ه���ن���دي يف  اجل���ي�������س 
“فو�ستوك  امل�����س��رتك��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
رو�سيا  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي   ”2022
مع ال�سني وبع�س الدول الأخرى 
)لو������������س وم����ن����غ����ول����ي����ا و�����س����وري����ا 
�سهر  ب�����داي�����ة  يف  ون�����ي�����ك�����اراغ�����وا( 

�سبتمرب.
   يف نف�س الوقت، حتتاج الهند اإىل 
تطوير تعاونها مع الدول الغربية، 

ا،  اأي�سً ك��ب��ر  ل��ل��ح��رب  الت�سخمي 
اليوم  الأ�سعار  موؤ�سر  جت��اوز  حيث 
7 ب���امل���ائ���ة. احل�����س��وم��ات ال���ت���ي مت 
ل�سراء  رو�سيا  من  عليها  احل�سول 
والأ�سمدة،  ال��ب��رتول��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
النفجار  ف��ق��ط  ج��زئ��ًي��ا  ع��ّو���س��ت 
واأ�سعار  ال��ط��اق��ة  اأ���س��ع��ار  ال��ع��امل��ي يف 

زراعية معينة.
النقدية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت�����س��دي��د     مت 
الفائدة  اأ���س��ع��ار  رف��ع  م��ع  الهندية، 
وتوا�سل  العام،  بداية  منذ  مرتني 
حركتها  ال����ه����ن����دي����ة  ال�����روب�����ي�����ة 
الدولر،  مقابل  ن��زول  التدريجية 
واخ�����������راج راأ����������س امل��������ال م�����ن قبل 
اأ�سواق  يف  الأج���ان���ب  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
يف  ت�سخمت  وال�����س��ن��دات  الأ���س��ه��م 
15 مليار  الأ�سهر الأخرة -بلغت 
دولر خالل الربع الثاين 2022.

زيادة املخاطر اال�سرتاتيجية
الرو�سي  ال��ه��ج��وم  ت��ع��رّث  ويخلق     
خ��ط��ر اع��ت��م��اد رو����س���ي اأك�����رب على 

انتقلت الهند من املركز الرابع اإىل املركز الثاين بني زبائن الرو�ض، متقدمة على اليابان وكوريا اجلنوبية

ت�شاعفت الواردات من رو�شيا, ثالث مرات تقريًبا مقارنة بالفرتة نف�شها من عام 2021

�سواريخ ا�س 400 الرو�سية اىل الهند�ساركت الهند يف مناورات رو�ستوك 2022

اعتماد رو�سي اأكرب على ال�سني، قد يثري ال�سوؤال حول �سالبة ال�سراكة الع�سكرية الرو�سية الهندية
منذ بداية ال�سراع، اأظهرت الهند حيادها وحافظت على تعاونها مع رو�سيا

•• �صيول-اأ ف ب الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية تبا�شران مناورات م�شرتكة 

مناورات  اأول  الث��ن��ني  اأم�����س  املتحدة  وال��ولي��ات  اجلنوبية  ك��وري��ا  ب���داأت 
الكورية  اجلزيرة  �سبه  ق��رب  �سنوات  خم�س  منذ  لهما  م�سرتكة  بحرية 

غداة اإطالق كوريا ال�سمالية �ساروخا بال�ستيا.
الأمن  جم��ال  يف  اجلنوبية  لكوريا  الرئي�سي  احلليف  ال��ولي��ات  وت�سكل 
وينت�سر نحو 28500 جندي اأمركي على اأرا�سي هذه الدولة حلمايتها 

من جارتها ال�سمالية التي متتلك ال�سالح النووي.
الكوري اجلنوبي املحافظ يون �سوك-يول الذي و�سل  الرئي�س  وي�سعى 

ف�سل  بعد  الع�سكري  التحالف  تعزيز  اإىل  اأي��ار-م��اي��و  يف  ال�سلطة  اإىل 
حماولت التقارب الدبلوما�سي مع بيونغ يانغ بقيادة احلكومة ال�سابقة.

املناورات  ه��ذه  اأع��دت  “لقد  بيان  يف  اجلنوبية  الكورية  البحرية  وقالت 
املتحدة  وال��ولي��ات  اجلنوبية  كوريا  بني  للتحالف  القوي  العزم  لظهار 

للرد على التحركات الكورية ال�سمالية«.
بينها  �سفينة   20 اأك��رث من  فيها  وت�سارك  اأي��ام  اأربعة  املناورات  وت�ستمر 

ريغن”  “رونالد  النووي  بالدفع  العاملة  الأمركية  الطائرات  حاملة 
ف�سال عن و�سائل جوية كبرة.

اإطار  يف  لغوا�سات  والت�سدي  بحري  لقتال  حماكاة  التدريبات  وت�سمل 
مناورات تكتيكية وعمليات بحرية اأخرى على ما اأو�سحت البحرية.

يندرج  بال�ستي  ل�ساروخ  يانغ  بيونغ  اختبار  املناورات غداة  وتنطلق هذه 
كوريا  واأق���رت  ع��دة.  اأ�سهر  قبل  بو�سرت  ال��ت��ج��ارب  م��ن  �سل�سلة  اإط���ار  يف 

ال�سمالية اخلا�سعة لعقوبات دولية ب�سبب برامج الت�سلح التي تعتمدها، 
مطلع اأيلول/�سبتمرب عقيدة جديدة توؤكد عدم تخليها ابدا عن ال�سالح 
النووي. وجتري وا�سطن و�سيول تدريبات ع�سكرية م�سرتكة منذ فرتة 
طويلة. وي�سدد احلليفان على الطابع الدفاعي املح�س لهذه املناورات اإل 

اأن كوريا ال�سمالية تعتربها حت�سرات لغزو لالأرا�سيها يف امل�ستقبل.
وال�سهر املا�سي اأجرت الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية اأكرب تدريبات 
البلدين  بني  امل��ن��اورات  وكانت   .2018 منذ  بينهما  م�سرتكة  ع�سكرية 
�سيول  بني  الدبلوما�سي  والتقارب  كوفيد-19  جائحة  ب�سبب  خف�ست 

وبيونغ يانغ الذي مل بعد قائما الآن.
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قمة دولية ت�شم اأكرث من ع�شرين دولة 
متثل ما يفوق 40 باملائة من �شكان العامل

منظمة �شنغهاي للتعاون تتخذ ب�شكل متزايد 
�شــكل نــاٍد للقـوى النوويــة غيـر الغربيــة

ت�شـمح منظمــة �شــنغهاي للتعـاون لبكني 
بتاأ�شي�س نفوذها الإقليمي دون عوائق كبرية

   تركت قمة منظمة 
�سنغهاي للتعاون التي 
�سمرقند  يف  عقدت 
يف  “اأوزبك�ستان” 
�سبتمرب  و16   15
لثالثة  بــ�ــســمــاتــهــا 
على  رئي�سية  اأ�سباب 
الأن  اأواًل،  االأقــــل: 
كل قمة دولية ت�سم 
ع�سرين  مـــن  ــــرث  اأك
دولــة متثل اأكــرث من 
40 باملائة من �سكان 
ــدث  ـــي ح ـــامل ه ـــع ال

ملحوظ ؛

•• الفجر -اإميانويل فريون  
ترجمة خرية ال�صيباين

الأمني العام للمنظمة، ال�سيني ت�سانغ مينغ

الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ ونظره الكازاخ�ستاين قا�سم جومارت توكاييف يف نور �سلطان

�سورة جماعية لقمة �سمرقند

و�سول الرئي�س ال�سيني اىل �سمرقند

قمة منظمة �سنغهاي للتعاون:

عندما تنّظم ال�شني ف�شاء جديدا للتبعية يف املنطقة...!
نتاج اإعادة ت�سكيل النظام الدويل يف اأعقاب انهيار االحتاد ال�سوفياتي ورغبة بكني يف تاأكيد نفوذها يف حميطها االآ�سيوي

�سنغهاي  م��ن��ظ��م��ة  لأن   ، ث���ان���ًي���ا   
متزايد  ب�����س��ك��ل  ت��ت��خ��ذ  ل���ل���ت���ع���اون 
���س��ك��ل ن������اٍد ل���ل���ق���وى ال���ن���ووي���ة غر 
والهند  ورو���س��ي��ا  “ال�سني  الغربية 
واأخ���ًرا  ؛  واإيران”   ... وباك�ستان 
ان��ت��ه��ى يف  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  ، لأن 
الأي�������ام الخ�������رة، وان���ت���ظ���م حلظة 
ت��راج��ع ك��ام��ل للجي�س ال��رو���س��ي يف 
ال�سوء على فقدان  �سلط  اأوكرانيا، 
نفوذ مو�سكو ل�سالح ال�سني يف هذا 

الف�ساء الأورا�سي الهائل.

ما هي منظمة
 �سنغهاي للتعاون؟

اأوًل ما ل متثله منظمة     لنو�سح 
ما  عك�س  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��اون:  �سنغهاي 
اأحياًنا، فهي لي�ست حتالًفا،  ن�سمعه 
ول “حلف �سمال اأطل�سي اأورا�سي”، 
الع�سرين  “جمموعة  من  نوًعا  ول 
املجهولة  امل��ن��ظ��م��ة،  ه���ذه  مكرر”. 
يف ال��غ��رب، ه��ي ن��ت��اج اإع����ادة ت�سكيل 
انهيار  اأع���ق���اب  ال����دويل يف  ال��ن��ظ��ام 
بكني  ورغ��ب��ة  ال�سوفياتي،  الحت���اد 
حميطها  يف  ن���ف���وذه���ا  ت���اأك���ي���د  يف 

الآ�سيوي.
   ُعقد الجتماع الأول عام 1996 
ورو�سيا  ال�����س��ني  ب��ني  ���س��ن��غ��ه��اي،  يف 
وطاجيك�ستان  وك����ازاخ���������س����ت����ان 
هنا  -وم�����������ن  وق�����رغ�����ي�����ز������س�����ت�����ان 
“جمموعة  الأويل  ال�����س����م  ج�����اء 
�ستعمل  ف�سيًئا،  �سيًئا  �سنغهاي”. 
املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  على  بكني 
التي  الإقليمية،  املن�سة  ه��ذه  على 
للتعاون  �سنغهاي  منظمة  اأ�سبحت 
اأوزبك�ستان.  دم��ج  مع   ،2001 ع��ام 
قمة  اج��ت��م��اع��ات  املنظمة  و�ستنظم 
الأمنية  للق�سايا  مكر�سة  �سنوية 
اأبوابها  و���س��ت��ف��ت��ح  والق���ت�������س���ادي���ة، 
اأع�ساء  اأم���ام  الأخ���رة  ال�سنوات  يف 
جدد. ان�سمت الهند وباك�ستان اإىل 
الدول املوؤ�س�سة ال�ست عام 2001، 

ثم اإيران عام 2021.
بينغ  �����س����ي����او  دن�������غ  ع����ه����د  م����ن����ذ     
جهاز  ن��ف��ذ   ،”1989-1978“
“دبلوما�سية  واحل�������زب  ال����دول����ة 
يتمثل  الأط�����������������راف”  م�����ت�����ع�����ددة 
اإعادة ت�سكيل  طموحها الأ�سا�سي يف 
انطالقا  الأورا���س��ّي��ة  التجارة  ط��رق 
م��ن ال�����س��ني م��ن خ���الل رب���ط اآ�سيا 

الو�سطى ورو�سيا واأوروبا.
املوؤ�س�سية  ال��رواف��ع  م��ن  العديد      
�سيما منظمة  ذل��ك، ول  تن�س على 
���س��ن��غ��ه��اي ال���ت���ي ب������ادرت ب��ه��ا بكني 
ومو�سكو من اأجل حتقيق ال�ستقرار 

�سنغهاي  منظمة  اإىل  الن�سمام  يف 
ل��ل��ت��ع��اون مب��وج��ب اأح����د الأو����س���اع 
احلوار  يف  �سريك  )ع�سو،  الثالثة 

اأو مراقب...
   ويظهر وجود الهند كل الهتمام 
�سنغهاي  م��ن��ظ��م��ة  ت���ول���ي���ه  ال������ذي 
يتعامل  لأع�������س���ائ���ه���ا.  ل���ل���ت���ع���اون 
ناريندرا مودي داخل املنظمة مع كل 
الدائم  ال�سرتاتيجي  اخل�سم  من 
يكت�سب  بينما  وب��اك�����س��ت��ان،  ال�سني 
وال�سرق  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا  ن��ف��وذا يف 
“خرائط  يف  وامل�����س��ارك��ة  الأو����س���ط، 
بينما  املحيطني الهندي والهادي”، 
رو�سيا  م���ع  ع��الق��ات��ه  ت��ت��ده��ور  مل 

ب�سبب احلرب يف اأوكرانيا.
   م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ف����اإن منظمة 
تراعي  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ع��اون،  ���س��ن��غ��ه��اي 
امل��ب��ا���س��ر، جعلت  ال�����دويل  ال�����س��ي��اق 
ال�����رتك�����ي رج������ب طيب  ال���رئ���ي�������س 
ع�����س��و يف  ���ا  اأي�������سً “وهو  اأردوغ��������ان 
الأذربيجاين  ون��ظ��ره   ”... الناتو 
منتظرين  �سيفني  علييف  اإل���ه���ام 

ومرئيني.

احلروب الداخلية
 وعدم اال�ستقرار

   احلرب وعدم ال�ستقرار الداخلي، 
احلا�سرة:  ال���دول  معظم  تطبعان 
املفتوحة  احل����رب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اإعادة  م��وؤخ��ًرا  �سهدنا  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
اأرمينيا  ب���ني  ال�����س��راع��ات  ت��ك��ث��ي��ف 
طاجيك�ستان  وب����ني  واأذرب����ي����ج����ان، 
وق��رغ��ي��ز���س��ت��ان، ومت�����رد ك��ب��ر يف 

اإيران...
ه������ذه ال�����س����ط����راب����ات هي  ك�����ل     
ع���الم���ة، م���ن ن��اح��ي��ة، ع��ل��ى �سعف 
التقليدي  ال��ت��اأث��ر  لع��ب  مو�سكو، 
ومن  الو�سطى،  واآ���س��ي��ا  ال��ق��وق��از  يف 
اإع�����ادة ت�سكيل  اأخ����رى ع��ل��ى  ن��اح��ي��ة 
لطموحات  الإم��رباط��وري��ة  بعد  م��ا 
“تركيا،  الإقليمية.  ال��ق��وة  اأق��ط��اب 
واإذا  اإلخ”.  ال�سني،  الهند،  اإي���ران، 
للتعاون  ���س��ن��غ��ه��اي  م��ن��ظ��م��ة  ك��ان��ت 
اأداة تاأثر بالن�سبة ل�سي جني بينغ، 
يف  “مبا  الداخلية  الت�سنجات  ف��اإن 
وطالبان”  اأفغان�ستان  م�ساألة  ذلك 
دول  اأن  نن�سى  ول  قائمة.  ت���زال  ل 
اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى، وه���ي يف ق��ل��ب كل 
ال���س��ك��ال��ي��ات، ت��ط��ال��ب مب��زي��د من 

التجارة مع اأوروبا.
*اأ�ستاذ -باحث -املدر�سة 
البحرية، املعهد الوطني 
للغات واحل�سارات ال�سرقية 
“اإينالكو«

اآ�سيا  يف  الغربي  النفوذ  من  واحل��د 
الو�سطى.

للتعاون،  ���س��ن��غ��ه��اي  م��ن��ظ��م��ة  اإن     
بكني  توّظفها  دبلوما�سية  اأداة  هي 
والتاأثر  للحوار  كم�ساحة  بالكامل 
والع�سكري.  ال��ت��ج��اري  وال���ت���ع���اون 
ف�سلت   ،2017 ع������ام  وه�����ك�����ذا، 
ال�سني دخول باك�ستان اإىل منظمة 
���س��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون مل���وازن���ة دخول 
م��ن جانبها من  امل��دع��وم��ة  ال��ه��ن��د، 
رو���س��ي��ا. اأخ����ًرا، وب��ع��د ع��دة �سنوات 
م���ن امل��ن��اق�����س��ات، اأ���س��ب��ح��ت اإي�����ران 

ع�سًوا عام 2021.
�سنغهاي  لذلك، تطورت منظمة     
للتعاون، التي يقع مقرها الرئي�سي 
يف بكني، على مر ال�سنني، لكنها ل 
تزال مغلقة يف وجه الغرب واليابان. 
وبذلك فهي جتمع اليوم كل القوى 
“با�ستثناء  الغربية  غ��ر  ال��ن��ووي��ة 

كوريا ال�سمالية واإ�سرائيل«.
امل��ن��ظ��م��ة، كما      تتمحور ح��وك��م��ة 
دولية  اج��ت��م��اع��ات  ح����ول  اأ���س��ل��ف��ن��ا، 
�سنوية يف البلدان الأع�ساء “�سيعقد 
ولكن  الهند”،  يف  القادم  الجتماع 
ا خمتلف الجتماعات الوزارية  اأي�سً
والقت�ساد،  “الأمن،  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ذلك”.  اإىل  وما  والتعليم،  واملالية، 
حوكمة  هيكل  بكني  ف�سلت  لطاملا 
وحالًيا،  �سيني.  توجهه  اأو  �سيني 
مينغ،  ت�������س���ان���غ  ال������ع������ام،  الأم����������ني 
����س���ي���ن���ي، وم�����ن ب����ني ن�����واب�����ه، جند 
�سار�سبيك  ي��ري��ك  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين، 
غريغوري  وال���رو����س���ي  اأ����س���ي���م���وف، 
لوغفينوف، وجميعهم دبلوما�سيون 
اللغتني  ي���ت���ح���دث���ون  حم����رتف����ون 

ال�سينية والرو�سية.

�سي جني بينغ كزعيم اإقليمي
    ���س��اف��ر ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي �سي 

ال�سينيني.  امل�سغلني  ال�سيولة لدى 
وقد تاأثر هذا الأخر ب�سدة باحلرب 
ال�سكك  ف��ق��ط��اع��ات  اأوك���ران���ي���ا.  يف 
“اأوكرانيا  وال����ط����رق  احل���دي���دي���ة 
هذه  م���ن  وبيالرو�سيا”  ورو���س��ي��ا 
الطرق اجلديدة كلها متوقفة. كما 
متت مناق�سة م�ساريع النفتاح على 
اأفغان�ستان، ولكن قبل كل �سيء عرب 
حمور مير عرب دول اآ�سيا الو�سطى 

متجّنبا رو�سيا ...
   ب�����س��ك��ل ع�����ام، ج��ع��ل��ت ال��ق��م��ة من 
امل���م���ك���ن ع����ر�����س ث���ق���ل ال�������س���ني يف 
ثنائية  اجتماعات  عقدت  املنطقة. 
ا  اأي�سً ول��ك��ن  ب��وت��ني،  “مع  متتالية 
م���ع رئ��ي�����س��ي الإي�������راين واأردوغ�������ان 
الباك�ستاين  وال�����س��ري��ف  ال���رتك���ي 
قادة  م���ع  اخل�سو�س”  وج���ه  ع��ل��ى 
ناريندرا  الأع�ساء،  ال��دول  خمتلف 
منظمة  ت�سمح  ح����دة.  ع��ل��ى  م����ودي 
بتاأ�سي�س  لبكني  للتعاون  �سنغهاي 
عوائق  دون  الإق���ل���ي���م���ي  ن���ف���وذه���ا 
قوة  ت�سبح  اأن  هو  وال��ه��دف  كبرة، 
تابع”  “حميط  وتنظيم  مرجعية 

يف املنطقة.

منظمة �سنغهاي 
للتعاون تواجه الغرب

الديناميكيات  على  �ساطع  مثال     
الدولية،  للعالقات  الغربية  غ��ر 
للتعاون  ���س��ن��غ��ه��اي  منظمة  ت�سكل 
القوى  فيها  تلتقي  فريدة  م�ساحة 
و�سع  اأجل  وال�سركاء من  املتناف�سة 
خ���ارط���ة ط���ري���ق دب��ل��وم��ا���س��ي��ة دون 

الرجوع اإىل الغربيني.
يجذبها  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  اإن     
ث��ق��ل ب��ك��ني يف امل��ن��ط��ق��ة، ت��رغ��ب يف 
ويف  الثانية،  العاملية  القوة  مغازلة 
النفوذ  من  التخل�س  الوقت،  نف�س 
الرو�سي. ترغب العديد من الدول 

لي�ست حتالًفا، وال »حلف �سمال اأطل�سي اأورا�سي«، وال نوًعا من »جمموعة الع�سرين مكررًا«
كّثف الرئي�سان ال�سيني والرو�سي من اجتماعاتهما الثنائية يف قمة منظمة �سنغهاي للتعاون

اأوكرانيا،  يف  احل��رب  ب�سبب  خا�س 
والتدهور امللحوظ يف العالقات بني 
ذلك،  على  ع��الوة  والغرب؛  ال�سني 
للحزب  ال��ع�����س��ري��ن  امل���وؤمت���ر  ع�سية 

ال�سيوعي ال�سيني )16 اأكتوبر(.
   ويف �سمرقند، �سّرح �سي جني بينغ، 
�سنغهاي  منظمة  ع��ل��ى  يتعني  اإن���ه 
وتعزيز  ال��ت��ع��اون  “تعزيز  للتعاون 
م�ستقبل  ذات  اأوث���ق  جمموعة  بناء 

م�سرتك«.
اإع�����الن  ك���ب���رة يف  م���ف���اج���اآت     ل 
ال�����س��ي��ن��ي، ول��ك��ن فر�سة  ال��رئ��ي�����س 
لغوية،  ع���ن���ا����س���ر  ل����ط����رح  ك����ب����رة 

حل�سور  �سمرقند  اإىل  بينغ  ج��ني 
للتعاون  ���س��ن��غ��ه��اي  م��ن��ظ��م��ة  ق��م��ة 
قليلة،  اأي�����ام  وق���ب���ل   .2022 ع����ام 
ق������ام ب�����زي�����ارة دول�������ة ق�������س���رة اإىل 
اأهمية  ذات  ج��ارة  وهي  كازاخ�ستان، 
الإقليمية  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف  ك�����ربى 
���س��ادرات��ه��ا من  خ��الل  “من  لبكني 
هاتان  املوارد الأحفورية واملعادن”. 
�سمرقند،  زيارة  وخا�سة  الزيارتان، 
احلالية  الأول��وي��ات  لفهم  مهمتان 
ال����ذي مل يغادر  ب��ي��ن��غ،  ل�����س��ي ج���ني 
ال�����س��ني م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ع���ام 2019. 
حتدثان يف �سياق دويل متوتر ب�سكل 

، خا�سة  ال�سراكات  الرغبة يف  تثر 
اأنه يرتاجع  اأن تاأثر مو�سكو يبدو 
ب�سكل ملحوظ يف الف�ساء الكبر ملا 

بعد الحتاد ال�سوفياتي.
املنطقة  دول  جل��م��ي��ع  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
ال�سني  تعترب  الهند”،  “با�ستثناء 
ال�سريك القت�سادي والدبلوما�سي 
ال�سريك  م��ت��زاي��د،  وب�����س��ك��ل  الول، 
الأمني. كما مت ذكر م�ساريع البنية 
التحتية والت�سال الكربى يف اإطار 
-وهو  اجلديدة”  احل��ري��ر  “طرق 
�سيما  ل  ل��ل��غ��اي��ة،  ���س��ع��ب  م�����س��روع 
ونق�س  وال��ف�����س��اد  امل��دي��ون��ي��ة  ب�سبب 

املوؤ�س�سي  الطابع  لإ�سفاء  كمقدمة 
على بقائه يف ال�سلطة الذي يتوّقع 
الع�سرين.  امل��وؤمت��ر  خ���الل  ي��ت��ّم  ان 
كثًرا  ال�سينية  ال�سحافة  اأ���س��رت 
ال���ق���م���ة وعلى  ه������ذه  ع���ل���ى جن������اح 
�سارك  التي  املختلفة  الجتماعات 
فيها �سي جي بينغ، بدًل من امل�ساألة 

الثنائية ال�سينية الرو�سية.
النتائج  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى     
“التباطوؤ  روعة  الأق��ل  القت�سادية 
الهيكلي، وباء كوفيد-19، واحلرب 
ال��ت��وت��رات مع  اأوك��ران��ي��ا، وتكّثف  يف 
ل ت��زال بكني  ال��ولي��ات املتحدة” ، 

القمة العربية.. اجلزائر ُتراهن على ُمبادرات »ال�شالم«
•• اجلزائر-وكاالت

العربية  ال�31 للقمة  ال��دورة  الرتو�سات الأخ��رة لحت�سان  ت�سع اجلزائر 
من 1 اإىل 2 نوفمرب القادم.

تلقت  اجل��زائ��ر  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  مطلعة  م�����س��ادر  وت��وؤك��د 
�سمانات كربى حل�سور اأكرث من 17 رئي�س وملك عربي، يتوقع ح�سورهم 

ال�سخ�سي.
ويرتقب الأ�سبوع القادم توجه مبعوث اجلزائر، اإىل اململكة املغربية لت�سليم 

الدعوة الر�سمية للملك حممد ال�ساد�س للم�ساركة يف قمة اجلزائر.
وت��ق��رتح ق��م��ة اجل��زائ��ر م��ع��اجل��ة ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ائ��ك��ة ع��ل��ى ثالثة 
على  معقد  و�سع  من  يحمله  وما  الأمني  بامل�ستوى  اأول،  تتعلق  م�ستويات، 
الأر�سي الليبية والأزمة اليمنية والأو�ساع يف �سوريا وال�سودان وال�سومال 

والثالث  الثاين  امل�ستوى  وي�سمل  امل�سلح.  الأم��ن��ي  ال��ن��زاع  �سكل  تاأخذ  التي 
معاجلة امللفات الإقليمية املرتبطة بالأو�ساع يف العراق ولبنان وليبيا واأزمة 
الفراغ الد�ستوري يف تلك املناطق، بالإ�سافة اإىل امل�ستوى الثالث الذي يتعلق 

بالق�سية الفل�سطينية.
وت�سعى اجلزائر ملعاجلة تلك امللفات عن طريق احللول ال�سلمية مبا فيما 
ال�سالم  )م��ب��ادرة  لإح��ي��اء  اجل��زائ��ر  فيها  تدعو  التي  الفل�سطينية  الق�سية 
العربية 2002( كحل لقيام دولة فل�سطني على حدود 1967 عا�سمتها 

القد�س ال�سرقية.
وخالل فرتة التح�سر لعقد القمة، جنحت اجلزائر يف ك�سب ثقة الدول 
الكربى التي لها مواقف مت�سارعة يف الأزمات الدولية والإقليمية، وجت�سد 
اأكد  الرو�سي فالدمير بوتن الذي  الت�سريحات الأخرة للرئي�س  ذلك يف 

دعم مو�سكو املطلق للجزائر على امل�ستويني الدويل والإقليمي.

وهو الت�سريح الذي رافقه عدة ت�سريحات مماثلة لكبار امل�سوؤولني يف وزارة 
اخلارجية الأمركية، على راأ�سهم نائبة وزير اخلارجية الأمركي ويندي 
�سرمان، التي اأكدت على اأهمية الدور الذي تعلبه اجلزائر يف حفظ ال�سالم 

وال�ستقرار يف املنطقة والقارة الإفريقية.
يف هذا الإطار يوؤكد املحلل ال�سيا�سي والباحث يف ال�سوؤون الدولية اجلزائري 
وحيد بو طريق، اأن اجلزائر تتحرك بناء على جتاربها ال�سباقة يف معاجلة 
العديد من امللفات ال�سائكة عن طريق احلل ال�سلمي، ف�ساًل عن جتربتها يف 

حماربة الإرهاب خالل الع�سرية ال�سوداء 1999-1990.
 ،2000 �سنة  التي وقعت يف اجلزائر  ال�سالم  باتفاقية  وي�ست�سهد اخلرباء 
الدبلوما�سية اجلزائرية خالل احلرب  بدور  واأي�سا  واإريرتيا،  اإثيوبيا  بني 
الأهلية يف لبنان التي دامت 25 عاما من 1975 اإىل 1989 والتي انتهت 
بالتوقيع على اتفاق الطائف باململكة العربية ال�سعودية، وهي املبادرة التي 

لعب فيها املبعوث الأممي وال�سفر اجلزائري الأ�سبق خل�سر الإبراهيمي 
“قادة الدول العربية  دورا هام. وقال بو طريق ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
يدركون جدية واأهمية الطروحات التي تقدمها اجلزائر وهي مبادرات تعد 
فر�سة حقيقة و�سرتة جناة العرب للخروج من العديد من الأزمات الأمنية 

الكربى«.
وقد وجهت اجلزائر دعوة ر�سمية اإىل رئي�س اأذربيجان اإلهام علييف، ب�سفته 
القمة  يف  �سرف  ك�سيف  للم�ساركة  النحياز،  عدم  حلركة  احل��ايل  الرئي�س 
العربية، كما وجهت دعوة مماثلة اإىل الرئي�س ال�سينغايل ماكي �سال الذي 

�سيح�سر للقمة ب�سفته رئي�سا لالحتاد الإفريقي.
ال��ذي ترفعه  الأ�سا�سي  ال�سعار  ال��دع��وات تعك�س  ف��اإن ه��ذه  وح�سب اخل��رباء 
اجلزائر خالل هذه القمة، والذي يدعو اإىل و�سع حد للنزعات الأمنية يف 

املنطقة دون التدخل الع�سكري.
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املال والأعمال
»الطاقة والبنية التحتية« تطلق الدورة الأوىل من جائزة البحث والبتكار

والنقل  التحتية  والبنية  الطاقة  للتحديات يف قطاعات  ومبتكرة 
ال�سرتاتيجية  والتوجهات  ال���وزارة  اأه���داف  يدعم  ما  والإ���س��ك��ان، 

الوطنية لدولة الإمارات.
تغر  تاأثرات  تتمثل يف  رئي�سة  6 حم��اور  على  وت�ستمل اجلائزة 
وتكامل  التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  م��رون��ة  على  امل��ن��اخ 
اإ�سافة  للتنقل،  م�ستقبلية  وحلول  احل�سري،  للتخطيط  اأف�سل 
اإىل حلول اإ�سكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، والأمن املائي 
موؤ�س�سات  ت�سم  فئة   30 على  موزعة  واجلائزة  املياه.  وا�ستدامة 
ال��ب��ح��وث، وموؤ�س�سات  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي، واجل��ام��ع��ات وم��راك��ز 
الطاقة  جم���الت  يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ات  م��ن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
والبنية التحتية والنقل والإ�سكان، اإ�سافة اإىل ال�سركات املبتدئة، 

والباحثني من اأفراد وخرباء.

