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مطلع نوفمرب.. �شيخ الأزهر 
والبابا فرن�شي�س يف البحرين

•• املنامة-وكاالت:

بدعوة من عاهل �لبحرين، �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، �سيزور 
�سيخ �لأزهر رئي�س جمل�س حكماء �مل�سلمني، �أحمد �لطيب، �لبحرين 
�لفاتيكان  بابا  فرن�سي�س  �لبابا  ي��زوره��ا  كما  �ملقبل،  نوفمرب  مطلع 

�سمن فعاليات ملتقى �لبحرين للحو�ر.
و�سيتوجه �لإمام �لأكرب �أحمد �لطيب �إىل مملكة �لبحرين، يف �لثالث 

من نوفمرب �ملقبل، يف زيارة ر�سمية للبالد ت�ستمر عدة �أيام.
�لبحرين  ملتقى  فعاليات  يف  �لأزه���ر  �سيخ  ي�سارك  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�أجل  و�ل��غ��رب م��ن  �ل�سرق  ع��ن��و�ن ح��و�ر  �ل��ذي ينعقد حت��ت  للحو�ر، 
�لتعاي�س �لإن�ساين برعاية وح�سور ملك �لبحرين، وم�ساركة �لبابا 

فرن�سي�س، بابا �لكني�سة �لكاثوليكية، وعدد من رموز وقادة �لأديان.

تعز.. مقتل واإ�شابة 74 مدنيًا بنريان احلوثيني منذ بدء الهدنة
•• تعز-وكاالت:

�لع�سر�ت  و�إ�سابة  مقتل  عن  �لأرب��ع��اء،  �أم�س  حقوقية،  منظمة  ك�سفت 
من �ملدنيني يف مدينة تعز �ملحا�سرة بر�سا�س ميلي�سيا �حلوثي، وذلك 
منذ بدء �سريان �لهدنة �لإن�سانية �لتي ترعاها �لأمم �ملتحدة باليمن يف 
�أبريل �ملا�سي. و�أفادت منظمة �سام للحقوق و�حلريات يف تقرير لها �أنها 
ر�سدت 80 حالة �نتهاك حلقوق �لإن�سان �رتكبتها جماعة �حلوثي بحق 
�ملدنيني يف حمافظة تعز منذ بدء �سريان �لهدنة برعاية �لأمم �ملتحدة 

يف �لثاين من �أبريل �ملا�سي.
مقتل  وثقت  �أنها  �له�سة  �لهدنة  بعنو�ن  تقرير  يف  �ملنظمة  و�أو�سحت 
�لق�سف  عمليات  ج����ّر�ء  ون�����س��اء،  �أط��ف��ال  بينهم  م��دن��ي��اً،   74 و�إ���س��اب��ة 
و�لعبو�ت  �لأل��غ��ام  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�لقن�س،  �مل�سري  و�ل��ط��ري�ن  باملدفعية 

�لنا�سفة �لتي زرعتها جماعة �حلوثي يف مناطق متفرقة.
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رئي�س دونيت�سك �لنف�سالية )يف �لو�سط( بجو�ر م�سوؤولني رو�س خالل موؤمتر حول نتائج �ل�ستفتاء على �لن�سمام لرو�سيا 

رجل ي�سري يف هافانا مع مرور �إع�سار )�إيان( �لقوي. )� ف ب(

االإمارات وعمان ت�ؤكدان على التن�سيق امل�سرتك مبا يدعم االأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل

رئي�س الدولة و�شلطان عمان يعقدان لقاء اأخويا حول تعزيز العالقات التاريخية بني البلدين 
•• م�سقط -وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  عقد 
�سلطان  ط��ارق  بن  هيثم  �ل�سلطان  �ساحب �جلاللة  و�أخ��وه  �هلل  حفظه 
عمان �ل�سقيقة، لقاء �أخوياً يف ق�سر �لعلم �لعامر .. جرى خالله تبادل 
�لأحاديث �لودية �لتي تعرب عما يجمع قيادتي �لبلدين �ل�سقيقني من 

و�سائج ورو�بط قوية.
�لتي  �ملتجذرة  �لتاريخية  �لعالقات  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  بحث  كما 
 .. بينهما  �لعالقات  ج��و�ن��ب  وخمتلف  �ل�سقيقني  �لبلدين  ب��ني  تربط 
دفعها  �إىل  و�لتطلع  �لعالقات  تنمية هذه  على  �ملتبادل  و�أك��د� �حلر�س 
�إىل �لأم��ام على �ل��دو�م مبا يعود بالنفع و�خلري و�لنماء على �سعبيهما 

�ل�سقيقني.
من جهة �أخرى ز�ر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل �أم�س �ملتحف �لوطني �لعماين يف �لعا�سمة م�سقط .. 

وذلك يف �إطار �لزيارة �لتي يقوم بها �سموه �إىل �سلطنة عمان �ل�سقيقة.
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  ز�ر �ساحب  كما 
�إطار  يف  وذلك   .. �لعمانية  �ل�سلطانية  �لأوبر�  د�ر  �هلل" �م�س  "حفظه 

زيارة �سموه �إىل �سلطنة عمان �ل�سقيقة.
�ىل ذلك �أكدت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلطنة عمان �إر�دتهما 
على  و�لعمل  �لثنائية،  �ل��ع��الق��ات  ج��و�ن��ب  خمتلف  لتطوير  �لر��سخة 
تن�سيق مو�قف �لبلدين �ل�سقيقني مبا يخدم م�ساحلهما ويدعم �لأمن 

و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
�ل�سمو  �ساحب  زي���ارة  ختام  يف  �سدر  م�سرتك  بيان  يف  �ل��ب��ل��د�ن  و�أ���س��اد 
�إىل �سلطنة  �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�لعلمية  �مل��ج��الت  يف  وتن�سيق  ت��ع��اون  م��ن  حتقق  مب��ا  �ل�سقيقة،  ع��م��ان 
و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لأمنية و�لثقافية مبا يعود باملنافع �ملتبادلة 

رئي�س �لدولة خالل لقائه �لأخوي مع �سلطان عمان �ل�سقيقة     )و�م(للبلدين �ل�سقيقني.          )�لتفا�سيل �س2(           

ال�اليات املتحدة تطلب من م�اطنيها مغادرة االأرا�سي الرو�سية ف�را

لوغان�شك وخري�شون وزابوريجيا تطلب �شمها ر�شميا اإىل رو�شيا
مقتل 7 بق�شف اإيراين ل�شمال العراق

كوريا ال�شمالية تطلق �شاروخني بال�شتيني 
�شيول  اىل  هاري�س  كامال  زي��ارة  قبل 

•• �سيول-اأ ف ب:

�أطلقت كوريا �ل�سمالية �ساروخني 
بال�ستيني ق�سريي �ملدى كما �أعلن 
�جلي�س �لكوري �جلنوبي �لأربعاء 
بعد �أيام على جتربة �سابقة وقبيل 
�لأمريكي  �لرئي�س  لنائبة  زي���ارة 

كامال هاري�س لكوريا �جلنوبية.
جتارب  �سل�سلة  �سمن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�ل�سمالية  كوريا  �أجرتها  ع�سكرية 
هذه �ل�سنة وبعد حتذير�ت وكالت 
�جلنوبية  �لكورية  �ل�ستخبار�ت 
�لتي توقعت جتربة نووية قريبة 

تقوم بها بيونغ يانغ.
�ل��ك��وري �جلنوبي  و�أع��ل��ن �جلي�س 
بال�ستيني  ���س��اروخ��ني  ر���س��د  �أن���ه 
ق�سريي �ملدى �أطلقا من منطقة 

�سونان يف بيونغ يانغ.
�جليو�س  �أرك���ان  هيئة  و�أو���س��ح��ت 
بيان  يف  �جل����ن����وب����ي����ة  �ل�����ك�����وري�����ة 
عرب�  �ل�����س��اروخ��ني  �أن  �لأرب����ع����اء 
حو�ىل 360 كلم على �رتفاع 30 
6 م�سيفة �ن  كلم وب�سرعة ما�س 
تفا�سيل عمليتي �لطالق هذه ل 

تز�ل قيد �لتحليل.

ل�ال اأو ب�ل�س�نارو اأو .. �سريو غ�ميز:
الربازيل: رجل ثالث قد يخلط اأوراق اللعبة!

•• الفجر -خرية ال�سيباين

يخ�سى �أن�سار لول من �أن يوؤدي وجود مر�سح ي�سار �لو�سط هذ� �إىل 
حرمان �لرئي�س �ل�سابق من �لفوز على بول�سونارو يف �جلولة �لأوىل 
يف 2 �أكتوبر. �أحدهم، جايري بول�سونارو، قد يكون جمنونا، جمرما، 
�سمح لفريو�س كوفيد 19- �لقاتل بالنت�سار. �لآخر، لول د� �سيلفا، 
تعبري عن �ل�سعبوية �لفا�سدة يف �أمريكا �جلنوبية. و�سيكون مفهوما 

�أن �سريو غوميز �ملندفع، لي�س جت�سيًد� حقيقيا للرب�زيلي �لودي.
 2 يف  �لرئا�سية  �لنتخابات  من  �لأوىل  �جلولة  يف  �لثالث  �لرجل 
�أكتوبر، زعيم حزب �لعمل �لدميقر�طي، يقدم نف�سه على �أنه �ملر�سح 
و�حلوكمة  �لريعي  لالقت�ساد  منوذج  �أي  للنظام،  �ملعار�س  �لوحيد 
�ل�سيا�سية �لقائمة على �لف�ساد. لول �لوفر حظا وحليفه �ل�سابق، 
وبول�سونارو �ملنتهية وليته، هما من وجهة نظره من رجال �لو�سع 

�لقائم. )�لتفا�سيل �س13(

•• عوا�سم-وكاالت:

�ن�������س���م���ت ����س���ل���ط���ات ز�ب���وري���ج���ي���ا 
لئحة  �ىل  �لأرب��ع��اء  �لنف�سالية 
ر�سميا  �مل��ن��ط��ق��ة  ب�سم  �مل��ط��ال��ب��ني 
�إىل رو�سيا. وكان حاكم لوغان�سك 
�ملو�يل لرو�سيا، طلب يف وقت �سابق 
�أم�����س م��ن �ل��رئ��ي�����س �لرو�سي  م��ن 
�ملنطقة  ���س��م  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري 
ر�سميا، كما طلب حاكم خري�سون 
من �لرئي�س �لرو�سي ر�سميا ب�سم 

�ملنطقة �إىل رو�سيا.
�ملو�يل  �لنف�سايل  �لزعيم  وق��ال 
يف  با�سيت�سنيك،  ليونيد  لرو�سيا، 
عزيزي  تليغر�م:  على  ُن�سر  ن�س 
فالدميريوفيت�س..  ف���الدمي���ري 
م�ساألة  يف  �ل��ن��ظ��ر  م��ن��ك  �أط���ل���ب 
لوغان�سك  ج��م��ه��وري��ة  �ن�����س��م��ام 
�ل�����س��ع��ب��ي��ة �إىل رو���س��ي��ا ك��ع�����س��و يف 
رو���س��ي��ا �لحت���ادي���ة، ووج���ه ر�سالة 
�سالدو  ف���الدمي���ري  �إىل  مم��اث��ل��ة 
�لحتالل  �إد�رة  ي����رت�أ�����س  �ل�����ذي 
جنوب  يف  �مل��ح��ت��ل��ة  خ���ري����س���ون  يف 

�أوكر�نيا.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تخطط  وبينما 
لإ�سد�ر قر�ر بالأمم �ملتحدة يدين 
رو�سيا  �أجرتها  �لتي  �ل�ستفتاء�ت 
�أعلنت  �أوك���ر�ن���ي���ة،  �أر��������سٍ  ل�����س��م 

•• بغداد-وكاالت:

�ملتحّدث  عن  �سادر  بيان  يف  �لعر�قية  �خلارجية  �أعلنت 
با�سمها �لأربعاء �أن بغد�د تعتزم ��ستدعاء �ل�سفري �لإير�ين 
��ستهدف  ق�سف  على  �لح��ت��ج��اج  ع��ن  تعبري�ً  �ل��ع��ر�ق  يف 

مناطق عدة يف �إقليم كرد�ستان يف �سمال �لبالد.
يف  �لي���ر�ين  �ل�سفري  ��ستدعاء  �سيتم  �أن���ه  �لبيان  و�أورد 
�سديدة  �ح��ت��ج��اج  م��ذك��رة  لت�سليمه  ع��اج��ل  ب�سكل  ب��غ��د�د 
�إىل  �أّدت  �لتي  �مل�ستمرة  �لق�سف  عمليات  ج��ّر�ء  �للهجة 
وفق  بجروح  �آخرين   28 و�إ�سابة  �أ�سخا�س  �سبعة  مقتل 

ح�سيلة وز�رة �ل�سحة يف حكومة �إقليم كرد�ستان.
�لق�سف  �سحايا  �رت��ف��اع  �أع��ل��ن��ت  �سحية  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 

وق���ال م�����س��وؤول��ون �أم��ريك��ي��ون يوم 
�أي�سا  و��سنطن جتهز  �إن  �لثالثاء 
على  �لعقوبات  من  جديدة  جولة 
لالأر��سي  �سمها  حالة  يف  رو�سيا 
حزمة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لأوك���ر�ن���ي���ة، 
دولر  مليار   1.1 بقيمة  �أ�سلحة 
لكييف �سيتم �لإعالن عنها قريبا.

�ل���������س����ف����ارة  ط����ل����ب����ت  ذل����������ك،  �إىل 
�لأمريكية يف مو�سكو من �لرعايا 
�لأم����ريك����ي����ني ع�����دم �ل�����س��ف��ر �إىل 
رو����س���ي���ا، وم����ن �مل��ت��و�ج��دي��ن فيها 

�ملغادرة فور�.
�لأمريكية-  �ل���ع���الق���ات  وت������ردت 
�ل���رو����س���ي���ة لأ�����س����و�أ ح���الت���ه���ا بعد 
�إعالن رو�سيا عن عملية ع�سكرية 

يف �أوكر�نيا.
وو�����س���ل���ت و����س��ن��ط��ن دع����م كييف 
مو�سكو،  م���و�ج���ه���ة  يف  ع�����س��ك��ري��ا 
�أ�سلحة جديدة  حيث جتهز حزمة 
�سُيعلن  دولر،  مليار   1.1 قيمتها 

عنها قريبا.
ت�ستخدم �حلزمة  �أن  �ملتوقع  ومن 
�مل�ساعدة  م�����ب�����ادرة  م����ن  �أم���������و�ل 
خ�س�سها  �لتي  لأوكر�نيا  �لأمنية 
�لكونغر�س لل�سماح لإد�رة �لرئي�س 
جو بايدن باحل�سول على �لأ�سلحة 
خمزونات  من  بدل  �ل�سناعة  من 

�ل�سالح �لأمريكية.

�لنتيجة  ع��ن  دونيت�سك  �سلطات 
�ملو�طنني  ل���س��ت��ف��ت��اء  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
وقت  يف  رو���س��ي��ا،  �إىل  ل��الن�����س��م��ام 
�سابق �أم�س. و�أفاد مر��سل �لعربية 
و�حلدث �أن �لنتيجة �سجلت ن�سبة 
�لناخبني  �أ�سو�ت  %99.23من 
�لحتاد  �إىل  بالن�سمام  يرغبون 

�لرو�سي.
�أم���ا �مل��ق��اط��ع��ات �لأخ�����رى، بح�سب 
مقاطعة  �سجلت  ف��ق��د  م��ر����س��ل��ن��ا، 

 98.42% ن�����س��ب��ة  ل��وغ��ان�����س��ك 
يرغبون  �ل��ن��اخ��ب��ني  �أ����س���و�ت  م���ن 
فيما  رو����س���ي���ا،  �إىل  ب���الن�������س���م���ام 
ن�سبة  ز�بوريجيا  مقاطعة  �سجلت 
مقاطعة  �سجلت  بينما   ،93.1%
 87.5% ن�������س���ب���ة  خ�����ري������س�����ون 
يرغبون  �ل��ن��اخ��ب��ني  �أ����س���و�ت  م���ن 

�لن�سمام �إىل رو�سيا.
وقالت �لرئا�سة �لرتكية �إن �لرئي�س 
�أبلغ نظريه  �أردوغ���ان  رج��ب طيب 

زيلين�سكي  فولودميري  �لأوك��ر�ين 
»�أحادية  �ل���س��ت��ف��ت��اء�ت  �أن  �م�����س 
�لأوكر�نية  �مل��ن��اط��ق  يف  �جل��ان��ب« 
�ستجعل  رو����س���ي���ا  حت��ت��ل��ه��ا  �ل���ت���ي 
�أكرث  �لدبلوما�سية  �جلهود  �إحياء 
كرر  هاتفية،  مكاملة  ويف  �سعوبة. 
�أردوغ�������ان ع��ر���س��ه ل��ل��ت��و���س��ط بني 
منطقة  لإن�����س��اء  وم��و���س��ك��و  كييف 
م���ن���زوع���ة �ل�������س���الح ح����ول حمطة 

ز�بوريجيا �لنووية.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان حممد بن 
�شلمان مبنا�شبة تعيينه رئي�شا ملجل�س الوزراء

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�سلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 
�ل�سعودية  �لعربية  باململكة  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  �سعود  �آل 

�ل�سقيقة، مبنا�سبة تعيينه رئي�ساً ملجل�س �لوزر�ء.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل �لعهد رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.

�ص 08

�ص 09

�ص 19

الي�ب�ن تعفي مواطني الإم�رات من متطلب�ت ت�أ�شرية 
الدخول اإليه� حل�ملي جوازات ال�شفر الع�دية

اأخب�ر الإم�رات

ب�شبب ال�شي��شة النقدية .. التوتر بني 
اإيط�لي� واأمل�ني� ... اأكرب تهديد لأوروب�

عربي ودويل

مي�شي »املري�ص« يحرز ثن�ئية 
الأرجنتني يف مرمى ج�ميك�

الفجر الري��شي

بعد رف�ض ا�ستقالة احللب��سي

ق�شف �شاروخي ي�شتهدف الربملان العراقي
•• بغداد-وكاالت:

�سّوت جمل�س �لنو�ب �لعر�قي، �لأربعاء، على جتديد 
 222 مبو�فقة  �حللبو�سي،  حممد  برئي�سه  �لثقة 
با�ستقالة  ���س��وت��و�  ف��ق��ط  ن��ائ��ب��ا   13 م��ق��اب��ل  ن��ائ��ب��ا، 

�لأخري.
برئا�سة  جل�سته  �لأرب���ع���اء،  �ل���ن���و�ب،  جمل�س  وع��ق��د 
عبد�هلل،  ���س��اخ��و�ن  �ملجل�س  لرئي�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب 
و�نتخاب  �ل��ربمل��ان  رئي�س  ��ستقالة  على  للت�سويت 

�لنائب �لأول.
ويف ت���ط���ور، ���س��ق��ط 4 م�����س��اب��ني م���ن ق����و�ت �لأم����ن: 
�سابط و3 جنود، بق�سف �ساروخي ��ستهدف حميط 

�لربملان.
�ل��ع��ر�ق��ي ومنا�سري  �لأم���ن  ب��ني  م��و�ج��ه��ات  ون�سبت 
�لتيار �ل�سدري، بعد �أن حاولت قو�ت مكافحة �ل�سغب 
�إبعاد �أن�سار �لتيار �ل�سدري عن ج�سر �جلمهورية يف 

بغد�د.
�أم�س  �ل��ع��ل��ي��ا،  �مل��ح��ك��م��ة �لحت���ادي���ة  ردت  ت��ط��ور،  ويف 
نو�ب  ��ستقالة  �سحة  بعدم  �ملقدم  �لطعن  �لأرب��ع��اء، 
�لكتلة �ل�سدرية.وقال مر��سل وكالة �لأنباء �لعر�قية 
�سحة  بعدم  �مل��ق��دم  �لطعن  ردت  �ملحكمة  �إن  )و�ع(، 

الإع�شار اإيان يت�شبب يف في�شانات وانقطاع الكهرباء يف كوبا 
•• هافانا- وام:

ت�سبب �إع�سار �إيان �لذي يجتاح كوبا حاليا م�سحوبا برياح عنيفة وفي�سانات 
يف �إجالء �آلف �لأ�سخا�س من منازلهم، و�نقطاع �لكهرباء عن جميع �أنحاء 
فلوريد�  ولي��ة  باجتاه  �سمال  �لإع�سار  فيه  يتقدم  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لبالد، 
�ملدير  ج��ري�  لز�رو  ع��ن  نقال  �لكوبية  �لإع���الم  و�سائل  وذك���رت  �لأمريكية. 
�لتقني لحتاد �لكهرباء يف كوبا �أن عطال يف نظام �لكهرباء �لوطني مرتبط 
بالعا�سفة �إىل حد ما �أثر على �لبنية �لتحتية.. لفتا �إىل �أنه جاري �لعمل 
�لوليات  يف  لالأعا�سري  �لوطني  �ملركز  �أو�سح  جهته  من  �لكهرباء.  لإع��ادة 
�لثالثة،  �لفئة  من  يعد  �ل��ذي  �لإع�سار،  يف  �لرياح  هبوب  �سرعة  �أن  �ملتحدة 
جتاوزت 200 كيلومرت يف �ل�ساعة مع �قرت�به من �ل�ساحل �ل�سمايل لكوبا.

�مل�سلحة  توفر  لعدم  �ل�سدرية  �لكتلة  نو�ب  ��ستقالة 
�لعامة لدى �ملدعني.

و�أو����س���ح رئ��ي�����س �مل��ح��ك��م��ة �لحت���ادي���ة �ل��ع��ل��ي��ا جا�سم 
هناك  �أن  �لثالثاء،  خا�سة،  مقابلة  يف  عبود،  حممد 
�لكتلة  نو�ب  ��ستقالة  �أقيمت بخ�سو�س  دعاوى  عدة 
�ل�سدرية، وقد ردت بع�سها لأن طريقة �إقامتها غري 
�أخ��رى مقامة �سيتم  �سحيحة، فيما ل تز�ل دع��اوى 

�لنظر بها يف وقتها.
نو�ب  با�ستقالة  للطعن  �مل��ق��ام��ة  �ل��دع��وى  �أن  و�أك���د 
)�لتيار  �ل�ساأن  �أ�سحاب  بها  �ل�سدرية مل يقم  �لكتلة 
�ل�سدري( و�إمنا �أقيمت من �أطر�ف لي�س لها عالقة 
من �لناحية �لقانونية بهذ� �ملو�سوع"، مبيناً �أن لكل 
�لعر�قي فوق  �ل�سعب  دعوى ظروفها، لكن م�سلحة 

كل �سيء.
ويف وقت �سابق، تو�فد متظاهرون عر�قيون، �لأربعاء، 
نحو بو�بات �ملنطقة �خل�سر�ء يف بغد�د. فيما �أ�سارت 
تقارير �إىل �أن �أن�سار �لزعيم �ل�سيعي، مقتدى �ل�سدر، 
�قتحمو� جمدد�ً �ملنطقة �خل�سر�ء، �لتي ت�سم مقار 

�حلكومة يف �لعا�سمة �لعر�قية.
�أن�سار �ل�سدر وهم يلوحون بالأعالم بينما  و�سوهد 

تتجمع قو�ت �لأمن حولهم.

�لعر�ق وحتديد� يف  �لإي��ر�ين على مناطق كردية �سمال 
�أربيل و�ل�سليمانية �ىل 7 قتلى و28 جريحا، فيما �أعلنت 
م�سادر كردية �أن �حلر�س �لثوري �لإي��ر�ين جدد ق�سفه 

ل�سمال �لعر�ق بخم�سة �سو�ريخ
بوقوع ق�سف  �لأرب��ع��اء،  �لإعالمية،  روود�و  �سبكة  �أف��ادت 
�أربيل  يف  معار�سة  ك��ردي��ة  حزبية  م��ق��ر�ت  على  �إي����ر�ين 

باإقليم كرد�ستان �لعر�ق.
�لكرد�ستاين  �حل��ري��ة  ح��زب  رئي�س  ع��ن  �ل�سبكة  ونقلت 
�إن مقر�ت  قوله  بنا،  ي���زد�ن  �مل��ع��ار���س، ح�سني  �لإي���ر�ين 
�حلزب يف منطقة �سري�و� �لتابعة ملحافظة �أربيل تعر�ست 
�أن  �إىل  رئي�س �حل��زب  و�أ���س��ار  �إي���ر�ن.  لق�سف من جانب 

�لق�سف ل يز�ل م�ستمر� دون �أن يو�سح حجم �لأ�سر�ر.

متلك جميع ال�سلطات:
اإيطاليا: هذا ما ينتظر ميلوين بعد فوزها!

•• الفجر -خرية ال�سيباين

بو�بات  �مل��ت��ط��رف يعرب  �ليمني  �أخ���رى  �أوروب���ي���ة  دول���ة  ت��رى  �ل�����س��وي��د،  بعد 
يف  ديتاليا  فر�تيلي  وحزبها  ميلوين  جيورجيا  ف��ازت  �إيطاليا،  يف  �ل�سلطة. 
�لنتخابات �لت�سريعية يوم �لأحد. وبح�سب �لإح�ساء �جلزئي، �لإثنني، فقد 
�لر�بطة  �لأ���س��و�ت. ومع حلفائها يف  باملائة من   26 باأكرث من  فاز حزبها 
)�ليمني �ملتطرف(، بقيادة ماتيو �سالفيني، وفورز� �إيطاليا )ميني(، بقيادة 
�سيلفيو برل�سكوين، ح�سلت على �أغلبية مطلقة يف �لربملان كما يف جمل�س 
�ل�سيوخ. وبا�ستثناء مفاجاأة، ينتظر �أن مينحها رئي�س �جلمهورية، �سريجيو 
ا لت�سكيل �حلكومة. �إذ� جنحت، �ست�سبح جيورجيا ميلوين،  ماتاريال، تفوي�سً
�لبالغة من �لعمر 45 عاًما، �أول رئي�سة للحكومة يف �إيطاليا، و�أول زعيمة 

ميينية متطرفة منذ �إن�ساء �جلمهورية عام 1946.)�لتفا�سيل �س11(

ال�شرف  �شعر  يخف�س  لبنان 
الدولر  مقابل  للرية  الر�شمي 

•• بريوت-رويرتز:

يو�سف  �للبناين  �مل��ال  وزي��ر  ق��ال 
�إن  �أم�س �لأربعاء  خليل لرويرتز 
�مل���رك���زي �عتمد  م�����س��رف ل��ب��ن��ان 
�سعر �سرف قدره 15000 لرية 
مقابل �لدولر بدل من 1507، 
و����س��ف��ا ذل���ك ب��اأن��ه��ا خ��ط��وة نحو 
تدريجيا  �ل�����س��رف  �سعر  توحيد 

يف �لبالد.
هذ�  تطبيق  �سيبد�أ  �أن��ه  و�أ���س��اف 
�أكتوبر  ن��ه��اي��ة  ب���دء� م��ن  �ل��ق��ر�ر 

ت�سرين �لأول.

الربازيل: رجل ثالث قد يخلط اأوراق اللعبة!
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة يبعث برقية �شكر اإىل �شلطان عمان يف ختام زيارته اإىل ال�شلطنة

•• م�سقط-وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية �سكر �إىل �أخيه �ساحب 
�جلاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق �سلطان عمان �ل�سقيقة � 
بعد مغادرة �سموه يف ختام زيارة دولة قام بها �إىل �ل�سلطنة 
�� �أعرب خاللها عن بالغ �سكره وتقديره حلفاوة �ل�ستقبال 
وبني  �لثاين  بلده  يف  بهما  حظي  �للذين  �ل�سيافة  وك��رم 

�أهله يف �سلطنة عمان.
دولة  جتمع  �ل��ت��ي  �لأخ��وي��ة  �لعالقة  بعمق  �سموه  و�أ���س��اد 

�لإمار�ت و�سلطنة عمان.
وفيما يلي ن�س �لربقية..

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته: �أخي �ساحب �جلاللة 
�ل�سلطان هيثم بن طارق �سلطان عمان �ل�سقيقة..

ل ي�سعني و�أنا �أغادر بلدكم �ل�سقيق �إل �أن �أعرب جلاللتكم 
من  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  مل�سناه  ملا  وتقديري  �سكري  بالغ  عن 
�ل��زي��ارة من  ب��ه خ��الل  �أحطمونا  وم��ا  م�ساعر ود وحمبة 
مظاهر �هتمام وحفاوة وكرم �سيافة �أ�سيلة عهدناها من 
�سلطنة عمان خالل زيارتي �إىل بلدي �لثاين وبني �أهلي يف 
�ل�سلطنة.. كما �سعدت بلقاء جاللتكم و�لأحاديث �لودية 

�لتي  �لعالقات  تبادلناها وعربت عن عمق  �لتي  �لأخوية 
متانة  عن  �أجريناها  �لتي  �ملباحثات  ع��ربت  كما  جتمعنا. 
�لعالقات �لأخوية �ملتميزة بني بلدينا و�لرغبة �مل�سرتكة 
يف تعميق �لتعاون بينهما يف جميع �ملجالت و�لتي تهدف 
�إىل حتقيق م�سالح �لبلدين و�سعبيهما �ل�سقيقني وتعزيز 
�خلليجية  منطقتنا  يف  و�لزده������ار  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  �لأم����ن 

و�لعربية.
و�ل�سعادة وعلى  �ل�سحة  �أن يدمي عليكم  تعاىل  �أ�ساأل �هلل 
بلدكم و�سعب عمان �ل�سقيق مزيد�ً من �لتقدم و�لزدهار 

و�لرفعة يف ظل قيادتكم �حلكيمة.