وت�سمل ا�سرتاطات امل�ساركة يف اجلائزة، تقدمي بحث واحد فقط 
للجائزة،  املتقدمة  اجلهة  با�سم  يكون  واأن  اجلائزة،  للم�ساركة يف 
واأن يكون مقدماً باإحدى اللغتني العربية اأو الإجنليزية، واأن يكون 
اأ�سياًل وغر حائز على جائزة من اأي جهة اأخرى، واأن يكون طلب 
الرت�سيح للجائزة بتو�سية من اجلهة التي يعمل بها املتقدم /ل 
يطبق على فئة الفراد/، اإ�سافة اإىل جاهزية املر�سحني للجائزة 

لتقدمي عر�س مرئي ملنهجية ونتائج البحث.
و�سيتم ا�ستبعاد الأبحاث التي لي�ست من �سمن موا�سيع اجلائزة 
تطبيق  اإمكانية  مع  اجلائزة،  و�سروط  ملتطلبات  م�ستوفية  وغر 
ال��واردة يف نتائج البحث ب�سورة عملية، فيما �ست�سمح  املقرتحات 
عامني  لفرتة  التطبيقية  والإجن����ازات  الأب��ح��اث  بقبول  اجل��ائ��زة 

�سابقني من تاريخ الإعالن عن اجلائزة.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية ، الدورة الأوىل من جائزة 
البحث والبتكار 2022 - 2023، حتت رعاية معايل �سهيل بن 

حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
ياأتي اإط��الق اجلائزة يف اإط��ار �سعي ال��وزارة املتوا�سل نحو تعزيز 
النجاحات واملنجزات التي مت حتقيقها وموا�سلة م�سرة ا�ستدامة 
املحلية  املواهب  حتفيز  عرب  وذل��ك  املبتكر،  والفكر  املبدع  العمل 
والإقليمية والعاملية للم�ساركة يف ت�سميم مناذج العمل احلكومي 
امل�ستقبلي، مبا ين�سجم مع اجلهود الوطنية لتحقيق م�ستهدفات 

اخلم�سني عاماً املقبلة و�سوًل ملئوية الإمارات 2071.
وتعترب اجلائزة مبثابة م�سّرع ا�سرتاتيجي لتقدمي حلوٍل ملمو�سة 

العام  من  دي�سمرب   30 تاريخ  للجائزة  املنظمة  اللجنة  وح��ددت 
الإعالن  �سيتم  فيما  للجائزة،  للتقدمي  نهائياً  م��وع��داً  اجل���اري 
 ،2023 ال����وزارة يف ف��رباي��ر  ال��ف��ائ��زي��ن خ��الل حفل تنظمه  ع��ن 
و�سيت�سمن تكرمي 25 فائزاً.3 و دعت اللجنة الفئات امل�ستهدفة 
حملياً واإقليمياً وعاملياً للم�ساركة يف جائزة وزارة الطاقة والبنية 
على  ال�سوء  ت�سليط  ت�ستهدف  التي  والب��ت��ك��ار،  للبحث  التحتية 
اأبرز واأحدث البتكارات والأبحاث وامل�ساريع التطبيقية، والفر�س 
التحديات  معاجلة  �ساأنها  من  التي  املبتكرة  واحللول  امل�ستقبلية 
التحتية والنقل  احلالية وامل�ستقبلية يف جمالت الطاقة والبنية 
من  وذل��ك  والرفاهية،  احل��ي��اة  ج��ودة  مفهوم  وتعزيز  والإ���س��ك��ان، 
MOEI.GOV. ال�����وزارة الإل���ك���رتوين خ���الل زي����ارة م��وق��ع 
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مل����دة ل ت��زي��د ع��ل��ى 90 ي���وم���اً يف الإمارات تت�شدر م�شهد ال�شياحة العاملي خالل الن�شف الأول من 2022
دولة  وت��وا���س��ل  ال���واح���دة.  ال�سنة 
الإمارات التو�سع يف افتتاح املرافق 
عن  ف�ساًل  ال�سياحية،  والوجهات 
تعزيز �سياحة الأعمال واملوؤمترات 
جانب  اإىل  العالجية،  وال�سياحة 
واملنا�سبات  الأح����داث  ا�ست�سافت 
يعزز  ال�������ذي  الأم���������ر  ال�����دول�����ي�����ة، 
م���ن ف��ر���س ت��ط��ور ومن���و القطاع 

ال�سياحي ب�سورة مطردة.
الإم�������ارات  ت��ق��ت�����س��ر ج���اذب���ي���ة  ول 
ال�سياحية على اخليارات ال�سياحية 
تقدمها  ال��ت��ي  واملتميزة  ال��ف��ري��دة 
الرتفيه  لقا�سدي  ���س��واء  لل�سياح 
الأع���م���ال  ���س��ي��اح��ة  اأو  وال���ت�������س���وق 
واملوؤمترات، بل متتد اأي�ساً اإىل ما 
واأمان  اأم��ن  من  الدولة  به  تتمتع 
حتتية  وبنية  اق��ت�����س��ادي  وازده����ار 

متطورة.

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت دولة الإم��ارات خالل عام 
ال�سياحي  امل�سهد  ت�سدر   2022
العاملي، وجنحت يف املحافظة على 
والعاملية وجهة  الإقليمية  ريادتها 
للزيارة  مف�سال  ومكانا  متميزة 

والإقامة والعمل.
و����س���ج���ل ال���ق���ط���اع ال�������س���ي���اح���ي يف 
خالل  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا  اأداء  ال����دول����ة 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
النتائج  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  وح���ق���ق 
التعايف من  اأكدت  التي  واملوؤ�سرات 
والدخول   19 ك��وف��ي��د-  ج��ائ��ح��ة 
النمو  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  يف 
والزده��ار، حيث جت��اوزت اإيرادات 
 5.17“ 19 مليار درهم  القطاع 
مليار دولر”، فيما فاق عدد نزلء 

الفنادق ال� 12 مليون نزيل.

يف  ارت��ف��اع��اً  ال�سارقة  مطار  �سجل 
الن�سف  خ��الل  امل�سافرين  اأع���داد 
بن�سبة   ،2022 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
 6 ال�����  ل��ت��ق��ارب  142.74باملئة 
م����الي����ني م�������س���اف���ر م����ق����ارن����ة مع 
2،449 مليون م�سافر يف الن�سف 

الأول من العام 2021.
خالل  الفندقية  املن�ساآت  و�سهدت 
ال���ع���ام اجل���اري  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
عدد  يف  ب��امل��ئ��ة   26 بن�سبة  زي����ادة 
النزلء مقارنة بالفرتة ذاتها من 

العام املا�سي.
راأ�س اخليمة  اأعلنت هيئة  بدورها 
ا�ستقبال  ع���ن  ال�����س��ي��اح��ة  لتنمية 
زائ���ر من   521،085 ل���  الإم����ارة 
العامل،  اأنحاء  �سائر  وم��ن  الدولة 

�سهري  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
بزيادة   ،2022 وي��ون��ي��و  ي��ن��اي��ر 
مقارنة  باملئة   21 ن�سبتها  بلغت 

بالن�سف الأول من العام املا�سي.
ال�����س��ي��اح��ة يف دولة  وت��ل��ق��ى ق��ط��اع 
م��ع��ن��وي��ة ومادية  دف��ع��ة  الإم������ارات 
حتقيق  يف  ق��دم��ا  للم�سي  ك��ب��رة 
م��زي��د م��ن الإجن�����ازات وذل���ك بعد 
اأن اأتاحت دولة الإم��ارات، موؤخرا، 
اجلن�سيات،  جميع  م��ن  لالأجانب 
ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب احل�������س���ول على 
الدخول  متعددة  �سياحية  تاأ�سرة 
���س��احل��ة مل���دة خ��م�����س ���س��ن��وات من 
ب���دون ا�سرتاط  ت��اري��خ الإ����س���دار، 
داخ�����ل  م�����س��ت�����س��ي��ف  اأو  ����س���ام���ن 
الدولة، �سريطة البقاء يف الدولة 

ال���ي���وم بيوم  وحت��ت��ف��ي الإم��������ارات 
ال�سياحة العاملي الذي اأقرته هيئة 
�سبتمرب   27 يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
م���ن ك���ل ع����ام، وق���د ق���دم قطاعها 
متكاماًل  من�����وذج�����اً  ال�������س���ي���اح���ي 
“فرو�س  مع  التعامل  يف  وملهماً 
وبات من الأ�سرع  “كوفيد-19”، 
عامليا يف التعايف من الأزمة وجتاوز 

تداعياتها.
امل�سجلة  والنتائج  الأرق���ام  وتثبت 
واملحلي  الحت����ادي  امل�ستوى  على 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  جن��اح 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا دول����ة الإم������ارات 
ال�سياحي  ق���ط���اع���ه���ا  ل���ت���ط���وي���ر 
التوجهات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة 
امل�ستقبلية والرتكيز على البتكار 

زادت  البيانات،  وبح�سب  ال��واح��د. 
 2.4 اإىل  ال��ف��ن��دق��ي��ة  الإي��������رادات 
الأول من  الن�سف  مليار درهم يف 
 30 ن�سبته  بارتفاع  اجل��اري  العام 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  باملئة 

العام املا�سي 2021.
ويف دب����ي اأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات دائ����رة 
بدبي  وال�������س���ي���اح���ة  الق����ت���������س����اد 
 7.12 لنحو  الإم����ارة  ا�ستقطاب 
�سهري  ب���ني  دويل  زائ�����ر  م��ل��ي��ون 
مقارنة   ،2022 وي��ون��ي��و  ي��ن��اي��ر 
دويل  زائ������ر  م���ل���ي���ون   2.52 م����ع 
ا�ستقبلتهم املدينة يف الفرتة ذاتها 
تتجاوز  بزيادة  املا�سي،  العام  من 
ال����زوار  ع���دد  ل��ي��ق��رتب   ،183%
قبل  م��ا  م�ستويات  م��ن  ال��دول��ي��ني 

القطاع  هذا  يف  الرقمي  والتحول 
وتعزيز  والنمو  الإي����رادات  ل��زي��ادة 
ف�����ر������س ال���������س����رك����ات ال�������س���غ���رة 

واملتو�سطة.
بيانات  اأظ����ه����رت  اأب���وظ���ب���ي  ف��ف��ي 
دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي 
ا���س��ت��ق��ب��ال ف��ن��ادق الإم�����ارة 1.84 
الن�سف  ف��ن��دق��ي يف  ن��زي��ل  م��ل��ي��ون 
الأول من العام اجلاري بنمو 22 
باملئة مقارنة يف الفرتة نف�سها من 
امل��ا���س��ي، وارت���ف���اع معدلت  ال��ع��ام 
بزيادة  ب��امل��ئ��ة   70 اإىل  الإ����س���غ���ال 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة  باملئة   6 بن�سبة 
ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، يف حني 
الفندقية  الإقامة  متو�سط  �سجل 
للنزيل  ليلة   3.2 ن��ح��و  ل��ل��ن��زلء 

مليون   8.36 ال��ب��ال��غ  اجل��ائ��ح��ة 
الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خالل  زائر 

من عام 2019.
الإ�سغال  ن�����س��ب��ة  م��ت��و���س��ط  وب���ل���غ 
الفندقي 74 باملئة خالل الن�سف 
 ،2022 العام اجل��اري  الأول من 
على  ب���امل���ئ���ة   12 ب��ل��غ��ت  ب�����زي�����ادة 
ال��ع��ام املا�سي  ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن 
باملئة،   62 ف��ي��ه  ���س��ج��ل��ت  وال���ت���ي 
 76 ن�سبة  ع��ن  طفيف  وب��رتاج��ع 
الأول  الن�سف  يف  امل�سجلة  باملئة 
اجلائحة  ق��ب��ل   2019 ع���ام  م���ن 

العاملية.
من جهتها وا�سلت اإمارة ال�سارقة 
امل���م���ي���زة وجهة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
حيث  والأع���م���ال،  لل�سفر  مف�سلة 

» الواحة كابيتال لال�شتثمار يف اأ�شهم ال�شرق 
الأو�شط« �شمن اأف�شل 50 �شندوق حتوط يف العامل

•• اأبوظبي-وام: 

يف  لال�ستثمار  كابيتال  الواحة  “�سندوق  ت�سنيف  عن  كابيتال”  “الواحة  اأعلنت 
الأ�سهم باأ�سواق ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا”، اأحد اأبرز ال�سناديق ال�ستثمارية 
لل�سركة.. يف املرتبة ال� 15 يف ا�ستبيان عام 2022 لأف�سل 50 �سندوق حتوط 
و قفز ترتيب ال�سندوق  يف العامل الذي ن�سر يف اإطار “تقرير ال�ستثمار العاملي”. 
اأنه �سندوق التحوط الوحيد يف  �سبع مراتب مقارنة بت�سنيف العام املا�سي، كما 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا املدرج يف الت�سنيف. ومنذ اإطالقه يف عام 
ال�سرق  باأ�سواق  الأ�سهم  يف  لال�ستثمار  كابيتال  الواحة  “�سندوق  حقق  2014؛ 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا” عائداً تراكمياً بواقع %280.6 “كما يف 31 اأغ�سط�س 
املقابل، حقق  ويف   .16.7% ق��دره  �سافياً  �سنوياً  عائداً  يعادل  ما  اأي   ،”2022
املوؤ�سر املرجعي الذي يتبعه، “�ستاندرد اآند بورز” املرّكب لالأ�سواق العربية، عائداً 

تراكمياً بن�سبة %75.6، اأي ما يعادل عائداً �سنوياً قدره 6.7%.

وفد وزاري بولندي يزور »املدينة امل�شتدامة« بدبي »الحتاد للقطارات« تنتقل للت�شغيل الذاتي 
لالطــالع على ت�شميم النموذج احلـي ملدن امل�شــتقبل ال�سكك احلديدية الوطنية يف دولة الإمارات. واأ�سهم 

ال��ع��دي��د من  ب��ان وخ��ربات��ه��ا يف حتقيق  دوي�سته  دع��م 
الإجنازات التي مّكنت الحتاد للقطارات من التاأ�سي�س 
ل��ق��ط��اع وط���ن���ي ح���ي���وي م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر م�سروع 
يف  احل��دي��دي��ة  لل�سكك  �سبكة  اأول  الحتاد”،  “قطار 
دولة الإم��ارات. كما زّودت دوي�سته بان �سركة الحتاد 
للقطارات، اإىل جانب خدمات نقل املعرفة، بالتوجيه 
ال�����س��روري��ة ح���ول م��ت��ط��ل��ب��ات ال�سحة  والإر������س�����ادات 
وال�����س��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة واجل������ودة، ف�����س��اًل ع���ن تطوير 
يف  اأثمر  وال��ذي  ال��الزم،  الت�سغيلية  ال�سالمة  برنامج 
للقطارات  الحت��اد  �سركة  ح�سول  عن  املطاف  نهاية 
دي بي على العتماد لت�سبح بذلك اأول ُم�سغل معتمد 
العربية  الإم��ارات  الثقيلة يف دولة  لل�سكك احلديدية 
املتحدة. وقال �سادي ملك، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
الحتاد للقطارات: “نختتم برنامج نقل املعرفة الذي 
ح��وايل عقد  منذ  بان  دوي�سته  �سركائنا يف  مع  بداأناه 
الزمني املحدد، ومبا ين�سجم  املوعد  من الزمن، قبل 

مع اأف�سل املمار�سات العاملية.

رافق امل�ست�سيفون اأع�ساء الوفد يف جولة عامة �سملت 
املجموعة  واّطلعت  املدينة،  ومكونات  مرافق  خمتلف 
على اآليات عمل بع�س احللول امل�ستدامة الأكرث ابتكاراً 
�سمن امل�سروع. كما زار اأع�ساء الوفد الأحياء ال�سكنية 
و واملزرعة والقبب اخل�سراء بالإ�سافة اإىل معهد “�سي 
�سايف  مبنى  اأول    )SEE Institute( اإن�ستيتيوت”  

�سفر الكربون يف املنطقة.
امل�ستدامة  املدينة  ال��ت��زام  على  ال����وزاري  ال��وف��د  واأث��ن��ى 
وع��ل��ى اإر���س��ائ��ه��ا اأع��ل��ى م��ع��اي��ر ال���س��ت��دام��ة البيئة مع 
العاملي  رها احلراك  احلفاظ على جودة احلياة، وت�سدُّ
اأعقب  ال��ك��رب��ون.  اأ���س��ل��وب ح��ي��اة منخف�س  ت��وف��ر  نحو 
اجلولة اجتماع جرى خالله مناق�سة فر�س واإمكانات 
الوعي  ون�سر  ال�ستدامة  لتعزيز  امل�ستقبلية  التعاون 

البيئي وت�سريع وترة العمل املناخي.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة الحتاد للقطارات، املطّور وامل�سّغل ل�سبكة 
عن  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�سكك 
بالتعاون  جُتريه  الذي  املعرفة  نقل  برنامج  ا�ستكمال 
مع �سركة ال�سكك احلديدية الأملانية دوي�سته بان، اأكرب 
�سركة متخ�س�سة يف جمال ت�سغيل القطارات وال�سكك 

احلديدية يف اأوروبا، وذلك قبل املوعد املُحدد.
تران�س  اإن��و  معر�س  فعاليات  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 
2022، املعر�س التجاري العاملي الرائد واملتخ�س�س 
الأملانية  العا�سمة  يف  ُع��ق��د  وال���ذي  ال��ن��ق��ل،  بتقنيات 

برلني بني 20-23 �سبتمرب اجلاري.
و���س��ه��دت ال�����س��راك��ة ب���ني ال��ط��رف��ني ت��اأ���س��ي�����س �سركة 
 ،2013 ع��ام  املُ�سرتكة يف  بي  دي  للقطارات  الحت��اد 
امل��ع��رف��ة يف جم���ال عمليات  ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات ون��ق��ل 
ال�سكك احلديدية ومراكز التحكم بالعمليات و�سيانة 
الت�سغيل،  واأنظمة  قواعد  وتطوير  القطارات  عربات 
الت�سغيلية ل�سبكة  للعمليات  اأ�سا�سياً  والتي لعبت دورا 

••دبي-الفجر: 

وزيرة  جولين�سكا  م��ال��ق��ورزات��ا  برئا�سة  رفيع  وف��د  زار 
الدولة بوزارة املناخ والبيئة يف بولندا، املدينة امل�ستدامة، 
�سمن  بالكامل  م�ستدام  جمتمع  اأول  ُت��ع��دُّ  التي  دب��ي؛ 
ا�ستقبال  يف  وك���ان  الأو���س��ط.  ال�����س��رق  منطقة  يف  فئته 
الوفد، الذي �سّم 15 من كبار امل�سوؤولني احلكوميني 
رئي�س  �سعيد،  ف��ار���س  املهند�س  بولندا،  جمهورية  م��ن 
القاب�سة”،  “ل�سي  التنفيذي  الإدارة والرئي�س  جمل�س 

وفريق العمل الإداري يف �سركة داميوند ديفلوبرز.
ل��ل��م��ف��ه��وم الفريد  ت��ف�����س��ي��ل��ي  ب�����س��رح  ال����زي����ارة  ب������داأت 
حلول  لدمج  امل�ستدامة  املدينة  م�سروع  يتبناه  ال��ذي 
والقت�سادية،  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال����س���ت���دام���ة 
والتعريف بنموذج العمل ال�سديق للبيئة يف املدينة، ثم 

مليار درهم التجارة غري النفطية بني   362
الإمارات و�شلطنة عمان خالل 10 �شنوات

•• اأبوظبي -وام:

بلغ اإجمايل التجارة غر النفطية بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان خالل 
الفرتة من 2012 - 2021 اأكرث من 362 مليار درهم، م�سجاًل معدل 
منو بن�سبة %98.9 لي�سل اإىل 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 
2012، بح�سب بيانات املركز الحتادي  23.4 مليار درهم يف نهاية عام 

للتناف�سية والإح�ساء.
واأظهرت البيانات اأن ال�سادرات غر النفطية ا�ستحوذت على ن�سبة 33% 
من اإجمايل التجارة غر النفطية خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية م�سجلة 
 45.5% اإعادة الت�سدير  120 مليار درهم، فيما بلغت ح�سة  ما قيمته 
وبقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على ن�سبة 21.5 % من 
اإجمايل التجارة غر النفطية بني البلدين خالل الفرتة نف�سها م�سجلة 

ما يقارب 77 مليار درهم.
العام  الأول من  الن�سف  البلدين خالل  التجاري بني  التبادل  وبلغ حجم 
اإعادة  قيمة  دره��م  مليار   8.8 ب��ني  ت��وزع��ت  دره���م،  مليار   24.2 اجل���اري 
الت�سدير، و9.9 مليار درهم قيمة ال�سادرات غر النفطية، و5.4 مليار 

درهم قيمة الواردات.
وبح�سب بيانات تقرير حجم التجارة اخلارجية بني البلدين، �سجل العام 
2013 ارتفاعاً يف التبادل التجاري غر النفطي بن�سبة 23 % لي�سل اإىل 

28.8 مليار درهم، مقارنة بحجم التجارة يف 2012.
و�سجل العام 2019 اأعلى معدل تبادل جتاري بني الإمارات و�سلطنة عمان 
خالل العقد املا�سي بقيمة 48 مليار درهم، فيما �سجل العام 2021 منواً 
بلغ %10 لي�سل اإىل 46.5 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم بنهاية 

عام 2020.
واأظهر التقرير اأن زيوت نفط وزيوت معدنية “غر خام” ت�سدرت قائمة 
 1.49 5 �سلع مت ا�سترادها من �سلطنة عمان العام املا�سي وبقيمة  اأهم 
1.45 مليار درهم،  بقيمة  وتلتها خامات حديد ومركزاتها  دره��م،  مليار 
وق�سبان حديد او �سلب بقيمة 1.36 مليار درهم، ومنتجات ن�سف جاهزة 
وكابالت  واأ���س��الك  دره���م،  مليون   830 بقيمة  �سلب  م��ن  اأو  ح��دي��د  م��ن 

معزولة بقيمة 370 مليون درهم.
وت�سدر ذهب خام اأو ن�سف م�سغول اأو ب�سكل م�سحوق قائمة اأهم 5 �سلع مت 
ت�سديرها اإىل �سلطنة عمان بقيمة 2.41 مليار درهم، واأ�سالك من نحا�س 
بقيمة 1.31 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت معدنية “غر خام” بقيمة 
916 مليون درهم، و�سجائر بقيمة 889 مليون درهم، ومنتجات حديدية 

بقيمة 765 مليون درهم.

Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
Announcement to the defendant by publishing

Before the case management office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

In the case No (SHCFICILABMIN 0004554/2022 Labor - Partial)
To the defendant : GURJANT SINGH DAVINDER SINGH - Unknown address
We do hereby inform you that the plaintiff /Madinat Punjab Concrete 
Carpenter Cont. in the case No. 4554/2022 First labor circuit, has raised 
the aforementioned case claiming for the following : Claiming an amount 
of (41,200 dirhams) as compensation for damages and losses related to 
work. Therefore, you are hereby summoned to appear in the session held on 
05/10/2022 before Case Management office in Sharjah Federal Civil Court 
of First Instance, (Case management office No. 07) in person or through an 
appointed attorney and present your Plea in reply to the case and enclosing all 
the related document with it in regards to the above mentioned case in your 
capacity as the Defendant.
Office of Case Management
Fatima Yaqoob Al Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 17274/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : FARYAL AHMED MALIK MALIK GHULAM FARID

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 12540.43 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 12540.43 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2017 Silver Jac S3 B AJM 20046

Therefore, we first warn you to pay 12540.43 AED within a maximum of one week from 
the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against 
you to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses 
and lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any 
personal property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 17271/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : SARANYA SARATH

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 20082 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 20082 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2016 Silver Nissan Sunny C RAK 21178

Therefore, we first warn you to pay 20082 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 17273/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : SHERIN AMBIKA SOM

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject : Legal notification of the need to pay the payment of 63004 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 63004 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2019 RED Nissan X-Trail 13 RAK 50728

Therefore, we first warn you to pay 63004 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
Dubai Courts of First Instance

Notice of Publication
lawsuit No.:163/2022/105 - Personal Status Of Non-Muslim
Presented to : Department of the family, Personal Status sixth No. 69 
The Subject matter of lawsuit: A lawsuit requesting a divorce for fault and 
dissolution of marriage.
Plaintiff : Prashantha Gundmi Rathnakaryya - Address : Emirates-Dubai-Emirate-
Bur Dubai-Dubai-Al-Saada Street-Regal Tower Building-Apartment 711
The notified party : 1. Shakhida Matniiazova Matniiazova, his capacity as Defendant 
The Subject matter of Notice
It has filed a lawsuit against you and the subject matter of which is a lawsuit 
requesting a divorce for fault and dissolution of marriage, and a hearing has been 
set for it on Thursday, 06-10-2022 at 09:30 am in the remote litigation hall in the 
Personal Status Building in Al Garhoud & BUILDING DESC, therefor, you are 
required to attend or your legal representative, you shall submit your notes or 
documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by : Ahmad Jaafar Yusuf Muhammad Al-Hashemi
Approval date 22/09/2022 at 15:00:40

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
Subject : Notice by Publication in both Arabic and English languages

Case no. 4490 / 2021 Commercial Plenary
Ajman Federal Court of First Instance

Filed by the plaintiff : Mizan Al Rahman Mathhar Ali
Telephone no.: 0526698949, e-mail:mijunurrahmanali@gmail.com 

against the defendant :1) Mohammed Parvez Lait Syed Ahmed , the implicated litigants : 1) 
Mohammed Salem Al Deen Mohammed Al Islam
2) Mustafa Mohammed Murad Hassan Al Balushi

1- The defendant: Mohammed Parvez Syed Ahmed
located in the following address: United Arab Emirates - Emirate of Ajman Al Rashidiya 1 - Tower 
office no. 106 - My place no. 4997910956, telephone no. 0558237391
2- The implicated litigant : 1) Mohammed Salem Al Deen Mohammed Al Islam
They are summoned, in person or by an authorized attorney, to attend the meeting of the audit experts 
regarding the above case, which will be held on Thursday, 29/09/2022 at 3:45 pm. at the expert's 
office in the below address; you, or your legal representative, must attend on the aforesaid date; 
providing us with all the documents you want to submit to the expert, sufficient time before the 
date of the meeting.
Best regards,
The audit expert - Mona Humaid Al Sabbah Registry no.: 648
Contact details : Mobile No : 0506005283 , Telephon : 042280460 Email:info@maauditing.com
Address : Dubai- Deira-Al Muraqqabat- Abu Bakr Al Siddiq Street - 21th Century Building -7th 
Floor - office no . 705

Notice by Publication

70533 Date 27/ 9/ 2022  Issue No : 13657
Notice the Defendant by publication

before the Committee of Experts in lawsuit No: /SHCAPCICIVS2022/0000313/Civil
To: The Defendant
1.AL MEEZAN CONSTRUCTION Company, Sharjah Branch /address unknown.
You are scheduled to attend the meeting of experts (Committee of Five) on Wednesday, 
5/10/ 2022 at 10: 30 AM.
https://us05web.zoom.us/i/89085646992?pwd=ZHJVNS9ZdGxXL3hrTlplb
WlvNU9YZz09
You are kindly requested to attend or your legal representative on time.
To submit the memorandums on the lawsuit accompanied by all the documents on the next 
day from the date of publication in order to consider the above lawsuit as a Defendant.
filed against you: From the Plaintiff : AL TRATH CONSULTING ENGINEERING PER 
person company LLC and previously (AL TRATH CONSULTING ENGINEERING).
Please also contact the committee member, the real estate expert, at
exp.dr.ebraheim@gmail.com
ebraheimlahbash@gmail.com
Tel No:0501585115-If you do not attend, the committee will begin its work.
For the Committee Real Estate Expert : Dr. Ebrahim Ali Lahbash
//Seal and sign of Dr. Ebrahim Ali Lahbash Al Mohamed //
Real Estate Expert

Notice the Defendant 
by publication

70392
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املال والأعمال
»حديد الإمارات اأركان »تتعاون مع »اإيتو�شو« و»جي اإف اإي �شتيل« اليابانيتني لتطوير �شل�شلة توريد احلديد الأخ�شر

اأراَد  م����ن  امل����رك����زّي����ة  ال���ت���ج���ارّي���ة 
 ،2023 الأول من  الربع  خ��الل 
الأوىل  امل����رح����ل����ة  ت�������س���م  ح���ي���ث 
قدم   812،000 جم��م��ل��ه  م����ا 
التجارّية  امل�����س��اح��ات  م���ن  م��رب��ع 
القابلة للتاأجر من الفئتني )اأ( 
و)ب( ���س��م��ن ث��م��ان��ي��ة م��ب��اين مت 
لتلبية  فائقة  بعناية  ت�سميمها 
كما  ال�سركات.  متطلبات  جميع 
وتت�سمن املرحلة الأوىل 1،666 
موقف �سيارات، و76،000 قدم 
اخل�سراء  امل�����س��اح��ات  م��ن  م��رب��ع 
مربع  ق��دم  و26،500  املن�ّسقة، 

من م�ساحات البيع بالتجزئة.
مقّرها  لنقل  اأراَد  �سركة  وت�ستعد 
يف  الأول  امل��ب��ن��ى  اإىل  ال��رئ��ي�����س��ي 
امل���ن���ط���ق���ة ال���ت���ج���ارّي���ة امل���رك���زّي���ة 
�ستوفر  اك��ت��م��ال��ه، ح��ي��ث  مب��ج��ّرد 
لطواقمها  ديناميكية  عمل  بيئة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة م���ن امل��وظ��ف��ني �سمن 
���س��ب��ع��ة ط����واب����ق. وي��ع��ك�����س مبنى 
الروؤية  اجل��دي��د  الرئي�سي  امل��ق��ّر 
مكان  عليه  �سيكون  ملا  امل�ستقبلية 
منظور  م���ن  م�����س��ت��ق��ب��اًل  ال��ع��م��ل 
امل���ط���ّور ال��ع��ق��اري امل��ب��ت��ك��ر، حيث 
ت�ساميمه  ب��ج��م��ال��ي��ات  ���س��ي��م��ت��از 
من  ال�ستثنائية  مرافقه  وت��ع��دد 
املوظفني،  ورف��اه��ي��ة  راح���ة  اأج���ل 
مب��ا يف ذل���ك ن����ادي ل��ي��اق��ة بدنية 
وح�سانة  وك��اف��ي��ت��ري��ا  داخ���ل���ي 
املرحلة  افتتاح  ومبجّرد  اأط��ف��ال. 
التجارّية  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  الأوىل 
املركزّية خالل الن�سف الأول من 
�سكان  ع��دد  �سيكون   ،2025 ع��ام 

اجلادة قرابة 20 اآلف ن�سمة.