رئي�س الدولة و�شلطان عمان يعقدان لقاء اأخويا حول 
العالقات التاريخية املتجذرة بني البلدين ال�شقيقني 

•• م�سقط -وام:

عقد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
عمان  �سلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  �ل�سلطان  �جل��الل��ة  ���س��اح��ب  �هلل" و�أخ����وه 
�ل�سقيقة، لقاء �أخوياً يف ق�سر �لعلم �لعامر .. جرى خالله تبادل �لأحاديث 
�لودية �لتي تعرب عما يجمع قيادتي �لبلدين �ل�سقيقني من و�سائج ورو�بط 

قوية.
كما بحث �جلانبان خالل �للقاء �لعالقات �لتاريخية �ملتجذرة �لتي تربط 
بني �لبلدين �ل�سقيقني وخمتلف جو�نب �لعالقات بينهما .. و�أكد� �حلر�س 
�ملتبادل على تنمية هذه �لعالقات و�لتطلع �إىل دفعها �إىل �لأمام على �لدو�م 

مبا يعود بالنفع و�خلري و�لنماء على �سعبيهما �ل�سقيقني.

�ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو   .. �للقاء  ح�سر 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�سور  �ل�سيخ  و�سمو  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
ز�يد  بن  �ل�سيخ حامد  و�سمو  �لرئا�سة  دي��و�ن  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�آل نهيان ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، و�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ومعايل �ل�سيخ حممد بن حمد �آل نهيان م�ست�سار 

�ل�سوؤون �خلا�سة بديو�ن �لرئا�سة.
مو �ل�سيد �أ�سعد بن طارق  فيما ح�سره من �جلانب �لعماين .. �ساحب �ل�ُسّ
و�ملُمثل  �ل��دويل  و�لتعاون  �لعالقات  ل�سوؤون  �ل��وزر�ء  رئي�س  نائب  �سعيد  �آل 
مو �ل�سيد �سهاب بن طارق �آل �سعيد  لطان، و�ساحب �ل�ُسّ �خلا�س جلاللة �ل�ُسّ
مو �ل�سيد ذي يزن بن هيثم  نائب رئي�س �لوزر�ء ل�سوؤون �لدفاع، و�ساحب �ل�ُسّ

�آل �سعيد وزير �لثقافة و�لريا�سة و�ل�سباب.

رئي�س ال�دولة ي�زور امل�تحف ال��وطني يف م�ش��قط

•• م�سقط-وام: 

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ز�ر �ساحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ملتحف  �أم���������س  �هلل"  "حفظه 
�لعا�سمة  يف  �ل��ع��م��اين  �ل��وط��ن��ي 
م�سقط .. وذل��ك يف �إط��ار �لزيارة 
�إىل �سلطنة  �لتي يقوم بها �سموه 
عمان �ل�سقيقة. وكان يف ��ستقبال 
�ملتحف  و����س���ول���ه  ل�����دى  ����س���م���وه 
�لوطني .. �سعادة جمال بن ح�سن 
�ملو�سوي �أمني عام �ملتحف �لوطني 

وكبار �مل�سوؤولني يف �ملتحف.
�سموه خالل �جلولة على  و�طلع 
وتوقف  و�أق�سامه  �ملتحف  �أروق���ة 
و�لقاعات  �ل��زو�ي��ا  م��ن  ع��دد  عند 
�سملت "ركن �ل�سلطان قابو�س بن 
جمموعة  يعر�س  " �ل��ذي  �سعيد 

�ل�سو�هد  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �ل��ق��دم 
و�ملعنوية  �مل�����ادي�����ة  و�مل���ق���ت���ن���ي���ات 
وتر�ثها  �ل�سلطنة  لتاريخ  �ملكونة 
�لأبعاد  و�إبر�ز  وثقافتها وفنونها، 
�حل�سارية و�لتاريخية و�لثقافية 
لها مع توظيف �أف�سل �ملمار�سات 
�مل���ت���ب���ع���ة يف جم����الت  و�مل����ع����اي����ري 
�ملقتنيات  و�إد�رة  �ملتحفية  �لإد�رة 

و�لعر�س وخدمات �لزو�ر.
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  وك���ت���ب 
كلمة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
فيها  ق���ال  �ل�����زو�ر  ك��ب��ار  �سجل  يف 
�ملتحف  ب��زي��ارة  كثري�ً  " �سعدت   :
ع���م���ان  ����س���ل���ط���ن���ة  يف  �ل�����وط�����ن�����ي 
بالتعرف  و��ستمتعت  �ل�سقيقة، 
و�لثمينة  �ل��رثي��ة  مقتنياته  على 
�ل�سعب  ع����ر�ق����ة  جت�������س���د  �ل����ت����ي 
�ل���ع���م���اين وت���اري���خ���ه �مل���دي���د وما 

من �ملقتنيات �ل�سخ�سية و�لهد�يا 
�ل����ر�ح����ل من  �إىل  ق���دم���ت  �ل���ت���ي 
�ل����دول مب��ن ف��ي��ه��م �ملغفور  ق����ادة 
ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان �آل 
" �لذي  ث���ر�ه  �هلل  " طيب  نهيان 
�حل�سن  لق�سر  جم�سماً  �أه����د�ه 
�ملختلفة  �لأب��ع��اد  بجانب  و�سيفاً، 
قابو�س  �ل�����س��ل��ط��ان  ل�����س��خ�����س��ي��ة 
�حليوي  ودوره   " �هلل  "رحمه 
�ل��ع��امل .. كما  يف دع��م �ل�سالم يف 
مبقتنيات  خا�ساً  ركناً  �سموه  ز�ر 
م��ن متحف �ل��ل��وف��ر- �أب��وظ��ب��ي يف 
�لتعاون بني متحفي عمان  �إط��ار 

�لوطني و�للوفر .
�لقائمني  م���ن  ���س��م��وه  و����س��ت��م��ع 
ب�ساأن  ����س���رح  �إىل  �مل���ت���ح���ف  ع���ل���ى 
تاريخه ور�سالته �لتي تهدف �إىل 
يف  �ل�ساربة  ُع��م��ان  ح�سارة  ن�سر 

ت��ول��ي��ه �ل�����س��ل��ط��ن��ة ب���ق���ي���ادة �أخ���ي 
جاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق، 
بالثقافة �سمن  �هتمام كبري  من 
�لتي  �ل�ساملة  �لتنمية  منظومة 
على  للقائمني  �سكر�ً  بها..  تنعم 
�مل���ت���ح���ف جل����ه����وده����م وخ���ال�������س 

متنياتي لهم بالتوفيق".
ع����دد�ً  ي�����س��م  �مل��ت��ح��ف  �أن  ي���ذك���ر 
�آلف  �ل��ق��اع��ات حت��ت��وي على  م��ن 
�ملقتنيات �لأثرية تتوزع يف قاعات 
و�لتاريخ  و�لإن�������س���ان  ..�لأر���������س 
�ل����ب����ح����ري و�ل�����������س�����الح و�مل���ن���ج���ز 
�حل�ساري بجانب قاعات �لأفالج 
و�لع�سور  �ل����ت����اري����خ  ق���ب���ل  وم�����ا 
�ل�����ق�����دمي�����ة وع�������م�������ان و�ل������ع������امل 
عظمة  �إىل  �خل���ارج���ي..�إ����س���اف���ة 
�لإ�سالم وع�سر �لنه�سة و�لرت�ث 

غري �ملادي.
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اأخبـار الإمـارات

�حلر�س  وم��و���س��ي��ق��ى  �ل���ف���ولل���ي���ة 
�ل�سلطاين �لعماين.

رئي�س  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و���س��ج��ل 
�لزو�ر  �لدولة كلمة يف �سجل كبار 
بزيارة  " ���س��ع��دت   : خ��الل��ه��ا  ق���ال 
�لناب�سة  �ل�سلطانية  �لأوب����ر�  د�ر 
باحلياة و�ل�ستماع �إىل �لأورك�سرت� 
�لتي  �ل���ع���م���ان���ي���ة  �ل�����س��ي��م��ف��ون��ي��ة 

�لأخرى  و�مل��ر�ف��ق  �ل��د�ر  يف م�سرح 
.. ع��ل��ى �ل������رث�ء �مل���ع���م���اري �ل���ذي 
تتميز به �لد�ر وقدرتها على �ملزج 
�ملتناغم بني �لإرث �لثقايف �ملعماري 
�ل��ع��م��اين و�ل��ث��ق��اف��ة �مل��ع��م��اري��ة من 
كما   .. �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل���ع���امل  ق������ار�ت 
�ط��ل��ع ع��ل��ى �ل����دور �ل���ذي ت��ق��وم به 
�ملجال  يف  �ل�سلطانية  �لأوب����ر�  د�ر 

�ل�سلطان  �أخ��ي جاللة  ق��ي��ادة  ظ��ل 
هيثم بن طارق �سلطان عمان ".

ر�ف�������ق ����س���م���وه خ�����الل زي��������ارة د�ر 
بن  ه���ز�ع  �ل�سيخ  �سمو   .. �لأوب�����ر� 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 
و�سمو  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ من�سور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�ملر�فق  ب�����س��اأن  ����س���رح  �إىل  ���س��م��وه 
�لعرو�س  وطبيعة  ل��ل��د�ر  �لتابعة 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا وب��رن��اجم��ه��ا على 
�لتي  �ل���ع���ام و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  م�����د�ر 
�أحدث  م��ن  تعد  و�ل��ت��ي  ت�سمنتها 
لعرو�س  �مل�ستخدمة  �لتجهيز�ت 

�ملو�سيقى �لعاملية.
ك��م��ا ت��ع��رف ���س��م��وه خ���الل جولته 

�حلد�ثة  مع  �لعر�قة  فيها  متتزج 
عاملية  لغة  ..�ل��ف��ن��ون  ر�ٍق  بتناغم 
م�سرتكة وحلقة و�سل جتمع بني 
�ل��ث��ق��اف��ات وو���س��ي��ل��ة م��ه��م��ة لن�سر 
�لتو��سل  و�أهمها  �لإن�سانية  �لقيم 
و�ل�سالم و�لت�سامح و�لتعاي�س بني 
�ل�����س��ع��وب وه���ي �ل��ق��ي��م ذ�ت��ه��ا �لتي 
يف  و�ملحبة  �ل��وئ��ام  عمان  بها  تنعم 

�ل���ث���ق���ايف وم����ا ت��ق��دم��ه م���ن فنون 
كال�سيكية عالية �مل�ستوى.

�لأورك���������������س�������رت�  ف������رق������ة  و�أدت 
�ل�سيمفونية �ل�سلطانية مقطوعات 
�ساحب  بزيارة  ترحيباً  مو�سيقية 
�ل���دول���ة.. بجانب  �ل�����س��م��و رئ��ي�����س 
�لع�سكرية  ل���ل���ف���رق���ة  ع�����رو������س 
و�لفرقة  للطبول  �ل�ستعر��سية 

•• م�سقط-وام:

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ز�ر 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لأوب���ر�  د�ر  �أم�����س  �هلل"  "حفظه 
يف  وذل��ك   .. �لعمانية  �ل�سلطانية 
�إطار زيارة �سموه �إىل �سلطنة عمان 

�ل�سقيقة.
���س��م��وه لدى  ����س��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
�ل�سمو  ���س��اح��ب   .. �ل����د�ر  و���س��ول��ه 
�ل�سيد كامل بن فهد بن حممود �آل 
�سعيد �أمني عام يف �لأمانة �لعامة 
ملجل�س �لوزر�ء يف �ل�سلطنة ومعايل 
�أم��ني عام  �لكندي  ن�سر بن حمود 

�سوؤون �لبالط �ل�سلطاين.
على  �لقائمني  من  �سموه  و��ستمع 
م�سروع  ف���ك���رة  �إىل  �لأوب��������ر�  د�ر 
�ل�سيمفونية  �لأورك�سرت�  تاأ�سي�س 
�ل�سلطانية على يد �لر�حل �ملغفور 
ل���ه �ل�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س ب���ن �سعيد 
ومر�حل  �هلل"  رحمه   " �سعيد  �آل 
تاأ�سي�سها بجانب �إن�ساء د�ر �لأوبر� 
�لتي �سممت لتتنا�سب مع �آخر ما 
�حلديثة  �لتقنيات  �إل��ي��ه  تو�سلت 
���س��و�ء م��ن حيث ح��رك��ة �مل�����س��رح �أو 
و��ستمع  �ل�������س���وت..  �أو  �لإ�����س����اءة 

�ل�سيخ  و���س��م��و  �ل���رئ���ا����س���ة  دي������و�ن 
ن��ه��ي��ان ع�سو  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ح��ام��د 
�أبوظبي  لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  و�سمو 
�ل�سيخ  ومعايل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون �آل 
�خلا�سة  �ل�سوؤون  م�ست�سار  نهيان 
يف ديو�ن �لرئا�سة معايل �سهيل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
ومعايل  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�مل��رر وزي��ر دول��ة و  خليفة �ساهني 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور ب��ن حممد 
�لدبلوما�سي  �مل�����س��ت�����س��ار  ق��رق��ا���س 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
�ل�سام�سي  حماد  بن  علي  ومعايل 
للمجل�س  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  ن���ائ���ب 
�لأع��ل��ى ل��الأم��ن �ل��وط��ن��ي ومعايل 
وزي��ر دولة  �ل�سويدي  جرب حممد 
يف ديو�ن �لرئا�سة و �سعادة حممد 
���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف �ل�����س��وي��دي �سفري 
�لدولة لدى �سلطنة عمان و�سعادة 
�لرئي�س  �ل�سويدي  ح�سن  حممد 
�لتنفيذي ل�سركة �لقاب�سة و�للو�ء 
�لركن خليفة ر��سد جمعة �لهاملي 
�ل�سمو  ل�ساحب  �لع�سكري  �ملر�فق 

رئي�س �لدولة.

يف بيان م�سرتك يف ختام زيارة رئي�ض الدولة اإىل �سلطنة عمان ال�سقيقة: 

الإمارات وعمان توؤكدان الإرادة الرا�شخة لتعزيز خمتلف جوانب العالقات الثنائية الأخوية والعمل على تن�شيق مواقف البلدين مبا يدعم الأمن وال�شتقرار يف العامل
•• م�سقط - اأبوظبي -وام: 

�لر��سخة  �إر�دت��ه��م��ا  عمان  و�سلطنة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أك���دت 
مو�قف  تن�سيق  على  و�لعمل  �لثنائية،  �لعالقات  جو�نب  خمتلف  لتطوير 
يف  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  وي��دع��م  م�ساحلهما  يخدم  مب��ا  �ل�سقيقني  �لبلدين 

�ملنطقة و�لعامل.
�ل�سيخ  �ل�سمو  زي��ارة �ساحب  بيان م�سرتك �سدر يف ختام  �لبلد�ن يف  و�أ�ساد 
عمان  �سلطنة  �هلل" �إىل  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
و�لقت�سادية  �لعلمية  �ملجالت  يف  وتن�سيق  تعاون  من  حتقق  مبا  �ل�سقيقة، 
و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�لأم��ن��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة مب��ا ي��ع��ود ب��امل��ن��اف��ع �مل��ت��ب��ادل��ة للبلدين 

�ل�سقيقني.

وفيما يلي ن�ض البيان..
�نطالقاً من �لرو�بط و�لو�سائج �لأخوية �لر��سخة و�لتاريخية �لتي جتمع 

�سعبيهما  وبني  و�سلطنة عمان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  قيادتي  بني 
�ل�سقيقني، وتعزيز�ً للعالقات �لثنائية �ملتميزة بينهما، وتلبية لدعوة كرمية 
من �ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق �سلطان ُعمان رعاه �هلل ، قام 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل" 
وذل��ك يومي  �مل�ستوى  وف��د رفيع  ر�أ���س  �سلطنة عمان على  �إىل  دول��ة  بزيارة 
�سبتمرب   28-27 �ملو�فق  ه�   1444 �لأول  ربيع   2-1 و�لأرب��ع��اء  �لثالثاء 

2022م.
�لأخوة  روح  �سادتها  معّمقة  مباحثات  �ل�سقيقني  �لبلدين  ق��ائ��د�  و�أج���رى 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لتعاون  تعزيز  على  �لتاأكيد  خاللها  جرى  و�لن�سجام 
ت��ع��اون وتن�سيق يف  �مل�����س��رتك، و�لإ����س���ادة مب��ا مت حتقيقه م��ن  ذ�ت �له��ت��م��ام 

�لنافعة للبلدين �جلارين.
�مل�سرتكة، ورّحبا بالتو��سل  �لعليا  �للجنة  �لهام �لذي تقوم به  �لدور  و�أكد� 
�ملو��سيع  لبحث  �لبلدين  يف  �ل���وزر�ء  و�مل��ع��ايل  �ل�سمو  �أ�سحاب  بني  �لفّعال 
�مل�سرتكة �لتي من �ساأنها تعزيز �لعالقات �لثنائية يف �ملجالت �لقت�سادية 

و�لتعليمية  و�لقن�سلية  و�لدبلوما�سية  و�لثقافية  و�ل�ستثمارية  و�لتجارية 
و�لبتكار  �ملتطورة  و�لتقنيات  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  �لبيئة  جم��الت  �ىل  �إ�سافة 
�ل�سحية  �ملجالت  بجانب  و�ل�سناعة  �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة  وم�ساريع 
و�ل�سناعات  و�لبرتوكيماويات  و�ل�سياحة  �لعقاري  و�لتطوير  و�ل��دو�ئ��ي��ة 
�لتحويلية و�سال�سل �لإمد�د و�لنقل و�ل�سر�كة �للوج�ستية وتقنية �ملعلومات 
و�لتقنية �ملالية ويف كل ما من �ساأنه �أن يعزز من �ملنافع و�مل�سالح �مل�سرتكة 

ويعود على �سعبي �لبلدين باخلري و�لنماء..
كما رحب �جلانبان بالتوقيع على عدد من مذكر�ت �لتفاهم حول خمتلف 

جو�نب �لتعاون �لثنائي.
على  عزمهما  �ل�سلطان  جاللة  و�خ��وه  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  و�أك��د 
حتفيز �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س للعمل على تكثيف �جلهود �مل�سرتكة 
�ل�سر�كات  و�إقامة  و�ل�ستثماري  �لتجاري  �لتبادل  وتنويع  تطوير  �أجل  من 
للتكامل بني  وذل��ك حتقيقاً  �لأع��م��ال،  �أ�سحاب  �لقطاعات وبني  يف خمتلف 

�لبلدين �ل�سقيقني.

�ل�ساحتني  على  و�لق�سايا  �مل�سائل  �لنظر حول  �جلانبان وجهات  تبادل  كما 
�لإقليمية و�لدولية و�أكد� �لعمل على تن�سيق مو�قفهما مبا يخدم م�ساحلهما 

ويعزز من دعائم �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
لأخيه  �لتهاين  خال�س  ط��ارق  ب��ن  هيثم  �ل�سلطان  �جل��الل��ة  �ساحب  وق��دم 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مبنا�سبة فوز دولة �لمار�ت 
�لأمم  لتفاقية  �لأط����ر�ف  مل��وؤمت��ر  و�لع�سرين  �لثامنة  �ل���دورة  با�ست�سافة 
�ملتحدة �لإطارية حول تغري �ملناخ / كوب - 28 / و�لذي �سينعقد يف �لعام 

2023م.
ويف ختام �لزيارة �أعرب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان عن 
�سكره وتقديره ل�ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق وحكومة و�سعب 
�سلطنة عمان على حفاوة �ل�ستقبال وكرم �ل�سيافة ل�سموه و�لوفد �ملر�فق 

متمنياً ل�سلطنة عمان دو�م �لتقدم و�لزدهار.
�أط��ي��ب متنياته مب��زي��د من  ب��ن ط���ارق ع��ن  و�أع���رب ج��الل��ة �ل�سلطان هيثم 

�لرخاء و�لزدهار لل�سعب �لإمار�تي �ل�سقيق .

رئي�س الدولة يزور دار الأوبرا ال�شلطانية العمانية يف م�شقط
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اأخبـار الإمـارات
هيئة اأبوظبي لالإ�شكان تعلن عن اإجراء ا�شتطالعني للراأي ملعرفة م�شتوى ر�شا املتعاملني يف قطاع الإ�شكان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وذلك  ر�أي  ��ستطالعي  �ستجري  �أن��ه��ا  لالإ�سكان  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �أعلنت 
بالتعاون مع مركز �لإح�ساء يف �أبوظبي وملدة �سهر و�حد �بتد�ء من 26 
�سبتمرب، وحتى �ل� 26 من �أكتوبر �ملقبل ملعرفة م�ستوى ر�سا �ملتعاملني 
�حتياجات  م��ع��رف��ة  وك��ذل��ك  ل��ل��م��و�ط��ن��ني،  �ل��ت��ي تقدمها  ع��ن �خل��دم��ات 

مو�طني �إمارة �أبوظبي من قطاع �لإ�سكان.
من  عالية  درج��ة  على  ميد�نية  بيانات  قاعدة  توفري  بهدف  ذلك  وياأتي 
وبناء  �ل�سكنية  �ملنافع  �سيا�سات  تطوير  يف  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  لدعم  �جل��ودة 
موؤ�سر ��ستطالع ر�أي يهدف �إىل قيا�س ر�سا �ملتعاملني وقيا�س تف�سيالت 
�ملو�طنني يف قطاع �لإ�سكان من مو�طني �إمارة �أبوظبي مبختلف مناطقها، 
ومعرفة توقعاتهم من قطاع �لإ�سكان يف خمتلف مر�حل رحلة �ملتعامل 

�طالعهم  ومدى  �ل�سكنية،  و�ملنافع  �خلدمات  من  �ملو�طنني  ومتطلبات 
على �سيا�سات �لإ�سكان ومعايري �ل�ستحقاق وذلك للح�سول على �ملنافع 
�حلكومية  �جلهات  جميع  وخ��دم��ات  �أدو�ر  ومعرفة  �حلكومية  �ل�سكنية 
و�خلا�سة �سمن هذ �لرحلة، وعلى ر�أ�سها هيئة �أبوظبي لالإ�سكان لو�سع 
على  �لتقدمي  يف  ومب�سطة  مي�سرة  رحلة  لتوفري  �لتح�سينية  �خلطط 

منفعة �سكنية
كما ي�ستهدف �ل�ستطالعان معرفة وقيا�س ر�سا �ملتعاملني من مو�طني 
�إمارة �أبوظبي يف مرحلة �لتقدمي على  بر�مج �لإ�سكان، و�لت�سجيل فيها 
)�أي �لتقدم بطلب للح�سول على �خلدمة( و��ستالم �ملو�فقات باحل�سول 
جاهز،  م�سكن  �سر�ء  قر�س  �أو  �ل�سكنية،   �لأر���س  كمنحة   �خلدمة  على 
�ل��ه��دم و�إع�����ادة �ل��ب��ن��اء وق��رو���س �ل�سيانة،  �أو ق��رو���س �ل��ب��ن��اء وق��رو���س 
�سعادة/ د.منى ماجد  �ملقدمة.  وقالت  �لنتفاع من �خلدمات  و�سو�بط 

حممد �ملن�سوري �ملدير �لتنفيذي لقطاع تطوير �ل�سيا�سات و�لتخطيط 
لال�ستفادة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �ل���س��ت��ط��الع��ان  ه���ذ�ن  "جنري  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي: 
يف  وهدفنا  �ملالحظات  كافة  وملعرفة  �ملو�طن  بها  مر  �لتي  �لتجارب  من 
بر�مج  من  للم�ستفيدين  م�ستمر  ب�سكل  �خل��دم��ات  �أف�سل  تقدمي  ذل��ك 
هيئة �أب��وظ��ب��ي ل��الإ���س��ك��ان م��ع ت��وف��ري �ل��وق��ت و�جل��ه��د م��ن �أج���ل تطوير 
م�ستوى خدمات �لهيئة �نطالقاً من ��سرت�تيجتها وروؤيتها  �لهادفة �إىل 
�حتياجاتهم  مع  لتتالءم  �أبوظبي،  �إم��ارة  ملو�طني  �ملالئم  �مل�سكن  توفري 
�ملوقع  ح��ي��ث  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  لتف�سيالت  وف��ق��اً  �خل��ا���س��ة  ومتطلباتهم 
�إىل  �ملو�طنني  د�عية  �لثقافية"،  �جلغر�يف، و�لت�سميم، و�حلجم، و�لقيم 
دعم �لهيئة يف رفع �ل�ستجابة يف هذين �ل�ستطالعني من �أجل �لو�سول 
�لهيئة  �إىل  �إي�سالها  يف  يرغبون  �لتي  و�ملالحظات  �ملرجوه  �لنتائج  �إىل 

وتطوير خدماتها ب�سكل م�ستمر بناء على خمرجات �ل�سطالعني

موزعة  م��و�ط��ن؛   5500 �ل��در����س��ة  ملناطق  �لكلية   �لعينة  حجم  وب��ل��غ 
بن�سبة 3000 مو�طن يف ��ستطالع ر�سا �ملتعاملني لدى �لهيئة، و�سيتم 
تت�سمن  �مل�ستهدفني  �إىل  ت�سل  ن�سية  ر���س��ائ��ل  خ��الل  م��ن  �ل���س��ت��ط��الع 
2500 مو�طن يف  �لأ�سئلة، وبن�سبة  لالإجابة على جمموعة من  ر�بطاً 
��ستطالع تف�سيالت �ملو�طنني و�لذي �سيتم من خالل جتميع �لبيانات 

عرب �ملقابالت �ل�سخ�سية للم�ستهدفني.
�لأ�سري  �لرت��ب��اط  تعزيز  يف  ل��الإ���س��ك��ان  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ر���س��ال��ة  وتتمثل 
�ملنا�سبة  �لإ���س��ك��ان  ب��ر�م��ج  �ملو�طنني م��ن خ��الل توفري  ب��ني  و�ل���س��ت��ق��ر�ر 
على  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  ت�سجيع  ع��ن  ف�����س��اًل  تنفيذها،  ع��ل��ى  و�لإ����س���ر�ف 
�لتي  �لقيم  من  جمموعة  على  تقوم  كما  �لإ�سكان،  جم��ال  يف  �ل�ستثمار 
تتبنى مفاهيم �لتميز و�لبتكار مبا يحقق �لأف�سل دوماً يف جمال توفري 

�لإ�سكان �ملنا�سب للمو�طنني.

رئي�س الدولة يغادر �شلطنة عمان ويف وداعه ال�شلطان هيثم بن طارق

�لعام  �ل�سام�سي نائب �لأمني  حماد 
�لوطني  ل��الأم��ن  �لأع��ل��ى  للمجل�س 
�ل�سويدي  حم��م��د  ج���رب  وم���ع���ايل 

و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وزي����ر  �مل����زروع����ي 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وم���ع���ايل خ��ل��ي��ف��ة �ساهني 
�مل���رر وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل �لدكتور 

�ل�سويدي  ح�����س��ن  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لقاب�سة 
جمعة  ر��سد  خليفة  �لركن  و�للو�ء 

حمد بن طحنون �آل نهيان م�ست�سار 
�ل�سوؤون �خلا�سة يف ديو�ن �لرئا�سة 
ومعايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 

�لرئا�سة  دي�������و�ن  يف  دول������ة  وزي������ر 
�ل�سويدي  �سلطان  حممد  و���س��ع��ادة 
عمان  �سلطنة  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفري 

�مل�ست�سار  ق��رق��ا���س  حممد  ب��ن  �أن���ور 
�ل�سمو  ل�����س��اح��ب  �ل���دب���ل���وم���ا����س���ي 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة وم���ع���ايل ع��ل��ي بن 

•• م�سقط -وام:

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  غادر �ساحب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
عمان  ���س��ل��ط��ن��ة  �هلل"  "حفظه 
��ستغرقت  �ل�سقيقة بعد زيارة دولة 
لدى  �سموه  ود�ع  وك���ان يف  ي��وم��ني. 
مغادرته �ملطار �ل�سلطاين �خلا�س.. 
�ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثم بن 

طارق �سلطان عمان �ل�سقيقة.
ور�فق �سموه خالل زيارة �ل�سلطنة 
بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ي�سم..  وف��د 
�ملجل�س  �آل نهيان نائب رئي�س  ز�يد 
و�سمو  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ديو�ن �لرئا�سة و�سمو �ل�سيخ حامد 
�ملجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
و�سمو  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
ز�يد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ 
�آل نهيان ومعايل �ل�سيخ حممد بن 

�لهاملي �ملر�فق �لع�سكري ل�ساحب 
�ل�سمو رئي�س �لدولة.

�ل�سمو  ���س��اح��ب  ود�ع  يف  ك���ان  ك��م��ا 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �ل����دول����ة..  رئ��ي�����س 
�سعيد  �آل  ط���ارق  ب��ن  �سهاب  �ل�سيد 
نائب رئي�س �لوزر�ء ل�سوؤون �لدفاع 
، وم��ع��ايل �ل�����س��ي��د خ��ال��د ب��ن هالل 
�لبالط  دي���و�ن  وزي���ر  �لبو�سعيدي 
�ل�سرف  ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س  �ل�����س��ل��ط��اين 
���س��ل��ط��ان بن  �أول  �ل��ف��ري��ق  وم��ع��ايل 
�ملكتب  وزي�������ر  �ل���ن���ع���م���اين  حم���م���د 
حمود  �ل�سيد  وم��ع��ايل  �ل�سلطاين 
ب����ن ف��ي�����س��ل �ل���ب���و����س���ع���ي���دي وزي����ر 
ب���در بن  �ل�سيد  �ل��د�خ��ل��ي��ة وم��ع��ايل 
�خلارجية  وزي��ر  �لبو�سعيدي  حمد 
بن  �أح��م��د  �ل�سيد  �لدكتور  و�سعادة 
�سلطنة  �سفري  �لبو�سعيدي  ه��الل 
�لإمار�ت  دول��ة  ل��دى  �ملعتمد  عمان 
�مل��ت��ح��دة و�أع�������س���اء بعثة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�����س��رف وع���دد م��ن �أع�����س��اء �سفارة 

�لإمار�ت يف م�سقط.

وكالة اأنباء الإمارات ونظريتها العمانية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الإعالمي

وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة يف �طار 
بني  �لر��سخة  �لخ��وي��ة  �لعالقات 
من  و�نطالقا  �ل�سقيقني  �لبلدين 
منوذج  تر�سيخ  "و�م" على  حر�س 
م��ت��ط��ور ل��ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ة مع 
خمتلف و�سائل �لإعالم خا�سة مع 
تنظيم �لكوجنر�س �لعاملي لالإعالم 
يف �أبوظبي خالل �لفرتة من 15 

�إىل 17 نوفمرب 2022.
و�أكد �سعادة حممد جالل �لري�سي 
ُعمان  و�سلطنة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 

�لإعالمي  �لتعاون  رو�ب���ط  تعزيز 
�لتبادل  جم��ال  يف  �لوكالتني  ب��ني 
�لإخباري و�ملحتوى �لإعالمي مبا 
ي��خ��دم �أه��د�ف��ه��م��ا �مل�����س��رتك��ة وفقا 
�ملعمول  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات  ل��الأن��ظ��م��ة 
ب��ه��ا. ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة يتبادل 
باللغة  �ليومية  �لأخبار  �لطرفان 
جانب  �إىل  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية 
بغر�س  و�ل���ف���ي���دي���وه���ات  �ل�������س���ور 
�ل�ستخد�م و�لتوزيع على �ملن�سات 

�خلا�سة بالوكالتني و�سركائهما.

ر��سخة  �أخ���وة  بعالقات  ترتبطان 
تطور�  ت�����س��ه��د  �أ���س��ي��ل��ة  ورو�ب�������ط 
ورعاية  دع��م  بف�سل  ��سرت�تيجيا 
قيادتي �لبلدين �ل�سقيقني ليقدما 
�أن  ملا يجب  للعامل منوذجا ملهما 
�لأ�سقاء  تكون عليه �لعالقات بني 
�لتاريخي  �لإرث  �إىل  �����س���ت���ن���اد� 

و�لثقايف �مل�سرتك.
هذه  ت���وق���ي���ع  �إن  ����س���ع���ادت���ه  وق������ال 
�لت���ف���اق���ي���ة م����ع وك����ال����ة �لأن����ب����اء 
�أطر  ت��ع��زي��ز  ي�����س��ه��م يف  �ل��ُع��م��ان��ي��ة 

•• م�سقط-وام:

�ل�سمو  �ساحب  زي��ارة  هام�س  على 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�إىل  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
وقعت  �ل�سقيقة..  ُع��م��ان  �سلطنة 
وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" �تفاقية 
ت��ع��اون �إع��الم��ي م��ع وك��ال��ة �لأنباء 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �ل��ُع��م��ان��ي��ة 
�ل��ث��ن��ائ��ي ب��ني �جل��ان��ب��ني يف جمال 
بر�مج  وتنفيذ  �لإخ��ب��اري  �لتبادل 
ت���دري���ب م�����س��رتك��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني مبا 
وتعزيز  مهار�تهم  �سقل  يف  ي�سهم 

خرب�تهم �ملهنية.
حر�س  �إط���ار  يف  �لتفاقية  وت��اأت��ي 
مع  �سر�كاتها  تعزيز  على  "و�م" 
م�ستوى  ع���ل���ى  �لإع��������الم  و����س���ائ���ل 
وت��ر���س��ي��خ من���وذج م�ستد�م  �ل��ع��امل 
للتعاون �ملهني مبا يدعم ح�سورها 
و�لدولية  �لإقليمية  �ل�ساحة  على 
باللغات  �إع��الم��ي��ا م��وث��وق��ا  م���زود� 
�سعادة  �لت��ف��اق��ي��ة  وق���ع  �ملختلفة. 
مدير  �ل���ري�������س���ي  ج������الل  حم���م���د 
ع��ام وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم�����ار�ت "و�م" 
و���س��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م �ل���ع���زري مدير 
�لأنباء  وكالة  حترير  ورئي�س  ع��ام 
�ل��ُع��م��ان��ي��ة وت��ه��دف �لت��ف��اق��ي��ة �إىل 

�لتعاون �لإعالمي �مل�سرتك وتبادل 
�لأفكار و�خلرب�ت و�إثر�ء �ملنظومة 
�لإع���الم���ي���ة يف ك���ال �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  حر�س  ظل 
عالقاتها  ���س��ب��ك��ة  ت���و����س���ي���ع  ع���ل���ى 
م���ع �مل��وؤ���س�����س��ات �لإع���الم���ي���ة على 
تنظيم  �لعامل خا�سة مع  م�ستوى 
�لكوجنر�س �لعاملي لالإعالم �لذي 
�إع���الم���ي���ة مهمة  م��ن�����س��ة  ي�����س��ك��ل 
ل�ست�سر�ف م�ستقبل قطاع �لعالم 
و�ل�ستفادة  و�ل���ع���امل،  �ملنطقة  يف 
من �لفر�س �ملتاحة لبناء عالقات 
�سر�كة مثمرة وم�ستد�مة بني كافة 

�ملوؤ�س�سات �لعالمية �مل�ساركة".
ودع�������ا ����س���ع���ادت���ه وك����ال����ة �لأن����ب����اء 
�لإعالمية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �لُعمانية 
يف ���س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�لبارز يف ظل  �لعاملي  ه��ذ� �حل��دث 
ت��اري��خ ع��ري��ق من  م��ا متتلكه م��ن 
..م��وؤك��د�ً حر�س  �لإعالمي  �لعمل 
�أن��ب��اء �لإم����ار�ت على تعزيز  وك��ال��ة 
�لتعاون مع وكالة �لأنباء �لُعمانية 
مبا يحقق تطلعاتهما نحو �لعاملية 
ويدعم قطاع �لإعالم �لذي ي�سكل 
م�سار�ت  تعزيز  يف  �أ�سا�سية  ركيزة 
�لبلدين  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�ل�سقيقني.

ال�شحة تطلق برنامج BE BOLD لت�شجيع البتكار وا�شت�شراف م�شتقبل الرعاية ال�شحية
•• دبي- وام:

�لثانية  �لن�سخة  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أطلقت 
م�ساريعها  ح��زم��ة  "Be Bold" �سمن  ب��رن��ام��ج  م��ن 
��ست�سر�ف م�ستقبل �لرعاية  �إىل  �ملبتكرة و�لذي يهدف 
ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة  �ل���ربن���ام���ج  ت�����س��م��ي��م  �ل�����س��ح��ي��ة. مت 
�لدولة  �مل��و�ه��ب يف  ق���در�ت  بناء  خ��الل  م��ن  و��ستباقية 
جتمع  و�ح��دة  من�سة  عرب  �لإمكانات  باأف�سل  ودعمهم 
�ملبتكرين ورجال �لأعمال و�ل�سركات �لنا�سئة ومقدمي 
�خلدمات �ل�سحية مبا ي�سهم يف تعزيز �ملكانة �لريادية 
�ملتميزة  و�لكفاء�ت  للمو�هب  مف�سلة  كوجهة  للدولة 
من ناحية �لبيئة �جلاذبة لالبتكار و�لعمل و�ل�ستثمار.

بدبي  �لإحتاد"  "متحف  يف  �ل��ربن��ام��ج  �إط����الق  ح�سر 
���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ي��و���س��ف حم��م��د �ل�����س��رك��ال م��دي��ر عام 
�لدكتور  و�سعادة  �ل�سحية  للخدمات  �لإم��ار�ت  موؤ�س�سة 
ح�سني عبد �لرحمن �لرند وكيل �لوز�رة �مل�ساعد لقطاع 
�أمني ح�سني �لأمريي  �لدكتور  �لعامة و�سعادة  �ل�سحة 
�لتنظيم �ل�سحي و�سعادة  �مل�ساعد لقطاع  �لوز�رة  وكيل 
�ل�سحة  وزير  معايل  م�ست�سار  �لدرمكي  �سامل  �لدكتور 
من  تنفيذيني  روؤ���س��اء  �ىل  بالإ�سافة  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
هيئة �ل�سحة بدبي وممثلني عن �ل�سركاء يف �لربنامج.

�سبتمرب   21 م��ن  مي��ت��د  �ل���ذي   - �ل��ربن��ام��ج  ويت�سمن 
�إر�سادية  ج��ل�����س��ات   - �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   24 �إىل  �حل���ايل 
�لتفكري  خ������رب�ء يف جم�����ال  ع���م���ل مب�������س���ارك���ة  وور��������س 
�ل�سيا�سات  وت�سميم  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف  �لت�سميمي 

وريادة �لأعمال.
�لأول من  �لبتكار  " برنامج   BE BOLD"ويعترب

نوعه حيث ميزج بني �لتقنيات و�لأدو�ت لرو�د �لأعمال 
و����س��ت�����س��ر�ف �مل�����س��ت��ق��ب��ل و�ل��ت��ف��ك��ري �ل��ت�����س��م��ي��م��ي لبناء 
م�ستقبل  �ست�سكل  �لتي  �حلكومية  و�لرب�مج  �ل�سيا�سات 
�لرعاية �ل�سحية ولإر�ساء مكانة �لوز�رة باعتبارها جهة 

مبتكرة يف تطوير منظومة �لعمل �حلكومي.
وي������������������ن������������������ظ������������������م �ل������������������������ربن������������������������ام������������������������ج حت���������ت 
 TogetherForHealthUAE �سعار#
وموؤ�س�سة  ب����دب����ي  �ل�������س���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال�������س���ر�ك���ة 
�لإم���������������������ار�ت ل�����ل�����خ�����دم�����ات �ل���������س����ح����ي����ة و������س�����رك�����ات 
 "  Johnson & Johnson"و"Viatris"
�ستى  م��ن  خ����رب�ء  ي�ستقطب  "حيث      "Klaim"و
دول �لعامل منها دولة �لمار�ت �ملانيا هولند� كولومبيا 
��ست�سر�ف  جم��الت  يف  وكند�  �ل�سني  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�سوء  �لت�سميمي وي�سلط  و�لتفكري  و�لريادة  �مل�ستقل 
على ثالثة حماور �أ�سا�سية هي �ل�سحة �لعامة و�ل�سحة 

�لنف�سية و�سحة �ملر�أة.
ويف نهاية �لربنامج يعر�س 20 م�ساركا م�ساريعهم على 
هيئة خمت�سة من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س بهدف 
�لإلتحاق  �أو  م�ساريعهم  لتنفيذ  متويل  على  �حل�سول 

بالفريق �لإ�ست�ساري لإبتكار �ل�سيا�سات.
و�أكد �لدكتور حممد �سليم �لعلماء وكيل وز�رة �ل�سحة 
ووقاية �ملجتمع �أن �لوز�رة حتر�س على مو��سلة تطوير 
�لثورة  تقنيات  باإ�ستخد�م  ومبادر�تها  ��سرت�تيجيتها 
و"�لبلوك  �لإ�سطناعي  �لذكاء  مثل  �لر�بعة  �ل�سناعية 
بالدولة  �ل�سحية  باملنظومة  ت�سني" وغريها لالرتقاء 
�أكرث  جمتمع  ي�سمن  مب��ا  �لعاملية  �ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق 

�سحة و�سعادة وينعم بجودة �حلياة.
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الإمارات و�شلطنة عمان توقعان عددا من مذكرات التعاون امل�شرتك على هام�س زيارة رئي�س الدولة مل�شقط

•• م�سقط -وام: 

وقعت دولة �لإمار�ت و�سلطنة عمان �ل�سقيقة عدد� من مذكر�ت 
�لتعاون �مل�سرتك على هام�س زيارة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ل�سلطنة عمان.
تعزز  �لتي  �ملجالت  و��سعا من  �لتعاون طيفا  وتغطي مذكر�ت 
ت�سمل  حيث  �ل�سقيقني  �لبلدين  بني  �لر��سخة  �لعالقات  من 
و�لتعليم  �حل��دي��دي��ة  و�ل�سكك  و�لإع����الم  �لثقافة  يف  �ل��ت��ع��اون 

و�لبحث �لعلمي و�لرثو�ت �لزر�عية و�أ�سو�ق �ملال.
�ل�سناعة  وز�رة  ب��ني  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   .. �لت��ف��اق��ي��ات  و���س��م��ل��ت 
وترويج  و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  ووز�رة  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
جمالت  يف  و�ل���س��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ع��اون  ب�����س��اأن  �لعمانية  �ل�ستثمار 
�ملزروعي  فار�س  فرج  �سهيل بن حممد  وقعها معايل  �ل�سناعة 
وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية ومعايل �ملهند�س �سامل بن نا�سر 

�لعويف وزير �لطاقة و�ملعادن �لعماين.
�ل�سناعات  يف  �ل�سناعي  �لتكامل  ت�سجيع  �إىل  �ملذكرة  وتهدف 
�مل�ستثمرين  �لإج��ر�ء�ت على  وت�سهيل  �لأولوية،  ذ�ت  و�ملنتجات 
�ل�سناعات  جم��ال  يف  خ�سو�ساً  �لبلدين،  ك��ال  يف  �ل�سناعيني 
و�لزر�عية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ف�����س��اء  م��ث��ل  �مل��ت��ق��دم��ة 

و�لطري�ن و�إن�ساء �مل�سانع �لذكية.
�لتقنيات  يف  �ملتبادل  �ل�ستثمار  فر�س  تنمية  �إىل  تهدف  كما 
�ملرتولوجيا،  �ل��ق��ي��ا���س  ق����در�ت  وت��ع��زي��ز  و�لب���ت���ك���ار،  �مل��ت��ط��ورة 
وتطوير منظومة �لبنية �لتحتية للجودة يف �سناعات �مل�ستقبل، 
�إ�سافة �إىل تطوير منظومة �عرت�ف متبادل ل�سهاد�ت وعالمات 

�ملطابقة مبا يعزز �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين.
�جلابر  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  قال معايل  �ملنا�سبة،  وبهذه 
وزي����ر �ل�����س��ن��اع��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة : " ت��ت��م��ا���س��ى هذه 
�لت��ف��اق��ي��ة م���ع ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة وح��ر���س��ه��ا على 
و�لقائمة  �ل�سقيقني،  �لبلدين  بني  �لأخوية  �لعالقات  تر�سيخ 
على �لرو�بط �لتاريخية �لوثيقة من �لتكامل وتنمية �مل�سالح 
فر�س  ��ستك�ساف  جهود  مع  �لتفاقية  تن�سجم  كما  �مل�سرتكة. 
�لتعاون و�ل�ستثمار �مل�سرتك يف جمالت ��سرت�تيجية وحيوية 
مثل قطاع �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �لذي يعد م�ساهماً 
مع  ين�سجم  مب��ا  �مل�ستد�م  �لقت�سادي  �لنمو  تعزيز  يف  رئي�ساً 

�مل�ستهدفات �ل�سرت�تيجية �لإمار�تية و�لعمانية".
�إطار  يف  �ل�سقيقة  عمان  �سلطنة  مع  �لتعاون  "ياأتي  و�أ���س��اف: 
تعزيز �لفر�س �لقت�سادية و�ل�ستثمارية �لو�عدة بني �لبلدين، 
و�ل�سناعيني  �مل�ستثمرين  على  �لإج����ر�ء�ت  ت�سهيل  خ��الل  من 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  جمالت  يف  �لأعمال  ورجال 
دولة  تعد  حيث  �مل�ستد�مة،  و�ل�سناعات  �مل�ستقبل،  و�سناعات 
م�ستوى  على  ع��م��ان  ل�سلطنة  جت���اري  �سريك  �أك���رب  �لإم�����ار�ت 
�لرغبة  من  ت�ستفيد  �لتفاقية  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار  �لعامل". 
ومتكني  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات،  �ل�سيا�سات  ت��ط��وي��ر  يف  �مل�����س��رتك��ة 
و�ملعلومات  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �مل�سرتكة،  �ل�سناعية  �ملجمعات 
تفعيل  �إىل  �إ�سافة  و�لتطوير،  �لبحث  ونتائج  و�لفنية  �لعلمية 
وت�سهيل  �ل�سناعي،  �لقطاع  يف  �لتكاملية  و�مل�ساريع  �مل��ب��ادر�ت 

�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين.
�لتجارة  �ليو�سف وزي��ر  من جهته قال معايل قي�س بن حممد 
�لعالقات  �إن  عمان،  �سلطنة  يف  �ل�ستثمار  وترويج  و�ل�سناعة 
�لقيادتني  ل���دى  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعمانية 
�لزيارة  ه��ذه  ف���اإن  ك��ذل��ك  �ل�سقيقني،  �لبلدين  يف  �حلكيمتني 
وتاأكيد�ً  �جل��و�ر  وح�سن  �مل��ودة  لأو��سر  جت�سيد�ً  تاأتي  �لكرمية 
ع��ل��ى ع��م��ق �ل��ع��الق��ات �لأخ���وي���ة �مل��م��ي��زة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن ورغبة 
�لبلدين يف تعزيز �لتبادل �لتجاري بينهما وزيادة �ل�ستثمار�ت 

يف خمتلف �ملجالت.
�أن  �ل�ستثمار  وت��روي��ج  و�ل�سناعة  �لتجارة  وزي��ر  معايل  و�أك���د 
�لإجر�ء�ت  وت�سهيل  ت�سجيع  يف  ت�ساهم  �سوف  �لتفاهم  مذكرة 
على �مل�ستثمرين �ل�سناعيني يف كال �لبلدين �ل�سقيقني خا�سة 
يف �ل�سناعات �ملتقدمة مثل : �لطري�ن و�لف�ساء و�لتكنولوجيا 
فر�س  تعزيز  وكذلك   ، �لذكية  و�مل�سانع   ، و�ل��زر�ع��ي��ة  �لطبية 
و�لتعاون يف  و�لبتكار.  �ملبتكرة  �لتقنيات  �ملتبادل يف  �ل�ستثمار 
تعزيز قدر�ت �لقيا�س �ملرتولوجيا وتطوير منظومة �ملو��سفات 
منظومة  وت��ط��وي��ر  �مل�ستقبل  ���س��ن��اع��ات  جم���ال  يف  و�مل��ق��اي��ي�����س 
�لعرت�ف �ملتبادل يف �سهاد�ت وعالمات تقييم �ملطابقة، وتعزيز 

�لتبادل �لتجاري.
�ل�سيا�سات  ت���ط���وي���ر  �ل���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة  ب����ن����ود  وت��ت�����س��م��ن 
ممار�سات  و�أف�سل  و�ملعارف  �خلرب�ت  وتبادل  و�ل�سرت�تيجيات 
�لتعاون يف جمالت تطوير وتنمية �ملناطق �ل�سناعية، خ�سو�ساً 
يف �ل�سناعات و�ملنتجات ذ�ت �لأولوية، �إ�سافة �إىل ت�سجيع فر�س 
�ل�ستفادة من �ل�ستثمار �ل�سناعي على �مل�ستثمرين يف �لبلدين 

�ل�سقيقني.
رجال  ب��ني  �لتعاون  وت�سهيل  دع��م  �إىل  كذلك  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
�لبلدين،  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �لعاملة  و�ل�سركات  �لأعمال 
ملعايري  �لبينية  �ملقارنات  و�إج���ر�ء  �لفني  �لتدريب  �إىل  و�سوًل 
تعد  حيث  �لبلدين،  يف  �لوطنية  �ملعاهد  بني  �لوطنية  �لقيا�س 
دولة �لإمار�ت �أكرب م�ستثمر عربي وثالث �أكرب م�ستثمر عاملي 
يف �سلطنة عمان، وت�ساهم باأكرث من %8.2 من �إجمايل ر�سيد 
�ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر يف ُعمان. وبلغت �لقيمة �لإجمالية 
درهم  مليار   15 ح��و�يل  �لبلدين  بني  �ملتبادلة  لال�ستثمار�ت 

ت�سمل كافة �لقطاعات و�لأن�سطة �لقت�سادية.
تعميق  على  �مل�سرتك  �حل��ر���س  م��ع  �لتفاهم  م��ذك��رة  وتن�سجم 
وتو�سعة �لعالقات �لثنائية لتعزيز �لنمو يف �لبلدين، خ�سو�ساً 
بلغت  حيث  �لأول��وي��ة،  وذ�ت  �حليوية  �ل�سناعية  �لقطاعات  يف 
قيمة �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري غ��ري �ل��ن��ف��ط��ي ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف عام 
 ،2020 عن   9% بنمو  درهم  مليار   46 من  �أكرث   2021
لدولة  �سريك جت��اري خليجي  �أك��رب  ث��اين  ُعمان  �سلطنة  وتعد 
%20 من �إجمايل جتارتها مع دول  �لإم��ار�ت وت�ستحوذ على 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.
وفيما يتعلق بتعزيز �لتعاون بني �لبلدين يف قطاعات �ل�سباب 
و�لثقافة مت توقيع مذكرة تفاهم بني وز�رتي �لثقافة و�ل�سباب 
نا�سر  ب��ن  ���س��امل  وم��ع��ايل  �مل���زروع���ي  �سهيل  م��ع��ايل  وق��ع��ه��ا   ..

�لعويف.
�ملتمّيزة  �لعالقات  وتعزيز  �لتعاون  �لتفاهم،  م��ذك��رة  وت�سمل 
على  �مل��ذك��رة  وتن�ّس  و�ل�سباب  �لثقايف  �ملجال  يف  �لبلدين  بني 
�ملجال  يف  و�خل��رب�ء  و�ملعلومات  �خل��رب�ت  �لطرفان  يتبادل  �أن 

و�ملكتبات،  �لفنون  قطاعات  �سمن  خا�سًة  و�ل�����س��ب��اب،  �لثقايف 
وتبادل  �ل�سبابية،  و�للقاء�ت  �لثقايف  �حل��و�ر  دور  من  يعّزز  مبا 
و�لكّتاب  و�ل�سباب،  �لثقافة  قطاع  عن  �مل�سوؤولني  بني  �لزيار�ت 
يف  للتعاون  �ل�سباب  جم��ال  يف  �لعاملني  و�خل���رب�ء  و�ملفكرين 

�ل�سيا�سات �ل�سبابية و�لعمل �ل�سبابي.
حيث  �ملكتبات،  قطاع  يف  �لعمل  و�ق��ع  �لتفاهم  م��ذك��رة  وت��خ��دم 
�لتي  و�ملطبوعات  �لكتب  وتبادل  �لتعاون  جم��الت  من  �ستعّزز 
تتناول ثقافة �لبلدين، كما �سيتم �لعمل على �إتاحة �ملجال نحو 
�ل�سينما،  فنون  مثل:  �لأد�ء،  فنون  جمموعات  زي���ار�ت  ت��ب��ادل 
تبادل  ج��ان��ب  �إىل  �ل�سعبية،  و�ل��ف��ن��ون  و�مل��و���س��ي��ق��ى،  و�مل�����س��رح، 
بني  و�ل�سبابية  �لثقافية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�����س��ط��ة  يف  �مل�����س��ارك��ة 

�لبلدين، وت�سهيل �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بذلك.
وت�����س��ع��ى �لت��ف��اق��ي��ة �إىل ت��ع��زي��ز �أط����ر �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك بني 
�جلانبني مبا يتعّلق بدر��سة �لثقافة و�لآد�ب و�لفنون، وتبادل 
�خلرب�ت و�ملعرفة حول تنمية �لقياد�ت �ل�سابة، وبر�مج �ل�سباب 
جانب  �إىل  و�ل�����دور�ت،  �ملن�سات،  ك��اف��ة  يف  م�ساركتهم  و�سمان 
�لأكادميية  و�ل��رب�م��ج  و�ل��ن��دو�ت  �ل�سبابية،  �مل��وؤمت��ر�ت  تنظيم 
�لتي  �ل�سيا�سات  تطوير  عن  ف�ساًل  �لفئة،  بهذه  �لعالقة  ذ�ت 
�لثقافية و�ل�سبابية، ودعم  �لب�سرية يف �ملجالت  �لتنمية  تدعم 
�لأن�سطة �مل�سرتكة �ملرتبطة بها، مبا يحقق �لأهد�ف �مل�سرتكة 
وي�����س��ّه��ل م��ن تنفيذ �لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة �مل��ربم��ة م��ن خالل 
منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة /�ليون�سكو/ يف 

جمالت �لثقافة و�ل�سباب.
ووقع �جلانبان مذكرة تفاهم بني وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
ووز�رة �لطاقة و�ملعادن يف �سلطنة عمان .. وقعها معايل �سهيل 

�ملزروعي ومعايل �سامل بن نا�سر �لعويف.
جمال  يف  �لتحول  �سبل  تعزيز  يف  �لتعاون  على  �ملذكرة  وتن�س 
�سيما  ل  �لطاقة،  وكفاءة  �ملتجددة،  �لطاقة  وتقنيات  �لطاقة، 
�لنفط و�لغاز و�لهيدروجني، �إ�سافة �إىل جمالت تقنية �حتجاز 
�لذكاء  وتطبيقات   ،CCUS وتخزينه  و��ستخد�مه  �لكربون 
و�ملعرفة  �ملعلومات  وت��ب��ادل  و�إد�رت��ه��ا،  �لطاقة  يف  �ل�سطناعي 
و�خل������رب�ت، وع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات رف��ي��ع��ة �مل�����س��ت��وى ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 

�لق�سايا ذ�ت �ملنفعة �ملتبادلة.
�لرتبية  وز�رة  تفاهم بني  توقيع مذكرة  �لتعليم مت  ويف قطاع 
يف  و�لبتكار  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  ووز�رة  و�لتعليم 
�سلطنة عمان.. وقعها معايل �سهيل �ملزروعي ومعايل نا�سر بن 

�سامل �لعويف.
و�لأنظمة  �خل������رب�ت  ت���ب���ادل  �إىل  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وت���ه���دف 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  للتعليم  �ملنظمة  و�للو�ئح  و�لقو�نني 
و�لبتكار و�لتدريب �ملهني و�ملعلومات �ملتعلقة باأنظمة ومعايري 
�لرتخي�س و�لعتماد و�ملعايري �ملتعلقة ب�سمان �جلودة ملوؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل و�لتدريب �ملهني بالإ�سافة �إىل تبادل �خلرب�ت 
يف تطوير وحتفيز �لبحث �لعلمي وحا�سنات �لبتكار وم�سرعات 

�لأعمال.
وت�����س��ج��ع �خل���ط���وة ع��ل��ى ب��ن��اء ع���الق���ات ت���ع���اون ب���ني موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�لتدريب �لعملي بهدف تبادل 
و�ملهنية  و�لبحثية  �لأكادميية  �ملجالت  يف  و�لتجارب  �خل��رب�ت 
وغريها من �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك و�لتي تدعم تطور 

�لعالقات بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني.
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  بني  تفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع  مت  كما 
و�لبيئة ووز�رة �لرثوة �لزر�عية و�ل�سمكية و�حليو�نية ومو�رد 
�سامل  نا�سر بن  �ملزروعي ومعايل  �سهيل  .. وقعها معايل  �ملياه 

�لعويف.
�ملتبادلة،  �لتاريخية  �لعالقات  �إط��ار  يف  �لتفاهم  مذكرة  تاأتي 
وجهود تعزيز �أمن و��ستد�مة و�سالمة �لغذ�ء، وتعزيز وتطوير 
و�ل�سمكية  و�حليو�نية  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل���رثوة  جم��الت  يف  �لتعاون 

و�سالمة �لغذ�ء.
وزيرة  �ملهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل  وقالت 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة : " ترتبط دولة �لإمار�ت بعالقة �سر�كة 
تاريخية مع �سلطنة عمان على �مل�ستويني �حلكومي و�ل�سعبي، 
مو�جهة  ق����در�ت  تعظيم  �إط����ار  ويف  �ل��ع��الق��ة  ل��ه��ذه  وت��ع��زي��ز�ً 
وقعنا  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  �سمان  ر�أ�سها  وعلى  �لعاملية  �لتحديات 
ومو�رد  و�ل�سمكية  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل���رثوة  وز�رة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
و�ملعارف  �خل��رب�ت  تبادل  عمليات  تعزيز  بهدف  �لعمانية  �ملياه 
�ل��ب��ح��ث و�لتطوير،  �ل��ن��اج��ح��ة، وت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة  و�ل��ت��ج��ارب 

و�سمان مرونة و��ستد�مة �سال�سل �لتوريد �ملتبادلة".
و�سيعمل �ل��ط��رف��ان مب��وج��ب �مل��ذك��رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون يف 
لالإر�ساليات  �مل��خ��ربي��ة  و�ل��ف��ح��و���س��ات  �ل��غ��ذ�ء  خم��اط��ر  تقييم 
جمالت  يف  �خل��رب�ت  وتبادل  و�ل�سمكية،  و�لزر�عية  �حليو�نية 
�مل�سايد �لبحرية وتربية �لأحياء �ملائية وتنمية �لبيئة �لبحرية 
و�لأغذية �لبحرية، و�ملجالت �ملتعلقة ب�سالمة �لغذ�ء، و�لزر�عة 
و��سرت�طات  �مل��خ��ربي  و�لت�سخي�س  �لنبات  ووق��اي��ة  �حلديثة 
�ملز�رع  �ل��رق��اب��ة على  �ل��غ��ذ�ء، وجم��ال  �لإف����ر�ج ع��ن  ومتطلبات 
م�سانع  على  �لرقابة  و�آل��ي��ات  �لزر�عية  و�لرت�خي�س  و�مل�ساتل 