•• ال�صارقة-الفجر:

املنطقة  اإط���الق  ع��ن  اأراَد  اأع��ل��ن��ت 
التجارّية املركزّية من اأراَد، القلب 
ال�سارقة،  يف  اجل��دي��د  ال��ت��ج��ارّي 
اأكرب  اجل���ادة،  �ستحت�سنه  وال��ذي 
ال�ستعمالت  م���ت���ع���ددة  وج���ه���ة 
والأ���س��رع من��واً يف الإم����ارة، حيث 
 4.3 جمملها  يف  املنطقة  ت�سم 
امل�ساحات  م��ن  مربع  ق��دم  مليون 
القابلة  ال����ف����اخ����رة  ال���ت���ج���اري���ة 
ذكياً  40 جمّمعاً  للتاأجر �سمن 
من  ح��ي��ث  وال�����س��رك��ات،  للمكاتب 
 20 ق��راب��ة  ت�ستوعب  اأن  املتوقع 
األف موظف وموظفة من خمتلف 
الطلب  ي���واك���ب  ال��ق��ط��اع��ات مب���ا 
امل���ت���ن���ام���ي ع���ل���ى جم���ّم���ع���ات امل����ال 
ال�سارقة  يف  احل��دي��ث��ة  والأع���م���ال 
امل�ستقبلية  امل��ت��ط��ّل��ب��ات  وي��ل��ب��ي 
ل��ل�����س��رك��ات وال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف 

دولة الإمارات واملنطقة. 
ويف تعليقه على الإطالق اجلديد، 
قال �سمّو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي، 
اأراَد: “تتما�سى املنطقة التجارّية 
املركزّية من اأراَد مع روؤية ال�سارقة 
لتكون يف �سدارة املراكز الرئي�سية 
املنطقة،  يف  وال�سركات  للمكاتب 
بحيث جتذب ال�سركات التجارية 
من خمتلف الأحجام وت�ستقطب 
ال���ك���ف���اءات م���ن جميع  اأ����س���ح���اب 
اأن��ح��اء الإم����ارات وخ��ارج��ه��ا. واإّن 
اإطالق املنطقة التجارّية املركزّية 
من اأراَد يندرج �سمن وعدنا برفد 
املقيمني والعاملني وزّوار اجلادة 

بات�ساٍل  ب���دوره���ا  ت��ت��م��ت��ع  وال���ت���ي 
ال�سارقة  مدينة  و�سط  مع  مميز 
ومدينة دبي والإمارات ال�سمالية 
عرب �سارع ال�سيخ حممد بن زايد. 
كما ل تبعد املنطقة �سوى م�سافة 
20 دقيقة بال�سيارة عن مطاري 

ال�سارقة ودبي الدوليني.
التجارّية  املنطقة  اإط��الق  وياأتي 
مع  بالتزامن  اأراَد  م��ن  امل��رك��زّي��ة 
ي�سهده  ال����ذي  امل��ت�����س��اع��د  ال��ن��م��و 
يتوقع  وال��ذي  ال�سارقة،  اقت�ساد 
بواقع  ���س��ن��وي��اً  من�����واً  ي��ح��ق��ق  اأن 
وفقاً  املتو�سط  امل���دى  على   5%
موؤ�س�سة  ع��ن  ال�����س��ادرة  للتقارير 
الدولية.  اإيكونوميك�س  اأك�سفورد 
اأكرث  اإح��دى  ال�سارقة  ه��ذا، وتعد 
وتنّوعاً  ح��ي��وي��ة  الق��ت�����س��ادي��ات 
على م�ستوى املنطقة حيث ت�سكل 
 96% النفطية  غر  القطاعات 
م����ن م�������وارد ال����ن����اجت الإج����م����ايل 
تعترب  اأنها  كما  ل��الإم��ارة،  املحلي 
ب���ي���ئ���ة ج�����اذب�����ة ل���ال����س���ت���ث���م���ارات 
مليون   808 ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  ح��ي��ث 
ال�ستثمارات  من  اإم��ارات��ي  دره��م 
ع���ام  امل����ب����ا�����س����رة يف  اخل����ارج����ي����ة 

 .2021
هذا، وقد مت اختيار ال�سارقة من 
ويلث  وورل��د  نيو  موؤ�س�سة  جانب 
باعتبارها ثاين اأ�سرع مدينة منواً 

ل��ل��م��ل��ي��ون��رات خالل  ال���ع���امل  يف 
 ،2022 الثاين من عام  الن�سف 
احلكومي  الإن����ف����اق  ي��ع��ك�����س  مم���ا 
ال��ق��ي��ا���س��ي ع���ل���ى م�����دى الأع�������وام 
املتالحقة، ف�ساًل عن ال�ستجابة 
ال��ف��ّع��ال��ة مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة من 
والنمو  املحلية،  ال�سلطات  جانب 
التجارية  امل�������س���اري���ع  يف  امل���ط���رد 
الإمارة  تكرمي  كما مت  اجلديدة. 
باعتبارها  م��ن��ا���س��ب��ات  ع�����دة  يف 
على  وتعليمية  ثقافية  عا�سمة 
ت�ستثمر  حيث  املنطقة،  م�ستوى 
الإم��ارة ما يقرب من 5.5 مليار 
والبحث  التعليم  يف  �سنوياً  دره��م 
ح�����ددت  ح�����ني  وال�����ت�����ط�����وي�����ر، يف 
قطاعات  ع��دة  املحلية  ال�سلطات 
خالل  للنمو  ع��ال��ي��ة  ف��ر���س  ذات 
امل�ستقبل املنظور مبا يف ذلك قطاع 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  ال��ن��ق��ل 

وال�سناعات املتقدمة.      
ووفقاً ل�سركة جيه اإل اإل العاملية 
العقارية،  ال���س��ت��ث��م��ارات  لإدارة 
على  ال��ط��ل��ب  ي�����س��ه��د  اأن  ي��ت��وق��ع 
بواقع  من���واً  ال�سارقة  يف  امل��ك��ات��ب 
املتو�سط بف�سل  %5 على املدى 
الثقة املتنامية يف قطاع ال�سركات 
التجارية  احل���واف���ز  اإىل  اإ���س��اف��ة 

املميزة من جانب احلكومة. 
املنطقة  على  العمل  ب��دء  ويتوقع 

ب��اأف�����س��ل جت���رب���ٍة مم��ك��ن��ة �سمن 
موقع واحد حيث يتناغم العي�س 

والعمل وال�ستجمام يف اآٍن معاً«.
ال�سمّو  �ساحب  قال  جانبه،  ومن 
امللكي الأمر خالد بن الوليد بن 
اإدارة  طالل، نائب رئي�س جمل�س 
التجارّية  املنطقة  “ت�ستمد  اأراَد: 
من  ق���ّوت���ه���ا  اأراَد  م���ن  امل���رك���زّي���ة 
ال�سركات  جمّمعات  مزايا  اأف�سل 
خمتلف  يف  ال�����رائ�����دة  وامل���ك���ات���ب 
اأنحاء العامل حيث ت�سعها �سمن 
لتعزيز  واحد مت ت�سميمه  موقٍع 
العاملة  ال��ق��وى  منظومة  ودع���م 

لالأجيال القادمة«.
ومتّثل املنطقة اأول جممع اأعمال 
اإطالقه  يتم  وال�سركات  للمكاتب 
على م�ستوى املنطقة خالل فرتة 
اأبنيتها  ومتتاز  اجلائحة،  بعد  ما 
املعا�سرة  املعمارية  بت�ساميمها 
اإل���ه���ام القوى  ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 
العاملة وزيادة الإنتاجية، ف�ساًل 
الطابقية  املخططات  توافر  عن 
التي  وال��ن��واف��ذ  وامل��رن��ة  املفتوحة 
ال�سقف  اإىل  الأر���س��ي��ة  م��ن  متتد 
الإ�ساءة  عن�سر  م��ن  لال�ستفادة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مم����ا ���س��ي�����س��اه��م يف 
توفر الطاقة واإ�سفاء اأجواٍء من 
بني  التفاعل  وتعزيز  الإيجابية 

طواقم املوظفني والإدارة. 

التي تطرحها اأراَد با�ستمرار«.
املنطقة  مي����ّي����ز  م����ا  اأب��������رز  واإّن 
اأراَد  م����ن  امل����رك����زّي����ة  ال���ت���ج���ارّي���ة 
الأخ�سر،  ال��و���س��ط��ي  امل��ح��ور  ه��و 
كثيفة  غ����اب����ة  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����و 
م���ن الأ����س���ج���ار ال���ت���ي مت��ت��د عرب 
مظللة  مم��������رات  م�����ع  امل���ن���ط���ق���ة 
وم�����س��رح خ���ارج���ي وال���ع���دي���د من 
اجللو�س  ومناطق  الفنية  القطع 
والتاأمل  الأن�����س��ط��ة  وم�����س��اح��ات 
و�سيتم  الأرج���������اء.  يف  امل���ت���ن���اث���رة 
اخل�سراء  امل�����س��اح��ات  ج��م��ي��ع  ري 
با�ستخدام  واخلارجية  الداخلية 
حمطة  من  تدويرها  املعاد  املياه 

معاجلة املياه املوجودة باجلادة.
املنطقة  يف  العاملون  و�سي�ستفيد 
اأراَد  م����ن  امل����رك����زّي����ة  ال���ت���ج���ارّي���ة 
ك����ذل����ك م����ن ن����ظ����ام امل���وا����س���الت 
ال���ع���ام���ة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة امل���ج���اين 
ت���اأج���ر  واأن����ظ����م����ة  يف اجل�����������ادة، 
وال�سكوترات  الهوائية  الدراجات 
�سحن  ميكنهم  كما  الكهربائية، 
وت�سم  العمل.  اأث��ن��اء  مركباتهم 
خ�سراء  ترا�سات  الأبنية  معظم 
مفتوحة على ال�سطح ل�ست�سافة 
ال����ف����ع����ال����ي����ات والج�����ت�����م�����اع�����ات 
للتفاعل  وم�����س��اح��ات  اخل��ارج��ي��ة 
الع�سائر  وك��اون��رتات  والتوا�سل 
خا�سة  وم����ن����اط����ق  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

ك����م����ا ����س���ي���ت���م جت���ه���ي���ز امل���ك���ات���ب 
تندرج  التي  احلديثة  بالتقنيات 
�سمن ال�سرتاتيجية الكلّية التي 
تتبناها اأراَد للمدن الذكية، حيث 
اأك����رث احللول  ا���س��ت��خ��دام  ���س��ي��ت��م 
���س��م��ن جميع  ت����ط����ّوراً  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اإدارة  ابتداًء من  املنطقة  مكونات 
ال��ن��ف��اي��ات وامل�������رور و�����س����وًل اإىل 
م��ن��ظ��وم��ة الق���ت�������س���اد ال���دائ���ري 

وحلول الإنارة الذكية.
الرئي�س  اخل�سيبي،  اأح��م��د  وق��ال 
اأراَد:  يف  للمجموعة  التنفيذي 
املنطقة  ب�����اأّن  ث���ق���ٍة  ع��ل��ى  “نحن 
التجارّية املركزّية من اأراَد �ستتيح 
لل�سركات،  للنمو  ك��ب��رة  ف��ر���س��اً 
كما �ست�سجع الكثر من ال�سركات 
واملتو�سطة  ال�سغرة  واملوؤ�س�سات 
يف  مكاتب  واإن�����س��اء  التو�سع  على 
�سياغة  �سيعيد  مم���ا  ال�����س��ارق��ة، 
ال����ت����ج����اري يف الإم��������ارة  امل�������س���ه���د 
خارطة  على  مكانتها  من  ويعزز 
الإقليمية”.  ال�����س����ت����ث����م����ارات 
بتد�سني  با�سرنا  “لقد  واأ���س��اف: 
ال�سركات  زي��ارات خمتارة جلميع 
امل�ساحات  ا���س��ت��ئ��ج��ار  يف  ال��راغ��ب��ة 
املكتبية �سمن منطقتنا التجارّية 
طلباً  ونتوقع  اجل��دي��دة  املركزّية 
مرتفعاً على هذه الإ�سافة القّيمة 
املبتكرة  املنتجات  حمفظة  �سمن 

ملمار�سة ريا�سة اليوغا. 
التجارّية  امل��ن��ط��ق��ة  وت�����س��م  ك��م��ا 
جنباتها  ب��ني  اأراَد  م��ن  امل��رك��زّي��ة 
واملطاعم  امل��ق��اه��ي  م���ن  م��زي��ج��اً 
�سيتم  ال����ت����ي  ال����ب����ي����ع  وم����ن����اف����ذ 
ت����وف����ره����ا خل����دم����ة امل���وظ���ف���ني 
اإىل العديد من  اإ�سافة  املحليني، 
كّل  يف  املتوفرة  ال�سيارات  مواقف 
مكان. ويوفر فندق روف-اجلادة، 
واملوجود �سمن املنطقة التجارّية 
مريحة  �سيافة  مرافق  املركزّية، 
القادمة  العمل  لرحالت  وفاخرة 
م��ن الإم����ارات الأخ���رى وخمتلف 
املطاعم  جانب  اإىل  ال��ع��امل،  دول 
وامل�����ق�����اه�����ي امل�����ت�����وف�����رة خل���دم���ة 

املوظفني يف املكاتب وال�سركات.
والعاملون  املوظفون  و�سيحظى 
يف املنطقة التجارّية املركزّية من 
ذات  امل��راف��ق  اأب���رز  م��ن  بباقٍة  اأراَد 
امل�ستوى العاملي يف رحاب اجلادة، 
ال�سكنية  ال���وح���دات  ذل���ك  يف  مب��ا 
ع��ال��ي��ة اجل�������ودة، وجم���ّم���ع م���دار 
الثقايف،  ن�سيج  وح��ي  الرتفيهي، 
والفنادق  امل����دار�����س  ج���ان���ب  اإىل 
الريا�سية  وامل����راف����ق  وامل���ت���اج���ر 

واحلدائق اخل�سراء املن�ّسقة.
ومتتاز املنطقة التجارّية املركزّية 
ا�سرتاتيجي  مب���وق���ع  اأراَد  م���ن 
�سمن املخطط الرئي�سي للجادة، 

قلٌب جتارّي جديد ملواكبة االزدهار املتنامي يف االقت�ساد املحلّي بال�سارقة

»اأراد« تك�شف النقاب عن املنطقة التجارّية املركزّية من »اأراد« باجلادة

ومن املتوقع اأن يدخل املجمع ال�سناعي اجلديد حيز الإنتاج اعتباراً من 
رئي�سي  ب�سكل  منتجاته  توريد  و�سيتم   2025 ع��ام  من  الثاين  الن�سف 

للعمالء يف اآ�سيا، مبن فيهم �سركة “جي اإف اإي �ستيل” اليابانية.
با�ستخدام  م��ع��ززة  م��ن خ��الل عملية  ال��ب��داي��ة  اإن��ت��اج احل��دي��د يف  و�سيتم 
اعتماد  اأي�ساً  اخلطة  وتت�سمن  احل��دي��د  خ��ام  لخ��ت��زال  الطبيعي  ال��غ��از 
م�سادر الطاقة املتجددة يف عمليات الت�سنيع باملجمع، وكذلك ا�ستخدام 

الهيدروجني الأخ�سر م�ستقبال.
وقال املهند�س �سعيد غمران الرميثي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة حديد 
“ي�سعدنا قيادة جهود احل��د من  اأرك��ان - يف ه��ذه املنا�سبة - :  الإم���ارات 
النبعاثات الكربونية على م�ستوى قطاع ت�سنيع ال�سلب يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط مبا يدعم اجلهود العاملية املكثفة للحد من انبعاثات ثاين اأك�سيد 
من  �ستيل‘ و’اإيتو�سو‘ الأول  اإي  اإف  ’جي  مع  تعاوننا  ويعترب  الكربون، 

ا باأن نكون جزًءا  املعدنية ب�سركة اإيتو�سو كوربوري�سن: “نحن �سعداء اأي�سً
لإن�ساء  يهدف  ال��ذي  احليوي  امل�سروع  ه��ذا  يف  الأ�سا�سيني  ال�سركاء  من 
�سل�سلة توريد حديد ذات انبعاثات كربونية منخف�سة للحد من الب�سمة 
الكربونية وامل�ساهمة يف �سناعات احلديد وال�سلب اخل�سراء. و�ستتوىل 
اجل��ودة من خالل  ع��ايل  خ��ام احلديد  على  م�سوؤولية احل�سول  اإيتو�سو 
�سل�سلة التوريد التي قامت ببنائها عرب اأن�سطة التجارة وال�ستثمار على 
اأرك��ان من  مدى عقود طويلة، يف حني �ست�ساهم �سركة حديد الإم��ارات 
والتقاط  املبا�سر  الخ��ت��زال  م�سنع  ت�سغيل  يف  الناجحة  جتربتها  خ��الل 
جهتها  ومن  الأخ�سر،  احلديد  اإنتاج  يف  وتخزينه  وا�ستخدامه  الكربون 
�ستقوم جي اإف اإي �ستيل كوربوري�سن با�ستخدام احلديد املنتج من خالل 
اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  من  احل��د  وتعزيز  ال�سلب  ل�سناعة  امل�سروع  ه��ذا 

الكربون.«

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “حديد الإمارات اأركان” عن دخولها يف �سراكة مع �سركة “اإيتو�سو 
“جي اإف اإي �ستيل كوربوري�سن”، التابعة ل�سركة  كوربوري�سن” و�سركة 
اإن�ساء جممع لإنتاج احلديد  اإمكانية  هولدينجز” لدرا�سة  اإي  اإف  “جي 
اأبوظبي ليكون هذا املجمع جزءاً رئي�سياً من �سل�سلة التوريد العاملية  يف 

للحديد منخف�س  النبعاثات الكربونية.
لإجراء  اليابانيتني  ال�سركتني  مع  اأركان”  الإم���ارات  “حديد  و�ستعمل 
لإنتاج  متكاملة  م�سانع  اإن�ساء  يخ�س  فيما  ال��الزم��ة  اجل��دوى  درا���س��ات 
احلديد يف موقع منا�سب للم�سروع يف اأبوظبي بحيث يلبي الطلب املتزايد 
اإطار اخلطة الأولية، �سيتم  على منتجات ال�سلب ال�سديقة للبيئة. ويف 
احلديد.  لإنتاج  اأبوظبي  اإىل  وتوريده  اجل��ودة  عايل  احلديد  خام  �سراء 

نوعه يف املنطقة. ويف حال حتولت عملية اختزال خام احلديد با�ستخدام 
الهيدروجني اإىل تقنية معتمدة يف اإنتاج ال�سلب، �ستعمل حديد الإمارات 
اأركان على ت�سخرها ب�سرعة من اأجل تعزيز جهودها لتقليل النبعاثات 
ثاين  انبعاثات  م��ن   80% ح��وايل  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى  فعلى  الكربونية. 
ا�ستخدام فحم  نتيجة  ال�سلب هي  الناجتة عن �سناعة  الكربون  اأك�سيد 
الكوك يف اأفران ال�سهر اأثناء عملية اختزال خام احلديد. ومع ذلك، فاإن 
الب�سمة الكربونية ملجموعة حديد الإمارات اأركان تعترب يف الواقع اأقل 
بكثر من نظراتها العاملية بف�سل ا�ستخدامها للغاز الطبيعي والتقنيات 
املتقدمة لالختزال املبا�سر للحديد. واإن ا�ستخدام الهيدروجني �سيجعل 
كما  للبيئة،  �سداقة  اأك��رث  نقدمها  التي  اجل��ودة  عالية  ال�سلب  منتجات 

�سيدعم جهود متعاملينا لتحقيق ال�ستدامة يف اأعمالهم«.
واملوارد  امل��ع��ادن  لق�سم  العمليات  رئي�س  اإينوماتا،  ج��ون  ق��ال  جهته،  من 

»القت�شاد الأخ�شر2022« تناق�س ق�شايا الطاقة والتمويل والأمن الغذائي  اتفاقية ا�شرتاتيجية بني �شفني فيدرز واإنفيكتو�س لال�شتثمار 
لإطـالق خدمــة عاملية جديدة ل�شـحن ب�شائع ال�شب اجلافة

و�سيتم  واحل��ب��وب.  القمح  رئي�سي  ب�سكل  ت�سمل  �سنوياً 
بهدف  لل�سفن  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  معظم  تخ�سي�س 
دعم هذه العمليات. كما �سيقدم امل�سروع امل�سرتك خدمات 
اآخرين  متعاملني  اإىل  ال�سب  لب�سائع  التجاري  ال�سحن 
اأعمالها مبدئياً على  العاملي، حيث �سرتكز  على ال�سعيد 
مم���رات ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ع��رب ال��ب��ح��ر الأح���م���ر واملحيط 
ال�سحن  خط  جانب  اإىل  الهندية،  ال��ق��ارة  و�سبه  ال��ه��ادئ، 
البحري يف منطقة البحر الأ�سود، وتتمتع ال�سركة اأي�ساً 
بقدرات مميزة تتيح لها توفر خدمات ال�سحن البحري 

اإىل اأي مكان بالعامل �سمن حدود املالحة الدولية.
اإنفيكتو�س  �ستقوم  امل�سرتك،  امل�سروع  اتفاقية  ومبوجب 
املتوقع  وم��ن  لل�سفن،  ال��ت��ج��اري  بالت�سغيل  لال�ستثمار 
ل�سركة  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ج��اري��ة  الأع����م����ال  ح��ج��م  ي�����س��ه��م  اأن 
“اإنفيكتو�س” يف توليد عائدات ملمو�سة على ال�ستثمار. 
اأبوظبي  �سوق  يف  املدرجة  اإنفيكتو�س،  �سركة  وا�ستطاعت 
ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة م��ن��ذ �سهر ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي حت��ت الرمز 
والكفاءة  ال���ق���وة  م���واط���ن  ت��وظ��ي��ف   ،»INVICTUS«
الرئي�سية التي تتمتع بها يف عمليات جتارة القمح لتنويع 
احلبوب  م��ن  اأخ���رى  اأن���واع  جت��ارة  يف  والتو�سع  عملياتها 
الأخرى  وال�سلع  وال��ل��ح��وم  ال�����س��وداين  وال��ف��ول  والقطن 

واملنتجات امل�سنعة.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت اأم�س �سفني فيدرز التابعة ملجموعة موانئ اأبوظبي 
اإنفيكتو�س  �سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية  اتفاقية  توقيع  ع��ن 
لال�ستثمار لإطالق خدمة عاملية جديدة ل�سحن ب�سائع 
التفاقية  مبوجب  ال�سركتان  و�ستقوم  اجل��اف��ة.  ال�سب 
 ،»SPV« خا�سة  اأغ��را���س  ذات  من�ساأة  ع��رب  �سفن  ب�سراء 
مملوكة من قبل �سفني فيدرز بح�سة %85 واإنفيكتو�س 
لال�ستثمار بح�سة %15. كما �ستقوم ال�سركتان بتاأ�سي�س 
تتوزع  ح��ي��ث  اخل��دم��ة،  ه���ذه  لت�سغيل  م�����س��رتك  م�����س��روع 
بح�سة  ف��ي��درز  �سفني  ب��ني  امل�سرتك  امل�سروع  ه��ذا  ملكية 
تبلغ  اإنفيكتو�س لال�ستثمار بح�سة  %51، و�سركة  تبلغ 
%49. ومن املقرر اأن يقوم اجلانبان مبدئياً بتخ�سي�س 
مبلغ 463 مليون درهم “126 مليون دولر اأمريكي” 
لال�ستثمار يف ال�سفن. ومن املتوقع اأن يتم خالل فرتة �ستة 
اأ�سهر توظيف خم�س �سفن من اأحجام خمتلفة لأغرا�س 
تقدمي اخلدمة وذلك اعتباراً من �سهر �سبتمرب 2022، 
اإ�سافية.  �سفن  ل�سم  م�ستقبلية  من��و  خطط  وج���ود  م��ع 
و�ستعمل ال�سركة اجلديدة ب�سفتها ناقاًل يف اإطار اأعمال 
التي  اإنفيكتو�س  ل�سركة  اجل��اف��ة  ال�سب  ب�سائع  جت���ارة 
اأكرث من ثالثة ماليني طن من الب�سائع  ت�سحن حالياً 

ا�سرتاتيجية  الأخ�سر ووفرت من�سة 
ال����دويل يف مواجهة  ال��ت��ع��اون  ل��دع��م 
التنمية  وت��ع��زي��ز  العاملية  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�����س��ت��دام��ة وال���س��ت��ث��م��ارات يف جمال 
تبني  وت�سجيع  الأخ�����س��ر  الق��ت�����س��اد 
يف  فعالة  ومبادرات  وخطط  �سيا�سات 
الق�سايا  اأه���م  ومناق�سة  ال�����س��اأن  ه��ذا 
والحتبا�س  املناخي  بالتغر  املتعلقة 
الطاقة  �سيا�سات  وم��واءم��ة  احل��راري 
وتبادل  امل�ستدامة  التنمية  لأه���داف 
واأنظمة  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  الآراء 
الناجحة  ال����س���ت���دام���ة  و����س���ي���ا����س���ات 
وال�ستفادة من الفر�س املتاحة لدعم 
الأخ�سر  الق��ت�����س��اد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
وذلك مب�ساركة عدد كبر من القادة 
خمتلف  يف  وامل��خ��ت�����س��ني  واخل�������رباء 
جمالت القت�ساد الأخ�سر والتنمية 
عبد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن  امل�ستدامة.” 
املنظمة  ع��ام  م��دي��ر  �سلطان  ال��رح��ي��م 
“تركز  الأخ�سر:  لالقت�ساد  العاملية 
التعاون بني  اأ�س�س  تعزيز  القمة على 
دول العامل وبني القطاعني احلكومي 
الب����ت����ك����ار  واخل������ا�������س يف جم���������الت 

والتكنولوجيا والتمويل.

امل��ق��ب��ل��ت��ني م���ن م���وؤمت���ر الأط������راف يف 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن 
تغر املناخ حيث تعقد الدورة ال�سابعة 
والع�سرون “كوب 27” يف جمهورية 
نوفمرب  �سهر  خ��الل  العربية  م�سر 
والع�سرون  الثامنة  وال��دورة   2022
الإم���������ارات  دول�������ة  يف   ”28 “كوب 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال���ع���ام امل��ق��ب��ل مما 
ي�سّكل دفعة قوية مل�ساهمتنا يف �سياغة 
اعتماد  خ��الل  من  ال�ستدامة  اأجندة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ف��ّع��ال��ة ل��ل��ت��ك��ّي��ف مع 
والتخفيف  املناخي  التغر  تداعيات 
اآث��اره. وتعترب القمة رافداً مهماً  من 
لدعم جهود دولة الإم��ارات وامل�ساعي 
العاملية لتبني حلول خ�سراء مبتكرة 
التنمية  ل���دع���م  الب���ت���ك���ار  وت�����س��ج��ي��ع 
امل�����س��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني 
املوارد  وا�ستدامة  القت�سادي  النمو 
بن  ول��ي��د  امل��ه��ن��د���س  البيئية.” وق���ال 
العاملية  املنظمة  رئي�س  نائب  �سلمان 
اإطالقها  “منذ  الأخ�سر:  لالقت�ساد 
العاملية  ال��ق��م��ة  جن��ح��ت   2014 ع���ام 
الأخ�سر يف ح�سد اجلهود  لالقت�ساد 
العاملية لتعزيز التحول نحو القت�ساد 

امل�سوؤولني  م��ن  ك��ب��راً  ع���دداً  احلالية 
واخل�����رباء وامل��خ��ت�����س��ني م��ن خمتلف 

اأنحاء العامل .
الطاير  حم��م��د  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
للطاقة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و  دب����ي  يف 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ورئ��ي�����س 
العاملية  ال��ق��م��ة  “جتمع  الأخ�������س���ر: 
لالقت�ساد الأخ�سر جمموعة من كبار 
�سّناع القرار واخلرباء واملتخ�س�سني 
نحو  ال��ت��ح��ول  ت�سريع  �سبل  ملناق�سة 
الق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر. وت��دع��م القمة 
النهج ال�ستباقي الذي اعتمدته دولة 
م�سرة  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ن���اخ���ي  ال��ع��م��ل 
وال�ساملة.  امل�����س��ت��دام��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
و���س��ت��ب��ن��ي ال��ق��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��دم الذي 
ال�سابع  دب��ي  اإع���الن  اإح����رازه منذ  مت 
والطموحات التي وردت يف اإطار عمل 
الإعالن. ويكت�سب اإعالن دبي الثامن 
الدورة  ختام  يف  اإطالقه  �سيتم  ال��ذي 
اأه���م���ي���ة بالغة  ال��ق��م��ة  احل���ال���ي���ة م���ن 
الدورتني  املنطقة  ل�ست�سافة  ن��ظ��راً 

•• دبي -وام:

القمة  الثامنة من  ال��دورة  ت�ستقطب 
العاملية لالقت�ساد الأخ�سر جمموعة 
من كبار ال�سخ�سيات املحلية والعاملية 
وامل�سوؤولني  ال��ع��امل��ي��ني  وامل��ت��ح��دث��ني 
احلكومية  امل����وؤ�����س���������س����ات  ومم���ث���ل���ي 
اأنحاء  جميع  من  الكربى  وال�سركات 
املحاور  م��ن  ع����دداً  يناق�سون  ال��ع��امل 
والتمويل  ال��ط��اق��ة  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
والأمن الغذائي و القت�ساد الأخ�سر 

وت�سريع عجلة التنمية امل�ستدامة.
وُتنظم القمة  يئة ك رباء ومياه دبي 
العاملية لالقت�ساد الأخ�سر  واملنظمة 
واملجل�س الأعلى للطاقة وتعقد يومي 
2022 يف مركز  28 و29 �سبتمرب 
دبي التجاري العاملي وذلك بالتزامن 
من  والع�سرين  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  م��ع 
والطاقة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  م��ع��ر���س 
للطاقة  ودب���ي  “ويتيك�س”  والبيئة 
كهرباء  بيئة  تنظمه  ال��ذي  ال�سم�سية 
ومياه دبي يف الفرتة من 27 اإىل 29 

�سبتمرب 2022.
ت�����س��م ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ني يف ال����دورة 

دولر �شعر   92.67
�شلة خامات »اأوبك« 

•• فيينا -وام:

امل�سدرة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
�سلة  ���س��ع��ر  اأن  “اأوبك”  ل��ل��ن��ف��ط 
خاماتها و�سل اإىل 92.67 دولر 

للربميل اجلمعة املا�سية.
ن�سرتها  يف   - “اأوبك”  وذك�����رت 
ال�سادرة اأم�س- اأن املعدل ال�سنوي 
دولر   69.89 بلغ  ال�سلة  ل�سعر 
 ،2021 ال���ع���ام  ل��ل��ربم��ي��ل خ����الل 
خالل  للربميل  دولر  و41.47 

.2020
املرجعية  اأوب�������ك  ���س��ل��ة  وت���ت���ك���ون 
خ���ام���اً ميثل   13 م���ن  ل��ل��خ��ام��ات 
الأ�سا�س  ال�سادرات  نفط  منها  كل 
لكل دولة من البلدان الأع�ساء يف 

املنظمة.

ـــــادرات مــ�ــشــر  �ـــــش
الرقمية تقرتب من 5 
�شنويا  دولر  مليارات 

•• القاهرة -وام: 

اأعلنت م�سر اأن �سادراتها الرقمية 
ال�سنة  يف  دولر  مليار   4.9 بلغت 
امل��ال��ي��������������ة امل��ا���س��ي��ة ب���زي���ادة 400 
املالية  ال�����س��ن��ة  ع���ن  دولر  م��ل��ي��ون 

ال�سابقة .
الت�����������س�����الت  وزارة  ق�����ال�����ت  و 
اإن  وتكنولوجيا املعلومات امل�سرية 
�سادراتها  زي��ادة  ت�ستهدف  البالد 
من  اأك��رث  اإىل  باملئة   13 الرقمية 
يونيو  ب��ن��ه��اي��ة  دولر  م��ل��ي��ار   5.5

.2023
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املال والأعمال

�سريف العلماء وكيل وزارة الطاقة 
الطاقة  لقطاع  التحتية  والبنية 
وال�����ب�����رتول، وع���ب���د ال���ن���ا����س���ر بن 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  كلبان 

الإمارات العاملية لالأملنيوم.
متميزة  مبكانة  الإم���ارات  وتتمتع 
اقت�ساد  ري������ادة  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��ا 
وميكن  ال���ن���ا����س���ئ،  ال���ه���ي���دروج���ني 
من  ب��دًل  الهيدروجني  ا�ستخدام 
اإنتاج  عمليات  يف  الطبيعي  ال��غ��از 
التوربينات  وت�����س��غ��ي��ل  ال���ب���خ���ار 

والأفران يف م�ساهر ال�سركة.
العاملية  الإم��������������ارات  و����س���ت���ع���م���ل 
لالأملنيوم، بعد التوقيع على مبادرة 
مع  الهيدروجني”،  يف  “الريادة 
ا�ستك�ساف  على  الأخرى  ال�سركات 
والقت�سادية  التقنية  الإم��ك��ان��ات 
اإنتاج  ع��م��ل��ي��ات  يف  ل��ل��ه��ي��دروج��ني 
عمليات  اإىل  بالإ�سافة  الأمل��ن��ي��وم، 

�سل�سلة التوريد املحلية لل�سركة.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الإم�������ارات  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 
ل���الأمل���ن���ي���وم اأم���������س ات���ف���اق���ي���ة مع 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
الإم���ارات  م��ب��ادرة  اإىل  لالن�سمام 
وذلك  “الريادة يف الهيدروجني”، 
من اأجل ا�ستك�ساف فر�س التعاون 
بني ال�سناعات واإج��راء املزيد من 
البحث والتطوير يف ال�ستخدامات 
اإزالة  يف  للهيدروجني  امل�ستقبلية 

الكربون.
ال��ت��وق��ي��ع يف موقع  ���س��ه��د - ح��ف��ل 
الإمارات  ل�سركة  التابع  الطويلة 
�سهيل  معايل   - لالأملنيوم  العاملية 
ب��ن حم��م��د ف���رج ف��ار���س املزروعي 
 ، التحتية  والبنية  الطاقة  وزي���ر 
املنتدب  الع�سو  ك��ل��ب��ان  وع��ب��داهلل 
ل�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم. 
املهند�س  �سعادة   .. التفاقية  وقع 

وبان�سمامها اإىل مبادرة “الريادة 
�ست�سبح �سركة  يف الهيدروجني”، 
اأي�ساً  لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات 
اأبوظبي  “ائتالف  يف  ع�������س���واً 
الفنية  “اللجنة  و  للهيدروجني” 
التي  للهيدروجني”  ال��وط��ن��ي��ة 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأ���س�����س��ت��ه��ا 
من   2020 ع�����ام  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال��ه��ي��دروج��ني يف  دور  تقييم  اأج���ل 
الت�سدير.  واإمكانية  الطاقة  نقل 
وت����ه����دف ج��م��ي��ع ه�����ذه امل����ب����ادرات 
والربامج اإىل حتقيق طموح دولة 
الإم�����ارات وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الدولة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي يف جمال 
الكربون،  منخف�س  الهيدروجني 
�سبعة م�ساريع  الدولة  تنفذ  حيث 
ت�ستهدف %25 من ح�سة اأ�سواق 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب���ا فيها  ال��ت�����س��دي��ر 
واأملانيا  اجلنوبية  وك��وري��ا  اليابان 
الأ�سواق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ه��ن��د 

ك��ب��رة يف  ب��اإم��ك��ان��ات  ال��ت��ي تتمتع 
اأوروبا و�سرق اآ�سيا.

وق�����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
الإم�����ارات  دول����ة  “اإن   : امل���زروع���ي 
ات����خ����اذ  ج�����ه�����وده�����ا يف  ت�����وا������س�����ل 
بقطاع  للنهو�س  را�سخة  خطوات 
طاقة  �سيما  ل  النظيفة،  الطاقة 
مكانة  وت���ع���زي���ز  ال����ه����ي����دروج����ني، 
لالقت�ساد  ع��امل��ي  كمركز  ال��دول��ة 
الأخ�����س��ر امل�����س��ت��دام، مت��ا���س��ي��اً مع 
ل�ساحب  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة  ال���روؤي���ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو  ����س���اح���ب  واأخ����ي����ه  اهلل”، 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
 ، “رعاه اهلل”  ال���وزراء حاكم دب��ي 
الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  واإخوانهم 
وتنفيذاً  الإم���ارات،  حكام  لالحتاد 
و�سوًل  اخلم�سني”،  “م�ساريع  ل� 

ملئوية الإمارات 2071«.
ان�سمام  اتفاقية  “ اإن   : واأ���س��اف 
لالأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
ال��ري��ادة يف جمال  مل��ب��ادرة حتقيق 
ال��ه��ي��دروج��ني ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عنها 
دول������ة الإم����������ارات مم��ث��ل��ة ب������وزارة 
اأثناء  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
املناخ  ل��ت��غ��ر  الأط��������راف  م���وؤمت���ر 
غ���ال����س���ك���و،  يف   »COP26«
�����س����ت����خ����ل����ق من��������وذج��������اً ج������دي������داً 
ت��ع��زي��ز مكانة  ال��ب��ّن��اء يف  ل��ل��ت��ع��اون 
بو�سفها  ال���ه���ي���دروج���ني  ط���اق���ة 
الكربون  لإزال�����ة  ح��ا���س��م��اً  ع��ام��اًل 
ي�سعب  ال����ت����ي  ال�������س���ن���اع���ات  م����ن 
الإم������ارات  دول�����ة  واإن  ت��خ��ف��ي��ف��ه��ا، 
الهيدروجني كوقود  تنظر لطاقة 
املمكنات  واأح���د  للم�ستقبل  واع���د 
احلياد  اإىل  ل��ل��و���س��ول  الرئي�سية 
امل���ن���اخ���ي وم�����س��ت��ه��دف��ات امل����ب����ادرة 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�سراكات  واإن مثل هذه   ،2050
نحو  ال��ت��ح��ول  ب���ل���ورة  يف  �ست�سهم 

الطاقة النظيفة املتجددة«.
هذا  م��ث��ل  اأن  م��ع��ال��ي��ه،  واأو�����س����ح 
التعاون يعزز مكانة دولة الإمارات 
العامل  دول  اأك�����رث  م���ن  ك����واح����دة 
وكذلك  النظيفة،  للطاقة  دع��م��اً 
الهيدروجني،  جم���ال  يف  ري��ادت��ه��ا 
الطاقة  وزارة  م�����س��اه��م��ة  وت���ع���زز 
والبنية التحتية و�سركة الإمارات 
حتقيق  يف  ل���الأمل���ن���ي���وم  ال���ع���امل���ي���ة 
اأه������داف ال���دول���ة امل��ن��اخ��ي��ة، وهي 
الإمارات  خطوة متقدمة يف جعل 
الطاقة  جم�����ال  يف  م����وؤث����رة  ق�����وة 
الهيدروجني،  �سيما  ل  النظيفة، 
مقومات  م��ن  متتلكه  م��ا  بف�سل 
مت��ك��ن��ه��ا م����ن ق����ي����ادة ال���ت���ح���ّول يف 
واأكد  العامل.  حول  الطاقة  قطاع 
التحتية  والبنية  الطاقة  اأن وزارة 
لتقدمي  ال�����س����ت����ع����داد  اأمت  ع���ل���ى 

�سركائها  جل��م��ي��ع  ال����الزم  ال��دع��م 
لتمكني  وع��امل��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً 
النظيفة  الطاقة  قطاع  وتطوير 
الكربونية،  النبعاثات  منخف�سة 
تطلعات  لتحقيق  البّناء  والتعاون 
اإيجابي  تغر  اإح����داث  يف  ال��دول��ة 
على  واملحافظة  امل��ن��اخ،  ق�سية  يف 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. من 
ج���ان���ب���ه، ق�����ال ع���ب���د ال���ن���ا����س���ر بن 
كلبان : “ُي�سكل ا�ستخدام الأملنيوم 
اأ�سا�سياً  ع��ام��اًل  عليه  والع��ت��م��اد 
العديد من  ال��ك��رب��ون يف  اإزال���ة  يف 
اإزالة  القطاعات الأخرى، يف حني 
الكربون من عملية اإنتاج الأملنيوم 
ب��ح��د ذات����ه حت���دي���اً ك���ب���راً. ويعد 
من  ب��دًل  الهيدروجني  ا�ستخدام 
احلل  م��ن  ج����زءاً  الطبيعي  ال��غ��از 
ت�سريع  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  امل��ح��ت��م��ل، 
بال�سراكة  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  عملنا 
مبادرة  يف  الآخ��ري��ن  الأع�ساء  مع 

ومن  الهيدروجني”،  يف  “الريادة 
الطاقة  وزارة  م��ع  التعاون  خ��الل 
للمبادرة  ودعماً  التحتية،  والبنية 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
دول����ة  يف   2050 ع������ام  ب���ح���ل���ول 

الإمارات ».
2021، وقعت  اأنه يف العام  يذكر 
الإمارات العاملية لالأملنيوم مذكرة 
تفاهم مع جرنال اإلكرتيك لو�سع 
الكربون  لإزال�����ة  ط��ري��ق  خ���ارط���ة 
العمالقة  ال���غ���از  ت��ورب��ي��ن��ات  م���ن 
العاملية  الإم���ارات  ل�سركة  التابعة 
التحول  ط���ري���ق  ع����ن  ل���الأمل���ن���ي���وم 
اإنتاج  ويعترب  ال��ه��ي��دروج��ني.  اإىل 
الأملنيوم عملية كثيفة ال�ستخدام 
ل��ل��ط��اق��ة، ف��ي��م��ا ُي���ع���زى اأك����رث من 
امل�سببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  ن�سف 
�سناعة  يف  احل����راري  لالحتبا�س 
توليد  اإىل  ال���ع���امل���ي���ة  الأمل����ن����ي����وم 

الكهرباء.

اتفاقية بني »الإمارات لالأملنيوم« و»الطاقة والبنية التحتية« لالن�شمام اإىل مبادرة »الريادة يف الهيدروجني«

�سمن ا�سرتاتيجيتها للتو�سع والنمو ال�سريع
بقيمة 514 مليون درهم ..»اأدنوك للحفر« ت�شـتحوذ على حفـارتني بحريتني متطورتني

»اأرا�شي دبي« و »غرف دبي« تتعاونان لتوفري بيئة ا�شتثمارية ممّيزة وحوكمة املنظومة الإيجارية وتعزيز �شفافية البيانات 
•• دبي-الفجر: 

التزاماً بنهجها الرا�سخ نحو حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية حلكومة 
للم�ستثمرين  املنا�سب  املناخ  وتهيئة  العقاري  القطاع  جم��ال  يف  دب��ي 
اأبرمت دائرة الأرا�سي  وتعزيز م�ساهمة القطاع يف التنمية ال�ساملة؛ 
والأمالك يف دبي مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بهدف تر�سيخ الثقة يف 
القطاع العقاري يف الإم��ارة، وتوفر بيئة ا�ستثمارية مميزة وحوكمة 
بالعقارات  املتعلقة  البيانات  �سفافية  وت��ع��زي��ز  الإي��ج��اري��ة  املنظومة 

واملباين.
اإدارة غرف دبي،  وبح�سور معايل عبد العزيز الغرير، رئي�س جمل�س 
جمرن،  بن  بطي  �سلطان  �سعادة  من  ك��ّل  مب�ساركة  املذكرة  توقيع  مّت 
مدير عام دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي، وال�سّيد ح�سن الها�سمي، 

اخلا�س  للقطاع  تناف�سية  مزايا  توفر  التفاهم  خمرجات  اأن  معترباً 
للقيام بدوره يف تر�سيخ اأ�س�س ال�سراكة والتعاون مبا يخدم متطلبات 

م�سرة التنمية امل�ستدامة. 
واأ�ساف الغرير اإن هذا التعاون  يعترب منوذجاً ا�ستثنائياً عن ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية بني القطاعني العام واخلا�س، وجزءاً اأ�سا�سياً من جهود 
 ،2024-2022 للفرتة  ا�سرتاتيجيتها  اأه����داف  لتحقيق  ال��غ��رف 
على  مثنياً  ال�سركات،  لنمو  املحفزة  الأع��م��ال  بيئة  وحت�سني  بتطوير 
اأج��ل توفر مناخ  التعاون الوثيق مع دائ��رة الأرا���س��ي والأم��الك من 

مالئم للقطاع اخلا�س لال�ستثمار يف القطاع العقاري.

مواكبة اأبرز امل�ستجدات
وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن: “تن�سجم جهود دائرة الأرا�سي 

املدير العام بالإنابة لغرف دبي. وي�سعى الطرفان من خاللها اإىل رفع 
م�ستوى �سعادة املتعاملني والرقي باخلدمات ذات ال�سلة للو�سول اإىل 
اأف�سل النتائج، وفقاً لأف�سل املمار�سات واملقايي�س العاملّية املعتمدة يف 
وجمموعات  ملجال�س  ال�سماح  التفاهم  مذكرة  و�سملت  ال�سدد.  ه��ذا 
الأعمال املن�سوية حتت مظلة غرف دبي بامتالك وا�ستئجار العقارات 
اجلهود  يدعم  مب��ا  القانونية  املتطلبات  وف��ق  دب��ي  اإم���ارة  يف  واملكاتب 

لتوفر بيئة عمل مثالية ملجتمع الأعمال.

تناف�سية القطاع اخلا�ض
اإن  دب��ي  غ��رف  اإدارة  رئي�س جمل�س  الغرير،  العزيز  عبد  وق��ال معايل 
اأهمية احلوار  والأم��الك تعك�س  الأرا���س��ي  دائ��رة  التفاهم مع  مذكرة 
دبي،  اإم���ارة  يف  القت�سادية  التنمية  م�سرة  لدعم  اجل��ه��ود  وتن�سيق 

القت�ساد  لبناء  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  دب��ي  يف  والأم����الك 
امل�ستجدات  اأب��رز  مواكبة  على  والعمل  العامل،  م�ستوى  على  الأف�سل 
واملمار�سات العاملية الآنية وامل�ستقبلية، وحتديداً فيما يتعلق بالقطاع 
العقاري. وتاأتي مذكرة التفاهم مع غرف دبي، حر�ساً مّنا على تعزيز 
ُي�سهم يف حت�سني  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ّل  وال��ت��ع��اون يف  ال�سراكة  اأوا���س��ر 

جتربة املتعاملني وامل�ستثمرين وتوفر بيئة عقارية اآمنة وجاذبة«.
وا�سعة  اآفاقاً  �سيفتح  دبي  التعاون مع غرف  “اإّن  واأ�ساف بن جمرن: 
اإىل  ال�سلة، ونتطّلع  تخدم تطلعات وروؤى الطرفني يف اجلوانب ذات 
تعزيز  على  تنعك�س  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  امل��ن�����س��ودة،  النتائج  اأف�����س��ل  حتقيق 
اإىل  العقاري،  ال�ستثمار  يف  الإم���ارة  بها  تتمتع  التي  العاملية  ال��ري��ادة 
جانب متكني املجتمع العقاري عرب خدمات ا�ستباقية �سل�سة وبيانات 

متكاملة«.

•• دبي -وام:

اأعلنت “دي بي ورلد” مزّود احللول 
عن  املتكاملة  ال��ذك��ي��ة  اللوج�ستية 
التابعة  احل��اوي��ات  حمطة  مناولة 
ل��ه��ا يف م��ي��ن��اء ل��ن��دن ج��ي��ت��واي 10 
 20 قيا�س  منطية  حاوية  ماليني 
قدًما، وذلك بعد مرور ت�سع �سنوات 
اللوج�ستي  املركز  دخ��ول  من  فقط 
ال���ذك���ي ال��ك��ائ��ن ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 

العا�سمة الربيطانية حيز العمل.
ويو�سح هذا الإجن��از النمو الكبر 
مبيناء  احل��اوي��ات  مناولة  حجم  يف 
مبناولة  ق��ام  ال��ذي  جيتواي،  لندن 
قيا�س  منطية  حاوية  مليون   1.8
بزيادة  املا�سي،  العام  يف  قدًما   20
مقارنة   ،650% ح�����وايل  ب��ل��غ��ت 
للميناء  الأوىل  الت�سغيلية  بال�سنة 
اإن�ساء  و���س��ي��وؤدي   .2014 ع���ام  يف 
بقيمة  اجل���دي���د  ال����راب����ع  امل���ر����س���ى 
ا�سرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   350
اإىل   2024 ع��ام  يف  افتتاحه  عند 
للميناء  ال�ستيعابية  الطاقة  زي��ادة 

مبقدار الثلث.
الرئي�س  ����س���ول���ز،  اإرن�������س���ت  وق������ال 
ورلد”  بي  “دي  ل�سركة  التنفيذي 

املتحدة،  اململكة  يف  ت��ط��وًرا  الأك���رث 
العميقة  امل��ي��اه  يف  ميناءين  وت�سم 
و�ساوثهامبتون،  جيتواي  لندن  يف 
حمطات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  مع 
احلديدية  ب��ال�����س��ك��ك  احل�����اوي�����ات 
باإعتبارها  ال�سركة  لل�سحن. وتوفر 
اللوج�ستية  للحلول  ال��رائ��د  امل���زّود 
ال���ذك���ي���ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���ع���امل، 
ن��ق��اط ال��دخ��ول اإىل  جمموعة م��ن 
يف  منها  واخل����روج  امل��ت��ح��دة  اململكة 
املياه العميقة، ما يوؤمن قدًرا اأكرب 

خطوط  اإن  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال�سحن واأ�سحاب الب�سائع يبحثون 
عن الطاقة ال�ستيعابية واملوثوقية 
ال�سطرابات  ب��ع��د  ال��ن��م��و  وف��ر���س 
التي �سهدتها حركة التجارة العاملية 
يف ال�����س��ن��وات الأخ��������رة، وه�����ذا ما 
نقدمه للمتعاملني لدينا لتمكينهم 
الب�سائع ب�سال�سة وكفاءة  من نقل 
وخارجها،  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  داخ����ل 
ورّجح  التوريد.”  �سال�سل  وع���رب 
اأن ي��ق��وم م��ي��ن��اء ل��ن��دن ج��ي��ت��واي يف 

اإىل  غ�سون عقد مبناولة ما ي�سل 
املعباأة  الب�سائع  %30 من جت��ارة 
و�سيكون  ال���ب���الد.  يف  ح���اوي���ات  يف 
جمّمع اخلدمات اللوج�ستية بامليناء 
واحًدا من اأكرب املراكز اللوج�ستية 
 12،000 وي���وظ���ف  اأوروب���������ا،  يف 
���س��خ�����س وت��دع��م��ه ا���س��ت��ث��م��ارات يف 
بال�سكك  الثانية  احلاويات  حمطة 
احل��دي��دي��ة، وم��ر���س��ى راب����ع جديد 
ورلد”  ب��ي  “دي  لل�سفن.” وت��دي��ر 
اللوج�ستية  اخل�����دم�����ات  م����راك����ز 

م��ن امل���رون���ة واخل���ي���ارات خلطوط 
الب�سائع  واأ������س�����ح�����اب  ال�������س���ح���ن 

رين. وامل�سدِّ
اأعلنت  قد  ورلد”  بي  “دي  وكانت 
يف يوليو املا�سي عن مناولة ميناء 
ل��ن��دن ج��ي��ت��واي لأك���رث م��ن مليون 
قدًما   20 ق��ي��ا���س  ح��اوي��ة من��ط��ي��ة 
ي��ن��اي��ر اإىل  اأ���س��ه��ر م��ن  خ���الل �ستة 
بذلك  م�����س��ّج��ل��ة   ،2022 ي��ون��ي��و 
مناولة  ح��ج��م  يف  ق��ي��ا���س��ًي��ا  رق���ًم���ا 
الأداء يف  احل���اوي���ات. و���س��اه��م ه���ذا 
مناولة  حل��ج��م  ال�����س��رك��ة  حت��ق��ي��ق 
ال��ب�����س��ائ��ع مب�����س��ت��وى ق��ي��ا���س��ي يف 
م��وان��ئ��ه��ا ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة خالل 
باإجمايل  العام،  من  الأول  الن�سف 
موّحد قدره 1،937،000 حاوية 
عند  ق����دًم����ا،   20 ق��ي��ا���س  من��ط��ي��ة 
احت�ساب حجم مناولة احلاويات يف 

ميناء �ساوثهامبتون.
بي  “دي  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
جنيه  م��ل��ي��اري  ا���س��ت��ث��م��رت  ورلد” 
على  املتحدة  اململكة  يف  ا�سرتليني 
املا�سية  ال��ع�����س��ر  ال�����س��ن��وات  م����دى 
وخ�س�ست  ال��وظ��ائ��ف،  اآلف  لدعم 
ا�ستثمارا اإ�سافيا بقيمة مليار جنيه 

ا�سرتليني لل�سنوات الع�سر املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

للحفر”  “اأدنوك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�س عن توقيع اتفاقية بيع و�سراء 
لال�ستحواذ على حفارتني بحريتني 
م��ت��ط��ورت��ني ذات��ي��ت��ي ال���رف���ع.  وتعد 
احلفارتني  على  ال�ستحواذ  عملية 
ت�����س��ت��ن��د على  ال���ت���ي   - اجل���دي���ت���ني 

ب��رن��ام��ج ال�����س��رك��ة ل��ت�����س��ري��ع جهود 
تو�سعة اأ�سطولها وخطتها الطموحة 
من  عملية  راب���ع  وال��ت��ط��ور-  للنمو 
ن���وع���ه���ا ت���وؤك���ده���ا ال�������س���رك���ة خالل 
اأعقاب  امل��ا���س��ي��ة، وت��اأت��ي يف  الأ���س��ه��ر 
�سابقة وقعتها  و�سراء  بيع  اتفاقيات 
مايو   30 يف  ال��ت��وايل  على  ال�سركة 
لال�ستحواذ على حفارتني، ويف 10 

يونيو لال�ستحواذ على حفارة واحدة، 
اأغ�سط�س لال�ستحواذ على   24 ويف 
حفارة اأخرى.   ويبلغ اإجمايل تكلفة 
 514.22 اجلديدتني  احلفارتني 
م���ل���ي���ون دره�������م و����س���ت�������س���اف���ان اإىل 
“اأدنوك  ���س��رك��ة  ح���ف���ارات  اأ���س��ط��ول 
ت�سغيلهما  و����س���ي���ب���داأ  للحفر”، 
وقال     .2022 بحلول نهاية عام 
ال�سيعري،  ع��ب��داهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اأدنوك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
“ياأتي  امل���ن���ا����س���ب���ة:  ب���ه���ذه  ل��ل��ح��ف��ر 
جهود  ����س���م���ن  ال�����س����ت����ح����واذ  ه������ذا 
لدعم  امل�����س��ت��م��رة  للحفر‘  ’اأدنوك 
والتو�سع  ل��ل��ن��م��و  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ال�����س��ري��ع ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��ام��ل متكني 
الرامية  ’اأدنوك‘  خلطط   رئي�سي 
ال���ط���م���وح لرفع  ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��دف��ه��ا 
�سعتها الإنتاجية من النفط والغاز.  
ك��م��ا ���س��ي�����س��ه��م ه����ذا ال����س���ت���ح���واذ يف 
تر�سيخ مكانة �سركة ’اأدنوك للحفر‘ 
حفارات  اأ�سطول  متتلك  باعتبارها 
بحرية ذاتية الرفع من بني الأكرب 
ب�سكل  �سي�سهم  وال����ذي  ال���ع���امل،  يف 
كبر يف تعزيز اإيراداتها، والتدفقات 
ال��ن��ق��دي��ة وع���وائ���د امل�����س��اه��م��ني على 

مدى ال�سنوات القادمة.”