�لأ�سمدة و�ملبيد�ت و�ملحالت �لزر�عية.
كما ت�سمل �أوجه �لتعاون تبادل خمرجات �لدر��سات و�لأبحاث 
�ل��زر�ع��ي��ة، و�ل��ب��ح��ري��ة، و���س��الم��ة �ل��غ��ذ�ء، و�لع����رت�ف �ملتبادل 
مببادئ �لتكافوؤ باأنظمة �لت�سجيل، و�لتفتي�س و�لرقابة لعتماد 

�ملن�ساآت �مل�سدرة للمو�د �لغذ�ئية بني �لطرفني.
و�سيتم �لعمل على توحيد معايري �لفحو�سات �ملخربية جلميع 
�لإر�ساليات �لزر�عية و�حليو�نية، وتطوير منظومة �لفحو�سات 
�ملخربية، و�لتو�فق و�عتماد مناذج �ل�سهاد�ت �ل�سحية �لبيطرية 
بني  �حليو�نية  �لإر�ساليات  �ن�سيابية  يعزز  ومبا  �لطرفني  بني 

�لبلدين �ل�سقيقني.
تقنية  با�ستخد�م  �ل�سمكية  �ملنتجات  تتبع  تفعيل  �سيتم  كما 
�لأزمات  �إد�رة  �خل���رب�ت يف جم��ال  وت��ب��ادل  �ل��ور�ث��ي��ة،  �جلينات 
�ل�سيد  جم���الت  يف  تعاونهما  �ل��ط��رف��ان  و���س��ي��ع��زز  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. 
و�لأجهزة  �ل�سيد  ط��رق  ومعرفة  �ملنظمة  �لقو�نني  حيث  م��ن 
و�لتن�سيق  �ل�سيد،  ق��و�رب  على  �لرقابة  عملية  يف  �مل�ستخدمة 
ب�ساأن حتديد مو��سم �ل�سيد وفرت�ت �حلظر و�لتنظيم لبع�س 
�أن����و�ع �ل����رثو�ت �مل��ائ��ي��ة �حل��ي��ة وتنظيم �إج�����ر�ء�ت �لإف����ر�ج عن 

�لإر�ساليات �ل�سمكية، و�لرقابة على �ل�سادر�ت �ل�سمكية.
مت  و�للوج�ستيات  و�ملو��سالت  �لنقل  حول  �لتعاون  جمال  ويف 
توقيع مذكرة تفاهم بني وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية ووز�رة 
وقعها  ُعمان  �سلطنة  يف  �ملعلومات  وتقنية  و�لت�سالت  �لنقل 

معايل �سهيل �ملزروعي ومعايل �سامل بن نا�سر �لعويف .
�لت�سريعات  جم���ال  يف  �ل��ت��ع��اون  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وت��ت�����س��م��ن 
تعزيز  و�سبل  �لذكي،  بالنقل  �ملرتبطة  و�لقو�نني  و�ل�سيا�سات 
�ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س نحو و�سع حلول ��ستثمارية للنقل 
�لذكي، و�لتحول يف �لنقل �لنظيم �مل�ستد�م لتحقيق م�ستهدفات 
�حلياد �لكربوين يف قطاع �لنقل، و�لبحث و�لتطوير و�لتدريب 
�ملرتبطة بت�سميم وتنفيذ و�سيانة  للعاملني، و�ملجالت  �لفني 
�لطرق، و�لنقل �جلماعي و�لت�ساركي، و�للوج�ستيات، و�سياغة 
�لأطر �لتنظيمية �لوطنية و�ل�سيا�سات �لتي حتكم قطاع �لنقل، 
�ل�سقيقني يف  �لبلدين  ري��ادة  ت�ساهم يف  �لتي  �خل��رب�ت  وتبادل 
هذ� �ملجال �حليوي �لذي ميثل د�عماً رئي�ساً للتنمية �مل�ستد�مة 

و�لزدهار.
كما مت توقيع مذكرة تفاهم يف جمال �لنقل �لبحري بني وز�رة 
وتقنية  و�لت�����س��الت  �لنقل  ووز�رة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�ملزروعي  �سهيل  معايل  وقعها   .. ُع��م��ان  �سلطنة  يف  �ملعلومات 

ومعايل �سامل بن نا�سر �لعويف .
و�لرب�مج  �مل�ساريع  يف  و�لتن�سيق  �لتعاون  �إىل  �ملذكرة  وتهدف 
�ل��ن��ق��ل �لبحري،  و�ل�����س��ي��ا���س��ات وت���ب���ادل �خل����رب�ت يف جم����الت 
�إ�سافة  �ل��دول��ت��ني،  م��و�ن��ئ  ب��ني  �لبحري  و�ل��رب��ط  و�ل�ستثمار 
�لت�سريعات  وتطبيق  و�لتفتي�س  �لرقابة  جمال  يف  �لتعاون  �إىل 
�خل�سبية،  لل�سفن  �ل�سالمة  مب��ج��الت  �لعالقة  ذ�ت  �لبحرية 
وجم����الت �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��دري��ب �ل��ب��ح��ري، وت���ب���ادل �لع����رت�ف 
�لدولية  �لت��ف��اق��ي��ة   .  10-1 ل��الئ��ح��ة  ط��ب��ق��اً  ب��ال�����س��ه��اد�ت 
 1978 للعام  للمالحني  و�ملناوبة  و�لإج���ازة  �لتدريب  ملعايري 
�ل��دول��ي��ة ل�سبط  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ع��دي��الت��ه��ا، ويف جم��ال تطبيق 
وخف�س  �ل�سفن  يف  و�لرو��سب  �ل��ت��و�زن  �ل�سابورة  مياه  و�إد�رة 
�لنبعاثات �لناجتة عنها، وتطبيق �ملرفق �ل�ساد�س من �تفاقية 
م��ارب��ول ب��روت��وك��ول، �خل��ا���س ب��ل��و�ئ��ح م��ن��ع ت��ل��وث �ل��ه��و�ء من 

�ل�سفن، وغريها من �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
دولة  بني  �لثنائية  �لعالقات  �أن  �مل��زروع��ي  �سهيل  معايل  و�أك��د 
�سهدت  �ل�سقيقة  ع��م��ان  و�سلطنة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�ل�سمو  ل�ساحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  بف�سل  ك��ب��ري�ً  تقدماً 
"حفظه �هلل"،  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن 
�سلطان  ط���ارق  ب��ن  هيثم  �ل�سلطان  �جل��الل��ة  ���س��اح��ب  و�أخ��ي��ه 
عمان، و�لثقة �ملتبادلة و�لحرت�م و�مل�سالح �مل�سرتكة، موؤكد�ً �أن 
مذكر�ت �لتفاهم �لثالث �لتي مت توقيعها ُتعد �متد�د�ً لل�سر�كة 
و�سلطنة عمان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لتاريخية بني 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  قطاع  يف  وخا�سة  �مل��ج��الت  �ستى  يف 

و�لنقل.
لدولة  رئي�ساً  �سلطنة عمان تعترب �سريكاً  " �إن   : وقال معاليه 
�لإم��ار�ت، و�إن مثل هذه �ل�سر�كات �ل�سرت�تيجية تدعم توجه 
لريادتهما  �ل��د�ع��م��ة  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�ساريع  �سياغة  يف  �لبلدين 
�ل��ع��امل��ي��ة وم�����س��ت��ه��دف��ات��ه��م��ا ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، ويف ب��ن��اء �مل���زي���د من 
�لتي تدعم  �لفر�س  �لتعاون لال�ستفادة من  �ل�سر�كات وتعزيز 

توجهات وطموحات �لطرفني " .
ووق���ع �جل��ان��ب��ان �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب�����س��اأن م�����س��روع رب���ط �ل�سكك 
�حلديدية بني �لبلدين .. وقعها �ملهند�س �سادي ملك �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�سركة �لحتاد للقطار�ت و�ملهند�س عبد �لرحمن بن 

�سامل �حلامتي �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �أ�سي�اد.
للقطار�ت  و�لحت��اد  ُعمان  �سركة  تاأ�سي�س  �لتفاقية  وتت�سمن 
وتطوير  ت�سميم  ب��ه��دف  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  باملنا�سفة  �مل��م��ل��وك��ة 
ب�سبكة  ���س��ح��ار  م��ي��ن��اء  ت��رب��ط  ح��دي��دي��ة  �سكك  �سبكة  وت�سغيل 
�إجمالية  با�ستثمار�ت  �ل��دول��ة،  يف  �لوطنية  �حلديدية  �ل�سكك 

للم�سروع بقيمة 3 مليار�ت دولر �أمريكي.
�لأعمال  باإعد�د  �ل�سركة �جلديدة  �ستقوم  �لتفاقية،  ومبوجب 
�لتح�سريية وخطة عمل لتنفيذ �مل�سروع ت�سمل �آليات متويلية 
�لإ����س���ر�ف ع��ل��ى ت�سميم وتنفيذ  ث��م  �ل��زم��ن��ي وم���ن  و�جل����دول 
بني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكك  �سبكة  م�����س��روع  وت�سغيل 
�سحار و�أبوظبي مبا ي�سمن مو�ئمة كافة �ملعايري �ملعتمدة لدى 

�لبلدين.
�ل�سرت�تيجية  ل��ل��ع��الق��ات  �م����ت����د�د�ً  �ل�����س��ر�ك��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �ل��ت��ي جتمع  �ملتينة  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة 

�ملتحدة و�سلطنة ُعمان على كافة �لأ�سعدة.
ك��م��ا ت��ع��ّد ث��م��رة �ل��ع��الق��ات �ل��وط��ي��دة ب��ني �لحت����اد للقطار�ت 
�آف��اق جديدة  فتح  �إىل  �جلانبان  يهدف  ُعمان، حيث  وق��ط��ار�ت 
�للوج�ستية  و�خل��دم��ات  و�ل��ن��ق��ل  �لتحتية  �لبنية  ق��ط��اع��ات  يف 
وتعزيز  �حل��دي��دي��ة،  بال�سكك  �لبلدين  رب��ط  م��ن خ��الل  وذل��ك 
�حلركة �لتجارية و�لرت�بط �لجتماعي من خالل ربط �ملناطق 
ب�سبكة  �ل�سكنية  وكذلك  و�لتجارية  و�ل�سناعية  �لقت�سادية 

�سكك �حلديدية.
�أبوظبي  �إم���ارة  ب��ني  �حل��دي��دي��ة  �ل�سكك  �سبكة  م�سار  و�سيعمل 
وولية �سحار - و�ملمتد مل�سافة 303 كيلو مرت�ت - على تبني 
�أعلى معايري �لأمان و�ل�سالمة و�لبيئة �لعاملية لتقدمي خدمات 
�سرعة  ت�سل  �إذ  �لب�سائع،  و�سحن  �لركاب  لنقل  و�سريعة  �آمنة 
بني  �مل�سافة  ويقطع  �ل�ساعة  يف  ك��م   200 �إىل  �ل��رك��اب  ق��ط��ار 
�سحار �أبوظبي يف 100 دقيقة و47 دقيقة بني �سحار و�لعني، 

بينما ت�سل �سرعة قطار �لب�سائع �إىل 120 كم يف �ل�ساعة.
�لإمار�ت  دول��ة  بني  �مل�سرتكة  �حلديد  �ل�سكك  �سبكة  و�ست�سهم 
�لقت�ساد  وتنمية  تعزيز  يف  ُع��م��ان  و�سلطنة  �ملتحدة  �لعربية 
�سال�سل  منظومة  ك��ف��اءة  رف��ع  ذل��ك  يف  مب��ا  للبلدين  �ل��وط��ن��ي 
�لبلدين  بني  �حل��دود  عرب  �لتجارة  ممار�سة  و�سهولة  �لتوريد 
�حلديدية،  �ل�سكك  ب�سبكة  �لتجارية  �ملنافذ  رب��ط  خ��الل  م��ن 
�لتكلفة  وخف�س  �ل�سوق  يف  �لتناف�سية  م�ستويات  �سريفع  كما 
�لإجمالية ل�سال�سل �لتوريد، وذلك ملا تتمتع به من م�ستويات 
عالية من �لكفاءة مقارنة بو�سائل �لنقل �لأخرى، عالوة على 
و�عدة  و��ستثمارية  جت��اري��ة  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف  �مل�����س��روع  �أهمية 
للقطاع �خلا�س، حيث �سيتم �إ�سناد حزمة من �لعقود �ملرتبطة 
ب��امل�����س��روع ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، ف�����س��اًل ع��ن ت��وف��ري ف��ر���س عمل 
جديدة ومتنوعة، وتاأهيل �لكفاء�ت و�خلرب�ت �لوطنية، و�إثر�ء 
�خلارطة  يف  �لبلدين  تناف�سية  وتعزيز  �ل�سياحية،  �لأن�سطة 
�إىل  و�لتوزيع  لال�ستري�د  لوج�ستي  كمحور  �لعاملية  �لتجارية 

�لأ�سو�ق �لإقليمية.
خارطة  تر�سم  �لتفاقية،  ه��ذه  �أن  ملك  �سادي  �ملهند�س  وق��ال 
طريق ��سرت�تيجية مل�سروع م�ستد�م �سي�سهم يف تعزيز �لعالقات 
و�سلطنة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتي  �لر��سخة 

ُعمان، مبا ين�سجم مع روؤى وتوجيهات قيادتنا �لر�سيدة.
�أك�����د �مل��ه��ن��د���س ع��ب��د�ل��رح��م��ن �حل���امت���ي �أن هذ�  م���ن ج��ان��ب��ه 
�مل�سروع هو �إ�سافة نوعية للقطاع �للوج�ستي وحمفزة ملختلف 
فر�س  بتوفري  �لقت�سادية  و�لأن�سطة  �ل�سناعية  �لقطاعات 
تكاملية  ودع���م  �خل��ا���س  للقطاع  و�ع���دة  و��ستثمارية  جت��اري��ة 

�أن�سطة �ملو�نئ �لعمانية وربطها بالأ�سو�ق �لإقليمية و�لعاملية.
و�أ�ساف �أن م�سروع �سكك �حلديد �مل�سرتك بني �لبلدين �سيعود 
بالعديد من �لفو�ئد �ل�سرت�تيجية و�لقت�سادية و�لجتماعية 
ك��دع��م وت��ن��وي��ع �لق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي، ورب���ط �مل��ر�ك��ز �ل�سكانية 
وجودة  �لأ�سا�سية  �لبنية  وتطوير  �لبلدين،  ب��ني  و�ل�سناعية 
�حلياة، وتقوية �لرت�بط �لجتماعي و�لأ�سري ، وتعزيز وتنظيم 
قطاع �خلدمات �للوج�ستية، ورفع �أد�ء قطاع �خلدمات �ل�سياحية 

ودعم تنفيذ �ملبادر�ت �ل�سرت�تيجية �لوطنية للبلدين.
ومت ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ني وح�����دة �مل��ع��ل��وم��ات يف دول���ة 
ب�ساأن  �لعماين  �ملالية  للمعلومات  �لوطني  و�مل��رك��ز  �لإم����ار�ت 
و�جلر�ئم  �لأم��و�ل  بغ�سل  �ملتعلقة  �ملعلومات  تبادل  يف  �لتعاون 
على  �ل�سيد  وقعها   .. �لإره���اب  ومتويل  بها  �ملرتبطة  �لأ�سلية 
�لإمار�ت  لدولة  �ملالية  �ملعلومات  وحدة  رئي�س  باعلوي  في�سل 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لكيومي  عامر  بن  عبد�لرحمن  و�لعقيد 
للمركز �لوطني للمعلومات �ملالية بال�سلطنة. ومبوجب مذكرة 
�لتفاهم، حدد �لطرفان �أوجه �لتعاون �ملتمثلة يف تن�سيق �لعمل 
غ�سل  مو�جهة  جم��الت  يف  تعزيزها  و�سبل  �مل�سرتكة  و�جلهود 
�أنو�ع  ملختلف  و�لت�سدي  �لإره����اب  متويل  ومكافحة  �لأم����و�ل 
�جلر�ئم �ملالية عرب توفري �إطار عمل م�سرتك، ودعم وتطوير 

�لو�سائل لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت بهذ� �ل�ساأن.
" تعد هذه   : باعلوي  في�سل  علي  �ل�سيد  قال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�مل���ذك���رة مب��ث��اب��ة خ��ري��ط��ة ط��ري��ق ل��ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب���ني دولة 
�ملالية  �جل��ر�ئ��م  مو�جهة  جم��ال  يف  ُع��م��ان  و�سلطنة  �لإم����ار�ت 
بني  �لر��سخة  �لعالقات  تعزيز  يف  و�سي�سهم  �أنو�عها،  مبختلف 
�لقيادة  وتوجيهات  روؤى  مع  ين�سجم  مبا  �ل�سقيقني،  �لبلدين 
�لر�سيدة. كما �أن هذه �ملذكرة تاأكيد على حر�س دولة �لإمار�ت 
متويل  ومكافحة  �لأم��و�ل  غ�سل  مو�جهة  على  ُعمان  و�سلطنة 
�لإرهاب، مبا ي�سمن �سالمة وحماية �لنظام �ملايل ويعزز �لنمو 

�لقت�سادي يف �لبلدين �ل�سقيقني.
كما �سملت �لتفاقيات مذكرة تفاهم بني وكالة �أنباء �لإمار�ت 
ووز�رة �لإعالم يف �سلطنة عمان ممثلة يف وكالة �لأنباء �لعمانية 
يف جمال �لأخبار وتبادل �ملعلومات وقعها �سعادة حممد جالل 
و�إب��ر�ه��ي��م بن �سيف  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  ع��ام وكالة  �لري�سي مدير 

�لعزري مدير عام ورئي�س حترير وكالة �لأنباء �لُعمانية.
ومت توقيع مذكرة تفاهم بني �سركة �أبوظبي �لتنموية �لقاب�سة 
"جمموعة  و �ملجموعة �لعمانية لالت�سالت وتقنية �ملعلومات 
�لرئي�س  �ل�����س��وي��دي  ح�����س��ن  حم��م��د  ���س��ع��ادة  وق��ع��ه��ا   .. �إذكاء" 
عاطف  و�ل�سيد  �لقاب�سة  لأبوظبي  �ملنتدب  و�لع�سو  �لتنفيذي 
بن �سعيد �ل�سيابي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجموعة �لعمانية 

لالت�سالت وتقنية �ملعلومات.
وت���ه���دف م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م �إىل ت��اأ���س��ي�����س ���س��ن��دوق ر�أ������س مال 
�سركات  يف  لال�ستثمار  دره��م  مليون   592 بقيمة  ��ستثماري 

�لتكنولوجيا ذ�ت �إمكانيات �لنمو �ملرتفعة يف �سلطنة ُعمان.
�أولية  ����س��ت��ث��م��اري��ة  ويف ه���ذ� �لإط������ار، ح���دد �ل��ط��رف��ان ف��ر���س��اً 
در��سات  جتهيز  يتم  �أن  على  دره��م  مليار   30 قيمتها  تتجاوز 
�مل�ساريع  يف  �ل�ستثمارية  �لفر�س  وتكمن  منها.  لكل  ج��دوى 
مبا  ُع��م��ان،  �سلطنة  يف  �مل�ستهدفة  �لقطاعات  �سمن  �جل��دي��دة 
وطاقة  �ل�سم�سية  �لطاقة  وتوليد  �لهيدروجني،  قطاع  ذلك  يف 
�لرياح، و�لأملنيوم و�ل�سلب �لأخ�سر، وخطوط نقل و�إنتاج �ملاء 
و�ل�سحة  �لغذ�ء،  جمال  يف  لال�ستثمار  تطمح  كما  و�لكهرباء، 
و�ل�����دو�ء، و�ل��ن��ق��ل و�خل��دم��ات و�ل��ب��ن��ى �لأ���س��ا���س��ي��ة �للوج�ستية 
و�لتقنية يف �سلطنة عمان و�لتي تتما�سى جميعها مع طموحات 
�لعاملة  �سركاتها  نطاق عمل  لتو�سيع   /ADQ/ "لقاب�سة�"
�لتي  �لتاآزر  �أوج��ه  ُعمان، وحتديد  بالأخ�س يف �سلطنة  دوليا و 

من �ساأنها �إ�سفاء قيمة م�ستد�مة طويلة �لأمد لكال �لبلدين.
كما عقدت "�لقاب�سة" /ADQ/، �م�س، �جتماعات ت�ساورية 
�ل�سيادي  �ل�سندوق   /OIA/ �لُعماين  �ل�ستثمار  جهاز  م��ع 
�ل���و�ع���دة يف  �ل��ف��ر���س �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  مل��ن��اق�����س��ة  ل�سلطنة ع��م��ان 
�لتعاون  �لتي ت�سهم يف زيادة  جمموعة متنوعة من �لقطاعات 

�لقت�سادي و�لتجاري بني �لبلدين.
�ل�ستثمار  وج��ه��از   /ADQ/ "�لقاب�سة"  م��ن  ك��ل  وك�سفت 
10 مليار�ت درهم، يهدف  �لعماين عن �تفاقية �سر�كة بقيمة 
ذ�ت  قطاعات  يف  ��ستثمار�ت  متكني  �إىل  خاللها  من  �لطرفان 
�لإم��ار�ت و�سلطنة  �أولوية و�هتمام م�سرتكة بني كل من دولة 
�ملنتدب  �لع�سو  �ل�سويدي،  ح�سن  حممد  �سعادة  وق��ال  ُع��م��ان. 
�لرو�بط  �إط��ار تعزيز  "يف  "�لقاب�سة" :  ل�  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�لتاريخية �لر��سخة �لتي جتمع دولة �لإمار�ت و�سلطنة عمان، 
�ساأنها  م��ن  �لتي  �لإ�سرت�تيجية  �لفر�س  م��ن  �لعديد  ناق�سنا 
تعزيز �لتعاون �مل�سرتك وحتفيز روح �لتاآزر ومتكني �ملزيد من 
�ل�ستثمار�ت يف �لعديد من �لقطاعات �لرئي�سية يف �ل�سلطنة. 
�سر�كات  بتطوير  "�لقاب�سة"  �ل��ت��ز�م  �ل��ي��وم  م�ساركتنا  وت��وؤك��د 
حيث  �لعماين،  كال�ّسوق  رئي�سية  �أ�سو�ق  يف  ر��سخة  ��ستثمارية 
وتطلعاتنا  �ل�ستثماري  لنهجنا  �م��ت��د�ًد�  �خل��ط��وة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
�ل�سر�كة  ه��ذه  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  �مل�ستد�م.  �لنمو  لتحقيق 
"�لقاب�سة"  ب��ني  �لكبرية  �لقت�سادية  �لإم��ك��ان��ات  م��ن  �ستعزز 

وجهاز �ل�ستثمار �لُعماين".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��ع��ايل عبد �ل�����س��الم �مل��ر���س��دي، رئي�س جهاز 
 /ADQ/ "ل�ستثمار �لُعماين: " بهذ� �لتعاون مع "�لقاب�سة�
نلتزم ببناء عالقات ��سرت�تيجية وم�ستد�مة على �ملدى �لبعيد. 
��ة مُت��ك��ن��ن��ا من  ول���ن يقت�سر ت��ع��اون��ن��ا �ل��ي��وم ع��ل��ى �إن�����س��اء م��ن�����سّ
�ملتبادلة  �ملنفعة  �مل�سرتك وحتقيق  �ل�ستثمار  ��ستك�ساف فر�س 
ات  ا م�ساركة �ملعرفة لتعزيز �ملن�سّ فح�سب، بل �سي�سهل علينا �أي�سً

�ل�ستثمارية �لقائمة يف موؤ�س�ساتنا".
تنوي  �أبوظبي،  �إم��ارة  حلكومة  �إ�سرت�تيجًيا  �سريًكا  وب�سفتها 
قيمة  ذ�ت  م�سرتكة  ��ستثمار�ت  ب��ر�م��ج  تنفيذ  "�لقاب�سة" 
�إق��ل��ي��م��ي��ني رئي�سيني م��ن خ���الل من�سة  ���س��رك��اء  ت��ر�ك��م��ي��ة م��ع 
�ل�ستثمار �ل�سيادية. و�ستعمل هذه �ل�سر�كات على دعم وتعزيز 
�ل�ستثمار�ت �لتي من �ساأنها �إ�سفاء قيمة م�سرتكة �سمن �أعمال 

حمفظتها. "�لقاب�سة" و�سركات 
تفاهم  توقيع مذكرة  �مل��ال مت  �أ�سو�ق  �لتعاون يف  وفيما يخ�س 

.. وقعها  �ملالية وبور�سة م�سقط  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �أ�سو�ق  بني 
�سعادة �سعيد حمد �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي ل�سوق �أبوظبي 
لالأور�ق �ملالية و�ل�سيد هيثم بن �سامل �ل�سامل �لرئي�س �لتنفيذي 
لبور�سة م�سقط .. و�تفاقية تد�ول �سركات �لو�ساطة عن بعد 
�سعيد حمد  �سعادة  .. وقعها  �لإل��ك��رتوين  �ل��ت��د�ول  م��ن خ��الل 
�لظاهري و�ل�سيد هيثم بن �سامل �ل�سامل.. و�تفاقية �سر�كة بني 
�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و �سركة بور�سة م�سقط يف جمال 
�سعيد  �سعادة  .. وقعها  �ملالية  ل��الأور�ق  �مل��زدوج  �لإدر�ج  عمليات 

حمد �لظاهري و�سعادة هيثم بن �سامل �ل�سامل.
لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �سركة  ب��ني  ت��ع��اون  م��ذك��رة  توقيع  ومت 
�ملالية و�سركة م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع .. وقعها �سعادة �سعيد 

حمد �لظاهري و�سعادة هيثم بن �سامل �ل�سامل.
توقيع  مت  �ملالية  ل���الأور�ق  �مل���زدوج  �لإدر�ج  عمليات  جم��ال  ويف 
�مل��ال��ي��ة و���س��رك��ة م�سقط  ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  �تفاقية ب��ني 
للمقا�سة ب�سلطنة ُعمان .. وقعها �سعادة �سعيد حمد �لظاهري 
مع  �لتفاهم  مذكرة  وتهدف  �ل�سامل.  �سامل  بن  هيثم  و�سعادة 
�لروؤى  لتبادل  وثيقة  �سر�كة  �أ�س�س  بناء  �إىل  م�سقط  بور�سة 
و�خلرب�ت بني �لطرفني يف خمتلف �ملجالت �لتي من �ساأنها �أن 

تخدم �مل�سالح �مل�سرتكة.
وياأتي توقيع مذكرة �لتفاهم �سمن �لتز�م �سوق �أبوظبي لالأور�ق 
�ملالية بدعم جهود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لر�مية �إىل 
حتقيق �أهد�ف �لتنويع �لقت�سادي ودفع عجلة �لنمو و�لزدهار 
يف �لدولة، وحتقيقاً لروؤية حكومة �أبوظبي �لر�سيدة وتطلعاتها 
�لتفاهم  مذكرة  و�ستعمل  و�لو�عدة.  �لنمو  �آفاق  نحو  �مل�ستمرة 
على تعزيز عالقات �لتعاون �لثنائي يف �ملجالت �ملتعلقة بتبادل 
و�لتدريب،  �ل���س��ت�����س��اري��ة،  و�خل���دم���ات  و�مل��ع��ل��وم��ات  �خل����رب�ت 
�لأنظمة،  وت��ط��وي��ر   ،" " �ل��و���س��ط��اء  �لع�����س��اء  دخ���ول  وت�سهيل 
فاعلة بني  �ت�سال  قناة  توفري  �إىل  بالإ�سافة  �لتكامل،  وتعزيز 
�لقانونية  �لطبيعة  ذ�ت  �مل�سائل  �ملعلومات يف  وتبادل  �لطرفني 
و�لفنية، و�لتباحث حول جمالت تطوير �ل�ستد�مة و�حلوكمة 

�لبيئية و�لجتماعية وحوكمة �ل�سركات بني �لطرفني.
�ملنتدب  �لع�سو  �ل��ظ��اه��ري،  �سعيد حمد  ق��ال  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف 
"ن�سهد  �ملالية:  ل���الأور�ق  �أبوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�سبكة  باإن�ساء  �أبوظبي  �إم��ارة  �لتز�م  يعك�س  مميز�ً  حدثاً  �ليوم 
لعمليات �لتبادل �لإقليمية، وتطوير �لعالقات �لقت�سادية مع 
دول �ملنطقة ل�سمان تعزيز �ل�سيولة يف �ل�سوق وحتقيق �لزدهار 
�لتفاهم و�لتفاقيات  �ملايل على �ملدى �لطويل. تهدف مذكرة 
�ل�ستثمارية  �لبيئة  تنمية  �إىل  م�سقط  ب��ور���س��ة  م��ع  �مل��وق��ع��ة 
�مل�سرتكة بني �لبلدين و�إر�ساء م�سرية �لنمو �لقت�سادي فيهما 
مبا يدعم تطبيق �أعلى �ملعايري و�ملمار�سات �لتنظيمية يف �أ�سو�ق 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  جهود  مع  ويتما�سى  �جلانبني 
ل��ت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �مل�����س��رتك يف جم���ال ت��ك��ام��ل �لأ����س���و�ق �ملالية. 
وخلق  وثيقة  عمل  عالقات  وبناء  تر�سيخ  يف  جهودنا  �سنو��سل 
�ملالية يف  �ملر�كز  �أب��رز  �مل�سرتك مع  و�لتعاون  للتقارب  جمالت 