»دي بي ورلد« تعلن عن زيادة قيا�شية يف ن�شاطها مبيناء لندن جيتواي

% من اأ�سهمها يف �سوق اأبوظبي برجيل القاب�سة تعلن نيتها طرح 11 

% يف برجيل القاب�شة الإعالن جاء بعد ا�شتحواذ ال�شركة العاملية القاب�شة على ح�شة 15 
�سيتم فتح باب االكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات واالأفراد يف 30 �سبتمرب 2022 وينتهي يف 4 اأكتوبر 2022

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  القاب�سة  برجيل  �سركة  اأعلنت 
ح�سة  م��ن   11% اإدراج  نيتها  ع��ن 
راأ�س مالها يف ال�سوق الرئي�سي ل�سوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية.
امل����خ����ط����ط  الإدراج  و�����س����ي����ت����ي����ح 
يف  ال�ستثمار  فر�سة  للم�ستثمرين 
الرعاية  خدمات  مقدمي  اأب��رز  اأح��د 
ال�سرق  ال�سحية اخلا�سة يف منطقة 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
�سبتمرب   30 اجلمعة  ي��وم  الأويل  العام  الطرح  يف  الكتتاب  ب��اب  و�سيفتح 
يف  للتداول  اأ�سهمها  اإدراج  ال�سركة  وتنوي  اأكتوبر.   4 الثالثاء  يوم  ويغلق 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اعتباراً من يوم الإثنني 10 اأكتوبر.
تعتزم  بينما  ج���دي���داً،  �سهماً   200،397،665 ط���رح  ال�����س��رك��ة  وت��ع��ت��زم 
�سركة يف بي اأ�س هيلثكر هولدينجز بي يف تي ليميتد، طرح ما ي�سل اإىل 
350،331،555 من الأ�سهم احلالية يف راأ�س املال امل�سدر ل�سركة برجيل 
القاب�سة يف الإدراج. ويف حال مت الكتتاب على جميع الأ�سهم وتخ�سي�سها 
ومل يتم زيادة حجم العر�س، فمن املتوقع اأن يكون اإجمايل حجم العر�س 

11 % من اإجمايل الأ�سهم العادية امل�سدرة يف راأ�س مال ال�سركة.
الأوىل  ل��ل�����س��ري��ح��ة  امل��ع��رو���س��ة  الأ����س���ه���م  م���ن   10% ت��خ�����س��ي�����س  ���س��ي��ت��م 

طويلة  روؤيتنا  رك��زت  اأفريقيا.  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة 
اجلودة  عالية  ال�سحية  الرعاية  خ��دم��ات  اإىل  الو�سول  زي���ادة  على  امل��دى 
تعزيز  يف  �ساهم  ال��ذي  الأم��ر  املنطقة،  اأنحاء  جميع  يف  ال�سريري  والتميز 
منونا على مدار اخلم�سة ع�سر عاماً املا�سية، واليوم نحن اإحدى من�سات 
خدمات الرعاية ال�سحية اخلا�سة والرائدة يف دولة الإمارات، والتي توفر 
حلوًل ل مثيل لها للمر�سى وحمفظة متنوعة ت�سم 16 م�ست�سفى، مبا يف 
ذلك مركزنا الرئي�سي مدينة برجيل الطبية، و23 مركزاً طبياً يف جميع 

اأنحاء دولة الإمارات و�سلطنة ُعمان«.
مع  الأخ���رة  �سراكتنا  بعد  ال��ي��وم  الإع���الن  ه��ذا  “ياأتي  فاياليل:  واأ���س��اف 
�سركة  على  حتويلي  تاأثر  لها  �سيكون  والتي  القاب�سة،  العاملية  ال�سركة 
اإ�سايف  م��ال  وراأ�����س  ق���درات ج��دي��دة  اإ���س��اف��ة  م��ن خ��الل  القاب�سة  برجيل 
الإن��ف��اق على  زي��ادة  ا�ستمرار  وم��ع  اأ���س��واق جديدة.  اإىل  الو�سول  واإمكانية 

للم�ستثمرين الأفراد، بينما �سيتم تخ�سي�س %90 من الأ�سهم املعرو�سة 
 31 يف  املنتهية  لل�سنة  املجموعة  اإي����رادات  بلغت  وق��د  الثانية.  لل�سريحة 
دي�سمرب 2021 نحو 3،351.0 مليون درهم وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 
يف 30 يونيو 2022 نحو 1،898.4 مليون درهم ، وو�سلت الأرباح قبل 
يف  املنتهية  لل�سنة  الدين  واإطفاء  وال�ستهالك  وال�سرائب  الفوائد  خ�سم 
اإىل   2022 يونيو   30 يف  املنتهية  اأ�سهر  وال�ستة   2021 دي�سمرب   31
779.1 مليون و414.2 مليون درهم على التوايل، وو�سل �سايف الأرباح 

اإىل 234.1 مليون و152.9 مليون درهم على التوايل.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  فاياليل،  �سم�سر  الدكتور  قال  املزمع،  الإدراج  وحول 
اأ�سهم  اإدراج  عزمنا  عن  الإع���الن  “ي�سعدين  القاب�سة:  برجيل  جمموعة 
فريدة  فر�سة  بذلك  لنوفر  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  املجموعة 
للم�ستثمرين ليكونوا جزءاً من ق�سة منونا يف اأبوظبي والإمارات العربية 

جميع  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
برجيل  �سركة  تتمتع  املنطقة،  اأنحاء 
لتحقيق  ق���وي���ة  مب���ك���ان���ٍة  ال��ق��اب�����س��ة 
ال��ف��ائ��دة، وذل���ك م��ن خ��الل تركيزنا 
الطبية  اخل������دم������ات  ت����وف����ر  ع���ل���ى 
الفئات  جلميع  واملتخ�س�سة  املعقدة 
بناًء  والق���ت�������س���ادي���ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ومتعددة  ه��ادف��ة  ا�سرتاتيجية  على 
قوتنا  تنعك�س  التجارية.  العالمات 
والربحية  ال���ق���وي  امل����ايل  اأدائ����ن����ا  يف 
%18 بني  بن�سبة  الإي���رادات  �سنوياً مركباً يف  العالية، حيث �سجلنا من��واً 
2019 و2021، ومنواً يف الأرباح قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب  عامي 

وال�ستهالك واإطفاء الدين بن�سبة 37%«.
 2023 اع��ت��ب��اًرا م��ن ع��ام  اأرب����اح نقدية  ت��وزي��ع��ات  وت��ع��ت��زم املجموعة دف��ع 
ف�ساعًدا، على اأ�سا�س متوقع لن�سبة مدفوعات تبلغ 40 اإىل 70 يف املائة من 
�سايف الدخل، اعتماًدا على ال�ستثمارات املطلوبة خلطط النمو الإ�سافية. 
اأي فر�س ا�ستثمارية جذابة تلبي معاير ال�ستثمار  ويف حالة عدم وجود 
اأعلى  ح�سب  اأرب��اح  بتوزيع  املجموعة  �ستقوم  العوائد،  وح��دود  للمجموعة 
ن�سبة لنطاق توزيع الأرباح اأو التي من املحتمل اأن تكون اأعلى. ومن املتوقع 
2023 على  الثاين من عام  الن�سف  اأرب��اح مرحلية يف  اأول توزيعات  دفع 

اأ�سا�س �سايف الدخل للن�سف الأول من عام 2023.
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تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : عبدول قدو�س اح�سان اهلل - بنجالدي�سي اجلن�سية ميلك الرخ�سة التجارية 
)وردة الذيد لتجارة وتركيب زينة ال�سيارات( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب 
رخ�سة رقم )777134( حيث ان ال�سيد:عبدول قدو�س اح�سان اهلل - اماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))وردة الذيد لتجارة وتركيب زينة 
بنجالدي�سي   - احمد  نظر  حممد  مياه  �سراج   : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة  ال�سيارات(( 

اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

ال�سعايل، اجلن�سية المارات ويحمل  ال�سيد : طارق ح�سني حممد ح�سني  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،784196775484163 رقم  هوية  بطاقة 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �سوريا،  اجلن�سية  خزعل،  �سليمان  من�سور  ال�سيد  اىل  وذلك   %100
784195809402589 يف الرخ�سة امل�سماه ))الق�سر املا�سي ملقاولت الملنيوم والزجاج(( والتي 
القت�سادية  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )542264( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 
بال�سارقة ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر، تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي  اىل ذ،م،م �سركة ال�سخ�س الواحد. وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم  رقم )4( ل�سنة 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
MOJAU_2022- 0090796 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرغب  �سوريا  اجلن�سية  البريني،  عبدالغفار  فادي   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
50% و ذلك اىل ال�سيد : عنايت اهلل حيات  يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 
تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  ل�سيانه  اخلالديه  )ج�سر  الرخ�سة  يف  تركيا  – اجلن�سيه  زاده 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )525883( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية 

بال�سارقة. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر - خروج �سريك
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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MOJAU_2022- 0090783 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حيدر حممد حيدر ال علي ، اجلن�سية المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : احمد يو�سف ح�سن 
املطرزة(  اجلاهزة  للمالب�س  )احلليه  الرخ�سة  يف  المارات  اجلن�سيه   - احلمادي  جداوي 
دائرة  من  ال�سادرة   )113663( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي 

التنميه القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0004554 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جورجانت �سينغ دافيندر �سينغ  
جمهول حمل الإقامة  

نعلمكم بان املدعي / مدينة البنجاب ملقاولت النجارة امل�سلحة يف الدعوى رقم 4554/2022 
دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الوىل - قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها :  

املطالبة مببلغ وقدره )41200 درهم( تعوي�سا عن ال�سرار واخل�سائر املادية بالعمل 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/5 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )7 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 1820 ل�شنة 2018

اىل املنفذ �سده / حممد �سمر حممود العلي - ب�سفته كفيال ب�سفة �سخ�سية ل�سركة 
�سمر املحمود واأولده التجارية ل�سالح املنفذ له / بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 1820 ل�سنة 2018، اإعالمكم 
باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقار قطعة رقم 1141 / اأملك مبنطقة اخلان 
يتوجب  ال�سارقة،  لذلك  باإمارة   1 املجاز  1045 ملك مبنطقة  رقم  والعقار قطعة 
عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية ق�سم احلجوزات والبيوع خالل 
�سبعة اأيام من تاريخ العالن. ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فاإن املحكمة �ستبا�سر اجراءات البيع يف غيابكم ..
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة اأم القيوين االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء    امر   UAQCFICICPL2021 /0000613 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه الأندل�س ل�سيانة وتركيب معدات الإطفاء ذ.م.م، العنوان : 9428266
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله  
باإلزام/ الأندل�س ل�سيانة وتركيب  ناأمر   : ل�سالح بري�ستول فاير اجننرجن �س .ذ.م.م - بالتايل 
 240292 معدات الإطفاء ذ.م.م باأن توؤدي اىل/ بري�ستول فاير اإجننرجن ذ.م.م، مبلغ مقداره 
 869698 اأرقام  درهم )مائتني واأربعون الفا ومائتني واثنني وت�سعون درهما( ، قيمة ال�سيكات 
على جميعها وامل�سحوبة 2018-9-5 املوؤرخ 869652 و 2018-10-25 املوؤرخ 869654 
تاريخ  من   %5 بواقع  تاأخرية  وفائدة   ، الوطني  اخليمة  راأ�س  بنك  املوؤرخ  و10-2-2019 
امل�ستدعى �سدها  والزام   ، التام  ال�سداد  2021-12-22 وحتى  الق�سائية احلا�سلة يف  املطالبة 
امل�سروفات وثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

...... يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIINJ2022 / 0005471 م�شتعجل 
املتحدة/  العربية  المارات  على  ال  اهلل  عبد  ح�سن  حممد  احمد   : عليه  املدعى  اإىل 
العربية  المارات  العمودي  حممد  عمر  �سعيد  حامت  املدعي  باأن  نعلمكم  اجلن�سية، 
املتحدة/ اجلن�سية، قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0، لذا يجب عليكم 
الأربعاء  يوم  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية،  ال�سارقه  حمكمة  اأمام  احل�سور 
املوافق 2022/09/28، ال�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، 
�ستبا�سر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  اأو  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/09/21 حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار

رقم املحرر )274319/1/2022(
املنذر : �سعيد را�سد بن �سرداح بن عبيد الكتبي ، اجلن�سية : الإمارات ، هوية 784198526085133، ال�سفة القانونية 1.بال�سفة ال�سخ�سية وباأي 
�سفة كانت - ممثل املنذر : حمي الدين �سديق احمد حممد الدوم  اجلن�سية : ال�سودان ، هوية 784198554930291 العالقة : وكيل وكيل 

وثيقة الإنابية 69922/1/2021  - منذر اليه : الربج ال�سامخ للعقارات - رخ�سة جتارية رقم : 62661 
مو�سوع الإندار اإندار قانوين لرد مبلغ وقدره 500،000.00 درهم )فقط خم�سمائة األف درهم( 

حيثيات الإنذار : بالإ�سارة لتفاقية ال�سراكة املربمة بني املنذر واملندر اإليه املوؤرخة 13/05/2013 )التفاقية( ب�ساأن اإن�ساء مركز جتاري مكون من 
طابق مواقف + ار�سي+ طابقني بغر�س البيع على قطعة الأر�س اململوكة للمنذر اإليه مبوجب �سند امللكية بالرقم 105350879 ال�سادرة عن دائرة 
بالأ�سراف  اإليه،  املنذر  اأن يقوم  الأرا�سي والأمالك باإمارة عجمان، وحيث اتفق الطرفان على اأن ي�سدد امل�سار مبلغ وقدره 500،000.00 درهم، على 

على اإدارة امل�س�روع وعمليات البناء على اأن ل تتجاوز 18 �سهر من تاريخ ا�ستالم اإجازة البناء بلدية عجمان
وحيث اأن املنذر كان قد نقد جميع التزاماته النا�سئة عن )التفاقية( جهة قيامها ب�سداد مبلغ وقدره 500،000.00 درهم وت�سليمه للمنذر اإليها 
وذلك مبوجب ال�سيك املحرر من ح�ساب املنذر ل�سالح املنذر اإليها امل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي - فرع راأ�س اخلور - املوؤرخ 2013/05/19 وكذلك 
ثابت من خالل �سند القب�س ال�سادر عن املندر اإليها بتاريخ 11/05/2013، وحيث اأن املنذر اإليها قد ف�سلت يف تنفيذ التزاماتها التعاقدية بدون 
اأي �سبب معقول حتى الآن جلهة عدم اإكمال واإجناز امل�سروع مو�سوع التفاقية. وحيث اأن املنذر كانت قد راجعكم عدة مرات، وب�سورة ودية ال�سرورة 
تنفيذ التفاقية واكمال امل�سروع وفقا لبنود التفاقية �سالفة الذكر اإل اأنه مل جند منكم اإل مزيد من الوعود والتجاهل. املطالبة : فاإنه ومبوجب هذا 
500.000.00 درهم  املندر والبالغ قدره  امل�سدد من قبل  املبلغ  اأو رد  امل�سروع  بالوفاء بتنفيذ التفاقية واكمال  القانوين تنذركم وتكلفكم  الإن��ذار 
اأي��ام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار بالوفاء، ويف حالة عدم تنفيدكم التفاقية على النحو  األف دره��م( وذلك خالل �سبعة )7(  )فقط خم�سمائة 
املذكور عالية، �سوف يتخد املنذر كافة الإجراءات القانونية لتح�سيل حقوقه وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف، مع حفظ كامل حقوق املندرة الأخرى. 
عنوان التبليغ : املنذر اإليه: الربج ال�سامخ للعقارات - موؤ�س�سة فردية - ميثلها مالكها على نوح خمي�س نوح املهري - عنوانها: اإمارة ال�سارقة- البطيبة، 
�سارع ال�سرق، حمل رقم 204، الطابق الثاين - ملك خلود حممد نور حممد �سريف القيواين- هاتف متحرك- 0559169999  �سندوق بريد 

اإليه املنذر  باأخطار  املنذر  يتعهد  ال�سارقة.   25056
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : مكا�سب لال�ستثمارات - ذ م م       
رقم الرخ�سة : 847170 العنوان : مكتب رقم 707 ملك �ساجان كومار 
حمدودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - التجاري  اخلليج   - �سنجهي 
الإقت�ساد  دائ����رة  تعلن   1439989  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م   -
الواردة  بال�سركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء  ب�سدد  بانها  دبي  يف  وال�سياحة 
اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من لديه 
اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي من خالل الربيد 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae  اللكرتوين 
مرفقا معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : �سيف ال مزينة للتجارة العامة - �ض ذ م م      
بلدية  ملك   44-43 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   835225  : الرخ�سة  رق��م 
دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة - رقم 
وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن   1415727  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال�����واردة اعاله  ال��رتخ��ي�����س اخل��ا���س بال�سركة  ال��غ��اء  ب�����س��دد  ب��ان��ه��ا  يف دب���ي 
اي  ال��دائ��رة. وعلى من لديه  املتبعة يف  والنظم  الج���راءات  وذل��ك مبوجب 
الربيد  دبي من خالل  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  اىل  التقدم  اعرتا�س 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae  اللكرتوين 
مرفقا معه كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طارق علي را�شد بن عبود النقبي   

)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000805/ 
اإىل املحكوم عليه : طارق علي را�سد بن عبود النقبي 

العنوان : جمهول حمل الإقامة 
حيث انه بتاريخ 2022/9/26 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك اأبوظبي التجاري - �س م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 2184710.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عدنان ح�شني الدخيل   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004741/ 

اإىل املحكوم عليه : عدنان ح�سني الدخيل 
العنوان : العنوان : ال�سارقة )ح�سب ورقة التحري( - الهاتف : 0509655777 - 0566060231 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ في�سنو نالميلي �ستيانارايانا نالميلي - اجلن�سية : هندي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 51350.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17270( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : احمد عطيه احمد ح�سن احلمايده - فل�سطيني اجلن�سية - وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة عجمان - �سارع النعيمية - �سقة 

رقم 2132 - رقم الهاتف املتحرك : 0501705707
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )85170( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )85170( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ابي�ض/لوؤلوؤيهايونداي ازيرا ابي�ضال�سارقة81667
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17273( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
1603 - رقم  اإم��ارة ابوظبي - بناية �سناء - �سقة رقم  املنذر اليه : �سرين امبيكا �سوم - هندي اجلن�سية وعنوانه الإم��ارات العربية املتحدة - 

الهاتف املتحرك : 0527780870
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )63004( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )63004( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2019احمرني�سان اك�ض تريل 13راأ�ض اخليمة50728
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17276( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : طارق ب�سام عبدالرحمن - فل�سطيني اجلن�سية وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة ابوظبي - �سارع مينا - �سقة رقم 103 - رقم 

الهاتف املتحرك : 0556612800 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )77889( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )77889( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012ابي�ض بي ام دبليو اك�ض 6-1450ابوظبي15408
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17279( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : فريال احمد ملك ملك غالم فريد - باك�ستاين اجلن�سية وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة عجمان - فيال رقم 1 رقم الهاتف 

املتحرك : 0508582086 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )12540.43( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )12540.43( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد 
املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الج��راءات القانونية على 

املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2017ف�سي جاك ا�ض B3عجمان20046
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17272( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : �سرين �سفيق احمد املزيني - فل�سطيني اجلن�سية - وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة الفجرة - منطقة الفي�سل - �سارع امللك 

في�سل - بناية الفالح - �سقة رقم 802 - رقم الهاتف املتحرك : 0554653419 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )39822( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )39822( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2020ابي�ض ام جي M 5الفجرية 13852
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17271( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : �سارات �سا�سيدهاران ناير فال�سال �سا�سيدهاران ناير - هندي اجلن�سية - وعنوانه الإم��ارات العربية املتحدة - اإمارة راأ�س اخليمة - 

منطقة الرم�س - �سارع الدوحة - �سقة رقم 101 - رقم الهاتف املتحرك : 0509907387
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )20082( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )20082( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016ف�سي ني�سان �سنيC را�ض اخليمة 21178
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 70392
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17268( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : جا�سم حممود جا�سم اأبورا�س - عراقي اجلن�سية وعنوانه الإم��ارات العربية املتحدة - اإمارة ابوظبي - �سارع خليفة اأ - فيال رقم 2 

رقم الهاتف املتحرك : 0528750588 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )22304( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )22304( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ا�سودهايونداي ازيرا7ابوظبي53349
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17277( 

 ، اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  وكيال عن  ب�سفته  عبدالنبي حممد  ال�سيد/احمد حممد  - وميثله  الإ�سالمي  دبي  بنك   : املنذر 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  العدل  الكاتب  الوكالة امل�سدقة امام  مبوجب 
منطقة   - دبي  ام��ارة  وعنوانه   2021/1/53035 برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي 

القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين - مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : حممد يا�سر حممد �سبحي مبي�س - �سوري اجلن�سية - وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة الفجرة - منطقة مربح - بناية 

الظفرة - �سقة رقم 703 - رقم الهاتف املتحرك : 0559137019
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )30197( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �سداد 
اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )30197( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ 
املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014رمادي ني�سان �سنرتا Cالفجرية23275
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج���راءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
االإنابة الق�شائية رقم 543 ل�شنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سدهم : 1 - ورثة توماج عبدالعزيز هرني -  2- بيام عبدالعزيز احمد هرني 

م  م  ذ   - للتجارة  العو�سي  حممد  امني  �سركة   -5  ، زينل  طاهر  4-خديجة   ، هرني  احمد  عبدالعزيز  �سلماز   -3
ل�سالح طالب التنفيذ : 1- امني حممد علي املزروقي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك يف �سركة امني حممد العو�سي للتجارة العامة 
- ذ م م   2- حممد علي خادمي بور  - تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات 
للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 2022/10/5 وذلك لبيع 

العقارات العائد ملكيتها للمنفذ �سده واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 
- العقار رقم 159 ملك مبنطقة ابو �سغارة باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمني 8،200،000 درهم )ثمانية ماليني ومائتان الف درهم( 

و�سعر العر�س بعد التخفي�س : 4،920،000 درهم وذلك لعلى عطاء والعقار عبارة بناية طابق ار�سي + طوابق متكررة. 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف اليام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�سه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�س  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن بالن�شر 

4416/2022/253 تنفيذ �شيكات     
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- �سكاي واي للنقليات �س ذ م م 2-ا�سف خان ح�سرت ح�سني

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ك�سارات بن لحج �س ذ م م  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)139022.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

MOJAU_2022- 0091001 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

يف  ترغب  الهند  اجلن�سية   ، يف  بي  امينه  بيجم  �سمنه   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اح�سن موغال  : عمار  ال�سيد  البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغه 100% وذلك اىل 
الأبي�س(  النور�س  امل�سماة )كافتريا  الرخ�سه  باك�ستان يف  �سوكت على موغال - اجلن�سية 
من  ال�سادرة   )782488( رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي 
لل�سركة  التجاري  ال�سم  تغير   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة 
من )كافتريا النور�س الأبي�س( اىل )كافتريا مدينة الذوق( ، وعمالبن�س املادة )14( 
العدل.  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  5504/2022  
طالب التنفيذ : ع�سام حممد �سريف مال حممد بوخ�سم  

املنفذ �سده : ينج زهو  
886 رقم البلدية )2313-423( رقم  56 منطقة الورقاء الثالثة رقم الر�س  عنوانه : فيال رقم 
مكاين )4076185794( دبي - اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2020/9/28 ال�ساعة 05:00 م�ساء 
اأدناه على الراغبني  اأو�سافه  التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة  ويف اليام الثالث 
http:// يف ال�سراء اتخاذ اإجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات
من  ال�سراء  راغبي  وعلى  اأع��اله.  املحدد  التاريخ  يف  وذل��ك   )www.emiratesauction.ae
مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج���راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : اأو�ساف العقار : 
ا�ستوديو - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�س 3044 - رقم الوحدة : 218 ا�سم املبنى : لونز بلوك  

درهم.   311،298.51  : التقديرية  القيمة   -  3

اإعالن بيع عقار بالن�شر 

70363
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•• �صان نازارو – اإيطاليا-وام:

احتكرت زوارق الإمارات املراكز الأوىل على من�سة التتويج يف ال�سباق الرئي�سي 
الثاين باجلولة الثانية لبطولة العامل ل�سباقات زوارق فورمول1- مبدينة �سان 

نازارو الإيطالية.
وحل  ال�سباق،  لقب  زيندبرجن  فرديناند  واأحرز زورق "ال�سارقة 12" بقيادة 
زورق "اأبوظبي 5 " بقيادة ثاين القمزي ثانيا وانتزع زورق "اأبوظبي 6 " بقيادة 

�سون تورنتي املركز الثالث.
اإىل  رافعا ر�سيده  العام للبطولة  " �سدارته للرتتيب   6 "اأبوظبي  وعزز زورق 
نقطة،   35 بر�سيد  الثاين  املركز  على   5 اأبوظبي  زورق  وحافظ  نقطة،   52
وياأتي يف املركز الثالث " زورق 1 " بقيادة جونا�س اآندر�سون حامل لقب البطولة 

بر�سيد 31 نقطة.
" بقيادة   12 "ال�سارقة  .. ت�سدر زورق  الثاين  الرئي�سي  ال�سباق  وتف�سيال عن 
حافظ  كما  ال�سباق،  مراحل  طيلة  ال�سدارة  يف  وا�ستمر  البداية  منذ  فرديناند 

زورق " اأبوظبي 5 " بقيادة ثاين القمزي على املركز الثاين منذ البداية وحتى 
النهاية، فيما تقدم زورق " اأبوظبي 6 " بقيادة �سون تورنتي من املركز ال�سابع 

حتى الثالث.
جرعة  ل��زي��ادة  واح��د  اأ�سبوع  يف  �سباقني  على  اجلولة  ه��ذه  مناف�سات  وا�ستملت 
هذا  ج��ولت   4 ت�سهد  والتي  للبطولة،  الأوىل  امل��راك��ز  على  املناف�سة  الإث���ارة يف 

املو�سم.
وتقام اجلولة الثالثة مبدينة اأولبيا بجزيرة �سردينيا الإيطالية يومي 15 و16 
باإمارة  القادم  الرابعة اخلتامية يف دي�سمرب  .. فيما تقام اجلولة  املقبل  اأكتوبر 

ال�سارقة حيث تعود املناف�سة لل�سارقة بعد غياب �سنتني عن ا�ست�سافة البطولة.
لل�سيخ  بالتهنئة  البطولة  اأبوظبي يف  فريق  بعثة  رئي�س  الرميثي  �سامل  وتوجه 
الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حممد 
للريا�سات البحرية على دعمه املتوا�سل ومتابعته احلثيثة لفرق الإمارات ب�سكل 
الإماراتية من متيز وجناح  الفرق  فيما حتققه  اأ�سا�سيا  �سببا  يعد  ما  وهو  عام 

كبر يف هذه اجلولة.

كما هناأ الرميثي كافة اأع�ساء الفريق من الطاقم الفني والإداري مع املت�سابقني 
بعد التكاتف يف هذه اجلولة للو�سول للنتائج املطلوبة، وقال: "حققنا يف هذه 
اجلولة املطلوب وهو ال�ستمرار يف �سدارة البطولة وتعزيز املوقف العام لزوارق 
الفريق يف املناف�سة على اللقب، خ�سنا �سباقني يف يومني متتاليني وكان هناك 
الكثر من التفا�سيل والأحداث التي تتطلب الرتكيز واأنهينا املرحلة بالنتائج 

املطلوبة".
واأ�ساف: " اأ�سكر جميع اأع�ساء الفريق ملا قدموه يف اجلولة احلالية من تعاون 
وتكاتف �ساهم يف حتقيق النتائج التي كنا نتطلع اإليها واأي�سا امل�سي وفق اخلطة 
املن�سودة. نحن الآن يف ال�سدارة عن طريق زورقني معا و�سنوا�سل الكفاح حتى 

اجلولة اخلتامية".
وعرب ثاين القمزي عن �سعادته الكبرة ب�سعوده من�سة التتويج للجولة الثانية 
على التوايل واأكد اأن ال�سباق كان �سعبا للغاية يف ظل املناف�سة القوية بكل من 

املرحلتني.
وق��ال: " قد يكون املثر يف هذه اجلولة هو وج��ود �سباقني معا وك��ان لبد من 

الندية  من  الكثر  �سهد  الثاين  ال�سباق  مرحلة.  كل  يف  تركيزنا  على  احلفاظ 
العلم الأخ�سر ولكنني  ال��زوارق بعد حلظة النقالب وع��ودة  وتدافعا قويا من 

�سيطرت على املركز الثاين وحافظت عليه حتى النهاية".
الأول،  املركز  على  باملناف�سة  واملجازفة  لالأمام  التقدم  يف  اأرغ��ب  "مل  واأ���س��اف: 
العام  الرتتيب  يف  امل��وق��ف  لتعزيز  النقاط  وح�سد  م��رك��زي  يف  البقاء  وف�سلت 
ب�سكل اأف�سل". وك�سف �سون تورنتي عن الإرتياح الكبر بتعزيز ال�سدارة اأكرث 
يف الرتتيب العام حاليا والبتعاد عن مناف�سيه بفارق جيد من النقاط، وقال : 
32 نقطة من اأ�سل 40 يف هذه اجلولة وهو ح�ساد جيد بالن�سبة يل.  "ح�سدت 
اأرغب يف اأن اأوا�سل مع القمزي املناف�سة القوية يف اجلولت املتبقية واأن ن�ستمر 

يف �سدارة البطولة حتى النهاية".
واأ�ساف: " فخور جدا باأن اأمثل فريق اأبوظبي واأن يكون يل فر�سة �سناعة الفوز 
�سمن هذا الفريق املتميز دوما و�ساحب ال�سم الكبر يف الريا�سات البحرية. 
باأننا  واأث���ق  العالية،  وال���روح  الرغبة  بنف�س  املناف�سة  اإك��م��ال  ه��و  الآن  طموحي 

ن�ستطيع حتقيق اللقب لفريقنا هذا املو�سم ".