�ملنطقة و�لعامل".
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�ساملي  ���س��امل  ب��ن  هيثم  ق��ال  جهته،  م��ن 
لبور�سة م�سقط ورئي�س جمل�س �إد�رة �سركة م�سقط للمقا�سة 
�ستعزز من  �لتفاهم  ه��ذه �لتفاقيات وم��ذك��ر�ت  �إن   : و�لإي���د�ع 
لها  ت��ك��ون  �أن  �مل��وؤم��ل  وم��ن  �ل�سوقني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  م�ستويات 
جميع  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �أو����س��ر  تقوية  على  �إيجابية  �نعكا�سات 
�أن هذ�  مكونات قطاع ر�أ�س �ملال يف �لبلدين �ل�سقيقني، موؤكد�ً 
�لفر�س  م��ن  �لعديد  خللق  �مل��ج��ال  فتح  على  �سيعمل  �ل��ت��ع��اون 
�لقت�سادية  �لتنمية  ودع��م  �مل�ستثمرين  جلميع  �ل�ستثمارية 
وتعزيز  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  خ��ربة  م��ن  و�ل�ستفادة 
�لعالقات  ت�ستمر  �أن  متمنيا  �لبلدين،  بني  �لأخوية  �لعالقات 

�لنوعية و�ملتميزة بني �سوقي �لبلدين.
�ملعنية  �لأط���ر�ف  كافة  تقوم  ب��اأن  �أمله  عن  �ل�ساملي  �أع��رب  كما 
ب��ال���س��ت��ف��ادة مم��ا ت��وف��ره ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��ر�ت �لتفاهم 
�لبناء عليها يف  و��سعة ميكن  تعاون  و�آف��اق  من فر�س متعددة 
�لبلدين  �زده��ار �لقت�ساد يف  �إىل  خمتلف �لقطاعات مبا يقود 

ويعود بالنفع و�خلري على كافة �لأطر�ف.
كما �أبرم �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية مذكرة تعاون مع �سركة 
�ملزدوج  �لإدر�ج  عمليات  جم��ال  يف  و�لإي���د�ع  للمقا�سة  م�سقط 
�لعالقات  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �أخ���رى  وم��ذك��رة  �ملالية  ل����الأور�ق 
و�لإيد�ع  �ملقا�سة  و�لعمل على تطوير  �مل�سرتكة بني �جلانبني 
�لت�ساريح  و�إتاحة ح�سول كل طرف على  �لبلدين،  �ملركزي يف 
ب�ساأن  ع��م��ل م�سرتكة  و�إن�����س��اء جل���ان  �ل�����س��روري��ة،  و�مل��و�ف��ق��ات 
�تفاقية  �أي�ساً  �ل�سوق  ووق��ع  �مل�سرتك.  �لهتمام  ذ�ت  �مل�سائل 
عمليات  م�ستوى  على  �لتعاون  �إىل  تهدف  م�سقط  بور�سة  مع 
�ل��دول��ت��ني، وو�سع  �أ���س��و�ق  �مل��ال��ي��ة يف  ل����الأور�ق  �مل����زدوج  �لإدر�ج 
�لأ�س�س �لقانونية لذلك وتوحيد وحتديد �لإجر�ء�ت �لت�سغيلية 
�ملتكامل  و�لتن�سيق  �لفعال  �لتعاون  لتحقيق  و�لفنية  و�لإد�ري��ة 
�أبوظبي  ب��اإدر�ج ذ�ت �لورقة �ملالية يف كل من �سوق  فيما يتعلق 
�أعلن �سوق  ل��الأور�ق �ملالية وبور�سة م�سقط. ويف �ل�سياق ذ�ته، 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية عن �ن�سمام بور�سة م�سقط �إىل من�سة 
متاحة  �لعماين  �ل�سوق  يف  �ملدرجة  �لأ�سهم  لت�سبح  "تبادل"، 
للتد�ول �إىل جانب �أ�سهم �ل�سركات �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي و 
وبناء  �لتو�سع  تعزيز  �ستعمل على  �لبحرين، يف خطوة  بور�سة 
�مل�ستد�م  �لنمو  ودف���ع  �ل�سيولة  وزي����ادة  �لإقليمية  �ل�����س��ر�ك��ات 

لأ�سو�ق �لأ�سهم يف �ملنطقة.
�ل�ستثمار  من  �ل�سوقني  يف  �مل�ستثمرين  �خلطوة  ه��ذه  ومُتّكن 
ت��ط��وي��ره��م��ا وحتقيق  ي��ت��ي��ح  و���س��ه��ول��ة، ومب���ا  بي�سر  و�ل���ت���د�ول 
�لنمو  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  م��ه��م يف  دور  ل��ه��ا  �ل���ت���ي  م�����س��احل��ه��م��ا 
�لت�سجيل  تنظيم  �إىل  تهدف  كما  �لبلدين.  �لقت�سادي يف كال 
�أبوظبي  �سوق  كل من  لدى  �لعاملة  �لو�ساطة  ل�سركات  �لبيني 
�ملقا�سة  و�إج���ر�ء�ت  بعد  عن  �لتد�ول  لغايات  م�سقط  وبور�سة 

و�لت�سوية �خلا�سة بهذه �لتد�ولت.
ويف يوليو 2022، �أطلق �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية بالتعاون 
يف  نوعها  م��ن  �لأوىل  "تبادل"  من�سة  �لبحرين  ب��ور���س��ة  م��ع 
على  ب��ن��اًء  وذل��ك  ل��الأ���س��و�ق،  �ملبا�سر  �لو�سول  لتوفري  �ملنطقة 
�تفاقية �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية �لتي وقعها �لطرفان يف نوفمرب 
2021. وتعد �ملن�سة نظاماً متكاماًل يهدف �إىل توفري �سبكة 
رقمية للتد�ول بني �لبور�سات �إقليمياً ودولياً، حيث تعمل على 
�أبوظبي لالأور�ق  �سوق  �ل�ستثمار�ت خارج �حل��دود بني  متكني 

�ملالية و�لبور�سات �لأخرى.
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•• ابوظبي-الفجر: 

ب���ن حميد  ع��م��ار  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  ز�ر 
، جناح  �لنعيمي ويل عهد عجمان  
خالل  �لإم��ار�ت��ي��ة  "ت�سليح"  �سركة 
جولته �لتفقدية يف �ملعر�س �لدويل 
"�بوظبي   و�ل���ف���رو����س���ي���ة  ل��ل�����س��ي��د 

  "  2022
�سامل   ، ���س��م��وه  ����س��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �مل���ط���رو����س���ي 
�حدث  ع��ل��ى  �ط��ل��ع��ه  ح��ي��ث  لل�سركة 
�ب�����ت�����ك�����ار�ت �مل�������س���ان���ع �لأوروب������ي������ة 
�أ�سلحة  من  و�ل�سيوية  و�لأمريكية 
�ليدوّية  �ل��ن��ارّي��ة  �ل�سلحة  �ل�سيد 
�لدفاعّية  ل��الغ��ر����س  �مل��خ�����س�����س��ة 
و�أ�سلحة   ، و�لع�سكرّية  و�لريا�سّية 

�لبنادق �لأوتوماتيكية .
و�أبدى �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �ع��ج��اب��ه مب��ا���س��اه��ده من 
ت�سليح  ��ة  م��ن�����سّ  " يف  م���ع���رو����س���ات 
منتجات  ت�سّم  و�ل��ت��ي   " �لتكتيكّية 
�خلرز  لأ�سلحة  �مل�سّنعة  �ل�سركات 

و�لبنادق  ب��الي��ر���س��وف��ت  �مل��ع��روف��ة 
�لهو�ئّية �ملختلفة،".

م���ن ج��ان��ب��ه �ك����د �مل���ط���رو����س���ي على 
�أهمية �مل�ساركة  يف �ملعر�س �لدويل 

لل�سيد و�لفرو�سية بقوله " �إنه هو 
�مل��ن��ط��ق��ة �لذي  �حل����دث �ل��ف��ري��د يف 
يعني ب�سون �لرت�ث وحماية �لبيئة 
يهدف �ىل �لو�سول لثقافة بيئية لها 

ركائزها على �أر�س �لو�قع وم�ستمدة 
من تر�ث �إمار�تي عريق".

" �أن هذ� �حل��دث له  و�أ�ساف قائال 
�أهمية كبرية يف �لثقافة �لإمار�تية، 
�إذ ُيربز عر�قة تر�ث �لإمار�ت وُيتيح 
لالآخرين من خمتلف �أنحاء �لعامل 
كثب  عن  �ليه  و�لتعرف  م�ساهدته 
�ملبذولة  �جل���ه���ود  �ط�����ار  يف  وذل�����ك 
و�حلفاظ  ب��ال��رت�ث  �ل��وع��ي  لتعزيز 
للهوية  �أ�سا�سياً  ركناً  باعتباره  عليه 

�لوطنية �لإمار�تية "
 – فريق  " ي�سعى  �ملطرو�سي  وق��ال 
�سركة ت�سليح – خالل فرتة �ملعر�س 
لإيجاد فر�س جديدة لزيادة �ملبيعات 
وم���ق���اب���ل���ة وك�������الء و�����س����رك����اء جدد 
�أ�سو�ق  ودخ����ول  �ل�����س��ف��ق��ات،  وع��ق��د 
�ملهنيني  م���ع  و�ل���ت���و�����س���ل  ج���دي���دة 
�ملتخ�س�سة،  �ل�����س��ن��اع��ات  جم���ال  يف 
�لتجارية  بالعالمات  �لوعي  وزي��ادة 
�ل�سركات  ُتقّدمها  �لتي  و�خل��دم��ات 
و�إطالق منتجات جديدة  �ملخت�سة، 

مبتكرة.

•• اأبوظبي-الفجر

بعمود  ��سطد�م مركبة  ت�سبب حادث 
م�ست�سفى  ����س��ت��ق��ب��ال  م���دخ���ل  ع���ل���ى 
كليفالند كلينك �أبوظبي �سباح �أم�س 
�آخر  �لأربعاء بوفاة �سخ�سني و�إ�سابة 

باإ�سابة بليغة.
و�لدوريات  �مل��رور  مديرية  و�أو�سحت 
�أظ���ه���رت  �لأول�����ي�����ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  �أن 
فقد�ن  �إىل  ي��ع��ود  �حل����ادث  ���س��ب��ب  �أن 
�أدى �إىل  �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �مل��رك��ب��ة م��ا 
�ن��ح��ر�ف��ه��ا و�ل����س���ط���د�م ب��ال��ع��م��ود يف 

مدخل �مل�ست�سفى. 
باإد�رة  و�لتحكم  �لقيادة  مركز  وك��ان 
�ملركزية  �لعمليات  بقطاع  �لعمليات 
�إىل  فانتقلت  ب��احل��ادث،  ب��الغ��اً  تلقى 
و�سيار�ت  �ل�����س��رط��ة  دوري������ات  �مل���وق���ع 

�لإ���س��ع��اف ودوري����ة �لإن��ق��اذ م��ن هيئة 
�إ�سعاف  �مل���دين ومت  ل��ل��دف��اع  �أب��وظ��ب��ي 
�سرطة  و�أع���رب���ت  �مل�����س��اب.  �ل�سخ�س 

و�ملو��ساة  �لعز�ء  خال�س  عن  �أبوظبي 
�ل�سفاء  متمنية  �مل��ت��وف��ني،  ذوي  �إىل 
�لعاجل للم�ساب ، كما تدعو �جلمهور 

�ملغلوطة  �ملعلومات  ت���د�ول  ع��دم  �إىل 
و�لأخبار  �لبيانات  ��ستقاء  و���س��رورة 

من �مل�سادر �لر�سمية.

•• ال�سارقة-وام: 

�أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  تفقد 
ب���ن ���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
�ل�سارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����س��ارق��ة 
�مل�ساركة  �لأج��ن��ح��ة  �أم�����س،  ل��الإع��الم 
للمنتدى  �مل�����س��اح��ب��ة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�ل��������دويل ل���الت�������س���ال �حل���ك���وم���ي يف 
دورته �حلادية ع�سرة يف مركز �إك�سبو 

�ل�سارقة.
وجتول �سموه يف �أروقة �ملنتدى �لذي 
وحلول"  "حتديات  ����س���ع���ار  ي��ح��م��ل 
فعاليات  م��ن  ي�سمه  م��ا  على  مطلعاً 
تتو�فق  م��ت��ن��وع��ة  وور������س  م�����س��اح��ب��ة 
م��ع ���س��ع��ار وحم����اور �مل��ن��ت��دى وتخدم 
�أبرز �لتجارب  خمتلف �لفئات وتقدم 
و�لنماذج لالت�سال �حلكومي �لفعال 

ملو�جهة �لتحديات.
كما توقف �سموه لدى �أجنحة �لرعاة 
و�ل�سركاء و�جلهات �لإعالمية متعرفاً 
�سموه على م�ساركة كل جهة و�أبرز ما 
من  �مل��ن��ت��دى  يف  للم�ساركني  ت��ق��دم��ه 
ور������س ون�������دو�ت وحم���ا����س���ر�ت ومن 

ت�ستخدم  حديثة  و�أ�ساليب  من�سات 
لدعم �لت�سال �حلكومي.

 11 �ل���  �ل��دورة  �سركاء  قائمة  وت�سم 
�مل��ن��ت��دى، غرفة جت��ارة و�سناعة  م��ن 
لالإذ�عة  �ل�����س��ارق��ة  وهيئة  �ل�����س��ارق��ة، 
�ل�سارقة  وم���دي���ن���ة  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون، 
مناء  وموؤ�س�سة  "�سم�س"،  ل��الإع��الم 
ل��الرت��ق��اء ب���امل���ر�أة، وم��وؤ���س�����س��ة �لقلب 
�لتجاري  �لإمن�������اء  وه��ي��ئ��ة  �ل���ك���ب���ري، 
و�ل�سياحي يف �ل�سارقة، ومركز �إك�سبو 

�لأ�سول،  لإد�رة  و�ل�سارقة  �ل�سارقة، 
ود�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية، 
ومركز  لل�سحافة،  �ل�����س��ارق��ة  ون���ادي 
"�سر�ع"،  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�����س��ارق��ة 
وبيت �حلكمة، ود�ر �خلليج لل�سحافة 
و�ل��ن�����س��ر، وق��ن��اة ���س��ك��اي ن��ي��وز عربية 
و�أك��ادمي��ي��ت��ه��ا، و�أك���ادمي���ي���ة �لإع����الم 
�جل����دي����د، ووك����ال����ة �أن����ب����اء �لإم�������ار�ت 
لالإعالم،  دب����ي  وم��وؤ���س�����س��ة  "و�م"، 
وموؤ�س�سة "ربع قرن"، وحكومة 01، 

ومعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا، 
�لإد�ري���ة  للتنمية  �لعربية  و�ملنظمة 
وموؤ�س�سة  �لعربية،  �ل��دول  جامعة   -
للبحث  �ل�سطناعي  �لذكاء  �سحافة 
و�ل���س��ت�����س��ر�ف، وج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت، 
ومدينة �ل�سارقة للخدمات �لإن�سانية، 
�ملتحدة  ل��الأمم  �ل�سامية  و�ملفو�سية 
ل�سوؤون �لالجئني، و�إينك�س، وموؤ�س�سة 
�أبوظبي لالإعالم، وطري�ن �لإمار�ت، 

ومركز �ل�سباب �لعربي.

••  اأبوظبي – الفجر

�إد�رة  �مل��دن-  تخطيط  قطاع  خالل  من  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
�لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة، ور�سة للتوعية مبتطلبات �لبيئة و�ل�سحة 
�لعاملني  ��ستهدفت  و�لإن�����س��اء،  �ل��ب��ن��اء  م��و�ق��ع  يف  �ملهنية  و�ل�����س��الم��ة 
باأهمية  �لوعي  تعزيز  بهدف  �أبوظبي،  يف  و�لإن�����س��اء  �لبناء  �سركات  يف 
تطبيق معايري ومتطلبات �ل�سالمة حفاظاً على �سحة و�سالمة �أفر�د 

�ملجتمع.
وناق�ست �لور�سة �لعديد من �لنقاط �ملتعلقة مبتطلبات �لبيئة و�ل�سحة 
و�ل�سالمة �ملهنية يف مو�قع �لإن�ساء، كما تطرقت �إىل �أدو�ر وم�سوؤوليات 
بلدية مدينة �أبوظبي �سمن هذ� �لإطار، وكذلك �أدو�ر وو�جبات �سركات 
�لبناء و�لإن�ساء يف توفري �لبيئة �ملهنية �لآمنة �لتي حتافظ على �سالمة 

كافة �ملتو�جدين يف مو�قع �لبناء و�لإن�ساء.
بالإ�سافة �إىل �لإجابة على �لعديد من �أ�سئلة و��ستف�سار�ت �مل�ساركني يف 

�لور�سة من ممثلي �سركات �لبناء و�لإن�ساء يف �أبوظبي.

•• عجمان-وام:

حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��اد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و �ملجل�س  ب���ن ر�����س���د 
�لأعلى حاكم عجمان بامل�ستوي �ملميز 
�إل���ي���ه �ل��ت��ع��ل��ي��م �لعايل  �ل����ذي و���س��ل 
يف  �حل�����س��اري��ة  وبالنه�سة  ب��ال��دول��ة 
كافة �ملجالت بف�سل رعاية و�هتمام 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد  و�أخيه �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
�ملتو��سل  �هلل" ودعمهما  "رعاه  دبي 
�أن  باعتبار  وموؤ�س�ساته  �لعلم  مل�سرية 
�لتعليم ميثل �لركيزة �لأ�سا�سية �لتي 
�لوطن وريادته ومتيزه  تعزز نه�سة 
��ستقبال �ساحب  ذل��ك خ��الل  . ج��اء 
بح�سور   - ع��ج��م��ان  ح���اك���م  �ل�����س��م��و 
�سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي 
ويل عهد عجمان - يف ديو�ن �حلاكم 

�أم�س، معايل �لدكتور حمد�ن م�سلم 
�ملزروعي رئي�س جمل�س �أمناء جامعة 
�لإن�سانية  للعلوم  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د 
و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه �ل��ذي �سم عدد� 
�لأكادميية  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  �أع�����س��اء  م���ن 

و�لإد�رية للجامعة.
و�أكد �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان - 
خالل �للقاء - �أن جامعة حممد بن 
ز�يد للعلوم �لإن�سانية جاءت لت�سيف 
ب���ع���د� ج����دي����د� مل�������س���رية �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 

�لتعليمية  ر�سالتها  وت��وؤدي  �لإم��ار�ت 
�لرئي�سية  ت���خ�������س�������س���ات���ه���ا  ع������رب 
وتر�سخ  لتعزز  �لأكادميية  وبر�جمها 
�حتياج�ات  تلبية  يف  �جل��ام��ع��ات  دور 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل��ن�����س��ودة و�ل��ق��ائ��م��ة على 

و�لبتكار،  و�لإبد�ع،  �ملعرفة،  �قت�ساد 
و�لتميز.

�لدكتور  م��ع��ايل  �أع�����رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
�سكره �جلزيل  �ملزروعي عن  حمد�ن 
ل�����س��اح��ب ح��اك��م عجمان  وت��ق��دي��ره 

ملوؤ�س�سات  �لذي يوليه  �لكبري  للدعم 
و�إميانه  ب��ال��دول��ة  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لأمم  نه�سة  يف  �لعلم  ب��دور  �ملطلق 

وتقدمها.
و�حدة  �أ�سبحت  �جل��ام��ع��ة  �أن  و�أك���د 

و�لفكرية  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  من 
�لدولة  يف  و�لإب���د�ع���ي���ة  و�مل��ع��رف��ي��ة 
و�لدعم  �مل�����س��ت��م��رة  �ل��رع��اي��ة  بف�سل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من  �ملتو��سل 
مل�سريتها  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

هذ�  �أن  �إىل  م�سري�  تاأ�سي�سها،  منذ 
ر�سالة  ت��ع��زي��ز  يف  ���س��ي�����س��ه��م  �ل���دع���م 
وعامليا  و�إق��ل��ي��م��ي�����ا  حملي�ا  �جل��ام��ع��ة 
�أكادمييا مرموقا على  لتكون مركز� 
�لعلوم  جم����ال  يف  �ل���ع���امل  م�����س��ت��وى 

�لإن�سانية و�لجتماعية و�لفل�سفية.
ح�����س��ر �ل��ل��ق��اء .. �ل�����س��ي��خ �أح��م��د بن 
حميد �لنعيمي ممثل �ساحب �ل�سمو 
ح���اك���م ع��ج��م��ان ل��ل�����س��وؤون �لإد�ري������ة 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  وم���ع���ايل  و�مل���ال���ي���ة 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ���س��ع��ي��د  ب���ن  م���اج���د 
ع��ب��د�هلل بن  دي���و�ن �حل��اك��م و�ل�سيخ 
م��اج��د �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام مكتب 
�����س����وؤون �مل���و�ط���ن���ني و����س���ع���ادة حمد 
ب���ن غ��ل��ي��ط��ة �ل��غ��ف��ل��ي رئ��ي�����س مكتب 
�حلاكم و�سعادة حمد �لنعيمي مدير 
دي���و�ن �حل��اك��م و���س��ع��ادة ���س��امل �سيف 
�ملطرو�سي نائب مدير ديو�ن �حلاكم 
عام  مدير  �لنعيمي  يو�سف  و�سعادة 
وعدد  و�ل�سيافة  �لت�سريفات  د�ئ���رة 

من كبار �مل�سوؤولني.

حاكم عجمان ي�شتقبل وفدا من جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية

ويل عهد عجمان يزور جناح ت�شليح يف معر�س ال�شيد والفرو�شية    

انحراف مركبة يت�شبب يف »�شدم عمود« يف اأبوظبي

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يتفقد الأجنحة امل�شاركة يف املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي 2022

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة للتوعية مبتطلبات البيئة 
وال�شحة وال�شالمة يف مواقع البناء والإن�شاء باأبوظبي

••  عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ  �سمو  ت��ر�أ���س 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ملجل�س  ج��ل�����س��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
 ،2022 ل��ع��ام  �ل����دوري����ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
حيث   ، �حلاكم  ب��دي��و�ن  عقدت  و�لتي 
�أك����د ���س��م��وه يف م�����س��ت��ه��ل �جل��ل�����س��ة �أن 
دول��ة �لإم���ار�ت قّدمت من��وذج��اً عاملياً 
ومو�جهة  �لأزم������ات،  حل��ل  و�إن�����س��ان��ي��اً 
�تبعته  �ل���ذي  �لنهج  بف�سل  �ل�سعاب 
خ������الل �جل���ائ���ح���ة و�إظ������ه������ار م���ب���ادئ 
وت�سخري  و�لبذل  و�ل�سفافية  �ل�سدق 
و�ملادية  �ل��ب�����س��ري��ة  �لإم���ك���ان���ات  ك��اف��ة 

حم�سناً  �ملجتمع  يبقى  �أن  �أج���ل  م��ن 
و�لعافية  بال�سحة  ينعم  �سعيد�ً  �آمناً 

و�ل�سالم.
�لإم����ار�ت  حكومة  �أن  �سموه  و�أ���س��اف 
على  ب�����الأم�����������س حت����دي����ث����اً  �أع����ل����ن����ت 
�ل���ربوت���وك���ول �ل��وط��ن��ي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
مبرحلة  تب�ّسر  �لتي  ك��ورون��ا،  جائحة 
�أكرث منو�ً و�زدهار�ً وتو�سعاً يف خمتلف 
�لأعمال و�ملجالت، متطلبًة �ملحافظة 
�مل�سوؤولية  من  باملزيد  �ملكت�سبات  على 
�لذ�تية و�لجتماعية و�لوعي ومر�عاة 
قو�عد �ل�سلوك، متمنياً �سموه لأبنائنا 
حافاًل  موفقا  در����س��ي��اً  ع��ام��اً  �لطلبة 
بالنجاحات و�لإجناز�ت. وبد�أت �أعمال 

�جل��ل�����س��ة ب��ا���س��ت��ع��ر����س �إح���اط���ة حول 
�لطرق  م�����س��اري��ع  ت���ق���ّدم  م�����س��ت��ج��د�ت 
و�لبنية �لتحتية يف �لإمارة، و�أّكد �سمو 
�ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي �أهمية 
ب�سال�سة  �جل��دي��دة  �لتحويالت  عمل 
و�سالمة  �ن�����س��ي��اب��ي��ة  ت�����س��م��ن  ب��ح��ي��ث 
�لفرت�ت  يف  ل�سيما  �مل��روري��ة  �حلركة 

�لتي ت�سهد كثافة يف �ملركبات.
م�ستجد�ت  �إىل  ���س��م��ّوه  ����س��ت��م��ع  ك��م��ا 
حافالت  يف  �ل�����س��الم��ة  �����س���رت�ط���ات 
�سرورة  على  م�سدد�ً  �ملدر�سي،  �لنقل 
م����ت����اب����ع����ة ت���ط���ب���ي���ق �ل������س�����رت�ط�����ات 
و�لإجر�ء�ت بحزم لتاأمني �سالمة نقل 
�لطالب و�لطالبات وتوفري بيئة �آمنه 

ومريحة. و�ّطلع �أع�ساء �ملجل�س على 
تقرير �حل�ساب �خلتامي لل�سنة �ملالية 
�حل�ساب  وملخ�سات   2021 �ملنتهية 
و�لنفقات  ل�������الإي�������ر�د�ت  �خل����ت����ام����ي 
�ملالحظات  �لأع�ساء  وناق�س  �لفعلية، 
و�آليات  �ل��ت��ق��ري��ر  �إل��ي��ه��ا  �أ����س���ار  �ل��ت��ي 
معاجلتها بالطريقة �لأمثل. ويف �إطار 
وتعزيز  و�خل��دم��ات  �لعمليات  تطوير 
�ملجل�س  �أع�ساء  �ّطلع  �لذكي  �لتحّول 
و�لتي  �لرقمي  �ملتعامل  �سيا�سة  على 
�حلكومية  �ل��ك��ف��اءة  رف���ع  �إىل  ت��ه��دف 
جتربة  وحت�سني  �خلدمات  تقدمي  يف 
�خلدمات  على  �حل�سول  يف  �ملتعامل 
�ل�سامل  �ل���رب���ط  وت��ف��ع��ي��ل  �ل��رق��م��ي��ة، 

�لرقمية يف  �لأن��ظ��م��ة  ب��ني  و�مل��ت��ك��ام��ل 
�لإم���ارة  �ل��دو�ئ��ر �حلكومية يف  ك��اف��ة 
�خلدمات  ��ستخد�م  يف  �لثقة  لتعزيز 
�لأع�ساء  �ّط��ل��ع  كما  �أن��و�ع��ه��ا.  بكافة 
مبادرة  م�ستجد�ت  ح��ول  تقرير  على 
تهدف  �ل����ت����ي  تعرفك"  "عجمان 
من  �مل��ط��ل��وب��ة  �ل��وث��ائ��ق  تقلي�س  �إىل 
�خلدمات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ق��دمي  �مل��ت��ع��ام��ل 
�لربط  من�سة  خ��الل  م��ن  �حلكومية 
بيانات  �لتي ت�سم قاعدة  �لإلكرتوين 
�أّك����د �ملجل�س  ح��ّي��ة وم��وث��وق��ة. ح��ي��ث 
�لإط���ار على حر�س �حلكومة  يف ه��ذ� 
�إىل �لن�سج يف تد�ول وثائق  للو�سول 
�ل�سامل  �لتكامل  وحتقيق  �ملتعاملني 

بني �جلهات �حلكومية لإثر�ء جتربة 
��ستعر�ست  �لإط��ار  ذ�ت  ويف  �ملتعامل. 
�آخَر حول م�ستجد�ت  �جلل�سة تقرير�ً 

�لتطبيق  على  �ملحلية  �خلدمات  ربط 
�ملوحد، و�أو�سى �ملجل�س ب�سرورة منح 
�خل��دم��ات �أول��وي��ة ق�سوى م��ن خالل 

تذليل �لتحديات و��ستكمال �ملتطلبات 
�لتطبيق  على  با�ست�سافتها  �خلا�سة 

�ملوحد.

عمار النعيمي يرتاأ�س جل�شة املجل�س التنفيذي الدورية لعام 2022

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ حممد بن �شلمان 
مبنا�شبة تعيينه رئي�شا ملجل�س الوزراء ال�شعودي

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�خليمة،  ر�أ���س  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�سمي ع�سو  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث 
برقية تهنئة �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل �لعهد رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، مبنا�سبة تعيينه رئي�ساً ملجل�س �لوزر�ء.
ر�أ���س �خليمة، برقية تهنئة  �لقا�سمي ويل عهد  �سعود بن �سقر  �ل�سيخ حممد بن  كما بعث �سمو 
رئي�س جمل�س  �لعهد  �سعود ويل  �آل  �سلمان  بن  �لأم��ري حممد  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �إىل  مماثلة 

�لوزر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.

حاكم ال�شارقة يهنئ حممد بن �شلمان 
مبنا�شبة تعيينه رئي�شا ملجل�س الوزراء

•• ال�سارقة-وام: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 
برقية تهنئة �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل �لعهد رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، مبنا�سبة تعيينه رئي�ساً ملجل�س �لوزر�ء.
كما بعث �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل �لعهد نائب حاكم �ل�سارقة و�سمو 
�ل�سيخ عبد�هلل بن �سامل بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ �سلطان بن �أحمد 
بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.