•• اآخن – اأملانيا-وام:

ت��وج��ت دول���ة الإم�����ارات ب��ك��اأ���س كل 
جمال  ب���ط���ول���ة  خ����ت����ام  يف  الأمم 
اخليول العربية الأ�سيلة 2022، 
األربت  ب��ق��اع��ة  الأول  اأم�����س  م�����س��اء 
وت�سلم  اأمل���ان���ي���ا.  يف  اآخ����ن  مب��دي��ن��ة 

اأح���م���د احلربي  اجل���ائ���زة حم��م��د 
امل���دي���ر ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
للخيول العربية، بح�سور الدكتور 
العام  الأم�������ني  ال���ه���اج���ري  غ�����امن 
واملهند�س  ال���ف���رو����س���ي���ة،  لحت������اد 
العام  امل�����س��رف  ال��ت��وح��ي��دي  حممد 
دب���ي للخيول  م��دي��ر ع���ام م��رب��ط 

العربية، وعدد من املالك واملربني 
من اأبناء الإمارات.

وجاء فوز الإم��ارات بهذه اجلائزة 
الدولة  خيول  جن��اح  بعد  الرفيعة 
املراكز  م��ن  ع���دد  اأك���رب  حتقيق  يف 
ال��ب��ط��ول��ة التي  امل��ت��ق��دم��ة خ����الل 
ق��وي��ة لأف�سل  م��ن��اف�����س��ات  ���س��ه��دت 

جمل�س  دول  من  امل�ساركة  املرابط 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
باأبرز  واأوروب�������ا  ال��ع��رب��ي  وال���ع���امل 

منتجيها ومربيها ومالكها.
وحققت خيول الإم��ارات 7 األقاب، 
جاءت عرب مربط دبي الذي ح�سل 
على 4 األقاب، عبارة عن ذهبيتني 
وف�سيتني، وح�سل مربط عجمان 
ع���ب���ارة ع���ن ف�سية  ل��ق��ب��ني،  ع��ل��ى 
وب���رون���زي���ة، ف��ي��م��ا ح�����س��د مربط 
البداير برونزية، ونال مربط دبي 
اأف�سل مربي واأف�سل  اأي�سا جائزة 
و�سمنت  �سراج"،  "دي  منتج  فحل 

هذه الألقاب ال�سدارة لالإمارات.
م��ن ج��ان��ب��ه اأه����دى حم��م��د اأحمد 
اإىل  الرفيع  الإجن���از  ه��ذا  احلربي 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

"حفظه اهلل"، واإىل �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و�سعب  الإم���������ارات،  ح���ك���ام  واإىل   ،

الإمارات.
وقال اإن هذا الإجناز ياأتي تتويجاً 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  امل�ستمر  للدعم 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   ، ال��رئ��ا���س��ة 
جمعية الإمارات للخيول العربية، 
اآل  حمد  بن  زاي��د  ال�سيخ  ومتابعة 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الإدارة.

الإماراتية  امل��راب��ط  وه��ن��اأ احل��رب��ي 

ب���الأل���ق���اب، وه���ي مرابط  امل��ت��وج��ة 
دب���ي وع��ج��م��ان وال��ب��داي��ر، متمنيا 
والنجاح  التوفيق  م��ن  امل��زي��د  لهم 
ل���رف���ع ع���ل���م الإم����������ارات ع���ال���ي���اً يف 

املحافل الدولية.

•• دبي-الفجر:

اأ����س���در ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
اآل مكتوم، رئي�س  حممد بن را�سد 
جمل�س دبي الريا�سي، القرار رقم 
ت�سكيل  ب��اإع��ادة   2022 ل�سنة   3
حمدان  "جممع  اإدارة  جم��ل�����س 
حتت  ين�سوي  ال���ذي  الريا�سي"، 

مظلة جمل�س دبي الريا�سي. 
القرار  م��ن  الأوىل  امل����ادة  ون�����س��ت 
حممد  اأح���م���د  ي����رتاأ�����س  اأن  ع��ل��ى 
املجّمع،  اإدارة  جم��ل�����س  ال�����س��ع��ف��ار 
وت�سمية نا�سر اأمان اآل رحمة نائًبا 
للرئي�س، واأن ي�سم جمل�س الإدارة 
الكرمي  ع���ب���د  م���اه���ر  الأع���������س����اء: 
ج��ل��ف��ار، ب��در اأح��م��د اأن��وه��ي، طارق 

عبد الرحمن اآل �سالح.
عمل  الأوىل  امل�������ادة  ح������ددت  ك���م���ا 

�سنوات  اأرب���ع  مل��دة  الإدارة  جمل�س 
انتهت  ح��ال  ويف  للتجديد،  قابلة 
اأع�������س���اء جمل�س  ُع�������س���وّي���ة  ُم������ّدة 
ت�سكيل  اإع������ادة  ي��ت��م  ومل  الإدارة، 
جمل�س الإدارة، فاإّنه ي�ستمر يف هذه 
يف  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  احل��ال��ة 
اإعادة تعيينهم  هم حلني  اأداء مهامِّ

اأو تعيني اأع�ساء ُجُدد بدًل عنهم.
الطالع  بعد  القرار  اإ�سدار  وج��اء 
ل�سنة   )11( رق���م  ال��ق��ان��ون  ع��ل��ى 
دب����ي  جم���ل�������س  ب���������س����اأن   2009
وعلى  وت����ع����دي����الت����ه،  ال���ري���ا����س���ي 
 2018 ل�سنة   )1( رق���م  ال���ق���رار 
اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  اإع���ادة  ب�ساأن 

ع حمدان بن حممد بن را�سد  مَّ جُمَ
الريا�سي، وقد ن�ست املادة الثانية 
منه على تطبيق اأحكام القرار رقم 
جمل�س  ع��ل��ى   2018 ل�سنة   )1(
اإدارة املجمع ، امل�سّكل مبوجب هذا 
يتعلق مبزاولة  م��ا  ك��ل  ال��ق��رار، يف 
اجتماعاته  وع��ق��د  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه 

وغرها من الأحكام ذات العالقة.
ون�����س��ت امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة م��ن القرار 
ُي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال���ق���رار من  ع��ل��ى اأن 
دوره، وُين�سر يف اجلريدة  تاريخ �سُ

الر�سمّية.
ال�سعفار  حم��م��د  اأح���م���د  وي�����س��غ��ل 
من�سب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 

الإمارات لأنظمة التربيد املركزي 
من�سب  ي�����س��غ��ل  ك���م���ا  )اإم������ب������اور( 
الو�سل  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الريا�سي، اإىل جانب رئا�سة جمل�س 
اإدارة جمّمع حمدان الريا�سي منذ 

الدورة ال�سابقة.
رحمة  اآل  اأم��ان  نا�سر  ي�سغل  فيما 

اأم��ني عام جمل�س  من�سب م�ساعد 
وك����ذل����ك مدير  ال���ري���ا����س���ي  دب�����ي 
"جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
لالإبداع الريا�سي" ومن�سب نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة جممع حمدان 
ال�سابقة.  ال����دورة  منذ  ال��ري��ا���س��ي 
جلفار  الكرمي  عبد  ماهر  وي�سغل 

لرئي�س  الأول  ال���ن���ائ���ب  م��ن�����س��ب 
واملوؤمترات  املعار�س  قاعات  اإدارة 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
اإدارة  جمل�س  ع�سوية  ي�سغل  كما 
جم��م��ع ح���م���دان ال���ري���ا����س���ي منذ 
ع�سوية  �سغل  و  ال�سابقة  ال����دورة 
جلنة ال�ستثمار وامل�ساريع مبجل�س 

دبي الريا�سي �سابقاً.
من�سب  اأنوهي  اأحمد  بدر  وي�سغل 
املرافق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر 
وكذلك  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  يف  ال���ع���ام���ة 
من�سب الرئي�س التنفيذي للقرية 

العاملية.
وي��ع��م��ل ط����ارق ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل 
�سالح مديرا للت�سويق يف جمموعة 
و�سغل  ال�سياقة،  لتعليم  باحل�سا 
ع�سوية جلنة ال�ستثمار والت�سويق 

يف جمل�س دبي الريا�سي �سابقاً.

زوارق الإمارات حتتكر من�شة التتويج يف بطولة العامل لفورمول-1 

الإمارات تتوج بكاأ�س »كل الأمم« للخيل العربية يف اأملانيا

من�شور بن حممد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة »جممع حمدان الريا�شي«

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
للجوجيت�سو"  الإم����ارات  "اأم  ك��اأ���س  مناف�سات  اأن  اخل��ارج��ي��ة 
تاأكيد وا�سح على اهتمام الدولة بريا�سة املراأة وخا�سة لعبة 
خالل  مميز  ب�سكل  فيها  ال�ستثمار  مت  ال��ت��ي  اجلوجيت�سو، 
ال�سنوات ال�15 املا�سية، حتى و�سلت ملكانتها احلالية، وهو ما 

نعتربه ا�ستثمارا مثاليا من الدولة يف اأجيالها اجلديدة.
وقال معاليه يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات" وام " - عقب 
يف  الأول  اأم�س  البطولة  باألقاب  الفائزات  لالعبات  تتويجه 

�سالة "جوجيت�سو اآرينا" مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي- 
: " ما نراه الآن من زيادة وا�سحة يف اأعداد الالعبات والأندية 
امل�ساركة، والتي و�سلت لأكرث من 200 لعبة متثل 10 اأندية 

يوؤكد اأن اللعبة يف طريقها ال�سحيح لتحقيق اأهدافها".
امل�����س��ارك��ة يف البطولت  اأب��ع��اد  اأن  ي���رى  " اجل��م��ي��ع  واأ����س���اف: 
املختلفة لل�سيدات تقت�سر على الفوز والتتويج، لكن هذا لي�س 
القتالية  الريا�سات  ه��ذه  مثل  يف  امل���راأة  فم�ساركة  �سحيحا؛ 
دعم  منها  اإي��ج��اب��ي،  م���ردود  ذات  اأخ���رى  اأب��ع��اد  لديها  القوية 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  وتطويرها  ال�سحية  بنيتها  وتقوية 
والعملي والعديد من الأمور التي تنعك�س ب�سورة مميزة على 

حياتها".
" خالل الفرتة املا�سية، كنا ن�سمع عن تتويج  وقال معاليه: 
بنت  ه��ي  املتوجة  فاأ�سبحت  الآن  اأم��ا  الأج��ن��ب��ي��ات،  الالعبات 
اأن  م��ا يعني  ب��ني اجل��ان��ب��ني  ق��وي��ة  و���س��ط مناف�سة  الإم�����ارات 
ما  ع��ل��ى  الإم�����ارات  ببنت  نفخر  يجعلنا  م��ا  امل��ط��ل��وب حت��ق��ق، 

تقدمه".
واأ�سار اإىل اأن الإم��ارات من الدول التي ت�سعى لتبني النماذج 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  املحافظة  م��ع  واحل��دي��ث��ة،  امل��ت��ط��ورة 
والهوية الإماراتية، ووجود بنت الإمارات يف خمتلف البطولت 

يعك�س دورها الكبر يف م�سرة التنمية بالدولة.

الوحدة يدعم �شفوفه بالربازيلي ثاين الزيودي لـ »وام« : م�شروع اجلوجيت�شو يف الإمارات ا�شتثمار مثايل يف الأجيال اجلديدة
اآلن ماركو�س ووليد ح�شني

•• اأبوظبي -وام:

من  قادما  ماركو�س  اآلن  الربازيلي  الالعبني  مع  تعاقدها  عن  القدم  لكرة  الوحدة  ن��ادي  �سركة  اأعلنت 
ايفرتون الإجنليزي، ووليد ح�سني قادما من �سباب الأهلي.

لتلبيه متطلبات  النادي لتعزيز �سفوفه  اإطار م�ساعي  ياأتي يف  التعاقد مع الالعبني  اأن  ال�سركة  واأك��دت 
النجاح. وجاء التعاقد مع ماركو�س ملو�سمني، فيما تعاقد الوحدة مع وليد ح�سني يف �سفقة انتقال حر 
دون الإعالن عن مدة العقد. و�سبق ملاركو�س اللعب لكل من اأودينيزي ونابويل الإيطاليني قبل النتقال 
للدوري الإجنليزي. ويحتل فريق الوحدة املركز العا�سر يف دوري اأدنوك للمحرتفني بر�سيد نقطة واحدة 
، ويحل الفريق �سيفا على   2-2 التعادل مع الو�سل  3 مباريات؛ حيث ح�سد نقطته الوحيدة من  من 

البطائح يف الثاين من اأكتوبر املقبل باجلولة الرابعة من امل�سابقة.

امل���دع���و / م��ن��ي��ف��ه عبار  ف��ق��د 
���س��وري��ا   اجلن�سية   ، امل��ح��م��د 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)0 1 1 6 0 9 7 7 7 N ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0522422505

فقدان جواز �شفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند     ، ب�����ال�����الري  زب������ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5709903P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0551108827

فقدان جواز �شفر
روب���������ان   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
 ، جونا�سيالن  جونا�سيالن 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
)7458900T(  رق������م 

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

0529092712

فقدان جواز �شفر
رزا  اح����م����د   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�ستان     ، ع����ل����ي  ا�����س����غ����ر 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)nn9899231(  رق����م 

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

    0569767038

فقدان جواز �شفر
في�سفاناتان   / املدعو  فقد 
كاليموتو كاليموتو ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )u6857482( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0529092712

فقدان جواز �شفر
ع����ب����ا�����س   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الهند     ، ع���ل���ي���ام���و  ن�����الك�����ات 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)K8720028(  رق�������م 

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

    0566752931

فقدان جواز �شفر
فيا�س  حممد   / املدعو  فقد 
باك�ستان   ، ف��اروق  بت حممد 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3498502CV(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    053021158

فقدان جواز �شفر
يا�سا  ن���ات���ر   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند     ، ح���ن���ي���ف���ه  حم����م����د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)m5251689(  رق������م 

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

    0563284581

فقدان جواز �شفر

امل���دع���وة / زي��ن��ة فار�س  ف��ق��د 
اجلن�سية  ال�����ع�����راق    ، زك�����ي 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)A13940(  يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
مركز  اق������رب  او  ال���ع���راق���ي���ة 

�سرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهمفقدان جواز �شفر العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

الظاهري  اليبهوين  علي  حممد  �سعيد  حممد   / ال�سيد  فقد 
العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  اجلن�سية(   )امارات 

  )ASMAK( )القاب�سة لزراعة االأ�سماك )اأ�سماك
ASMAK17516240  :رقم ال�سهادة

عدد اال�سهم  2400 �سهم
او   . اعــاله  املــذكــورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 

االت�سال على تيلفون رقم 0504477322  م�سكورا.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

 2006 مواليد  للنا�سئني  الوطني  منتخبنا  بعثة  الثنني  اأم�س  غ��ادرت 
اإىل اإندوني�سيا، للم�ساركة يف الت�سفيات الآ�سيوية حتت 17 عاًما املوؤهلة 
خالل  الت�سفيات  وُت��ق��ام  البحرين،  يف   2023 اآ�سيا  ك��اأ���س  بطولة  اإىل 
الثانية  املجموعة  يف  منتخبنا  يلعب  حيُث  اأكتوبر،   9 اإىل  الفرتة من 1 

اإىل جانب منتخبات اإندوني�سيا، ماليزيا، فل�سطني وغوام.
و�سمت قائمة بعثة منتخبنا 23 لعًبا، هم: وليد مال اهلل، عبدالعزيز 
"الو�سل" حممد  حممد  من�سور  حممود،  "اجلزيرة" ح�سني  املرزوقي 
علي  علي جمال،  عبيد،  اأحمد  الظنحاين،  جمعة، غيث عبداهلل، خليفة 
البلو�سي، �سعيد عامر،  "�سباب الأهلي" حمدان مال اهلل، عبداهلل  جابر 

"عجمان"  ال�سام�سي  را�سد  اآل علي،  "ال�سارقة" يو�سف  ال�سويدي  هالل 
البلو�سي  اأح��م��د  ال�����س��ام�����س��ي،  را���س��د  كلباء"  "احتاد  ال��درم��ك��ي  حم��م��د 
"الن�سر" حممد احلارثي، نهيان  اأحمد جا�سم  "الإمارات" �سهيل خالد، 
الت�سفيات  يف  م�سوار  النا�سئني  اأبي�س  وي�ستهل  يا�س".  "بني  ع��م��ران 
منتخب  وم��ع  املقبل،  اأكتوبر   1 ي��وم  غ��وام  منتخب  مبواجهة  الآ�سيوية 
ومنتخب   ،5 ي��وم  اإندوني�سيا  منتخب  م��ع  يلتقي  ث��م   ،  3 ي��وم  فل�سطني 
على  توزيعها  مت  منتخبا  ماليزيا 7 اأكتوبر. وُي�سارك يف الت�سفيات 44 
وبحيث �سمت 6 جمموعات اأربعة  التجمع،  بنظام  تقام  جمموعات   10
منتخبات، و�سمت 4 جمموعات خم�سة منتخبات. ويتاأهل اإىل النهائيات 
�ساحب املركز الأول يف كل جمموعة، اإىل جانب اأف�سل خم�سة منتخبات 

حت�سل على املركز الثاين.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
املجل�س  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
رئي�س  اأب���وظ���ب���ي  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تقام  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب 
بايك  "مهرجان  من  الأوىل  الن�سخة 
و13   7 ب���ني  ال���ف���رتة  يف  اأبوظبي" 

نوفمرب املقبل.
اأحدث  الريا�سية  الفعالية  وُتعد هذه 
التي  اأبوظبي"،  "بايك  ملن�سة  مبادرة 
 2021 ن��وف��م��رب  ���س��م��ّوه يف  اأط��ل��ق��ه��ا 
ل��دع��م اأه�����داف وط��م��وح الإم������ارة باأن 
احت�سان  يف  رائ�������دة  وج���ه���ة  ت�����س��ب��ح 
الدراجات  ريا�سة  يف  عاملية  فعاليات 

الهوائية.
" ب���اي���ك  م����ه����رج����ان  وي�������س���ت�������س���ي���ف 
جمل�س  ُي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  اأبوظبي"، 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي، ف��ع��ال��ي��ات عاملية 
يف ريا�سة الدراجات الهوائية، اأبرزها 
"بطولة  م����ن  اخل���ام�������س���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
املناطق  الهوائية يف  العامل للدراجات 
م��رة يف  لأول  ت��ق��ام  احل�سرية" ال��ت��ي 
من  وذل���ك  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
ت�ستقطب  حيث  نوفمرب،   13 اإىل   9

300 م�����س��ارك وم�����س��ارك��ة م��ن نخبة 
امل���ن���اط���ق احل�������س���ري���ة حول  دراج��������ي 
ال��ري��ا���س��ي يف  ال��ع��امل، لإث����راء امل�سهد 
اإىل  الريا�سة  ه��ذه  وتقريب  اأبوظبي 
جمهور وا�سع من ع�ساق وهواة ريا�سة 

الدراجات الهوائية.
نوفمرب،   12 ي��وم  امل��ه��رج��ان،  وي�سهد 
�سباق  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
فوندو"  ج������ران  اأب����وظ����ب����ي  "بايك 
 150 ب��ط��ول  م�����س��ار  ع��ل��ى  املجتمعي، 
ك��م ي��رب��ط ب��ني نقطة الن��ط��الق من 
ب��واب��ة ال�����س��رق م���ول يف اأب��وظ��ب��ي اإىل 
الدراجات  م�سار  يف  ال��و���س��ول  نقطة 
الهوائية مبدينة العني، حيث يتناف�س 
هواة هذه الريا�سة من كاًل اجلن�سني 
على جوائز ت�سل قيمتها اإىل 2 مليون 

درهم.
للدراجات  العامل  بطولة  وت�ستقطب 
عدداً  احل�سرية  املناطق  يف  الهوائية 
ك��ب��راً م��ن اجل��م��اه��ر امل��ه��ت��م��ة بهذه 
العامل،  وح���ول  املنطقة  يف  ال��ري��ا���س��ة 
الريا�سيني  اأب��رز  من  نخبة  مب�ساركة 
املناطق  دراج������ي  واأف�������س���ل  ال��ع��امل��ي��ني 
للمناف�سة  ال���ع���امل،  ح���ول  احل�����س��ري��ة 
لالأ�سلوب  اك�����س  ام  "بي  ���س��ب��اق��ات  يف 

فالتالند"  اإك�������س  اإم  و"بي  احلر" 
وت�سمل  احلواجز"،  دراج��ات  و"�سباق 
ال�سباقات نخبة ال�سيدات والهواة من 
ال��رج��ال ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ما 
بني 20 - 26 عاماً، وي�سارك النخبة 
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ة  ال����رج����ال  ف����رق  م���ن 
�سباقات  يف  ع��ام��اً   26  -  20 ب��ني  م��ا 
بطولة العامل لدراجات احلواجز، كما 
يف  وال�سيدات  ال��رج��ال  نخبة  ُي�����س��ارك 
�سباقات "بي ام اك�س لالأ�سلوب احلر"، 
الذين  الدراجني  ملناف�سات  بالإ�سافة 
ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 15 ع��ام��اً لكال 

اجلن�سني.
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  واأع���ل���ن 
خ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ع��ق��د اليوم 
الثنني بح�سور �سعادة اأ�سامة ال�سعفار 
 - للدراجات  الآ�سيوي  الحت��اد  رئي�س 
ال��دويل، و�سعادة  نائب رئي�س الحت��اد 
ع����ارف ح��م��د ال���ع���واين الأم�����ني العام 
ونخرة  ال��ري��ا���س��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اخل��ي��ي��ل��ي 
اأب���وظ���ب���ي ل���ل���درج���ات ال���ه���وائ���ي���ة عن 
اإ�سافة  ال��ذي ميثل  تفا�سيل احل��دث، 
العا�سمة  العاملية يف  كبرة لالأحداث 

اأبوظبي.

وت��وج��ه ���س��ع��ادة ع���ارف ح��م��د العواين 
بن  خ��ال��د  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  اإىل  بال�سكر 
ع�سو  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأبوظبي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
التنفيذي،  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
للمهرجان،  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى 
يف  امل��رت��ق��ب  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  م�سرا 
اأ�سا�سياً  حمركاً  يعترب  املقبل  نوفمرب 

اأب���وظ���ب���ي، لتكون  اإم������ارة  ل��ط��م��وح��ات 
ال���رائ���دة يف ركوب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��وج��ه��ة 
ن�ساطاً  باعتباره  الهوائية،  الدراجات 
وو�سيلة  و�سحياً،  وترفيهياً  ريا�سياً 
تناف�سيًة  وريا�سًة  للتنقل،  م�ستدامة 
اأنواع  مبختلف  وامل��ح��رتف��ني،  ل��ل��ه��واة 
يتابعها  ال��ت��ي  وامل��ن��اف�����س��ات  امل�����س��اب��ق��ات 
املاليني من املهتمني واجلماهر حول 

"فخورون  ال���ع���واين:  وق����ال  ال���ع���امل. 
للدراجات  العامل  بطولة  با�ست�سافة 
يف امل��ن��اط��ق احل�����س��ري��ة ل��ع��ام 2022 
الأو����س���ط،  ال�����س��رق  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
اأب��وظ��ب��ي كوجهة  مكانة  م��ن  يعزز  م��ا 
الفعاليات  ا�ست�سافة  يف  رائ��دة  عاملية 
الريا�سية ب�سكل عام، وفعاليات ريا�سة 

الدراجات الهوائية خ�سو�ساً".
واأ�ساد بثقة الحتاد الدويل للدراجات، 
بعد ح�سول اأبوظبي على �سعار مدينة 
ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة امل����رم����وق عام 
تتطلع  اأبوظبي  اأن  مو�سحاً   ،2021
لهذا  املقايي�س  بكل  ا�ستثنائي  لتنظيم 
احلدث العاملي املرتقب، وفقاً لأف�سل 

املعاير املتبعة".
ال������دراج������ات  "جمتمع   : واأ�������س������اف 
الهوائية يف الإمارات عموماً واأبوظبي 
خ�����س��و���س��اً، ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى م��وع��د مع 
���س��ب��اق ج����ران ف���ون���دو ال�����س��ه��ر الذي 
من  انطالقاً  ك��م،   150 مل�سافة  ميتد 
اأبوظبي وو�سوًل اإىل العني، مبجموع 
مليون   2 اإىل  قيمتها  ت�سل  ج��وائ��ز 
دره��م، حيث يعترب ال�سباق ج��زءاً من 
وفعالياته  اأب��وظ��ب��ي  ب��اي��ك  م��ه��رج��ان 

املمتدة على مدار اأ�سبوع كامل".

اخلييلي  ال��ن��خ��رة  ت��وج��ه  جانبه  م��ن 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والعرفان  بال�سكر   ،
اآل نهيان،  ب��ن زاي���د  ب��ن حممد  خ��ال��د 
الريا�سي،  العر�س  لهذا  رعايته  على 
ال����ذي ���س��ي�����س��ه��د م�����س��ارك��ة امل���ئ���ات من 
ع�ساق ريا�سة الدراجات الهوائية من 
يف  �سواء  حد  على  والهواة  املحرتفني 

ال�ستحقاقني القادمني.
ثمار  ن��ق��ط��ف  الآن  "نحن   : وق������ال 
الر�سيدة، من خالل  القيادة  توجهات 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  ا���س��ت�����س��اف��ة 
بركوب  املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
هنا..  ونعلن من  الهوائية،  الدراجات 
اأن نادي اأبوظبي للدراجات لن يدخر 
جهداً يف تقدمي كل الدعم لنجاح هذا 
املحفل الريا�سي، حتت مظلة جمل�س 

اأبوظبي الريا�سي".
ديفيد  ق�������ال  م���������س����ورة  ك���ل���م���ة  ويف 
لب���ارت���ي���ان، رئ��ي�����س الحت�����اد ال����دويل 
للدراجات: "نتطلع اإىل اأن ت�ست�سيف 
اأبوظبي اأول مدينة دراجات هوائية يف 
ال�سرق الأو�سط واآ�سيا، بطولة العامل 
لهذا  املناطق احل�سرية  للدراجات يف 
منذ  م���رة  "لأول  واأ�����س����اف:  العام". 
مرة  �سن�ساهد  ك��ورون��ا،  جائحة  بداية 

اأخ����رى دراج����ني م��ن ���س��ب��اق��ات "بي ام 
اإك�س  اإم  و"بي  احل��ر  اك�س" لالأ�سلوب 
احلواجز  دراج��ات  فالتالند" و�سباق 
ي��ج��ت��م��ع��ون م��ع��اً م���رة اأخ����رى يف هذه 
البطولة العاملية الفريدة، حيث �ستكون 
اأبوظبي م�سرحاً ريا�سياً متميزاً لهذا 
والت�سويق".  ب��الإث��ارة  امل��ل��يء  احل���دث 
�سي�سهد  احل���دث  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
منطقة  يف  للفعاليات  ق��ري��ة  تنظيم 
كورني�س  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة  ت�����اورز  ن��ي�����س��ن 
اأبوظبي ت�سم جمموعة من التجارب 
والأن�سطة الرتفيهية الغنية بعنا�سر 
جلميع  م��وج��ه��ة  وامل��غ��ام��رة  الت�سويق 
خمتلف  فيها  لت�سارك  العائلة  اأف���راد 
وت�����س��م��ل منطقة  ال��ع��م��ري��ة.  ال��ف��ئ��ات 
ال��ع��دي��د من  ت��وف��ر  ب��الأط��ف��ال  خا�سة 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة مب���ا يف ذلك  الأن�������س���ط���ة 
الهوائية يف  ال��دراج��ات  رك��وب  جتربة 
وتنظيم  الق�سرة،  للم�سارات  حلبة 
ور�سة للر�سم على الوجه، وترامبولني 
بنجي، وفن اجلرافيتي مع جمموعة 
من ال�ستعرا�سات التي يقدمها بع�س 
فناين ال�سوارع وعرو�س "بي اإم اإك�س" 
وغر  املو�سيقية  وال��ع��رو���س  امل��ث��رة 

ذلك الكثر.

بعثة منتخبنا الوطني للنا�شئني ُتغادر اإىل 
اإندوني�شيا للم�شاركة يف الت�شفيات الآ�شيوية

هجن العا�شفة ترتبع على عر�س الكبار باملرموم
•• دبي-وام:

ح�سدت هجن العا�سفة ال�سدارة يف ال�سوطني الرئي�سيني للمحليات من 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  الثنايا لهجن  خالل م�ساركتها يف حتديات �سن 
 5 مل�سافة  14 �سوطاً  اأم�س على مدار  اأقيمت على ميدان املرموم  والتي 

كيلومرتات.
�سدارة  اإىل  ال�ساهينية  ال��ه��اليل  غ��ي��اث  العا�سفة  �سعار  م�سمر  وق���اد 
الثنايا البكار املحليات يف اأول الأ�سواط م�سجلة التوقيت الأف�سل يف كل 

التحديات والذي بلغ 7:55:4 دقيقة.
توقيتاً  الهاليل  غياث  قيادة  وحت��ت  العا�سفة  لهجن  )�ساهني(  و�سجل 
الثاين للثنايا اجلعدان املحليات وذلك  ال�سوط  مميزاً ظفر به ب�سدارة 

بو�سوله خلط النهاية يف توقيت وقدره 7:56:6 دقيقة.
وكان التاألق من ن�سيب �سعار ال�سيخ مكتوم بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
يف ثالث الأ�سواط للثنايا البكار املهجنات حيث فازت )معط�سة( بقيادة 

امل�سمر حممد �سعيد بن حلوه يف زمن بلغ 7:59:8 دقيقة.
واأهدى )راهي( �سعار �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
قمة الثنايا اجلعدان املهجنات يف رابع الأ�سواط بزمن وقدره 8:08:3 

دقيقة حتت قيادة امل�سمر عبيد حممد بال�سبيعه.
على  بح�سوله  وذل��ك  جم��دداً  قدراته  العا�سفة  هجن  �سعار  وا�ستعر�س 

الرئي�سية الربعة ل�سن احل��ول والزمول وذل��ك من  الأ���س��واط  القمة يف 
 6 مل�سافة  ام�����س  �سباح  امل��رم��وم  م��ي��دان  �سهدها  ال��ت��ي  التحديات  خ��الل 

كيلومرتات.
للحول  الرئي�سي  ال�سوط  على  العا�سفة  لهجن  )ال�ساهينية(  وهيمنت 
جميع  يف  توقيت  اأف�سل  �سجلت  حيث  ال��ه��اليل  غياث  بقيادة  املحليات 

ال�سواط بلغ 9:37:3 دقيقة.
وقاد الهاليل )�ساهني( لهجن العا�سفة لقمة الزمول املحليات يف ثاين 

الأ�سواط وذلك بتوقيت وقدره 10:12:3 دقيقة.
للمهجنات،  الرئي�سية  التحديات  �سدارة  على  العا�سفة  �سعار  و�سيطر 
املهجنات  احل��ول  قمة  الهاليل  غياث  بقيادة  )ال�ساهينية(  اعتلت  حيث 

بزمن وقدره 9:54:9 دقيقة.
قيادة  حت��ت  العا�سفة  لهجن  ت��وال��ي��اً  ال��راب��ع��ة  النقطة  ج���اءت  وباملقابل 
الزمول  نامو�س  الذي ح�سد  بوا�سطة )�ساهني(  الهاليل  امل�سمر غياث 

املهجنات م�سجاًل توقيتاً بلغ 10:06:0 دقيقة.

برعاية خالد بن حممد بن زايد

انطالق مهرجان »بايك اأبوظبي« يف نوفمرب املقبل للمرة الأوىل يف ال�شرق الأو�شط

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  ع�سو  املن�سوري  ناعمة  �سعادة  اأع��رب��ت 
الحتادي ع�سو جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
حققته  ال��ذي  بالنجاح  �سعادتها  ع��ن  الن�سائية  للريا�سة 
مناف�سات كاأ�س "اأم الإمارات" للجوجيت�سو، والتي اأقيمت 
على مدار يومني يف �سالة "جوجيت�سو اآرينا" مبدينة زايد 
200 لعبة من خمتلف  اأك��رث من  الريا�سية، مب�ساركة 

اأندية واأكادمييات الدولة.
الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  املن�سوري  واأك���دت 

)وام( اأن مناف�سات البطولة تعك�س وجود جيل جديد من 
الإجنازات  حتقيق  على  ال��ق��ادرات  الإم��ارات��ي��ات  الالعبات 

واملناف�سة يف اأقوى واأهم البطولت العاملية.
تتويجهن  مت  الالتي  الالعبات  جلميع  التهنئة  وقدمت 
الكبرة  النه�سة  م��ع  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت  الأوىل،  ب��امل��راك��ز 
فاطمة  اأكادميية  فاإن  ريا�سة اجلوجيت�سو،  ت�سهدها  التي 
بنت مبارك للريا�سة الن�سائية مقبلة على تاأ�سي�س فريق 

خا�س باللعبة ي�سارك يف خمتلف البطولت.
واأعربت عن �سكرها للقيادة الر�سيدة على دعمها للريا�سة 
الن�سائية يف خمتلف الألعاب، وخا�سة ريا�سة اجلوجيت�سو، 

م�سرة اإىل اأن هناك العديد من الأدل��ة التي توؤكد جناح 
اأب����رزه����ا احل�سور  الإم��������ارات  اجل��وج��ي��ت�����س��و يف  م�����س��روع 
امل�ستمر  والت�سجيع  املناف�سات  طوال  الالفت  اجلماهري 
للفتيات، ف�سال عن الإجنازات التي حتققها بنت الإمارات 

يف كل املحافل".
واأك��������دت امل���ن�������س���وري ث��ق��ت��ه��ا يف جن�����اح احت������اد الإم��������ارات 
ا�ستثنائية  لن�سخة  الإم��ارات  دولة  تنظيم  للجوجيت�سو يف 
العاملية  اأبوظبي  العامل للجوجيت�سو وبطولة  من بطولة 
مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����س��و خ���الل ���س��ه��ري اأك��ت��وب��ر ونوفمرب 

املقبلني.

 كاأ�س ليفر.. موراي يرى فيدرر قائدا ملنتخب اأوروبا ناعمة املن�شوري: اأكادميية فاطمة بنت مبارك ت�شتعد لتاأ�شي�س فريق للجوجيت�شو
يرى الربيطاين اأندي موراي اأن ال�سوي�سري روجيه فيدرر 
بورغ  بيورن  لل�سويدي  املثايل  البديل  هو  حديثا  املعتزل 
كاأ�س  م�سابقة  من  املقبلة  الن�سخة  اأن  الأح��د  اأعلن  ال��ذي 
ليفر يف كرة امل�سرب يف فانكوفر �ستكون الأخرة له كقائد 
نقلتها  ت�سريحات  يف  م���وراي  وق��ال  الأوروب����ي.  للمنتخب 
متاأكد  "اأنا  الثنني  الربيطانية  اأيه"  "بي  الأن��ب��اء  وكالة 
اأو  من اأن روجيه �سيظل ملتزما يف هذه امل�سابقة بطريقة 
باأخرى ورمبا يوًما ما كقائد للفريق". لعب فيدرر مباراته 
م�ساء اجلمعة  املرموقة  الحرتافية  م�سرته  الأخ��رة يف 
خا�س  عندما  امل�سابقة،  من  الأول  اليوم  مناف�سات  خ��الل 
نادال وخ�سرا  رافايل  الإ�سباين  اإىل جانب  الزوجي  مباراة 
اأمام الأمركيني جاك �سوك وفران�سي�س تيافو. لكن حتى 

ب�103  الفائز  اأك��د  ال�41 عاًما،  املوؤثر يف �سن  قبل وداع��ه 
األقاب يف م�سرته الحرتافية بينها 20 بطولة كربى، اأنه 
�سيبقى على �سلة بعامل كرة امل�سرب، دون اأن يعرف �سكله 
بال�سبط. وبقي ال�سوي�سري اإىل جانب زمالئه يف اليومني 
التاليني من املناف�سة، وقدم الن�سائح لزمالئه يف الفريق 
للمرة  وذل���ك   ،13-8 ال��ع��امل  منتخب  اأم���ام  خ�سر  ال���ذي 
الأوىل يف خم�س ن�سخ من امل�سابقة. واأ�ساف موراي البالغ 
من العمر 35 عاما "ا�سمعوا، اإنه رائع على حافة امللعب. 
اأنه  اأعتقد  اإنه يحب الريا�سة.  ي�ساهد الكثر من التن�س، 
ي�سبحوا  اأن  يريدون  الذين  ال�سابقني  لالعبني  بالن�سبة 
امل�ستجدات والتعرف على  اآخر  املهم مواكبة  مدربني، من 

الالعبني جيًدا".

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6572

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده عمران ان�سارى �سكيل ان�سارى  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                               الو�سف  

 1،100                                                              اأثاث 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين 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 االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6487

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/03 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
او�ساف  و  عــامل   حممد  حكيم  لقمان  حممد   + ح.  م  م  البناء-  مــواد  لتجارة  ات�ض  ال  ام  �سده 

املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 16830                                               اأطقم �سحيه واأثاث 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين 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 االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18384

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة  مزاد علني على موقع االمارات للمزادات 
�سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/05 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00
اإك�سيالن�ض لينك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م + يوجى لو  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :

�سعر التقييم                                                            الو�سف  
 68،000                                            اك�س�سوارات ومالب�ض  

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين 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 االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعــــــــــالن
وجتارة  البحرية  للماأكولت  :�سفيلح  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الأ�سماك الطازجة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 4240417 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سفيلح للماأكولت البحرية وجتارة الأ�سماك الطازجة ذ.م.م

SFAILEH FOR SEAFOOD AND FRESH FISH TRADING L.L.C

اإىل / مطعم كريزي مي ذ.م.م

CRAZY YUM RESTAURANT L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف بيع الأ�سماك و احليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة  4721006

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
MOJAU_2022- 0091009 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع - اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :  حممد كلجم الدين حممد ج�سيم الدين - اجلن�سية بنجالدي�س عن ح�سته البالغه %100

اإىل الطرف الثاين : المني خان الل الدين خان - اجلن�سية بنجالدي�س %50

اإىل الطرف الثاين : امام الدين حممد �سوناه مياه  - اجلن�سية بنجالدي�س %50

بال�سم التجاري )نور اخلور لتجارة الدوات الكهربائية وال�سحية(  ن�ساط الرخ�سة )جتارة الأدوات ال�سحية 

ومتديداتها - باجلملة وجتارة الأدوات الكهربائية ومتديداتها - باجلملة( واملرخ�س من دائرة التنمية 

الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 784328 ال�سادرة  بتاريخ  2021/01/21 يف 

دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70363

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
MOJAU_2022- 0091014 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

اأن ال�سيد : لطيفة مهر على اخلرم الكتبي - اماراتية اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية  حيث 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  والتطريز(  للخياطة  )الغايه 
اماراتية - اجلن�سية ترغب يف  الكتبي -  : لطيفة مهر على اخلرم  ال�سيد  ان  )215657( حيث 
البالغة  والتطريز((  للخياطة  ))الغايه  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�ستها  ك�امل  عن  والتنازل  البيع 
مهدى  ال�سيد/  واىل   - اجلن�سية  بنغالدي�سي   - عبدور  حممد  احلق  عبيد   : ال�سيد  اإىل   )%99(
اىل  مهنية  �سركةاأعمال  من  القانوين  ال�سكل  تغير  اجلن�سية.  بنغالدي�سي   - هوقو  عبيدول  ح�سن 
وكيل خدمات ، دخول �سريك وخروج اخرون. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533
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متلك الربتغال بطلة ن�سخة عام 2019 من دوري الأمم الأوروبية يف كرة القدم اأف�سلية 
انتزاع بطاقة التاأهل اىل املربع الذهبي على ح�ساب اإ�سبانيا، كونها تلعب على اأر�سها وحتتاج 

اإىل التعادل فقط، عندما يلتقي اجلاران الأيبريان وجها لوجه يف براغا الثالثاء.
امام  ار�سها  على  بخ�سارتها  املا�سية  اجلولة  يف  الثانية  املجموعة  �سدارة  ا�سبانيا  وفقدت 
مباراة   22 من  �سل�سلة  بعد   2018 عام  منذ  ار�سها  على  لها  الوىل  1-2،وهي  �سوي�سرا 
النجم  كتيبة  لتت�سدر  نظيفة  برباعية  ت�سيكيا  على  الربتغال  تغلبت  حني  يف  هزمية،  بال 

كري�ستيانو رونالدو املجموعة بر�سيد 10 نقاط بفارق نقطتني عن ا�سبانيا.
ال�سدد  وق��ال يف هذا  الفوز  �سوى  بان ل بديل لفريقه  انريكي  ا�سبانيا لوي�س  م��درب  واك��د 
ملوقع الحتاد الوروبي )ويفا( "�سيكون من ال�سعب الفوز على ار�س املناف�س، لكن التعادل ل 

يفيدنا. �سنحاول ح�سد النقاط الثالث".
ولتحقيق الفوز، يتعني على انريكي ا�سراك مهاجم �سريح خالفا ملا فعل �سد �سوي�سرا، ومن 
توري�س  فران  بر�سلونة  ومهاجم  موراتا  الفارو  مدريد  اتلتيكو  مهاجم  ي�سارك  ان  املتوقع 

ا�سا�سيني.
ويعاين ل روخا من غياب هداف حقيقي على غرار دافيد فيا هداف 

كاأ�س اوروبا عام 2008 ومونديال 2010 بالت�ساوي مع لعبني 
اخرين، وعلى غرار فرناندو توري�س اف�سل هداف يف كاأ�س اوروبا 

.2012
ايجاد  ا�سبانيا  ت��دري��ب  على  املتعاقبون  امل��درب��ون  ح���اول  بعدها 

يتمكن  ان  دون  م��ن  كو�ستا  دييغو  م��ع  فحاولوا  املنتظر،  ال��ه��داف 
الخر من فر�س نف�سه وخرج فريقه من الدور الول ملونديال 

الربازيل يجّر اذيال الهزمية.
ياغو  ا�ستبعد  ع��ن��دم��ا  م��ف��اج��ئ��ا  ان��ري��ك��ي  ق���رار  وك���ان 

اربع  ال���دوري  يف  ا�سباين  ه��داف  اف�سل  ا�سبا�س 
6 م��وا���س��م، كما مل ي�ستدع  اآخ���ر  م���رات يف 

ان�سو فاتي. لكنه يف املقابل، ا�ستدعى 
مهاجم بيتي�س ا�سبيلية بورخا 

اإيغلي�سيا�س الذي �سّجل 6 اهداف يف 6 مباريات يف الدوري املحلي هذا املو�سم.
ويتمتع ايغلي�سيا�س ببنية ج�سدية قوية "189 �سنتم و86 كلغ" وقال تعليقا على ا�ستدعائه 
للمرة الوىل اىل �سفوف ل روخا "�سبق يل ان خ�ست امتحانات وكنت اأكرث توترا مقارنة 

بدعوتي اىل املنتخب. هنا ا�ستمتع، انها فر�سة يل لكي اقدم ما لدي للمنتخب".
�ساأقدم  املونديال ما زال طويال.  الطريق اىل  امل�ستقبل،  "�سرنى ماذا �سيح�سل يف  وا�ساف 

اف�سل ما لدي لتعزيز حظوظي بالتواجد يف قطر".
كما ان انريكي يف �سدد اراحة لعبي بر�سلونة ال�سابني بيدرو وغايف بعد ان خا�سا الكثر من 
املباريات منذ مطلع املو�سم احلايل، على ان يعطي الفر�سة لرودري وكوكي من مان�س�سرت 

�سيتي واتلتيكو مدريد تواليا.
وانتقد انريكي فريقه بعد اخل�سارة امام �سوي�سرا بقوله "مل نكن �سيئني فح�سب، بل ا�سواأ 

من ذلك بكثر"، م�سرا اىل ان املنتخب "خا�س ا�سواأ �سوط اول خالل عهدي".
املا�سي  العام  الن�سخة الخ��رة من دوري المم خريف  بلغ نهائي  ال�سباين  املنتخب  وك��ان 
قبل ان يخ�سر ب�سعوبة اأمام نظره الفرن�سي، كما بلغ ن�سف نهائي كاأ�س اوروبا �سيف عام 

قبل ان يخ�سر اأمام ايطاليا. اي�سا   2021
ومتلك ا�سبانيا �سجال جيدا يف مواجهة جارتها حيث تفوقت 
 6 مقابل  بينهما  جمعت  م��ب��اراة   39 يف  م��رة   17 عليها 

انت�سارات للربتغال.
 1-1 وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 
يف ا�سبانيا، علما بان اخر خم�س مواجهات 

بني املنتخبني انتهت بالتعادل.
حزيران-يونيو  يف  النهائي  ال��دور  ويقام 
امل�ستوى  الآن عن  تاأهل حتى  املقبل، وقد 
الأول ك��ل م��ن ك��روات��ي��ا وه��ول��ن��دا، فيما 
ت��ت��ن��اف�����س امل��ج��ر م��ع اإي��ط��ال��ي��ا على 

بطاقة ثالثة الثنني.

•• اأبوظبي-الفجر

اع��ت��م��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ف���الح ب���ن زايد 
ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل 
اخل����ي����ل وال����ب����ول����و اأج�����ن�����دة ال����ن����ادي 
 2022 اجل��دي��د  الريا�سي  للمو�سم 
العديد  تت�سمن  وال��ت��ي   ،2023  –
وامل�ساركات  الريا�سية،  البطولت  من 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
الدولة،  الن�ساط املحلي على م�ستوى 
من  اخلام�س  من  اعتبارا  تبداأ  والتي 
نوفمرب املقبل وي�ستمر ن�ساط النادي 
حتى 18 مار�س 2023 م�سكا خلتام 
ووفقا  ال���ري���ا����س���ي،  ال����ن����ادي  ن�������س���اط 
اأعتمدها،  مت  التي  الن�ساط  لربجمه 
�سموه انطالقة قوية متميزة  متمنيا 

موا�سلة مل�سرة النادي.
و���س��ك��ر ���س��م��وه ك��ل م��ن ظ��ل ي�سهم يف 

دع���م م�����س��رة ال���ن���ادي خ���الل الفرتة 
العطاء  يتوا�سل  اأن  متمنيا  املا�سية، 
ب�سكل  الإماراتية  الريا�سة  يدعم  مبا 
ع���ام وري��ا���س��ة ال��ب��ول��و امل��ت��ط��ورة على 
وجه اخل�سو�س يف ظل اهتمام القيادة 
والريا�سة..  ال�سباب  بقطاع  الر�سيدة 
النادي  ن�ساط  جت��دد  ب��ان  �سمو  واأك���د 
وفقا  احل���اف���ل  اجل���دي���د  م��و���س��م��ه  يف 
للمناف�سات  املقرتح  الزمني  للجدول 
الريا�سية التي ت�سهد م�ساركة كوكبة 
واملحرتفني  املواطنني  الالعبني  من 
النادي  ب��ط��ولت  خمتلف  يف  املقيمني 
ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  املو�سمية، 
م�ستوى  على  اللعبة  م�ستوى  رف��ع  يف 
النادي  تاأ�سي�س  املتوا�سل منذ  الدولة 
القيادة  م���ن  ب���دع���م  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات  يف 
ال���ر����س���ي���دة وم�����ن جم��ل�����س اأب������و ظبي 
ال���ري���ا����س���ي وم�����س��اه��م��ة ال���ع���دي���د من 

اجلهات وال�سركات الوطنية والبيوتات 
التجارية.

واخ��ت��ت��م ���س��م��وه م��وؤك��دا ع��ل��ى �سرورة 
ال�سحية  ب���ال���ت���وج���ي���ه���ات  الل�����ت�����زام 
،والعمل  العليا  اجلهات  من  ال�سادرة 
على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية 
والح����رتازي����ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف جناح 
املو�سم الريا�سي الذي ينطلق اعتبارا 
من يوم ال�سبت اخلام�س من نوفمرب 
البولو  يوم  مهرجان  باإقامة   ، القادم 
ال���وردي اخل��ري »بينك ب��ول��و«، وهي 
ال�����س��ن��وي��ة التي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل����ب����ادرة 
يحر�س النادي على تنظيمها  بهدف 
ن�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة ب�����س��رط��ان ال���ث���دي يف 
الدولة ب�سهر اكتوبر واليوم اخلتامي 
م��ن نوفمرب  ا���س��ب��وع  اول  ب��ال��ن��ادي يف 
على  ال�����ن�����ادي  درج  2022،والتي 
تنظيمها �سنويا والتي تهدف لتثقيف 

اأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة وامل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة بهذا 
ر�سالة  ن�سر  على  العمل  م��ع  امل��ر���س، 
بالتعاون  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  �سحية 
مع و اجلهات ال�سحية الأخرى، حيث 
يت�سمن الربنامج خمتلف الن�ساطات 
العائلية الرتفيهية امل�ساحبة ملختلف 
فئات ال�سرة بجانب حمالت التوعية 

ال�سحية التثقيفية والعالجية.
ال�سنوي،  ال��ن��ادي  ب��رن��ام��ج  وي��ت��وا���س��ل 
نوفمرب   26 ال�سبت  يوم  ي�سهد  حيث 
املهرجان  اإق���ام���ة  ال�����س��ه��ر  ن��ف�����س  م���ن 
باليوم  اح��ت��ف��ال  ال�����س��ن��وي  ال��ري��ا���س��ي 
ال���وط���ن���ي ل����دول����ة الم���������ارات وال�����ذي 
احتفالت  ���س��م��ن  اق���ام���ت���ه  ت���ت���ج���دد 
املنا�سبة،  ب��ه��ذه  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع 
وذلك �سمن احتفالت الدولة باليوم 
ال����وط����ن����ي.. وت�����س��ه��د م���الع���ب ن����ادي 
 17 –  7 غنتوت خ��الل ال��ف��رتة م��ن 

بطولة  اإق�����ام�����ة   2022 دي�������س���م���رب 
 - للبولو )من10  الدولية  الإم���ارات 
12 هاند كاب( وذلك يف ن�سختها رقم 
النادي  ب��رن��ام��ج  يت�سمن  كما   ..22
الريا�سية  اخل��ري��ة  الفعالية  اإق��ام��ة 
الن�سخة  ب��اإق��ام��ة  ال��ث��ال��ث��ة  املجتمعية 
لدعم  اخلرية  امل��ب��اراة  من  ال�ساد�سة 
7 يناير  ي����وم  الأي����ت����ام« وذل����ك  »ف��ئ��ة 

.2023
 2023 23/يناير  ي�����وم  وي�����س��ه��د 
الثالثة من بطولة  الن�سخة  انطالقة 
والتي  للبولو  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ك��اأ���س 
ت�ستمر  حتى 4 فرباير 2023 والتي 
بن  �سلطان  مبلعب  اق��ام��ت��ه��ا   تتجدد 
زايد وذلك لفئة من 4 اىل 6 هاند كاب 
املباراة  اإق��ام��ة  البطولة  تلك  ،ويعقب 
اخلرية الثالثة �سمن مهرجان »يوم 
الأمل للبولو لأ�سحاب الهمم« وذلك 

..و���س��ي��ك��ون م�سك  ف���رباي���ر   18 ي���وم 
ل�سباق  غ��ن��ت��وت  ن�����ادي  ن�����س��اط  خ���ت���ام 
اجلديد  مو�سمه  يف  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل 
باإقامة بطولة النادي الأغلى والأبرز 
املتمثلة يف بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو 
ن�سختها  يف  ل��ل��ب��ول��و  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال�23 ، وذلك على م�ستوى 18 هاند 
الفرتة  HCP(،خالل   18( ك���اب 
،والتي   2023 من 6 اىل 18 مار�س 
متثل واحدة من اهم واقوي بطولت 
البولو على م�ستوى الدولة واملنطقة ، 
والتي ر�سد لها النادي اجلوائز القيمة 
 .. غنتوت  بنادي  البولو  ملو�سم  م�سكا 
ال�سيد خالد  – ثمن  اآخ��ر  من جانب 
التنفيذي  امل��دي��ر   - امل���رزوق���ي  �سعيد 
واملتابعة  ال��الحم��دود  الدعم  للنادي  
امل�ستمرة التي ظل يوليها �سمو ال�سيخ 
فالح بن زايد اآل نهيان، رئي�س النادي 

للبولو الإماراتي ، ما اأ�سهم يف حتقيق 
الريا�سية  ال��ن��ج��اح��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
واملجتمعية منذ تاأ�سي�س النادي والتي 
اأف����رزت الكثر م��ن الإي��ج��اب��ي��ات على 
كافه امل�ستويات، والتي وجدت جتاوب 
العديد من �سرائح املجتمع من خالل 

وامل�ساهمات  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اخلرية واملجتمعية التي مت تنفيذها 
بنجاح، بالتعاون مع  خمتلف اجلهات 
اأكمل  على  ب��دوره��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي ظلت 
وج���ه يف دع���م ري��ا���س��ة الإم������ارات، ويف 
مقدمتها جمل�س اأبوظبي الريا�سي. 

البداية مبهرجان بينك بولو واخلتام بالبطولة االأغلى

فالح بن زايد يعتمد ن�شاط نادي غنتوت ال�شنوي

اأف�شلية للربتغال على اإ�شبانيا لنتزاع بطاقة املربع الذهبي 

امل�سرخ : الكاأ�ض الغالية جت�سد اإرث   • جمال 
االإمارات االأ�سيل وتعك�ض ريادتها العاملية

• في�سل الرحماين : النجاحات امل�ستمرة  
ثمرة الدعم الكبري من من�سور بن زايد 

•• الهاي-وام:

كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  يف  تاألقه  "جارف"  اجل���واد  وا���س��ل 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
للمو�سم احلايل، وجنح يف التتويج بلقب املحطة الهولندية 
يف ختام اجلولت الأوروبية للكاأ�س الغالية، ليح�سد اللقب 
ال��ف��وز مبحطتي  بعد  الأوروب���ي���ة  امل�سامر  ل��ه يف  ال��ث��ال��ث 
الثاين  للعام  هولندا  بلقب  والحتفاظ  وبلجيكا  اإيطاليا 

على التوايل.
مهمة  مكت�سبات  حتقيق  من  الهولندية  املحطة  وجنحت 
العامل،  دول  جتوب  التي  الغالية  الكاأ�س  مل�سرة  واإ�سافية 
وذلك بعد التميز اجلديد الذي �سجلته اأم�س الأول الأحد 
هولندا،  مبملكة  له��اي  يف  الع�سبي  دون��دخ��ت  م�سمار  يف 

�سمن اأجندة الن�سخة التا�سعة والع�سرين.
X كي�س  "داح�س  ومتكن اجل��واد جارف املنحدر من ن�سل 
ه��اي��ف بن  للمالك  ي��ع��ود  دورمان" وال���ذي  بنت  غ���زال  دي 
حممد القحطاين، وحتت اإ�سراف املدربة اليزابيث برنارد 
وقيادة الفار�س ويليام موجنل من الحتفاظ بلقب الكاأ�س 
م�ساركة  �سهدت  ال��ت��ي  الهولندية  القمة  وح�سم  الغالية 
هولندا  يف  العربية  اخليول  نخبة  متثل  مميزة  جمموعة 
من  للخيول  مرتا  واأوروبا. واأقيم ال�سباق مل�سافة 2150 

عمر 4 �سنوات فما فوق �سمن الفئة الثالثة.
وجن����ح ال��ب��ط��ل يف م��ن��ع��ط��ف ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��اق م���ن التفوق 
ال�سباق  م�سافة  قطع  حيث  املجموعة،  ب�سدارة  والن��ف��راد 
"اآريون"  الثانية  املرتبة  يف  وحل  دقيقة،   2.24.7 بزمن 
من نف�س �ساللة  2021" املنحدر  بلجيكا  حمطة  "بطل 
امل��ال��ك وامل��درب��ة، وذل��ك حت��ت قيادة  البطل ج��ارف ونف�س 
الثالثة  باملرتبة  ح��ل  فيما  �سان�سيز،  ف��ري��دري��ك  ال��ف��ار���س 
"الزرقاء" املنحدر من "اإيه اأف البحر X �سيفا بنت عامر" 
للمالك واملدرب يوهان فر�سرتيني وقيادة الفار�س كوين 
جمال  ���س��ع��ادة  ال��ف��ائ��زي��ن  وت���وج  ال�سباق  �سهد  كليجمانز. 
جامع امل�سرخ �سفر الدولة لدى اململكة الهولندية و�سعيد 
اأبوظبي  اإدارة الريا�سة النوعية يف جمل�س  املهري مدير 
ال��ري��ا���س��ي وع��ل��ي ال�����س��ح��ي م��ن ���س��ف��ارة ال���دول���ة يف مملكة 
هولندا، وت�سلمت املدربة اليزابيث برنارد والفار�س وليام 

موجنيل كاأ�س املحطة الهولندية.

التي  املهمة  بالنجاحات  امل�سرخ  جامع  جمال  �سعادة  واأ�ساد 
حققها �سباق كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة 
الأوروبية"  ل��ل��ج��ولت  اخل��ت��ام��ي��ة  "املحطة  ه��ول��ن��دا  يف 
التي �سهدها احلدث مبا يعك�س مكانة  الكبرة  والأ�سداء 
ال��ري��ادي يف م��د ج�سور التوا�سل  دول��ة الإم����ارات ودوره���ا 
والتالقي بني �سعوب العامل يف خمتلف املبادرات والربامج 
حر�س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  بت�سليط  ت�ساهم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
واهتمام القيادة الر�سيدة لرفعة اخليل العربي واحلفاظ 

على اإرث الإمارات يف كافة دول العامل.
ال�سباق  �سهدها  التي  املهمة  باملخرجات  نفخر   "  : وق��ال 
بني  الكبر  والتناف�س  اأوروب��ا  يف  الغالية  للكاأ�س  اخلتامي 
نخبة مرابط اخليل امل�ساركة يف احلدث اإىل جانب احل�سور 
اجلماهري والأ�سداء الوا�سعة ما يدل على مكانة وقيمة 
كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية التي تقام على مدار 
29 عاماً، مبينا اأن ال�سباق ج�سد فر�سة مهمة للهولنديني 
والأوروبيني لالطالع على ثقافة وتراث الإمارات الأ�سيل 

واهتمام قيادتها الر�سيدة برفعة اخليل العربية".
من جانبه قال �سعادة في�سل الرحماين م�سرف عام �سل�سلة 
 " الأ�سيلة:  العربية  الدولة للخيول  كاأ�س رئي�س  �سباقات 
ن��ف��خ��ر ب��امل��ن��ج��زات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ���س��ب��اق هولندا 
اأن  م��وؤك��دا  الغالية،  للكاأ�س  الأوروب���ي���ة  امل��ح��ط��ات  خ��ت��ام  يف 
اإل ثمرة الدعم ال�سخي  جناحات �سباقاتنا العاملية ما هي 
ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�سة، مل�سرة احل��دث وري��ادت��ه يف 

امل�سامر العاملية".
الهولندية  والأ���س��داء  بالنجاحات  " ف��خ��ورون   : واأ���س��اف 
امل��ح��ط��ة اخل��ت��ام��ي��ة للجولت  ب��ه��ا  ال��ت��ي حظيت  ال��وا���س��ع��ة 
وم�سرتها  ال�����س��ب��اق��ات  �سل�سلة  اأن  م��و���س��ح��ا  الأوروب����ي����ة، 
دعما كبرا  ن�سخة متثل   29 م��دار  املمتدة على  الريادية 
ومهما للمالك واملربني وت�ساهم بقوة يف العتناء برتبية 
الإن��ت��اج، ما يرتجم  ورف��ع معدلت  العربي  ورعاية اخليل 

هدفها ور�سالتها العاملية".
مميزة  وم�ساركة  كبرا  تناف�سا  �سهدنا   " ق��ائ��اًل:  واختتم 
يف كل املحطات من كافة مرابط اخليل العربي يف القارة 
الأوروبية مبا يوؤكد على مكانة احلدث وقيمته التاريخية 

والعاملية يف م�سرة �سباقات اخليل العربي".