حاكم عجمان وويل عهده يهنئان حممد بن 
�شلمان مبنا�شبة تعيينه رئي�شا ملجل�س الوزراء

•• عجمان-وام: 

برقية  �لأعلى حاكم عجمان  �ملجل�س  �لنعيمي ع�سو  ر��سد  بن  �ل�سيخ حميد  �ل�سمو  بعث �ساحب 
تهنئة �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، مبنا�سبة تعيينه رئي�ساً ملجل�س �لوزر�ء.
ر��سد  بن  نا�سر  �ل�سيخ  و�سمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  بعث  كما 
�لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن 

�سلمان �آل �سعود ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.
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•• ال�سارقة-وام:

�لقا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�سيخ �سلطان بن حممد  .. �فتتح �سمو  �ل�سارقة  ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�سلطان  �ل�سيخ  و�سمو  �ل�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان  بن 
�ل�سارقة  جمل�س  رئي�س  �ل�سارقة  حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �أحمد  بن 
من   11 �ل���  �ل���دورة  فعاليات  �ل�سارقة  �إك�سبو  مركز  يف  �م�س  �سباح  ل��الإع��الم 
�لدويل  �ملركز  ينظمه  2022" �لذي  �حلكومي  لالت�سال  �لدويل  "�ملنتدى 
�سعار  حتت  �ل�سارقة  حلكومة  �لإع��الم��ي  للمكتب  �لتابع  �حلكومي  لالت�سال 
"حتديات وحلول" مب�ساركة حملية و�إقليمية ودولية لأكرث من 160 متحدثاً 

وم�ساركاً للخروج بتو�سيات وحلول مبتكرة لتحديات �مل�ستقبل.
�ألقاها خالل �لفتتاح  �أحمد �لقا�سمي، يف كلمة  وقال �سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
�إن �إمارة �ل�سارقة ��ستطاعت عرب تعزيز دور �لأ�سرة، و�إن�ساء موؤ�س�سات �لطفولة 
من  تو�جه جمموعة  �أن  و�ملفيد،  �لنافع  يقدم  �إعالمي  وبناء جهاز  و�لنا�سئة، 
�لتحديات �لناجمة عن �لنفتاح، و�نت�سار �لقيم �لدخيلة، و�لتطور �لتكنولوجي 
�ملت�سارع �لذي �أدى �إىل ت�سلل بع�س �ل�سلوكيات و�لأخالقيات �لتي تتنافى مع 

مبادِئنا �إىل �ملجتمع.
�حللول  تقدمي  يف  و�لناجحة  �ملتميزة  �ل�سارقة  �إم���ارة  جتربة  �سموه  وت��ن��اول 
للتحديات، قائاًل �سموه �إن �ل�سارقة �ليوم مدينة �سديقة لالأطفال و�ليافعني 
�أ�سبحت  �أنها  كما  �ل�سن،  لكبار  مر�عية  عربية  مدينة  و�أول  �لإع��اق��ة،  وذوي 
�ملدينة �لأوىل على م�ستوى �لوطن �لعربي �لتي تطبق نظام �لعمل ملدة 4 �أيام 
يف �لأ�سبوع، بهدف تعزيز �لتالحم �لأ�سري �لذي ندرك باأنه هو درعنا �حل�سني 

ملو�جهة هذه �لتحديات.
و�أ�ساف �سموه " �ل�سارقة توؤمن باأن �لت�سال هو �ل�سعرة �لفا�سلة بني �ل�ستقر�ر 
و�ل�سطر�ب، وبني �خلالف و�لتفاق، وبني �ل�سعور بالأمن وهيمنة �لرتباك، 

وبني ما نحن عليه �لآن وما نطمح �أن نكون عليه غد�ً".
موجودة  �ستظل  �لتحديات  �أن  �لقا�سمي  �أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  و�أك��د 
و�لأهم هو �إيجاد �حللول، وقال �سموه " �إن �لتحديات ب�ستى �أ�سكالها مل تتوقف، 
مدمرة،  ل��زلزل  ت��ارًة  يتعر�س  �لعامل  �خلا�سة،  حتدياته  وزم��ان  حقبة  ولكل 
�ملاء،  على  �سر�عاتنا  ت���زد�د  ح��ني  يف  �لأرو�ح،  حت�سد  وح���روب  قاتلة،  و�أوب��ئ��ة 
ونتقاتل حتى يهلكنا �جلوع، وت�سبب ذلك كله يف �نهيار دول، و�سقوط حكومات، 

لكن على �لرغم من كل ذلك، مل ينتِه �لعامل ومل تنقر�س �لب�سرّية".
�لعامني  كلها يف  �ل�سابقة �جتمعت  �لتحديات  �أن جميع  " �سعرنا  �سموه  وق��ال 
�أّن جائحة كورونا �سوف تق�سي على �لب�سرية،  �ملن�سرمني، حتى ظن �لبع�س 
و�أن �حلرب �لرو�سية �لأوكر�نية �ستق�ّسم �لعامل �إىل جز�أين، و�أن طبول �حلرب 
�لعاملّية �لثالثة قرعت، وظن �لبع�س �لآخر �أن �نقطاع �إمد�د�ت �لقمح �سيوؤدي 
باأكملها،  �مل�سحوب بالدفء �سينقطع عن قارة  �لغاز  و�أن  �إىل جماعة جديدة، 

لكن ذلك كله مل يح�سل".
�آخر كبري�ً هو  ولفت �سمو نائب حاكم �ل�سارقة �إىل �أن �لب�سرية تو�جه حتدياً 
و��سفرت  �أنهارها  د�ئم جفت  بربيع  تنعم  دول  كانت  �أن  فبعد  �ملناخي،  �لتغرّي 
م�سطحاتها �خل�سر�ء، يف حني �أ�سابت �لفي�سانات دوًل �أخرى يف مقتل، فاأبادت 
�إىل  ت��وؤِد تلك �لتحديات  �أخ��رى، مل  �ملعاناة للماليني، ومرة  قرى وت�سببت يف 

�إبادة �لب�سرية.
زلنا  ما  ة،  �لنرّيّ �لعقول  بف�سل  ثم  �هلل،  " بف�سل  بقوله  كلمته  �سموه  و�ختتم 
�إن  بل  �لتحديات،  �ستى  تعيننا على مو�جهة  �ملا�سي عرب�ً  درو���س  ن�ستلهم من 
بع�س �حلكومات �أ�سبحت لديها �لقدرة على �لتنبوؤ ببع�س �لكو�رث، و��ست�سر�ف 

�مل�ستقبل وتهيئة �ملنا�سب لتقليل �أثر �لتحديات".
و�ألقى معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح و�لتعاي�س ، كلمة 
بعنو�ن "ثقافات متو�زنة.. عالقات متكافئة"، قدم يف بد�يتها �ل�سكر و�لتقدير 
�لقا�سمي،  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إىل 
و�مل�ستمرة  �لكرمية  �سموه  رعاية  على  �ل�سارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو 

لكافة �لفعاليات �لثقافية ب�سكل عام، و�ملنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي.
وت���ن���اول م��ع��ال��ي��ه جت��رب��ة دول����ة �لإم������ار�ت يف �لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �لآخ����ر و�لتطور 
�لأخ��رى على  �لثقافات  تبني عالقاتها مع  �لإم���ار�ت  " �إن  وق��ال  و�ل�ستقر�ر، 
�لكامل  و�لتعاون  و�لت�سامح  و�حلو�ر  �لتعارف  �أن  �أولها:  �أ�سا�سية،  حماور   4
عامل  �إىل  �لطريق  ت�سّكل  و�لثقافات،  �حل�سار�ت  �أتباع  بني  �ملثمرة  و�لعالقات 
�لثاين: هو وجود  و�ملحور  و��ستقر�ر�ً  و�أكرث رخاًء  و�أكرث �سالماً،  �أكرث تقدماً 
�لأمل  روح  يعّمق  ن��ح��ٍو  على  �لب�سر  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تنمية  �إىل  ملحة  ح��اج��ة 
و�لتفاوؤل فيها، كما �أن هناك حاجة ما�سة، �إىل �لآر�ء و�لأفكار و�ملبادر�ت، �لتي 
ومعقدًة  عبًة  �سَ ب��دت  مل�سكالت  فاعلٍة،  وح��ل��وٍل  ناجحٍة،  �سبٍل  �إي��ج��اِد  يف  ت�سهم 
�لفجو�ت �حل�سارّية  باأن  �لكاملة  �لثالث: هو قناعتنا  و�ملحور  لأزم��ان طويلة 
و�لثقافّية بني �لأمم و�ل�سعوب، باإمكانها �أن تنتهي �إذ� تو�فرت قنو�ت �لتنمية 

و�حلو�ر و�لتعاي�س و�لعمل �مل�سرتك، �لتي حتقق �لتالقي و�لتعاون بني جميع 
�لأط��ر�ف و�ملحور �لر�بع يقوم على �أن جمالت تنمية �لعالقات �ملتو�زنة بني 
�أتباع �حل�سار�ت و�لثقافات هي بطبيعتها جمالت لالأفكار �ملتجددة و�ملبادر�ت 
�لنافعة، �لتي تركز جميعها على تقدم �ملجتمع وبناء �لإن�سان، وبالتايل فاإنها 
�أر�س  على  �لعملي  �لتطبيق  يظهره  م��ا  وف��ق  د�ئ���م،  ب�سكل  متطورة  جم��الت 
�خلطو�ت  من  �لعديد  �إىل  و�لتعاي�س  �لت�سامح  وزي��ر  معايل  و�أ���س��ار  �لو�قع". 
" �ل�سعي نحو حتقيق  �لالزمة لتطوير �لعالقات �لتعاونية بني �لأمم، قائاًل 
�أن  يجب  ل  و�لثقافات،  �حل�����س��ار�ت  �أت��ب��اع  ب��ني  و�ملتكافئة  �مل��ت��و�زن��ة  �لعالقات 
للم�ساريع  جم��اًل  يكون  �أن  يجب  بل  فقط،  �لنظرية  �ملناق�سات  على  يقت�سر 
�لعملية ومبادر�ت �لريادة �لجتماعية و�لقت�سادية وبر�مج �لتطوع و�خلدمة 
�لأمم  بالعالقات بني  �ملرتبطة  و�لفعاليات  �لأن�سطة  �أن  �إىل  �لعامة"، م�سري�ً 
و�ل�سعوب، ميكن �أن يكون لها قيمة �قت�سادية مهمة على �أر�س �لو�قع، ت�سمح 

بتنمية �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة، وت�سجع �لبتكار �ملفيد على كل �مل�ستويات.
�لوز�رة،  �أننا يف  " نوؤكد  قال معاليه  و�لتعاي�س،  �لت�سامح  وز�رة  �سيا�سات  وعن 
و�لأخوة  و�لتعاي�س،  �لت�سامح،  بقيم  كاماًل  �لتز�ماً  نلتزم  كلها،  �لإم���ار�ت  ويف 
�أجل تاأ�سي�س عالقات قوية ومتو�زنة،  �لإن�سانية، ونعمل بكل جٍد و�لتز�م من 
للعمل �مل�سرتك مع �جلميع وذلك من �أجل ن�سر �ملعروفة و�لوعي باحل�سار�ت 
و�لثقافات و�لأديان �ملختلفة، ومن �أجل منع �لتطرف و�لعن�سرية و�لكر�هية، 

ومن �أحل حتقيق �ل�سالم و�لوفاق، يف كافة ربوع �لعامل".
�ملنتدى  " هذ�  قال معاليه  �ل��دويل لالت�سال �حلكومي،  �ملنتدى  �أهمية  وعن 
�لتنوع  �أن  على  �لتاأكيد  �إىل  �جلميع  خاللها  من  ندعو  عامليًة  من�سًة  ي�سكل 
و�لتعددية هما قوة خالقة لتحقيق �لتنمية و�ل�ستقر�ر، كما �أدعو من خالله 
بالعامل  �إدر�ك��ه��م  وتعميق  �لنا�س  وع��ي  ت�سكيل  �أج��ل  من  �ملتو��سل  �لعمل  �إىل 
د�ئماً  تكري�سها  و�أهمية  �لنبيلة،  �لإن�سانّية  �لقيم  على  و�لتاأكيد  حولهم،  من 
تاأكيد حي  �ملنتدى هو  �أن  و�عترب معاليه  �ملن�سودة".  �لإيجابية  يف �لجتاهات 
عن ثقته يف  و�لإن�سان، معرباً  �ملجتمع  �لت�سال �حلكومي يف خدمة  دور  على 
�لقائمني على �لت�سال �حلكومي �سمن خمتلف �جلهات و�ملوؤ�س�سات، وقدرتهم 

على حتقيق �لتقدم يف �ملجتمع.
�حلكومي  �لت�سال  يف  �لعاملني  و�ج��ب  �إىل  ب��الإ���س��ارة  كلمته  معاليه  و�ختتم 
�لت�سامح و�لتعاي�س، و�لتعريف  �مل�سرتكة حول مكانة  �لروؤية  وم�سوؤوليتهم يف 
بالآخرين بها وتعزيز مناهج �لعمل معهم، وذلك عرب تطوير �آليات �لتو��سل 
وتلقي �ملعلومات، مثمناً معاليه دور �ملنتدى و�سعيه لأن يكون مثاًل ومنوذجاً 

للعلم �لدويل �مل�سرتك �لنافع و�لفّعال.
�ملكتب �لإع��الم��ي حلكومة  �أ���س��ار ط���ارق �سعيد ع���الي، م��دي��ر ع��ام  م��ن جانبه 
�لنا�س  �لتو��سل يف حياة  �أهمية  �إىل  �لفتتاح  �ألقاها خالل  كلمة  �ل�سارقة، يف 
و�ملجتمعات، وقال " غياب �لت�سال هو �إلغاء حل�سور �ل�سخ�س حتى ولو كان 
موجود�ً بيننا، فمن ل يتو��سل لي�س موجود�ً يف معادلة �حلياة، ومن يتو��سل 

بطريقة خاطئة يبتكر ظاًل م�سوهاً لوجوده".
�أو �جلهة �لتي  " �لت�سال �حلكومّي مبثابة منح �حلياة لهوية �ملوؤ�س�سة  وقال 
متار�سه، فبو��سطته ت�سل ثقافتها وروؤيتها للنا�س، وتوؤكد من خالله ح�سورها 
يف حياتهم �ليومية، كما �أنه �أي�ساً تو�سيف لكل ما يجري من �أحد�ث وما هو 
�سائد من مفاهيم، لذ� فاإن �ملنتدى يتناول هذ� �لعام �أبرز �لق�سايا يف �لعامل، 
�إعادة  �أو  تاأكيدها  �أو  ت�سويبها  بهدف  حولها،  �ل�سائدة  �ملفاهيم  وي�ستهدف 

�سياغتها".
و�أ�ساف " يجب �أن يكون �لت�سال يف خانة �ملو�جهة مع �لحتمالت �ملفتوحة 
�لأ�سو�ق  بع�س  يف  �لأزم����ات  ح��د  ت�سل  ق��د  ك��ب��رية  �قت�سادية  م��ت��غ��ري�ت  ح��ول 
و�ملجتمعات، كما �أن على �لت�سال �أن يكون �ليد �حلانية للموؤ�س�سات �لر�سمية 
�ل�ستد�مة  نحو  �ل�سريعة  و�ل��ت��ح��ولت  �ملتغري�ت  و�سط  �جلمهور  تقود  �لتي 
و�ل�ستقر�ر، عرب حتفيز فكر مو�جهة �لتحديات و�لثقة بالذ�ت و�إطالق روح 

�لبتكار و�لإبد�ع".
�أنه  و�ختتم مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة كلمته بالإ�سارة �إىل 
على �لت�سال �أن يكّر�س بر�جمه وحمالته من �أجل حماية �لتّنوع �لثقايّف من 
حماولت �إ�سقاط وفر�س �أمناط ومفاهيم بعينها على ثقافات وجمتمعات مل 
وخ�سو�سّية  �ختالف  و�ح��رت�م  �لثقافات  بني  �لتو�زن  �أن  نوؤكد  وهنا  تنتجها، 
وحدود كل ثقافة، ي�سكالن �سمانًة رئي�سًة لبناء عالقات متو�زنة وم�ستد�مة 

بني �ل�سعوب.
�لفخري  �ل��رئ��ي�����س  �لأ���س��ب��ق،  �ملك�سيكي  �ل��رئ��ي�����س  ك��ال��دي��رون،  فيليبي  و�أل��ق��ى 
�آليات �تخاذ  "�لنمو �لأخ�سر..  للجنة �لعاملية لالقت�ساد و�ملناخ، كلمة بعنو�ن 
�لقر�ر�ت"، تناول فيها �أهمية �لعمل على �سرورة تغيري �لطريقة �حلالية �لتي 
يعالج فيها �لعامل �لتغري �ملناخي من خالل �لت�سال �حلكومي و�لطريقة �لتي 

نخاطب بها �جلمهور.
�لتي بات  �ملناخي،  �أهمية �لنتقال من تناول �لآثار �ملدمرة للتغري  �إىل  و�أ�سار 

�جلميع يعلمها ويدرك �أبعادها، �إىل �حلديث عن �لفر�س �لكامنة ور�ء �إحد�ث 
�لتغيري �لإيجابي و�لنتقال �إىل منوذج �لقت�ساد �لأخ�سر و�لتنمية �مل�ستد�مة، 
ب��الأف��ع��ال ل  �أن يقرتن  �مل��ج��ال لب��د  �أن �خل��ط��اب �حلكومي يف ه��ذ�  �إىل  لف��ت��اً 

�لأقو�ل و�لوعود فقط حتى يكون �أكرث �إقناعاً للجمهور.
بالعديد من  و�ل���دول  �لعامل  ق��ادة  �ل��ت��ز�م  �لرغم من  " على  كالديرون  وق��ال 
وذلك  �ل��ن��ور،  ت��ر  ه��ذه مل  م��ن  �لكثري  �أن  �إل  �ملناخي،  �لتغري  ملو�جهة  �ل��وع��ود 
للفقر  و�لت�سدي  �لتنمية  باملو�زنة بني حتقيق  تتعلق  �أ�سا�سية  ب�سبب مع�سلة 
وخلق �لوظائف من جهة، و�حلد من �لنبعاثات و�لت�سدي لتغري�ت �ملناخ من 
جهة �أخرى". و�أ�ساف " عملنا يف �للجنة �لعاملية لالقت�ساد و�ملناخ مع عدد من 
�ل�سروري  من  �أنه  ووجدنا  فورية،  حلول  �إىل  للتو�سل  و�جلامعات  �ملوؤ�س�سات 
�لنمو  لتحقيق  كامنة  كفر�س  وم�ساريعها  �ل�ستد�مة  من��اذج  ب��رتوي��ج  �ل��ب��دء 
�أ�سا�سية  3 حماور  توجد  �أنه  كالديرون  و�أكد  �لقطاعات".  �ستى  �مل�ستقبلي يف 
يجب �لرتكيز عليها لتعزيز �ل�ستثمار يف �لقت�ساد �لأخ�سر، تتمثل يف �ملدن، 
�سعوبها  مع  �حلكومات  تتو��سل  �أن  �أهمية  على  م�سدد�ً  و�لطاقة،  و�ل��زر�ع��ة، 
�لنمو �لأكرث مرونة مقارنة بقطاع  و�إمكانات  �لكامنة فيها  �لفر�س  لتو�سيح 

�لطاقة �لتقليدي.
مدن  �سكان  ع��دد  �أن  �ل�سابق  �ملك�سيكي  �لرئي�س  ك�سف  �لأول،  �مل��ح��ور  وح���ول 
�ملحافظة على  زي���ادة �جل��ه��ود يف  �أهمية  يعني  �رت��ف��اع م�ستمر، مم��ا  �ل��ع��امل يف 
�لبيئة، مقدماً مناذج عاملية من �لدول و�ملدن �لتي حققت جناحات يف خف�س 
�لوليات  يف  وفيالدلفيا  نيجرييا،  يف  لو���س  مثل  �لنمو  وحتقيق  �لنبعاثات 
�لغابات  زر�ع��ة  �إن  كالديرون  ق��ال  ب��ال��زر�ع��ة،  يتعلق  وفيما  وغ��ريه��ا.  �ملتحدة، 
و�لبيئّية  �لقت�سادية  �ملنافع  من  �لعديد  يحقق  لالأر�س  �لأمثل  و�ل�ستغالل 
على �ل�سو�ء، م�سري�ً �إىل �أن عائد�ت زر�عة �لغابات يف �أمريكا �جلنوبية و�ل�سني 
وتعزيز  دع��م  يف  �ل��غ��اب��ات  ه��ذه  دور  ع��ن  ع��د�  ه��ذ�   ،25%-23 ت���ر�وح ب��ني 

�ل�سياحة �لبيئية.
وفيما يتعلق باملحور �لثالث، ك�سف �لرئي�س �ملك�سيكي �أن ��ستخد�م نظم �لطاقة 
6.5 مليون وظيفة حتى نهاية  �مل�ستد�مة �لقائمة على �ل�سم�س و�لرياح وفر 
�لعام 2021، وفقاً للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة "�إيرينا"، وهناك فر�س 
كبرية لتحقيق زيادة بال�سعف يف �لقطاع بحلول 2030، لت�سل فر�س �لعمل 

�ملتاحة فيه �إىل 13.4 مليون وظيفة.
من   60% �ست�سكل  �لرياح  وطاقة  �ل�سم�سية  �لطاقة  م�ساريع  �أن  �إىل  ولفت 
�سهدت  �أن  بعد  2030، خ�سو�ساً  بحلول  �لعامل  �لطاقة يف  م�ساريع  �إجمايل 
بن�سبة  �لأخ���رية،   10 �ل���  �لأع���و�م  خ��الل  قوياً  تر�جعاً  �ل�سم�سية  �لطاقة  كلفة 

و�سلت �إىل �أكرث من 90%.
�لأجهزة  ل�ستبد�ل  حملة  رئا�ستي،  ف��رتة  خ��الل  �أطلقنا  �ملك�سيك  يف   " وق��ال 
من  �أك��رث  ��ستبدلنا  كما  و�أك��ف��اأ،  �أح��دث  ب��اأخ��رى  �لقدمية  �ملنزلية  �لكهربائية 
45 مليون م�سباح تقليدي باأخرى من �لأنو�ع �مل�ستد�مة، ما �أدى �إىل خف�س 

فاتورة �لكهرباء على م�ستوى �لبالد وخلق �لآلف من فر�س �لعمل".
جتنب  يف  �ل�ستد�مة  �أهمية  على  بالتاأكيد  كلمته  �ملك�سيكي  �لرئي�س  و�ختتم 
�لناجت  �إىل زيادة  ب�سبب تلوث �جلو، بالإ�سافة  �ألف وفاة �سنوياً   700 حدوث 
�ملدمرة  �لبيئية  �لآث���ار  وتخفيف  �لوظائف،  وخلق  ل��ل��دول،  �لإج��م��ايل  �ملحلي 

وتد�عياتها على �لعامل.
كند�  وزر�ء  رئي�سة  كامبل،  كيم  م��ن  لكل  كلمتني  �لفتتاح  حفل  ت�سمن  كما 
�ل�سابقة، وحممد عبد �هلل �لقحطاين، بطل �لعامل يف �إلقاء �خلطابة و�ساحب 

كتاب "قوة �لكلمة".
و�أ�سارت كامبل يف كلمتها بعنو�ن "�أي نوع من �حلكومات يحتاج �لعامل؟" �إىل 
�ملو�طنني جتاه  �مل�ساكل وح�سد  �إىل حكومات قادرة على حل  �لعامل يحتاج  �أن 
�ملخرجات و�ل�سيا�سات، م�سددة على �أهمية �أن تكون �حلكومات جتيد �لو�سول 

و�لتو��سل مع جمتمعاتها، و�أل تكون منعزلًة عن �لعامل.
و�أكدت �أهمية �لتو��سل بالأفعال وتاأثريه �لكبري مقارنًة بالتو��سل بالأقو�ل، 
م�سريًة �إىل �أن �حرت�م �لثقافات و�لأعر�ق و�جلن�سيات يوؤ�س�س ملجتمعات �أقوى 

قادرة على تخطي �لتحديات بكفاءة.
من جانبه ركز �لقحطاين يف كلمته بعنو�ن "�لقيادة بالتاأثري" على قوة �لكلمة 
وتاأثريها �لكبري يف �لفرد و�سخ�سيته، و�إمكانية �إحد�ثها تاأثري �سلبي مدمر �أو 
�إيجابي معزز لالإبد�ع و�إطالق �لطاقات، موجهاً حديثه لكل �سخ�س يف من�سب 
قيادة باأن يحر�س على �إي�سال ر�سالته ب�سكل �سحيح، و�أن يقّدم �لدعم ملن يقع 
حتت م�سوؤوليته ويف جميع �لأوقات، وقال "�لقائد �حلقيقي من يوؤمن بك حتى 

عندما ل توؤمن بنف�سك".
�لعام  لهذ�  �ملنتدى  �سعار  عن  ع��رّب  مرئي  فيلم  عر�س  �لفتتاح  حفل  وتخلل 
و�أهمية �حللول و�لتحديات، حيث ��ستعر�س �أحد�ثاً وحتديات وكو�رث و�جهها 
�أد�ء ل�سانع �ملحتوى �لبحريني عمر  �لعامل خالل �لعام �جلاري، تبعه عر�س 
باأن �حلل  �لب�سرية؟" ليجيب بعدها  �أمن يف  "هل هناك  ت�ساءل فيه:  ف��اروق، 

يكمن يف "�لإميان بقوة �لر�سائل �لإن�سانية"، لي�ستكمل �لفيلم بجزء �آخر �سلط 
�ل�سوء على مبادر�ت �إن�سانية و�إجناز�ت ريا�سية قهر �لب�سر خاللها �لتحديات 
"روح  لفرقة  غنائي  م�سرحي  �أد�ء  ور�ف��ق��ه  و�لت�سامن،  و�ل��ت��ع��اون  بالتكافل 

�ل�سرق" �ل�سبابية.
من  كل   ،2022 �ل��دويل لالت�سال �حلكومي  �ملنتدى  فعاليات  �فتتاح  ح�سر 
و�جلمارك  للمو�نئ  �ل�سارقة  هيئة  رئي�س  �لقا�سمي  عبد�هلل  بن  خالد  �ل�سيخ 
�سمو  مكتب  رئي�س  �لقا�سمي  عبد�لرحمن  بن  �سامل  و�ل�سيخ  �حل��رة،  و�ملناطق 
�حلاكم، و�ل�سيخ خالد بن ع�سام �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين، و�ل�سيخ 
حممد بن حميد �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية، و�ل�سيخ 
و�ل�سيخ  و�لقرى،  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  بن  ماجد 
بن  �سعود  و�ل�سيخ  و�ل�سالمة،  �لوقاية  هيئة  رئي�س  �لقا�سمي  �سقر  بن  خالد 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي مدير مكتب �ل�سارقة �لرقمية، و�ل�سيخ �سلطان بن 
عبد�هلل بن �سامل �لقا�سمي مدير د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية، و�ل�سيخ 
بن  �سامل  و�ل�سيخ  و�ل�سالمة،  �لوقاية  هيئة  مدير  �لقا�سمي  حممد  بن  �سيف 
ومعايل  و�ل�سياحي،  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة  مدير  �لقا�سمي  �سامل  بن  حممد 
زكي ن�سيبة �مل�ست�سار �لثقايف ل�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة ، و�سعادة علي ميحد 
من  �مل�سوؤولني  وكبار  �ل�سارقة،  لإم��ارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  رئي�س  �ل�سويدي 
روؤ�ساء �لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية وممثلي �ملنظمات و�لهيئات �لدبلوما�سية 
�لت�سال  قطاع  يف  و�لعاملني  �لإعالميني  من  وجمع  و�ملخت�سني  و�خل���رب�ء 

�حلكومي وطلبة �جلامعات.
تتنوع  فعالية   80 من  �أكرث  يومني  فعالياته  ت�ستمر  �لذي  �ملنتدى  ويت�سمن 
بني 7 جل�سات رئي�سية و10 خطابات ملهمة و6 فعاليات ��ستباقية و6 ور�س 
عمل و13 من�سة تفاعلية بالإ�سافة �إىل 40 فعالية م�ساحبة للحدث ت�سلط 
و�لقت�سادية  و�لثقافية  �لإن�سانية  �لق�سايا  م��ن  ع��دد  على  �ل�سوء  جميعها 
بالت�سال �حلكومي  م�ستقبل عالقتها  وت�ست�سرف  �ملُلّحة  و�لتنموية  و�لبيئية 

ودوره يف حتقيق �لنمو فيها.
وي�سارك يف �لفعاليات و�جلل�سات نخبة من �مل�سوؤولني �لدوليني و�سناع �لقر�ر 
نهيان  �ل�سيخ  معايل  منهم  �لتخ�س�سات  خمتلف  من  و�خل��رب�ء  �لفكر  وق��ادة 
�لرئي�س  كالديرون  وفيليبي  و�لتعاي�س  �لت�سامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن 
كيم  يونغ  وجيم  �ل�سابقة  كند�  وزر�ء  رئي�سة  كامبل  وكيم  �ل�سابق  �ملك�سيكي 
وزيرة  �لكيالين  نيفني  د.  ومعايل  �ل��دويل  �لبنك  ملجموعة  �ل�سابق  �لرئي�س 
�لهيئة  رئي�س  نائب  مونا�سنغ  وموهان  �لعربية  م�سر  جمهورية  من  �لثقافة 
�حلكومية �لدولية �ملعنية بتغري �ملناخ �لتابعة لالأمم �ملتحدة وحممد عبد�هلل 
�لقحطاين بطل �لعامل يف �إلقاء �خلطابة و�ساحب كتاب قوة �لكلمة و�لدكتور 
خالد غطا�س عامل حياة وبيرت ميمي خمرج وموؤلف م�سري ود. �أ�سرف زكي 
نقيب �ملهن �لتمثيلية �مل�سري و ت�ساريل روكيت متحدث ملهم و ت�سارلز دوهيج 
�ل�سركاء  باأكرب عدد من  �لعام  �ملنتدى هذ�  �أمريكي. ويحتفي  كاتب و�سحفي 
29 �سريكاً ميثلون  �إىل  �ل�سرت�تيجيني يف تاريخ دور�ت��ه �لذي و�سل عددهم 
�أكادميية ومنظمات حملية وعربية ودولية منهم:  جهات وموؤ�س�سات ومعاهد 
مدينة �ل�سارقة لالإعالم "�سم�س" وحكومة 01 وجامعة �لإمار�ت وقناة �سكاي 
�سحافة  وموؤ�س�سة  "و�م"  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  ووك��ال��ة  و�أكادمييتها  عربية  نيوز 
�لذكاء �ل�سطناعي للبحث و�ل�ست�سر�ف ومعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 

و�ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية �لتابعة جلامعة �لدول �لعربية.