»جارف« يتوج بطال لكاأ�س رئي�س 
الدولة للخيول العربية يف هولندا

اأنه  اأم�����س��رتدام  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  اأع��ل��ن الحت���اد الهولندي 
مر�سح ل�ست�سافة الدور ن�سف النهائي واملباراة النهائية 

مل�سابقة دوري الأمم الأوروبية يف حزيران-يونيو املقبل.
الهولندي عقب فوز منتخب بالده على  واأو�سح الحت��اد 
دور  م��ن  الأخ���رة  ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  يف  -1�سفر  بلجيكا 
اإقامة  �سيقرتح  اأن��ه  النهائي،  ن�سف  وبلوغه  املجموعات 
املباريات يف روتردام )ملعب كويب اخلا�س بنادي فيينورد( 
اإف  بنادي  اخلا�س  في�ستي  لو غرول�س  )ملعب  واإن�سيدي 
�سي تفينتي(، كون ملعبي اأم�سرتدام اأرينا وفيليب�ستاديون 

اإيندهوفن لن يكونا متاحني يف حزيران-يونيو املقبل.
للعبة  الأوروب���ي  الحت��اد  الهولندي من  الحت��اد  ويتوقع 
)ويفا( اأن يعلن ب�سرعة عن اختيار هولندا كدولة م�سيفة 

لالأدوار النهائية.
14 و15 حزيران-يونيو  النهائي يف  الدور ن�سف  ويقام 

املقبل، واملباراة النهائية يف 18 منه.
النهائي  ن�سف  اىل  تاأهلهما  وك��روات��ي��ا  هولندا  و�سمنت 
الأحد، وحت�سم البطاقتان املتبقيتان اأم�س الثنني واليوم 

الثالثاء.

هولندا مر�شحة ل�شت�شافة الأدوار النهائية  بدوري الأمم 



تنجب طفلها بعد 24 �شاعة من 
اكت�شاف احلمل

دخلت ام��راأة بريطانية يف حالة املخا�س بعد 24 �ساعة فقط من 
على  تنظره  تكن  مل  ال���ذي  طفلها  واأجن��ب��ت  ح��ام��ل،  باأنها  علمها 
اإنها مل  تقول  التي  م��ويل جيلربت )25 عاماً(  وكانت  الإط���الق. 
اأنها حامل  اكت�سفت  الإط��الق قد  اأغر�س للحمل على  باأي  ت�سعر 
التايل  اليوم  املخا�س يف  -اأيلول، ودخلت  �سبتمرب   7 الأربعاء  يوم 
-اأيلول  �سبتمرب   9 يوم اجلمعة،  الأوىل من  ال�ساعات  وو�سعت يف 

اجلاري.
ومل تكن مويل من تروويل، نوتينجهام�سر، م�ستعدة اأبداً لولدة 
وكانت  تقريباً.  اأ�سبوعني  العمر  من  الآن  يبلغ  ال��ذي  ب��و،  طفلها 
مويل، التي ولدت يف م�ست�سفى ديربي امللكي، تزور الطبيب خالل 
ما مل يكن على ما  �سيئاً  اأن  املا�سية لأنها �سعرت  القليلة  الأ�سهر 

يرام.
وقالت مويل "لقد راجعت الطبيب مرات عديدة منذ نهاية �سهر 
مار�س -اآذار حيث كان وزين يتجه نحو الأعلى والأ�سفل، لقد كان 
يف  ملحوظ  ب�سكل  خمتلفاً  ك��ان  لكنه  �سنوات،  منذ  كذلك  الأم���ر 

الأ�سهر القليلة املا�سية".
اختبارات  ذل��ك  الخ��ت��ب��ارات، مب��ا يف  م��ن  للعديد  م��ويل  وخ�سعت 
والغدة  واخ��ت��ب��ارال�����س��ك��ري  ال�سحمية  وال���وذم���ة  اللمفية  ل��ل��وذم��ة 
الدرقية، ولكن مل يثبت اإ�سابتها باأي من هذه الأمرا�س. وخ�سعت 
مويل ملزيد من فحو�سات الدم يوم الثنني 5 �سبتمرب -�سبتمرب 

واأظهرت النتائج اأن لديها نق�ساً يف احلديد وم�سكلة يف الكبد.

�شمكة قر�س تختطف امراأة من ال�شاطئ
امراأة  من  كبرة  بي�ساء  قر�س  �سمكة  اقرتبت  مرعب،  م�سهد  يف 
كانت ت�سبح يف مياه �سحلة باأحد �سواطئ جنوب اإفريقيا، لتغر�س 
اأ�سنانها يف ج�سدها وت�سحبها حتت املاء، اأمام اأعني ال�سباحني ورواد 

ال�ساطئ.
الباكر  ال�سباح  يف  ت�سبح  عاما،   39 العمر  من  تبلغ  ام��راأة  وكانت 
ليوم عطلة، بالقرب من جمموعة من الأ�سخا�س، عندما �سمعوا 
اأن �سحبتها �سمكة  امل��اء، بعد  اأن تختفي حتت  �سراخها فجاأة قبل 

قر�س بي�ساء كبرة.
وبالرغم من اأن املراأة مل تكن ت�سبح يف مياه عميقة، فاإن ال�سمكة 
ال�سباحني،  اإىل  للو�سول  ال�سحلة  املنطقة  اقرتبت من  املفرت�سة 
الوطني  امل��ع��ه��د  ا���س��ت��دع��اء  ومت  العميقة.  املنطقة  اإىل  ع���ادت  ث��م 
���س��ادت ح��ال��ة م��ن الهلع وال�����س��راخ بني  ال��ب��ح��ري، بينما  ل��الإن��ق��اذ 
"�سنرتال  اإخ��الء املياه يف �ساطئ  ال�سباحني وراكبي الأم��واج. ومت 
بيت�س"، بخليج بليتينبرغ يف جنوب اإفريقيا، قبل ال�ساعة الثامنة 

�سباحا.
اإنقاذ للبحث عن امل��راأة، التي ُعرث ب�سرعة على  ومت اإط��الق قارب 

جثتها ملطخة بالدماء على بعد حوايل 50 قدما من ال�ساطئ.
اخلليج،  منطقة  ال�ساطئ،  على  ت�سرف  التي  بيتو  بلدية  واأغلقت 
ومطالبتهم  النا�س  لتحذير  متطوعني  وعًينت  لفتات  ون�سبت 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  ح�سب  امل���اء،  ع��ن  بعيدا  بالبقاء 

الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يكت�شف خلاًل يف �شراف اآيل فيح�شل على مليون دولر
عا�س نادل بريطاين حياة الأثرياء عندما ح�سل عن طريق ال�سدفة على اأكرث من مليون دولر من جهاز ال�سراف 
الآيل. وكان النادل دان �سوندرز يف اخلارج يحت�سي ال�سراب يف م�سقط راأ�سه واجناراتا، اأ�سرتاليا، وعندما توجهى 
اإىل ال�سراف الآيل، اكت�سف خلاًل يف اجلهاز، واأدرك اأنه كان ق��ادراً على حتويل اأم��وال غر حمدودة بني ح�سابات 

التوفر والئتمان اخلا�سة به.
وحاول دان نقل 200 دولر اأ�سرتايل، لكن جهاز ال�سراف الآيل اأعطى ر�سالة خطاأ مفادها "مت اإلغاء املعاملة"، لكنه 
حاول �سحب الأموال على اأي حال وح�سل على النقود التي يحتاجها. ويف البداية مل يفكر كثراً يف الأمر، لكن يف 
وقت لحق من تلك الليلة كان ي�سر اإىل املنزل ماراً بنف�س ماكينة ال�سراف الآيل، فحاول من جديد مراراً وتكراراً، 

وانتهى به الأمر بح�سوله على 1300 دولر نقداً.
وطوال الوقت، كانت ماكينة ال�سراف الآيل تعطي اإ�سعاراً يقول "مت اإلغاء املعاملة" - ومع ذلك فاإن الأموال تخرج 
على اأي حال دون خ�سم اأي �سيء من ح�سابه امل�سريف. ويف �سباح اليوم التايل، ات�سل هاتفياً بالبنك الذي يتعامل 

معه وبدا اأنه ل يوجد �سيء خلل يف ح�سابه.
وبني ال�ساعة 1 و 3 �سباحاً، يتم ف�سل اأجهزة ال�سراف الآيل عن �سبكة البنك، وهذا ما �سمح لدان باحل�سول على 
اأموال غر حمدودة عن طريق التحويل بني ح�سابيه، وا�ستمر هذا الأمر يف اليام التالية، حيث حتول الأمر اإىل 

اإدمان لديه.
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يح�شل على طعام جماين لعام لتناوله وجبات كنتاكي يف 50 دولة
منحت �سل�سلة مطاعم »كي اإف �سي« رجاًل بريطانياً من اأ�سل هندي، احلق 
يف تناول وجبات �سريعة جمانية ملدة عام بعدما ثبت باأنه تناول الطعام يف 

مطاعمها يف اأكرث من 50 دولة خمتلفة.
وقع كاملي�س مي�سرتي “37 عاماً” من واتفورد، يف ح�سب �سل�سلة مطاعم 
12 عاماً. ومنذ ذلك  كان عمره  ال�سريعة عندما  �سي” للوجبات  اإف  “كي 
تقدمها  اأف�سل وجبات  لتذوق  العامل  بلدان  الكثر من  اإىل  �سافر  احلني، 
هذه ال�سل�سلة ال�سهرة. وقد زار مي�سرتي مطاعم “كي اإف �سي” يف اأكرث 
من 50 دولة خمتلفة، مبا يف ذلك اأماكن بعيدة مثل ريكيافيك يف اأي�سلندا 
وتالني يف اإ�ستونيا ومين�سك يف بيالرو�سيا. واأدت جهود الرجل اإىل ح�سوله 
على لقب املعجب الأول بوجبات “كي اإف �سي” يف العامل يف عام 2020، ومت 

منحه احلق يف تناول وجبات كنتاكي جمانية ملدة عام كامل.
وقال مي�سرتي، اإنه طاملا كان �سغوفاً بال�سفر وكان ي�سافر لتجربة ثقافات 
جديدة عن ثقافته الربيطانية الهندية، وهذا ما مكنه من تناول الطعام 

يف الكثر من مطاعم �سل�سلة “كي اإف �سي”.
ورداً على �سوؤال حول الدولة التي لديها اأف�سل دجاج كنتاكي، قال كاملي�س: 
"كوالملبور لديها بالتاأكيد القائمة الأكرث اإثارة لالهتمام. اأنا اأحب الطعام 

احلار وكان لديهم الكثر من اخليارات احلارة”.

ما�شة وردية عمالقة بـ35 مليون دولر
حجر  وه��ي  عمالقة،  وردي��ة  ما�سة  اأن  الثنني  اأم�س  كري�ستيز   دار  اأعلنت 
وقد  الثاين-نوفمرب،  ت�سرين  يف  بجنيف  م��زاد  يف  �سُتعر�س  للغاية،  ن��ادر 
ت�سل قيمتها اإىل 35 مليون دولر. هذه اجلوهرة التي يزيد وزنها عن 18 
اإجا�سة من هذه اجل��ودة ُتطرح  اأك��رب ما�سة وردي��ة على �سكل  قراًطا هي 

للبيع يف املزاد على الإطالق، بح�سب دار كري�ستيز.
الثاين- ت�سرين   8 يف  م��رة  لأول  ب��امل��زاد  �ستباع  التي  املا�سة  قيمة  وُق���درت 

نوفمرب، ب�سعر يراوح بني 25 و35 مليون دولر.
وُو�سعت املا�سة على خامت، ويحيط بها من اجلانبني ما�سة بي�ساء كبرة. 
وتزن هذه املا�سة 18،18 قراًطا بال�سبط، وهو رقم يحمل دللت اإيجابية 
بح�سب كري�ستيز. وقالت اخلبرة يف دار كري�ستيز اأجنيال بردين لوكالة 
فران�س بر�س اإن "وزنها املالئم البالغ 18،18 قراطا )...( يجلب يف الواقع 

حظا �سعيدا للمالك اجلديد".
وردية،  ما�سة  على  ال��ع��ث��ور  ج���داً  ال��ن��ادر  م��ن  جميل،  حجر  "اإنه  واأ���س��اف��ت 
ما�سة وردية فاحتة، بهذا احلجم، ول اأعرف اأين ميكن اإيجاد ما�سة اأخرى 
م�سابهة".  يف العام 2018، باعت كري�ستيز ما�سة وردية مذهلة عيار 18،96 
قراًطا، "بينك ليغا�سي"، يف مقابل اأكرث من 50 مليون فرنك �سوي�سري، 
للقراط حلجر  قيا�سي  �سعر  وهو  الوقت،  ذلك  دولر يف  مليون   49،9 اأو 

ريهانا تعود اإىل امل�شرح 
خالل مباراة �شوبربول 
فنياً  عر�ساً  ريهانا  النجمة  تقّدم 
خالل ا�سرتاحة ما بني ال�سوطني 
كرة  لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
)�سوبربول(  الأم���رك���ي���ة  ال���ق���دم 
امل��ق��ب��ل، على  ���س��ب��اط-ف��رباي��ر  يف 
ميوزيك"،  "اآبل  �سركة  اأعلنت  ما 
العر�س  ل��ه��ذا  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���راع���ي 
كا�سحة  بجماهرية  يحظى  الذي 

وتاأثر مايل هائل.
وكتبت "اآبل ميوزيك" على تويرت 
يف  امل�سرح"  على  �ستكون  "ريهانا 
يف   2023 ����س���ب���اط-ف���رباي���ر   12
اأري��زون��ا خالل  غلينديل يف ولي��ة 
امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة كرة 
الأكرث  احل��دث  الأمركية،  القدم 
ا�ستقطاباً للم�ساهدين يف الوليات 

املتحدة.
ن�سرتها  ���س��ورة  و���س��ارك احل�����س��اب 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
ال���ن���ج���م���ة ����س���اح���ب���ة ال���ك���ث���ر من 
بينها  ال�����������س�����ارب�����ة  الأغ������ن������ي������ات 
ُتظهر  و"داميندز"،  "اأمربيال" 
كرة  وحتمل  بالو�سم  مزينة  يدها 
القدم  ك��رة  ريا�سة  يف  م�ستخدمة 

الأمركية.

�شارع الفراهيدي.. متنف�س 
ثقايف ل�شكان الب�شرة

الفراهيدي يف حمافظة  �سارع  ي�سهد 
الب�سرة العراقية، اإقبال متزايدا من 
اأجرت  اأن  بعد  ال���ق���راءة،  حمبي  قبل 
املحافظة حت�سينات يف بنيته التحتية، 
الثقافية  للفعاليات  من�سات  واأقامت 
مدينة  ق��ل��ب  ويف  ال�������س���ك���ان.  جت����ذب 
"الفراهيدي"  �سارع  اأ�سبح  الب�سرة، 
متنف�سا ثقافيا ملحبي القراءة والفنون 
رواده  يعي�س  اإذ  توجهاتهم،  مبختلف 
اأقدامهم  تطاأ  اأن  ف��ور  ف��ري��دة  اأج���واء 
املكان، حيث حتا�سرهم اأك�ساك الكتب 
فيما  الطريق،  جانبي  على  اخل�سبية 
والأر�سفة  الإن�������ارة  اأع���م���دة  ت�����س��ف��ي 
على  مم��ي��زة  جمالية  مل�سة  احل��دي��ث��ة 
العراقية،  الباحثة  وق��ال��ت  املنطقة. 
اإ�سراء طه: "هذه الإج��راءات، خا�سة 
اإ�سافة  املتعلقة بالبنية التحتية، تعد 
ُولدت  اأن��ه��ا  خ��ا���س��ة  ل��ل�����س��ارع،  جميلة 
وب��ع��د منا�سدات".  امل��ع��ان��اة  رح��م  م��ن 
وعلى مدى �سنوات، عانى هذا ال�سارع 
التاريخي من الإهمال، قبل اأن ت�سرع 
ال�سلطات يف خطة لتطويره، ا�ستجابة 
وكللت  الثقافية.  املنظمات  ملنا�سدات 
التطوير  ذل����ك  ال��ب�����س��رة  حم��اف��ظ��ة 
يف  التح�سينات  م��ن  مب��زي��د  م���وؤخ���را، 
وب��اإن�����س��اء من�سات  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
والأم�سيات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  حت��ت�����س��ن 
قال  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف  ال�����س��ع��ري��ة. 
ال�سارع،  على  الإ���س��راف  جلنة  رئي�س 
ال�سارع  تزويد  "مت  ال�ساحي:  �سفاء 
ب��ع��دد م���ن الأك�������س���اك، وحت���دي���دا 14 
ثقافيا،  ملتقى  الآن  لي�سبح  م��ن��ه��ا، 
التفا�سيل  بع�س  اإ���س��اف��ة  مت��ت  ك��م��ا 
عليه، مثل الإنارة بالطاقة ال�سم�سية 
وغرها  �سعرية،  ومن�سة  والكرا�سي، 

من التفا�سيل".

مهرجان الأردن الدويل 
لالأفالم يكمل عقده الأول 
العا�سرة  ال����دورة  الأرب���ع���اء  غ���داً  تنطلق 
ل����الأف����الم  ال��������دويل  الأردن  مل���ه���رج���ان 
15 ف��ي��ل��م��ا ق�������س���را داخ����ل  مب�������س���ارك���ة 
باقة  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال��ر���س��م��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ة 
خارج  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  الأف����الم  م��ن 
برتا"  "جوائز  على  وتتناف�س  املناف�سة. 
اأفالم من الأردن وتون�س واملغرب وم�سر 
وفرن�سا  وك��ن��دا  واملك�سيك  واأفغان�ستان 
واأوكرانيا  وب��ول��ن��دا  واإ�سبانيا  واإيطاليا 
ويفتتح  اأوزب��اك�����س��ت��ان.  وال�سني  ورو�سيا 
الفيلم الأردين )الدفينة( للمخرج رائد 
الفيلم  يليه  الأول  اليوم  عرو�س  ع��وده 
امل�سري )خط يف دائرة( للمخرج حم�سن 
عبد الغني. يراأ�س جلنة التحكيم املخرج 
امل�سري خري ب�سارة وت�سم يف ع�سويتها 
كل من علي الربيعات عميد كلية الفنون 
ال����رم����وك، وكاتب  ب��ج��ام��ع��ة  اجل��م��ي��ل��ة 

ال�سيناريو واملخرج عامر غرايبة.

تتربع بجزء من كبدها لإنقاذ ابن �شديقتها
�سديقتها  اب��ن  ح��ي��اة  ب��اإن��ق��اذ  بريطانية  �سيدة  �ساهمت 
التربع  ق���ررت  اأن  بعد  ع�سال  مب��ر���س  امل�ساب  ال�سغر 
ل��وري��ن بيكيت  ل���ه. وع��ن��دم��ا ات�سلت  ك��ب��ده��ا  ب��ج��زء م��ن 
كتف  اإىل  حتتاج  كانت  تايلور  كايلي  املف�سلة  ب�سديقتها 
لتبكي عليه و�سخ�س مقرب ليوا�سيها، لكنها وجدت عند 
تقدم  اأن  ق��ررت  حيث  بكثر،  ذل��ك  من  اأكثر  �سديقتها 

امل�ساعدة من خالل التربع بجزء من كبدها.
وتقدم حوايل 200 من الغرباء، مبا يف ذلك اأفراد الأ�سرة 
13 عاماً،  البالغ من العمر  والأ�سدقاء وابن عم لورين 
كانوا على ا�ستعداد للتربع بجزء من اأكبادهم، ومع ذلك 
الذي  تومي  ال�سغر  للطفل  مطابقاً  منهم  اأي  يكن  مل 
كان يعاين من ا�سطراب نادر، وكان على و�سك املوت ما 
مل يح�سل على كبد جديد، وهنا تقدمت كايلي وحل�سن 
 25" ل��وري��ن  قالت  و  للتربع.  منا�سبة  اأن��ه��ا  تبني  احل��ظ 
"عندما  العمل  يف  ك��ايل  ب�سديقتها  التقت  التي  عاماً" 
اكت�سفت اأنها املر�سحة الوحيدة املنا�سبة، عرفت اأنها من 
مل  فيها،  عرفتها  التي  ال�سنوات  كل  تكون،  اأن  املفرت�س 

تكن اأنانية ومل تكن تف�سل نف�سها على الآخرين".

تتفاجاأ بجدران حمامها تنزف دمًا
اإىل  اإح��دى م�ستخدمات تيك توك عندما دخلت  �سدمت 
احلمام يف ال�سباح لتجد اجلدران تقطر دماً دون اأن تعرف 
م�ست�سارة  وه��ي  ت�سيد�سرت،  ليك�سي  واع��ت��ق��دت  م�����س��دره. 
اأن  جامعية من كاليفورنيا بالوليات املتحدة، يف البداية 
ومع  الفو�سوي،  �سقيقها  �سببها  الغريبة  احل��م��راء  امل��ادة 
ذلك، اأ�سبحت ليك�سي اأكرث ت�سككاً عندما ا�ستمر ظهورها 
يف �سباح اليوم التايل، وقد ت�ساعف حجم البقعة املخيفة 
وكان اجلدار وكاأنه ينزف دماً بالفعل. و قررت امل�ست�سارة 
اإج����راء  م���ن خ���الل  بنف�سها  امل���رع���ب  ال��ل��غ��ز  ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
اإىل  اأي�ساً  وحتدثت  املنزل،  يف  العفن  اختبارات  جمموعة 
اأكرث  مع  نتائجها  مل�ساركة  اإن�ستغرام  اإىل  وانتقلت  �سباك، 
الجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  من�سة  على  متابع  األ���ف   80 م��ن 
وح�����س��ل مقطع ف��ي��دي��و واح���د ع��ن اجل����دار ال���ن���ازف على 
اأكرث من 6.2 مليون م�ساهدة على �سفحتها. ويف مقطع 
معدنية  قطع  وج��ود  لحظت  اأنها  ليك�سي  اأو�سحت  اآخ��ر، 
"الدم  من  املزيد  مع  اجل��دار  على  اخل��زان��ة  مع  متداخلة 
اإىل جوهر هذا  الو�سول  اأجل  الزاوية. ومن  املتخرث" يف 
اللغز، ا�ستخدمت ليك�سي و�سقيقها الزردية لتق�سر املعدن، 
عندما اكت�سفا اأن املادة تاأتي من داخل املعدن. واأخراً، مت 
كانت  احلمراء  امل��ادة  اأن  ليك�سي  اكت�سف  عندما  اللغز  حل 

ناجتة عن ال�سداأ، بح�سب موقع لد بايبل.

ع�شرينية ت�شع 4 توائم
يف  قي�سرية،  بعملية  ت��وائ��م   4 ع�سرينية  �سيدة  اأجن��ب��ت 
اإحدى العيادات اخلا�سة مبدينة اجلديدة، و�سط املغرب، 

حتت اإ�سراف طاقم طبي متخ�س�س.
وو�سعت الأم، وهي يف منت�سف الع�سرينيات ويف اأول ولدة 
لها، 4 توائم، 3 ذك��ور واأنثى، يف حالة ن��ادرة احل��دوث يف 
على  امل�سرف  الطبي  الطاقم  واأو���س��ح  املغربية.  اململكة 
ول  بخر  والر�سع  ل��الأم  ال�سحية  "احلالة  اأن  العملية، 
تدعو للقلق"، بعد اأن ح�سلوا على الرعاية الالزمة التي 

تقدم يف مثل هذه احلالت.

حجر ر�شيد.. الن�شب الذي فك رموز احل�شارة امل�شرية القدمية
يف ال�سابع والع�سرين من �سبتمرب من كل عام حتتفل 
ر�سيد،  حجر  رم���وز  لفك  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  م�سر 
ي��د جندي  1799 ع��ل��ى  اك��ت�����س��اف��ه يف ع���ام  وال����ذي مت 
بو�سار" خالل حملة  فران�سواه  "بير  يدعى  فرن�سي 
العامل  متكن  وقد  م�سر.  على  بونابرت"  "نابليون 
تف�سر  من  �سامبليون"  فران�سواه  "جيان  الفرن�سي 
بالن�س  بعد م�ساهاتها  املنقو�سة على احلجر  اللغات 
ال��ي��ون��اين ون�����س��و���س ه��روغ��ل��ي��ف��ي��ة اأخ�����رى، م��ا فتح 
اآف��اق��ا ج��دي��دة يف م��ع��رف��ة ال��ت��اري��خ امل�����س��ري القدمي. 
للدرا�سات  امل�سرية  اجلمعية  وع�سو  امل��وؤرخ  ويو�سح  
يف  اكت�سف  ر�سيد  حجر  اأن  ال�سماع  ب�سام  التاريخية 
"قايتباي" مبدينة ر�سيد، وقد  قلعة اململوك احلاكم 
القوات  ِق��ب��ل  م��ن  وجت��ه��ز  حُت�سر  القلعة  ه��ذه  ك��ان��ت 
الفرن�سية الغازية بقيادة اجلرنال "مينو" لال�ستعانة 
بها يف حروبها �سد الإجنليز، وكان املُ�سرف على عمل 
"بير  ا���س��م��ه  م��ه��ن��د���س  ���س��اب��ط  للقلعة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
فرقته  اأف���راد  اأح���د  اكت�سف  وق��د  بو�سار"،  ف��ران�����س��واه 
"�سامبليون" فك  ال��ع��امل  اأن  اإىل  لفتا  احل��ج��ر،  ه��ذا 
لها  ُم�ستن�سخ  م��ن  احلجرية"  ر���س��ي��د  "لوحة  رم���وز 

ترجمة  وقدم  الأ�سلية،  اللوحة احلجرية  ولي�س من 
وفك الرموز عام 1822. ويطالب ال�سماع يف حديثه 
اإىل  ر���س��ي��د  ح��ج��ر  ا���س��م  بتغير  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز  ل�سكاي 
احلجر  اأن  اإىل  ذلك  عازيا  احلجرية"،  ر�سيد  "لوحة 
عليه  نق�ست  ف����اإذا  امل��ح��اج��ر،  م��ن  تقتطعه  ال���ذى  ه��و 
اللوحة منحوتة من  اأن  كتابة ي�سبح لوحة، مو�سحا 
"غرانوديورايت"، وهو عبارة عن حجر  حجر ي�سمى 
�سلد ي�سبه اجلرانيت ولكنه يغلب عليه اللون رمادي 
يتخلله عروق من اللون الوردي. وي�سيف ال�سماع يف 
حديثه ملوقع �سكاي نيوز عربية اأن ن�س "لوحة ر�سيد 
احلجرية" يرجع اإىل زمن احلاكم اليوناين "بطوملي�س 
اخلام�س"، وهو عبارة عن بيان ومر�سوم ديني �سيا�سي 
يوؤكد ديانة ملكية موهوبة من جمل�س الكهنة للحاكم 
اأول احتفال للذكرى الأوىل  "بطوملي�س اخلام�س" يف 
"بطوملي�س" يبلغ  ك��ان  الحتفال  ه��ذا  وف��ى  لتتويجه، 
من  حكمة  ف��رتة  ا�ستمرت  وق��د  ع���ام،   13 العمر  م��ن 
اأن هذه اللوحة  185 ق.م، م�سيفا  204 اإىل عام  عام 
و32  الهروغليفية  باللغة  �سطرا   14 على  حتتوي 

�سطرا باللغة الدميوقراطية و54 �سطر باليونانية.

جورين �سموليت خالل ح�سورها العر�ض االأول لـ نتفليك�ض Lou يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

بعد زيارتها لباك�شتان...
هذا ما قالته اأجنلينا جويل

ل�سوؤون  املتحدة  ل���الأمم  ال�سامية  املفو�سية  متثل  ال��ت��ي  ج��ويل  اأجنيلينا  اأك���دت 
خطورة  م��دى  ح��ول  للعامل  اإي��ق��اظ  �سرخة  الفي�سانات  ك��ارث��ة  اأن  ال��الج��ئ��ني، 

التغرات املناخية.
م�سرة ان قلبها مع �سعب باك�ستان يف هذا الوقت ال�سعب.

الفي�سان  يعترب  اإذ  الفي�سانات،  �سحايا  للقاء  باك�ستان  زارت  قد  ج��ويل  وكانت 
الأخر الأكرث تدمًرا يف تاريخ البالد.

وكانت الفي�سانات الناجمة عن الأمطار املو�سمية غر امل�سبوقة وذوبان الأنهار 
اجلليدية يف املناطق اجلبلية ال�سمالية الباك�ستانية قد اجتاحت باك�ستان وغمرت 
ا، ا�سافة اىل جرف  1500 �سخ�سً اأرا�سي البالد مما اأودى بحياة اأكرث من  ثلث 

املنازل والطرق وال�سكك احلديدية واملا�سية واحليوانات واملحا�سيل.