ويل عهد ال�شارقة يفتتح فعاليات املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي 2022 

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا بتعيني اأحمد 
بن ركا�س العامري ع�شوا يف املجل�س التنفيذي

•• ال�سارقة-وام: 

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة �ملر�سوم �لأمريي رقم 52 ل�سنة 2022 م 

ب�ساأن تعيني ع�سو يف �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة.
ون�س �ملر�سوم على �أن يعني �سعادة �أحمد بن ركا�س �لعامري رئي�س هيئة 
�ل�سارقة للكتاب ع�سو�ً يف �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة، وذلك �عتبار�ً 

من تاريخه.

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا بتعيني �شامل 
عمر �شامل مديرا تنفيذيا لهيئة ال�شارقة للكتاب

•• ال�سارقة -وام:

حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �أ���س��در 
�ل��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة �ملر�سوم 
�لأمريي رقم 51 ل�سنة 2022 م ب�ساأن تعيني مدير تنفيذي 

لهيئة �ل�سارقة للكتاب.
مدير�ً  �سامل  عمر  �سامل  �سعادة  يعني  �أن  على  �ملر�سوم  ون�س 

تنفيذياً لهيئة �ل�سارقة للكتاب، وذلك �عتبار�ً من تاريخه.

•• اأبوظبي-وام:

" حتديات  �ل����وزن  وم��وؤ���س��ر�ت �سبط  �ل�سمنة  ن���دوة  ف��ع��ال��ي��ات  �أم�����س  ب����د�أت 
مركز   - و�لتعليم  للتدريب  �لتنفيذية  �لإد�رة  نظمتها  �لتي   " وطموحات 

�لرتبية �لريا�سية �لع�سكري يف فندق �أرث �أبوظبي وت�ستمر ملدة يومني.
كافة  ل��دى  �ل�سحي  و�لتثقيف  �ل��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  ب��ه��دف  �ل��ن��دوة  �أقيمت 
من  �ل�سحية،  �حلياة  �من��اط  تبني  على  وت�سجيعهم  �لدفاع  وز�رة  منت�سبي 
خالل حما�سر�ت متنوعة بالإ�سافة �ىل تثقيفهم بكيفية �لوقاية من �ل�سمنة 
جمال  يف  حديثة  علمية  در����س��ات  على  بنيت  وغ��ذ�ئ��ي��ة  �سحية  �أنظمة  ع��رب 

�ل�سحة و�لطب �لريا�سي.
و�أكد �سعادة �للو�ء �لركن ر��سد عبيد �أحمد �ملزروعي رئي�س �لإد�رة �لتنفيذية 

للتعليم و�لتدريب �أن �ل�سمنة تعد من �أهم حتديات �لع�سر �لتي ت�سكل خطر�ً 
على �ل�سحة �لعامة لدى �أغلب بلد�ن �لعامل، حيث �أ�سبحت معدلت �لإ�سابة 

بها يف �زدياد م�سطرد وخا�سة يف منطقتنا ومنطقة �خلليج �لعربي.
وقال �إن ندوة �ل�سمنة وموؤ�سر�ت �سبط �لوزن " حتديات وطموحات " متثل 
�لتوعية  حمطة هامة �سمن عدة م�سار�ت نعمل عليها حيث �سنو��سل ن�سر 
بتعزيز عالج �ل�سمنة مع �خلرب�ء و�لخ�سائيني لتكون مكافحة �ل�سمنة حمور 
مبادر�تنا و�أن�سطتنا و�لتي ترفد وتدعم �جلهود �ملتميزة �لتي تبذلها �جلهات 
�ل�سحية �حلكومية و�خلا�سة لتخفي�س معدل �ل�سمنة يف �لدولة متا�سيا مع 
�لأجندة �لوطنية لروؤية حكومة �لإمار�ت. ودعا �ىل �سرورة رفع �لوعي لدى 
�ل�سباط و�لأفر�د باتباع �لأمناط �حلياة �ل�سحية وذلك عن طريق ممار�سة 

�لن�ساط �لبدين �ملنتظم و�لمتناع عن تناول �لغذ�ء غري �ل�سحي.

مركز الرتبية الريا�شية الع�شكري ينظم ندوة ال�شمنة وموؤ�شرات �شبط الوزن

Date 29/ 9/ 2022  Issue No : 13659
Notification of Defendant by Publication

Regarding Case No. FUCFICIREA2022/0000911 Civil (Partial)
To the Defendants:
1- Konhomon Abbas Rayamarkarvitel BK Konhomon, Indian
2- Said Mubarak Said Al Amer Al-Ka'bi, Qatari
Kindly be informed that the Claimant, Stellar Ocean Transport L.L.C., represented by 
its Manager, Ihsan Habib Habib, Indian, has filed the abovementioned Case so as to 
claim for an amount of AED 300,000.00. So, you shall attend before Fujairah Federal 
Court, Civil Court of First Instance, Case Management Office on Thursday, 6 October 
2022, at 08:30 to submit your defense and documents. In the event that you do not 
attend or send an authorized representative, then the court will proceed with the legal 
actions in your absentia.
Issued on : 22 September 2022
Issued by the Clerk-in-Charge

Customer Happiness Center
Judge / Mahjoub Abdullah Othman
Fujairah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 29/ 9/ 2022  Issue No : 13659
Dubai Courts of First Instance 

Declaration and mandate to fulfil publication
In Execution No. 207/2022/5317 - Commercial Execution
Considered in : Eighth Implementation Department No. 229
Execution subject : Implementation of the judgment issued in Lawsuit No. 3789 of 2020, 
partial commercial, canceled by Appeal No. 340 of 2021. 
Commercial Appeal amended by Appeal No. 3324 of 2021 Commercial Appeal, with 
payment of the executed amount of AED 675774.70, inclusive of fees and expenses.
Execution Request : LGFMCG Trading LLC.
Address United Arab Emirates - Dubai Emirate - Riggat Al Buteen - Deira - Dubai - Al 
Maktoum Street - MM Towers Building - Apartment 1203.
Required to be declared: 1. CREME DE LA CREME LLC, his capacity: an Enforcee.
The subject of the declaration : it has filed the above-mentioned executive Lawsuit against 
you and made you pay the executed amount of AED 675774.70 to the execution applicant 
or to the court treasury.
Therefore, the court shall proceed with the executive procedures against you in the event 
of non-compliance with the aforementioned resolution within 15 days from the date of 
publishing this declaration.
Prepared by : Sheikha Muhammad Al-Jassim 
Accreditation date : 12/09/2020 at 08:44:50

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 29/ 9/ 2022  Issue No : 13659
Notice Enforcee by publication

Sharjah Federal Court- Civil Execution Court 
AL BAIT AL FAKHIR A/C. UNITS FIX.CONT 

Payment Notice in Case No. (SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004953) - Bounced cheques
To : Enforcee : AL BAIT AL FAKHIR A/C. UNITS FIX.CONT.
Whereas, on the date that the hat the attached judgment has been issued a copy of it 
against you for the Claimant (AL AWTAR.A/C.UNITS FIX.CONT LLC).
- In the case mentioned above.
Whereas, the aforementioned Claimant filing the application for the execution of 
the aforementioned judgment and pay the specified fee for that, the judgment was 
executed as follows : Total amount including fees and charges : 6310
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive bond 
that mentioned above within (15) days from the date of your Notice / Notice of this 
notification. In case proven otherwise :
The court will take the forced execution that legally prescribed.
Judge 
Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 29/ 9/ 2022  Issue No : 13659
A Notice by Publication for the Enforcee 

Ajman Federal Court - Civil Execution Court - Ahmed Ali Mohammed Saleem Rana
Payment Notice in the Case no. AJCEXCIBOUNCE2022/0003630

To : Convicted : Ahmed Ali Mohammed Saleem Rana
Address : Ajman - Al Zahia Uptown - Villa no. 935
Whereas, the judgment, a copy of which is attached, was issued against you in favor of the 
Enforcing Claimant, Caesar Jaweed Jaweed Iqbaal. "Pakistani" in the aforementioned Case. 
Whereas, the aforementioned Prevailing Party applied for enforcing the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that, and whereas the judgment required to be 
enforced is as follows : Grand total including fees and charges : 20269.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive bond referred 
to above within [15] days from the date of being notified by this Notice.
In the event of your failure to do so, you are required to attend the hearing on (day) - 
corresponding to -at- before the aforementioned Court. In the event of your failure to 
do so, the Court will take the compulsory enforcement measures established by law 
against you.
Judge / Wagdy El Shazly Bin Ahmed
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 29/ 9/ 2022  Issue No : 13659
Defendant's Notice By Publication

Before the Lawsuit Management Office at the Sharjah Federal Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0002470/ Civil (Partial)

To the Defendant : ABDUL GHANI KHAN ARIF
Unknown Place of Residence:
We inform you that the Plaintiff, Saber Mahmoud Muhammad Iqbal, and the Joined Litigant / 
Malik Muhammad Zaman Muhammad Saber have filed the above-mentioned Lawsuit and demand 
the following : Accepting the request for joining, amending the value of the claim, updating the 
data of the Lawsuit, and determining the closest possible session to consider it.
Termination of the contract and obligating the two defendants jointly to pay an amount of AED 
300,000 and the legal interest at 9%.
Obligating the Defendants to return the cheques that were delivered to them and detail them as 
follows:
A cheque of AED 150,000 dated 07/01/2019 No. 000231 issued by Emirates Islamic Bank.
A cheque of AED 150,000 dated 31/01/2019 No. 000232 issued by Emirates Islamic Bank.
Therefore, you are required to attend a hearing on 10/ 10/ 2022 in front of the Lawsuit Management 
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office) in 
person or by an authorized Attorney, and submit a Rejoinder to the Lawsuit, accompanied by all 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication to consider the 
above mentioned Lawsuit - as you are a Defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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علي بن حرمل: التعليم حمور اأ�شا�شي لل�شراكة بني البلدين
�أك����د �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ب���ن ح��رم��ل �ل��ظ��اه��ري رئي�س 
جمل�س �إد�رة جامعة �أبوظبي على �أهمية �لزيارة �لتاريخية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
�لدولة -حفظه �هلل- �إىل �سلطنة عمان �ل�سقيقة و�لتفاقية 
�لثنائية �لتي مت توقيعها يف م�سقط و�لتي تعزز �ل�سر�كة 
�ل�سرت�تيجية بني �لبلدين �ل�سقيقني، وتفتح �آفاقاً و�عدة 
لرفاه �ل�سعبني �ل�سقيقني خالل �لفرتة �ملقبلة، م�سري�ً �إىل 
�لتفاقيات  لهذه  �لأ�سا�سية  �ملحاور  �أح��د  �سكل  �لتعليم  �أن 
�لتعليم  جم��ال  يف  �لتعاون  ب�ساأن  �تفاقية  توقيع  مت  حيث 
وهذه  �ملهني  و�لتدريب  و�لبتكار  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�لتفاقية من �ساأنها �أن تعزز �لتعاون �مل�سرتك بني موؤ�س�سات 
�لتعليم يف �لبلدين خا�سة يف �سوء �لهتمام �لكبري �لذي 

توليه �لقيادة �لر�سيدة يف بلدينا لقطاع �لتعليم باعتباره 
�خلم�سني  يف  �ل��ط��ري��ق  خل��ارط��ة  �لأ�سا�سية  �ل��رك��ائ��ز  �أح���د 
�ملقبلة.  و�أكد د. بن حرمل على �أن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة جنحت يف تد�سني منظومة تعليم حديثة ومتطورة 
تو�كب �لع�سر وت�ست�سرف �مل�ستقبل، و�سجلت هذه �ملنظومة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لتدري�س  ر�ئ���دة يف  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن��ج��ز�ت 
وتقدمي �حللول �ملبتكرة للتحديات �لتي تو�جهها خمتلف 
�لقطاعات �لتنموية، بالإ�سافة �إىل جناح منظومة �لتعليم 
و�لتكنولوجيا  �ل�سطناعي  �لذكاء  توظيف  يف  �لإمار�تية 
ما  وه���و  �لتعليمية  �لعملية  م��ر�ح��ل  مبختلف  �مل��ت��ق��دم��ة 
ب�سقيه  �لتعليم  خم��رج��ات  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  نتائجه  نلم�س 
�لإمار�تية  �لتجربة  متّيز  �إىل  بالإ�سافة  و�جلامعي  �لعام 

يف �لتعليم �ملبكر للطفولة من خالل ��سرت�تيجية �ساملة 
لرعاية هذه �لفئة وتوفري �لبيئة �ملعززة لالإبد�ع و�لبتكار 
للطفل يف مرحله عمرية مبكرة، و�سوًل �إىل متّيز �لبنّية 
وتخ�س�سات  بر�مج  �لتعليمية وطرح  للموؤ�س�سات  �لتحتية 
در��سية معتمدة عاملياً بالإ�سافة �إىل بناء قاعدة وطنية من 
و�لباحثني  �لتدري�س  هيئات  �أع�ساء  من  �لبحثية  �لكو�در 
�لتي  �حل�سارية  للنه�سة  حيوية  �إ�سافة  ي�سكلون  �لذين 
ت�سهدها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  و�أ�ساف �لدكتور 
علي �سعيد بن حرمل �لظاهري �أن �سلطنة عمان �ل�سقيقة 
�لع�سر  ي��و�ك��ب  لتعليم  م��ت��ط��ورة  منظومة  �أي�����س��اً  متتلك 
ويعزز �لهوية �لوطنية وي�ست�سرف �مل�ستقبل ولديها جتارب 

متمّيزة على �سعيد �لتعليم �جلامعي وما قبل �جلامعي.

النيابة العامة للدولة : دخول م�شكن خالفا لإرادة �شاحبه جرمية يعاقب عليها القانون
•• اأبوظبي-وام:

�أو�سحت �لنيابة �لعامة للدولة، من خالل مادة فيلمية ن�سرتها �أم�س على ح�ساباتها يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
عقوبة �نتهاك حرمة ملك �لغري.

و�أ�سارت �لنيابة �لعامة �إىل �نه طبقا للمادة 474 من �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم 31 ل�سنة 2021 باإ�سد�ر قانون 
�جلر�ئم و�لعقوبات، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنة �أو بالغر�مة �لتي ل تزيد على 10،000 ع�سرة �آلف 
�أو معد�ً لل�سكن �أو �إحدى ملحقاته �أو حماًل معد�ً حلفظ �ملال �أو عقار�ً خالفاً  درهم، كل من دخل مكاناً م�سكوناً 
لإر�دة �ساحب �ل�ساأن ويف غري �لأحو�ل �ملبينة يف �لقانون، وكذلك من بقي فيه خالفاً لإر�دة من له �حلق يف �إخر�جه 

�أو وجد متخفياً عن �أعني من له هذ� �حلق، وعلى �ملحكمة �أن تق�سي باإخالء �ملحكوم عليه من مكان �جلرمية.
وياأتي ن�سر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة �لنيابة �لعامة للدولة �مل�ستمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية بني �أفر�د �ملجتمع 
�مل�ستحدثة و�ملحدثة بالدولة، ورفع م�ستوى وعي �جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�سر  ون�سر جميع �لت�سريعات 

ثقافة �لقانون كاأ�سلوب حياة.

�سلطان اجلابر ووزير خارجية اليابان ي�قعان على وثيقة اتفاقية ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة بني دولة االإمارات واليابان

اليابان تعفي مواطني الإمارات من متطلبات تاأ�شرية الدخول اإليها حلاملي جوازات ال�شفر العادية
•• طوكيو-وام:

بعد �إطالق �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية 
�ل�������س���ام���ل���ة ب����ني دول������ة �لإم���������ار�ت 
و�ليابان من قبل �سمو �ل�سيخ خالد 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�سو 
�أبوظبي  لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لتنفيذي  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ع   ..
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي��ر �ل�سناعة 
مبعوث   ، �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�لإم�����ار�ت �خل��ا���س �إىل �ل��ي��اب��ان و 
وزير  هايا�سى  يو�سيما�سا  م��ع��ايل 
�ل��ي��اب��اين ع��ل��ى وثيقة  �خل��ارج��ي��ة 

�لفرتة  �لإعفاء خالل  �سريان  بدء 
�لدكتور  م���ع���ايل  و�أك������د  �مل��ق��ب��ل��ة. 
���س��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر عمق 
ع����الق����ات �ل�������س���د�ق���ة و�ل���ت���ع���اون 
�مل�����س��رتك �مل��ت��م��ي��زة ب��ني �لإم�����ار�ت 
�لدولتان  حتتفل  ح��ي��ث  و�ل��ي��اب��ان 
�لعالقات  م����ن  ع���ام���ا  ب��خ��م�����س��ني 

�لدبلوما�سية �ملتميزة.
�ليابان  �إع��الن  �أن  �أكد معاليه  كما 
�إعفاء مو�طني �لدولة من تاأ�سرية 
جلهود  ثمرة  ياأتي  �إليها  �ل��دخ��ول 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة حتت 
�إ�سر�ف �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 

�مل�سرتكة،  �مل�������س���ال���ح  ي���خ���دم  مب����ا 
�ملزيد  ت�سجيع  خ���الل  م��ن  وذل����ك 
�لدبلوما�سية  �مل�������س���ارك���ات  م����ن 
و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لتجارة 
�ملجالت  وت�����س��م��ل  و�ل����س���ت���ث���م���ار. 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل�����س��ر�ك��ة �ل��ت��ع��اون يف 
�ملجال �ل�سيا�سي و�لدبلوما�سي مبا 
ومتعدد  �لثنائي،  �لتعاون  ذلك  يف 
�لتعاون  �إىل  �إ����س���اف���ة  �لأط�������ر�ف 
�مل���������س����اع����د�ت  ت����ق����دمي  يف جم�������ال 
و�لتعاون  و�لإن�����س��ان��ي��ة،  �لإمن��ائ��ي��ة 
و�لتجارة  �لق���ت�������س���اد  جم�����ال  يف 
و�ل��ط��اق��ة و�ل�����س��ن��اع��ة ع��رب تعزيز 
و�ل�ستثمار  للتجارة  �لأعمال  بيئة 

�ل�ساملة  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 
معايل  و�أك����������د  �ل����ب����ل����دي����ن.  ب�����ني 
�أحمد �جلابر  بن  �سلطان  �لدكتور 
تربطهما  و�ل��ي��اب��ان  �لإم������ار�ت  �أن 
ر��سخة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع���الق���ات 
ورعاية  بدعم  وحتظى  ومتطورة، 
�ل�سديقني  �ل���ب���ل���دي���ن  ق���ي���ادت���ي 
�ل�سعبني  ت���ط���ل���ع���ات  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
و�لتقدم  �لزده����ار  م��ن  م��زي��د  �إىل 
و�لنماء، وتعزيز �لنمو �لقت�سادي 

و�لجتماعي �مل�ستد�م .
وت������ه������دف �ت����ف����اق����ي����ة �ل���������س����ر�ك����ة 
تعزيز  �إىل  �ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 

يف كافة �لقطاعات، مثل �ل�سناعة 
�لتحتية  و�لبنية  و�لتكنولوجيا، 
و�لرعاية  �لإ���س��ط��ن��اع��ي  و�ل���ذك���اء 
�ل�سغرية  و�ل�����س��رك��ات  �ل�����س��ح��ي��ة، 
�ملجالت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ملتو�سطة 
�إىل  ب���الإ����س���اف���ة  �لأول�����وي�����ة،  ذ�ت 
و�لتغري  و�لبيئة  �لزر�عة  جمالت 
�مل�����ن�����اخ�����ي، و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ع����ل����وم 

و�لتكنولوجيا، و�لدفاع و�لأمن.
�إعفاء  ع���ن  �ل���ي���اب���ان  �أع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
م���و�ط���ن���ي دول�������ة �لإم������������ار�ت من 
�إليها  �ل��دخ��ول  تاأ�سرية  متطلبات 
�لعادية،  �ل�سفر  ج���و�ز�ت  حلاملي 
�لإع�����الن ع��ن تاريخ  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى 

�سي�سجع زيادة �لتبادلت �ل�سياحية 
و�لثقافية و�لأكادميية، �إ�سافة �إىل 

�لدويل ، و�أن هذه �خلطوة ت�ساهم 
كما   ، و�لتنقل  �لتعاون  ت�سهيل  يف 

�إيجاد فر�س تعاون جديدة لإقامة 
�لأعمال و�لتجارة و�ل�ستثمار.

خالل اجتماع �سمن برنامج التبادل املعريف احلك�مي 

حكومتا الإمارات واإ�شبانيا تتبادلن اخلربات والتجارب الناجحة يف العمل احلكومي

�لإم���������ار�ت و�إ����س���ب���ان���ي���ا، وق����د �أك���د 
و�لأد�ء  �مل�ساءلة  �أهمية  �لجتماع 
�حل���ك���وم���ي �ل���ل���ذي���ن ن�����س��ع��ه��م��ا يف 
�لقر�ر،  �ت���خ���اذ  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ي��م 
مل�ساركة  ف����ري����دة  ف���ر����س���ة  وم���ث���ل 
فخورون  ونحن  خرب�تنا،  وت��ب��ادل 
م���ع حكومة  مب�����س��ارك��ة جت��رب��ت��ن��ا 
دول��ة �لإم��ار�ت يف جمال منظومة 
نتبناها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة  �مل�����س��اءل��ة 
ت��ق��وم ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �لأد�ء  و�ل��ت��ي 
و�لتز�منا  �مل��ف��ت��وح��ة،  و�ل��ب��ي��ان��ات 
بتحقيق �ل�سفافية و�مل�ساءلة ر��سخ 
وم�ستمر". تعزيز �لتعاون �لثنائي 

بني �لإمار�ت و�إ�سبانيا
مبوجب  �لتعاون  جمالت  وت�سمل 
�ملذكرة �ملوقعة بني حكومتي دولة 
و�لتي  �إ�سبانيا  ومملكة  �لإم����ار�ت 
�لتبادل  "برنامج  �إط����ار  يف  ت��اأت��ي 

وتعزيز جاهزيتها �مل�ستقبلية.
وق���ال �إن ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
ت���ت���ب���ن���ى ن����ه����ج ت������ب������ادل �مل�����ع�����ارف 
�لريادية  و�ل���ت���ج���ارب  و�خل������رب�ت 
وتتطلع  �حل����ك����وم����ي،  �ل���ع���م���ل  يف 
بني  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تو�سيع  �إىل 
مذكرة  على  و�لبناء  �إ�سبانيا،  م��ع 
�لتعاون و�ل�سر�كة بني �حلكومتني 
تبادل  جهود  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا 
�لتطويرية  و�ل����������روؤى  �لأف�����ك�����ار 
ودعم  �لأد�ء  مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء 
جهود �سناعة �مل�ستقبل، مبا ينعك�س 
�إي��ج��اب��اً ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي يف 
�لبلدين، ويدعم �مل�ساعي لتح�سني 

حياة �ملجتمع. 
ف��ر�ن�����س��ي�����س��ك��و م���ارت���ني �أج�����ريي: 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ون 

وم�ساركة �خلرب�ت مع �لإمار�ت 

و����س��ت��ع��ر���س ف��ري��ق ح��ك��وم��ة دولة 
�لتي  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت  �لإم��ار�ت 
�لإمار�ت  �لدولة وجتربة  �أطلقتها 
�حلكومي  و�لتحديث  �لتطوير  يف 
�حلكومي،  �لأد�ء  �إد�رة  ومنظومة 
�لتي  �حلكومية  �مل�سرعات  ورحلة 
نوعها  م��ن  م�����س��رع��ات  �أول  تعترب 
جت��م��ع ف����رق �ل��ع��م��ل م���ن خمتلف 
�جل�����ه�����ات �حل����ك����وم����ي����ة و�إط��������الق 
�ل��ت��ح��دي��ات و�إي����ج����اد �حل���ل���ول لها 
�ل�100  منهجية  على  بالعتماد 
�لإمار�ت  روؤي��ة  �إىل  يوم، وتطرقو� 
�لإم�������������ار�ت  وم�����ئ�����وي�����ة   2021
2071. كما مت ��ستعر��س جتربة 
�ملتقدمة  �ل���س��ب��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لوطنية  �لأول����وي����ات  جم����الت  يف 

وتعزيز م�ستويات �ل�سفافية.
وكان �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

�سوء �لتطلعات �مل�سرتكة لقيادتي 
بال�سر�كة  ل��ل��ن��ه��و���س  �ل���ب���ل���دي���ن 
و�ل�ستفادة  �لإ�سبانية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
مبا تتمتع به �لدولتان من �إمكانات 

وخرب�ت متميزة.
�لإمار�ت  حكومة  لوتاه:  �هلل  عبد 
�سر�كاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة 
�ل����ع����امل����ي����ة ل���ت���م���ك���ني �حل����ك����وم����ات 

و�لرتقاء بجاهزيتها
�أن  و�أك�����د ع��ب��د �هلل ن��ا���س��ر ل���وت���اه 
بقيادة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حري�سة  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�لعاملية  ���س��ر�ك��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وجتاربها  خ���رب�ت���ه���ا  وم�������س���ارك���ة 
�حلكومات  ل��ت��م��ك��ني  �ل���ن���اج���ح���ة، 

جم���الت   5 �حلكومي"،  �مل���ع���ريف 
و�سناعة  �لإد�رة،  ه���ي:  رئ��ي�����س��ي��ة 
�لقر�ر، و�ل�سفافية، ومتكني �ملر�أة، 

و�آليات حتمل �مل�سوؤولية.
وتطرق �جلانبان خالل �للقاء �إىل 
�أهمية تعزيز �آفاق �لتعاون وتبادل 
�خل��������رب�ت و�ل����������روؤى و�ل���ت���ج���ارب 
بني  �حلكومي  �لعمل  يف  �لناجحة 
على  �لتعرف  خالل  من  �لبلدين، 
و�أف�سل  �ل��ع��م��ل  ومن������اذج  جت�����ارب 
طورها  �لتي  �حلكومية  �ملمار�سات 
�لتطوير  جم�����الت  يف  �ل���ب���ل���د�ن. 
و�كت�ساف  �حل��ك��وم��ي،  و�ل��ت��ح��دي��ث 
لالرتقاء  �ل���ف���ر����س  م����ن  �مل����زي����د 
و�لإن���ت���اج���ي���ة  �لأد�ء  مب�������س���ت���وى 
وحت���ق���ي���ق ت��ن��م��ي��ة م�������س���ت���د�م���ة يف 
�أف�سل  لتقدمي  �لتنموية  �ملجالت 
�خلدمات و�سناعة م�ستقبل �أف�سل. 

من جهته، قال �سعادة فر�ن�سي�سكو 
�لعام  �لأم�������ني  �أج�������ريي  م����ارت����ني 
منذ  �إن��ه  �إ�سبانيا  حكومة  لرئا�سة 
بيدرو  �إ�سبانيا  وزر�ء  رئي�س  زي��ارة 
���س��ان�����س��ي��ز �إىل دول����ة �لإم�������ار�ت يف 
�فتتاح  وح�سوره  �ملا�سي،  فرب�ير 
�جلناح �لإ�سباين يف �إك�سبو 2020 
�لأوىل لرئي�س  زي��ارة هي  دب��ي، يف 
 ،2011 ع��ام  منذ  �إ���س��ب��اين  وزر�ء 
�لناجحة عن  �لزيارة  �أ�سفرت هذه 
�لدولتني،  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  توطيد 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �أن  ك��م��ا 
وتعزيز  تر�سيخ  نحو  خ��ط��وة  مثل 
دولة  بني  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 

�لإمار�ت ومملكة �إ�سبانيا.
تعزيز  "�إن  �أج��������ريي:  و�أ������س�����اف 
�مل�ساءلة و�لأد�ء �حلكومي ميثالن 
دولة  حلكومتي  رئي�سية  �أه���د�ف���اً 

•• دبي-الفجر: 

ب��ح��ث��ت ح��ك��وم��ة دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وحكومة مملكة �إ�سبانيا يف �جتماع 
بعنو�ن  بعد"،  "عن  �ف���رت�����س���ي 
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  ب���ني  "�لتعاون 
�إ����س���ب���ان���ي���ا يف جم�����الت  ومم���ل���ك���ة 
�سبل  �حلكومي"،  �مل��ع��ريف  �لتبادل 
وتعزيز  �لثنائية،  �ل�سر�كة  تفعيل 
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب 
�لعمل  جم��������الت  يف  �ل���ن���اج���ح���ة 
�لجتماع  يف  ����س���ارك  �حل���ك���وم���ي.  
من جانب حكومة دولة �لإمار�ت، 
�سعادة عبد �هلل نا�سر لوتاه مدير 
�لوزر�ء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  عام 
ب������وز�رة ����س���وؤون جم��ل�����س �ل������وزر�ء، 
�ملعريف  �ل��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  وف���ري���ق 
وم����ن ج��ان��ب حكومة  �حل���ك���وم���ي، 
فر�ن�سي�سكو  �سعادة  �إ�سبانيا  مملكة 
�لعام  �لأم�������ني  �أج�������ريي  م����ارت����ني 
و�سعادة  �إ�سبانيا،  حكومة  لرئا�سة 
�ململكة  �سفري  بال�سيو  دي  �ينيغو 
�لإ���س��ب��ان��ي��ة ل���دى دول���ة �لإم�����ار�ت. 
جهود  �سمن  �لج��ت��م��اع  عقد  ومت 
مذكرة  لتفعيل  �لبلدين  حكومتي 
�ل�سرت�تيجية  و�ل�سر�كة  �لتعاون 
�لتي مت توقيعها يف فرب�ير �ملا�سي، 
�لر�ئدة  �لتجارب  م�ساركة  بهدف 
�لعمل �حلكومي وتبادل  يف جمال 
�لتطويرية،  و�لأف����ك����ار  �خل�����رب�ت 
و�لو�سول بها �إىل مر�حل متقدمة 
و�ك��ت�����س��اف �مل��زي��د م��ن �ل��ف��ر���س يف 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ومعايل  �هلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
وزر�ء  رئ���ي�������س  ���س��ان�����س��ي��ز  ب����ي����درو 
فرب�ير  يف  �سهد�  �إ�سبانيا،  مملكة 
�ملا�سي، توقيع عدد من �لتفاقيات 
ومذكر�ت �لتفاهم لتعزيز �لتعاون 
من  ع��دد  يف  �لبلدين  ب��ني  �ملتبادل 
ت�سمنت  حيث  �حل��ي��وي��ة  �مل��ج��الت 
تفاهم  مذكرة  �ملوقعة  �لتفاقيات 
حول �لتعاون �ملتبادل بني �لبلدين 
وق��ع��ت��ه��ا م���ن �جل���ان���ب �لإم����ار�ت����ي 
�لرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل 
�حلكومي  للتطوير  دول���ة  وزي����رة 
و�مل�ستقبل، ومن �جلانب �لإ�سباين 
بوينو  م���ان���وي���ل  خ��و���س��ي��ه  م���ع���ايل 
و�لحتاد  �خلارجية  �ل�سوؤون  وزير 

�لأوروبي و�لتعاون.
"برنامج  �أن  ب���ال���ذك���ر،  �جل���دي���ر 
�لذي  �حلكومي"،  �ملعريف  �لتبادل 
�أط��ل��ق��ت��ه ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
�سوؤون  وز�رة  تنفيذه  على  وت�سرف 
جمل�س �ل��وزر�ء، يهدف �إىل تعزيز 
�ملعارف  لتبادل  �لعاملية  �ل�سر�كات 
يف  �لناجحة  و�لتجارب  و�خل��رب�ت 
لر�سم  �حلكومي،  �لعمل  جم��الت 
�حللول  و�بتكار  �مل�ستقبل  م�سار�ت 
�لتي  ل���ل���ت���ح���دي���ات  �ل����س���ت���ب���اق���ي���ة 
بال�ستفادة  �حل��ك��وم��ات  ���س��ت��و�ج��ه 
م��ن �ل��ت��ج��ارب �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �لتي 
�لإد�رة  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  طورتها 

�حلكومية.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجلل�شة الأوىل من الف�شل الثالث للربملان العربي واجتماعات اللجان يف القاهرة

�لثالث  �ل��ت�����س��ري��ع��ي  �ل��ف�����س��ل  م���ن 
.2023/2022

ف��ي��م��ا ���س��ت��ع��ت��م��د جل���ن���ة �ل�������س���وؤون 
و�لثقافية  و�لرتبوية  �لجتماعية 
�لقانون  م�سروع  و�ل�سباب،  و�مل��ر�أة 
�ل�سرت�سادي �لعربي حلماية �للغة 
�لعربية ب�سيغته �لنهائية، وتقرير 
�لعامل  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �حل���ال���ة 
�ملنطقة  2021م   ل��ع��ام  �ل��ع��رب��ي 
تد�عيات  م���و�ج���ه���ة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
 ،"-19 ك��وف��ي��د  كورونا"  ج��ائ��ح��ة 
فعاليات  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  و���س��ت��ط��ل��ع 
�لتعليم  ت��ط��وي��ر  وث��ي��ق��ة  �إط������الق 
�سعار:  حت���ت  �ل���ع���رب���ي  �ل���ع���امل  يف 
�لتعليم  ت��ط��وي��ر  ب��و�ب��ة  �ل��ب��ح��ري��ن 
وم�ستجد�ت  �ل��ع��رب��ي،  �ل���ع���امل  يف 
��سرت�سادي  قانون  م�سروع  �إع���د�د 

�خل���ارج���ي���ة و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�لأم����ن 
�ل�سيا�سية  �ل���ت���ط���ور�ت  �ل��ق��وم��ي، 
�ل���ع���رب���ي،  �ل����ع����امل  و�لأم����ن����ي����ة يف 
�مل�سكلة  �لفرعية  �للجنة  وتقرير 
�ل�سرت�سادي  �ل���ق���ان���ون  لإع�������د�د 
لتنظيم ��ستخد�م �لطائر�ت بدون 
وم�سروع  �لعربي،  �لعامل  يف  طيار 
تقرير �حلالة �ل�سيا�سية يف �لعامل 
ب�ساأن  وم��ذك��رة  2021م،  �لعربي 
حول"  عربية  ��سرت�تيجية  �إع��د�د 
���س��ب��ل حت��ق��ي��ق �لم�����ن �ل���ن���ووي يف 
وملخ�س  �لعربية"،  �مل���ن���ط���ق���ة 
خالل  �للجنة  ن�ساط  تقرير  حول 
�لف�سل  م��ن  �ل��ث��اين  �لن��ع��ق��اد  دور 
-2021( �ل���ث���ال���ث  �ل��ت�����س��ري��ع��ي 

عمل  خطة  وم�سروع  2022(م، 
�لثالث  �لن���ع���ق���اد  ل�����دور  �ل��ل��ج��ن��ة 

�ملر�أة،  �سد  �لعنف  ملكافحة  عربي 
�للجنة  ن�����س��اط  ت��ق��ري��ر  و�ع���ت���م���اد 
�ل���ث���اين من  خ����الل دور �لن���ع���ق���اد 
�لف�سل �لت�سريعي �لثالث للربملان 
يونيو   2021- �أكتوبر  �لعربي) 
و�عتماد م�سروع خطة  2022م(، 
عمل �للجنة لدور �لنعقاد �لثالث 

من �لف�سل �لت�سريعي �لثالث.
ك����م����ا ت���ن���اق�������س جل����ن����ة �ل���������س����وؤون 
م�سودة  و�مل����ال����ي����ة  �لق���ت�������س���ادي���ة 
�لعربي  �مل��ن��ت��دى  ب�����س��اأن  ت��ق��ري��ره��ا 
�لتكامل  تعزيز  :متطلبات  ح��ول 
�لعربية  �ل����دول  ب��ني  �لق��ت�����س��ادي 
تعزيز  يف  �خل���ا����س  �ل���ق���ط���اع  دور 
�ل����ت����ج����ارة �ل���ب���ي���ن���ي���ة، وم�������س���روع 
�ل��ق��ان��ون �ل���س��رت���س��ادي يف جمال 
وم�سروع  �ل���س��ط��ن��اع��ي،  �ل���ذك���اء 

•• ابوظبي-الفجر:

�ملجل�س  جمموعة  �أع�ساء  ي�سارك 
�لربملان  يف  �لحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
من  �لأوىل  �جل��ل�����س��ة  يف  �ل��ع��رب��ي، 
�لف�سل  م��ن  �لثالث  �لن��ع��ق��اد  دور 
�لت�سريعي �لثالث للربملان �لعربي 
�لتي  �لد�ئمة،  �للجان  و�جتماعات 
�إىل   1 �ل��ف��رتة م��ن  �ستعقد خ��الل 
�لقاهرة  يف  2022م  �ك��ت��وب��ر   4

بجمهورية م�سر �لعربية.
وي�����س��م �ل���وف���د ����س���ع���ادة ك���ل من: 
نائب  �ل���ي���م���اح���ي  �أح����م����د  حم���م���د 
رئي�س �لربملان �لعربي ع�سو جلنة 
و�ل�سيا�سية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����س��وؤون 
عبد�هلل  وناعمة  �لقومي،  و�لأم��ن 
لرئي�س  �ل��ث��اين  �لنائب  �ل�سرهان 
�مل��ج��ل�����س ع�����س��و جل���ن���ة �ل�������س���وؤون 
و�لثقافية  و�لرتبوية  �لجتماعية 
بو�سهاب  و�أحمد  و�ل�سباب،  و�مل��ر�أة 
�ل�سوؤون  جل��ن��ة  ع�����س��و  �ل�����س��وي��دي 
�لقت�سادية و�ملالية، و�سذى �سعيد 
�لنقبي نائب رئي�س جلنة �ل�سوؤون 
وحقوق  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�سريعية 

�لإن�سان.
خ���الل  ي����ج����ري  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
رئي�س  �نتخاب  �لإجر�ئية  �جلل�سة 
�لعربي  �ل����ربمل����ان  رئ��ي�����س  ون������و�ب 
�للجان  روؤ�����س����اء  ون�����و�ب  وروؤ�����س����اء 

�لد�ئمة.
�جتماعات  �أع���م���ال  ج����دول  ووف����ق 
�ل�سوؤون  جل��ن��ة  ت��ن��اق�����س  �ل��ل��ج��ان 

ت��ق��ري��ر �حل���ال���ة �لق���ت�������س���ادي���ة يف 
 ، 2021م  للعام  �لعربية  �ل���دول 
دور  خالل  �للجنة  ن�ساط  وتقرير 
�لن��ع��ق��اد �ل��ث��اين، وم�����س��روع خطة 
�لنعقاد  دور  خ��الل  �للجنة  عمل 

�لثالث.
وتناق�س جلنة �ل�سوؤون �لت�سريعية 
و�ل���ق���ان���ون���ي���ة وح����ق����وق �لإن�������س���ان 
ل��ت��ق��ري��ر حالة  �مل�������س���ودة �لأول����ي����ة 
�لعربي  �لعامل  يف  �لإن�سان  حقوق 
�لأولية  و�مل�سودة   ، 2021م  للعام 
خل����ارط����ة ط���ري���ق مل��ك��اف��ح��ة عمل 
�أ�سكاله يف �ملنطقة  و�أ�سو�أ  �لأطفال 
2026م،  ع����ام  ب��ح��ل��ول  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�مل�����س��ودة �لأول���ي���ة مل�����س��روع قانون 
����س��رت���س��ادي ع��رب��ي ب�����س��اأن حماية 
جر�ئم  وم��ك��اف��ح��ة  �خل�����س��و���س��ي��ة 
�لإب����ت����ز�ز �لإل����ك����رتوين يف �ل����دول 
�لعامة  �لأم��ان��ة  ومذكرة  �لعربية، 
ح���ول �أث���ر �لأزم�����ات �ل��دول��ي��ة على 
�لعربي،  �لعامل  �لغذ�ئي يف  �لأم��ن 
و��ستعر��س تقرير خا�س  باملوؤمتر 
�مل�ستوى  رف��ي��ع  �ل���ر�ب���ع  �لإق��ل��ي��م��ي 
�لإن�سان:  حقوق  وتعزيز  حلماية 
بحقوق  �لتمتع  على  �لزم���ات  �أث��ر 
تقرير  و�����س���ت���ع���ر�����س  �لإن���������س����ان، 
يف  �لعربي  �لربملان  م�ساركة  ب�ساأن 
�لد�ئمة  �لعربية  �للجنة  �جتماع 
�لإن�����س��ان، وم�����س��روع خطة  حلقوق 
�لت�سريعية  �ل�����س��وؤون  جل��ن��ة  ع��م��ل 
لدور  �لإن�سان  وحقوق  و�لقانونية 

�لنعقاد �لثالث.

�شوؤون املجل�س الوطني تنظم حما�شرة 
امل�شاركة ال�شيا�شية

•• اأبوظبي -وام:

ل�سوؤون  �ل����دول����ة  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �لحت���������ادي، 
�أبوظبي  م��ع جم��ال�����س  ب��ال��ت��ع��اون 
مبكتب �سوؤون �ملو�طنني و�ملجتمع 
حما�سرة  �ل���رئ���ا����س���ة،  دي������و�ن  يف 
�ل�سيا�سية"،  "�مل�ساركة  ب��ع��ن��و�ن 
بالعاجر  وذلك يف جمل�س حممد 

�لرميثي يف منطقة �ل�سمحة.
على  �ل�����س��وء  �مل��ح��ا���س��رة  و�سلطت 
�نتهجتها  �ل��ت��ي  �لتمكني  م�سرية 
�ملميزة  و�ملكانة  �لر�سيدة،  قيادتنا 
عملية  يف  �لإم����ار�ت����ي  ل��ل��م��و�ط��ن 
و�لتي  �ل���وط���ن���ي،  �ل����ق����ر�ر  ���س��ن��ع 
�لإمار�تي  �ملجتمع  �أف����ر�د  مت��ك��ن 
م�سرية  يف  �لفاعلة  �مل�ساهمة  من 
�ل���ت���ط���ور �ل���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول����ة 
�مل����ج����الت  �لإم������������ار�ت يف ج���م���ي���ع 
وحت��ق��ي��ق �ل��ك��ث��ري م��ن �لإجن�����از�ت 

وعلى جميع �مل�ستويات.
�ل����دك����ت����ور حم���م���د بطي  و�أك���������د 
�لإد�ري  �لقانون  �أ�ستاذ  �ل�سام�سي 
�مل�����س��ارك ب��اأك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي 
قيام  ومنذ  �لر�سيدة،  قيادتنا  �أن 
دول��ة �لحت��اد �إىل �ل��ي��وم، حتر�س 

�لتنمية  وركائز  قيم  تر�سيخ  على 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، ك��م��ا حت���ر����س على 
�ملقومات  جميع  وتوفري  توظيف 
وطاقات  ب����ق����در�ت  ت��رت��ق��ي  �ل���ت���ي 
�أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع، ومت��ك��ن��ه��م من 
ب��ن��اء دولة  �ل��ف��اع��ل��ة يف  �مل�����س��ارك��ة 
مو�كبة  ع���ل���ى  ق��������ادرة  م���ت���ط���ورة 
�لتحديات  مع  و�لتكيف  �ملتغري�ت 

�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.
و�أ���س��اف �أن���ه م��ن �أه���م �لإجن����از�ت 
م�ساركة  م�سرية  يف  حتققت  �لتي 
�لقر�ر  ���س��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة  يف  �ل���ف���رد 
�لتمكني  ب���رن���ام���ج  ه���ي  �ل���وط���ن���ي 
�ملغفور  �أعلن عنه  �لذي  �ل�سيا�سي 
ل���ه �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي�����د �آل 
ع����ام  يف  �هلل"  "رحمه  ن����ه����ي����ان 
2005، و�أ�سهم يف تعزيز م�ساركة 
�لوطني  �ل���ع���م���ل  يف  �مل����و�ط����ن����ني 
�نتخابات  �أول  �إج����ر�ء  خ��الل  م��ن 
لخ���ت���ي���ار ن�������س���ف ع������دد �أع�������س���اء 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يف عام 
2006، وما تبعه من �إجناز�ت يف 
�ل�ستحقاقات �لنتخابية �لالحقة 
و2015   2011 �لأع���������و�م  يف 
�إن  �ل�����س��ام�����س��ي  وق����ال  و2019. 
�أ�سيلة  قيمة  �ل�سيا�سية  �مل�ساركة 

كما  �لإم���ار�ت���ي  �ملجتمع  قيم  م��ن 
�لقيم  م��ن منظومة  و�ح���دة  �أن��ه��ا 
�لعربية  ث��ق��اف��ت��ن��ا  يف  �مل��ت��اأ���س��ل��ة 
و�لإ�سالمية م�سري� �إىل �أن �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �لحت�������ادي، م���ن خالل 
�ملهام و�لأدو�ر �لتي يقوم بها ومن 
�لق�سايا  نقل  على  حر�سه  خالل 
�لتي تهم �أبناء �لوطن ومناق�ستها 
�أد�ة  �مل��ج��ل�����س، ي�����س��ك��ل  حت���ت ق��ب��ة 
�ملو�طنني  ح���اج���ات  ل��ن��ق��ل  ف��اع��ل��ة 
وتقدمي  �حلكومة  �إىل  ورغباتهم 
تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  �لتو�سيات 
بها  و�لرتقاء  �لقطاعات  خمتلف 
جودة  وحت�سني  �لإن�����س��ان  خلدمة 
حياته من خالل و�سع �ل�سيا�سات 
�لوطنية �لتي تقوم على �ل�سر�كة 
و�ملجل�س  �حل��ك��وم��ة  ب��ني  �لفاعلة 
�لوطني �لحتادي ملو��سلة م�سرية 

�لإجناز�ت لدولة �لإمار�ت".
مت  �مل����ح����ا�����س����رة  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
�لدورة  فعاليات  �سمن  تنظيمها 
�لأحياء،  جمال�س  م��ن  �خلام�سة 
وهي �إحدى مبادر�ت وز�رة �لدولة 
ل�سوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لتي تعنى بتطوير ثقافة �مل�ساركة 

�ل�سيا�سية لدى �ملو�طن.
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�أعلنت �لرنوج �أنها �ستعزز �لتد�بري �لأمنية حول من�ساآتها �لنفطية، 
بعد عمل “تخريبي” تعّر�س له خط �أنابيب �لغاز نورد �سرتمي يف 
بحر �لبلطيق. وجاء يف بيان لوزير �لطاقة �لرنوجي تريي �آ�سالند 
�لتحتية  �لبنى  �أم��ن  لتعزيز  تد�بري  تتخذ  �أن  ق��ّررت  “�حلكومة  �أن 

و�ملحطات �لأر�سية ومن�سات �جلرف �لقاري �لرنوجي«.
وج���اء �إع����الن �حل��ك��وم��ة ب��ع��د ث��الث��ة ح����و�دث ت�����س��ّرب ل��ل��غ��از �سبقتها 
�نفجار�ت تعّر�س لها خطا �أنابيب نورد �سرتمي 1 و2، �سبقها حتليق 
�ملياه  اتها يف  من�سّ ق��رب  ب��ر���س��ده  نفطية  ���س��رك��ات  �أف����ادت  م�����س��رّي�ت 
�لنفطي  لالأمن  �لرنوجية  �لهيئة  دع��ت  �لأ�سبوع  وه��ذ�  �لرنوجية. 
من  مزيد  �إىل  �لقاري  �جل��رف  على  ومالكيها  �ل�سفن  م�سّغلي  “كل 
�أن  �أو  �أن تت�سبب بحو�دث  بعد ر�سد �مل�سرّي�ت �لتي ميكن  �ليقظة” 
ت�ستخدم يف هجمات. و�زد�دت �ملخاوف بعد ت�ّسرب كميات كبرية من 
�لإثنني  �مل��اء منذ  �نفجار�ت حتت  �سبقتها  �لغاز يف ح��و�دث غام�سة 
�أنابيب نورد �سرتمي �للذين يربطان رو�سيا باأملانيا عرب  على خطي 
تدل  �أن  ميكن  ك��ث��رية  “�أمور�  �أن  �آ���س��الن��د  و�ع��ت��رب  �لبلطيق.  بحر 
�لأوروبية  �ملفو�سية  �أ�سارت رئي�سة  كذلك  �أنه عمل تخريبي”.  على 

�أور�سول فون دير ليني و�لدمنارك و�ل�سويد �إىل “عمل تخريبي«.
و�أ�سبحت �لرنوج �أكرب موّرد للغاز �إىل �أوروبا بدل من رو�سيا وذلك 
على خلفية �حلرب يف �أوكر�نيا. وتربط �سبكة كربى من �أنابيب �لغاز 
�لرنوج بالقارة �لأوروبية، لكن خرب�ء يحّذرون من �أن هذه �ل�سبكة 

عر�سة للتخريب.

وجهت لئحة �تهام بحق �أملانية ُي�ستبه يف �نت�سابها �إىل تنظيم )د�ع�س(، 
لرتكاب جر�ئم �سد �لإن�سانية، و��سطهاد �أيزيدية و��ستعبادها، وفق 

ما �أعلن مكتب �ملدعي �لعام �لفيدر�يل، �أم�س �لأربعاء.
وقال �ملكتب يف بيان �إن نادين ك، �لتي ُو�سعت رهن �لحتجاز �ل�سابق 
للمحاكمة لدى عودتها �إىل �أملانيا يف �آذ�ر/مار�س 2022 وجهت لها 
يف 16 �أيلول/�سبتمرب تهمة �لتو�طوؤ يف �إبادة جماعية وجر�ئم �سد 
�لإن�سانية وجر�ئم حرب. وبالتايل ينبغي حماكمة �ملو�طنة �لأملانية 

�أمام حمكمة كوبلن�س، غرب �لبالد.
�إىل  و�نت�سبت   2014 ع��ام  �سوريا  يف  بزوجها  ك.  ن��ادي��ن  �لتحقت 
�لعر�ق يف  �ملو�سل يف  �إىل  �أن تتوجه  قبل  “د�ع�س”،  �سفوف تنظيم 
�لعام �لتايل. عا�س �لزوجان مع �بنتهما يف منزل خزنو� فيه �أ�سلحة 
�مر�أة  وزوج��ه��ا  ك.  نادين  �تخذت   ،2016 ربيع  منذ  ومتفجر�ت. 
يغت�سب  كان  “�لزوج  �أن  �لفيدر�لية  �لنيابة  و�أك��دت  عبدة.  �أيزيدية 

وي�سرب �ملر�أة با�ستمر�ر، وكانت نادين ك. تعرف بذلك«.
و�أ�سافت �أن نادين “كانت تر�قب �لأ�سرية لكي ل تتمكن من �لهرب«. 
بالأعمال  �ل��ق��ي��ام  على  �لأ���س��رية  �ل��زوج��ان  “�أجرب  �لنيابة  وت��اب��ع��ت 

�ملنزلية و�لعتناء بالأطفال دون تعوي�س«.
 
 

طبيعته”  حُت���دد  مل  بال�ستيا  “�ساروخا  �ل�سمالية  ك��وري��ا  �أطلقت   
�أي��ام فقط على جتربة  بعد  �ل��ك��وري �جلنوبي  �أف��اد �جلي�س  على ما 
�سابقة وقبيل زيارة لنائبة �لرئي�س �لأمريكي كامال هاري�س لكوريا 
�جلنوبية. و�أو�سحت هيئة �أركان �جليو�س �لكورية �جلنوبية يف بيان 
�لأربعاء “�طلقت كوريا �ل�سمالية �ساروخا بال�ستيا مل حُتدد طبيعته 

يف بحر �ل�سرق” يف �إ�سارة �إىل بحر �ليابان.
بال�ستي  �إطالق �ساروخ  �إمكانية  �لياباين  �ل�سو�حل  �أكد خفر  كذلك 
�إىل  �ل�سفن  د�ع��ي��اً  �ليابانية،  �ل��دف��اع  وز�رة  من  معلومات  عن  نقاًل 
غري  �سل�سلة  �لأخ����رية  �لأ���س��ه��ر  يف  �ل�سمالية  ك��وري��ا  �أج���رت  �لتنّبه. 
م�سبوقة من �لتجارب على �لأ�سلحة. وحذرت وكالة �ل�ستخبار�ت يف 

�سيول من �أن بيونغ يانغ حت�سر لإجر�ء جتارب نووية جديدة.
�أنهت كوريا �ل�سمالية فتح “نفق ثالث يف موقع بونغي-ري للتجارب 
بعد  لل�سحافيني  ���س��ان��غ-ب��وم  ي��و  �لنائب  �أع��ل��ن  م��ا  وف��ق  �لنووية”، 
�لرئي�س  نائبة  و���س��ول  وُينتظر  �سيول.  يف  لال�ستخبار�ت  �جتماع 
�لأمريكي كامال هاري�س �خلمي�س �إىل �سيول يف زيارة ق�سرية، حيث 

�ستزور �ملنطقة �ملنزوعة �ل�سالح بني �لكوريتني.
وهذ� �لأ�سبوع، �أجرت �ل�سفينة يو �إ�س �إ�س رونالد ريغان �لتي تعمل 
�لكورية  �لبحرية  �لقو�ت  مع  م�سرتكة  تدريبات  �لنووية،  بالطاقة 

�جلنوبية يف مياه �سبه �جلزيرة �لكورية.

عوا�سم

اأو�شلو

برلني

�شيول

 رو�شيا لن ت�شدر جوازات �شفر 
لالأ�شخا�س امل�شمولني بالتعبئة 

•• مو�سكو-اأ ف ب

لن ت�سدر مو�سكو جو�ز�ت �سفر للرو�س �مل�سمولني بالتعبئة �لع�سكرية، على 
من  �ملخاوف  ت�ساعد  و�سط  �لأرب��ع��اء،  حكومية  �لكرتونية  بو�بة  كتبت  ما 

فر�س قيود على �ل�سفر ومغادرة ع�سر�ت �آلف �لأ�سخا�س �لبالد.
����س��ت��دع��ي م��و�ط��ن للخدمة  “�إذ�  �مل��ع��ل��وم��ات �لل��ك��رتون��ي��ة  ب��و�ب��ة  وذك����رت 
على  �حل�سول  طلبه  �سرُيف�س  )للتعبئة(،  ��ستدعاء  تلقى  �أو  �لع�سكرية 
جو�ز �سفر«. و�أ�سافت �أن �لأ�سخا�س �لذي لن يح�سلو� على جو�ز�ت �سفر 
�سُيبلغون بالفرتة �لتي �سي�ستمر فيها تطبيق �لإجر�ء. منذ �إعالن �لرئي�س 
فالدميري بوتني �لتعبئة �جلزئية لدعم �جلي�س �لرو�سي يف �أوكر�نيا، عرب 
�لع�سكرية.  �خلدمة  من  هربا  جم��اورة  دول  �إىل  �لأ�سخا�س  �آلف  ع�سر�ت 
باخلدمة  �خلا�سة  �لعمرية  �لفئة  يف  �ل��رج��ال  منع  م��ن  ك��ث��ريون  وت��خ��وف 
�لع�سكرية، من مغادرة �لبالد و�سط تقارير عن �إعادة �لبع�س منهم. و�أقلية 
�ل��ب��الد. وتطبق  ت�سمح لهم مب��غ��ادرة  �سفر  �ل��رو���س يحملون ج���و�ز�ت  م��ن 
من  كنوع  ت�ستخدم  وثيقة  وه��ي  د�خلية”،  �سفر  “جو�ز�ت  نظام  مو�سكو 
�ل�سابقة.  �ل�سوفياتية  بطاقة �لهوية وُي�سمح بها يف عدد من �جلمهوريات 
ومل تذكر �لبو�بة �للكرتونية �أي قيود ب�ساأن �إ�سد�ر هذه �لوثائق. وميكن 
للرو�س �ل�سفر �إىل �أرمينيا وبيالرو�س وكاز�خ�ستان وقرغيز�ستان �لتي فر 

�إليها كثريون منذ �إعالن �لتعبئة، بجو�ز�ت �ل�سفر �لد�خلية.

�سحفية اإيرانية : وفاة مه�سا اأميني »نقطة حت�ل« 

انق�شام يف الربملان على وقع الحتجاجات امل�شتمرة يف اإيران

ب�سبب ال�سيا�سة النقدية

التوتر بني اإيطاليا واأملانيا ... اأكرب تهديد لأوروبا

وا�شنطن تقر بقتل 12 مدنيا هاري�س: وا�شنطن �شتتحرك دون خوف يف م�شيق تايوان 
خارج اأرا�شيها عام 2021 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

يف  جميعهم   2021 يف  مدنيا   12 �لأم��ريك��ي  �جلي�س  قتل 
�أفغان�ستان، بح�سب تقرير لوز�رة �لدفاع ن�سر �لثالثاء.

وذكر �لتقرير �أن وز�رة �لدفاع “تقدر �أن نحو 12 مدنيا قتلو� 
وخم�سة مدنيني جرحو� يف 2021 نتيجة عمليات ع�سكرية 
وكان �لكونغر�س قد طلب من �لبنتاغون �إ�سد�ر  �أمريكية”. 

�لتقرير �سنويا منذ 2018 وجزء منه �سري.
وجميع �لقتلى �ملدنيني �سقطو� يف �أفغان�ستان، بح�سب �جلزء 

�ملعلن من �لتقرير.

يف  و�لنفتاح  للحرية  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  تايو�ن  م�سيق 
عبارة  م�ستخدمًة  و�لهادي”،  �ل��ه��ن��دي  �ملحيطني  منطقة 

و��سنطن لالإ�سارة �إىل منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ.
و�أ�سافت “�سنو��سل �لتحليق و�ملالحة و�لعمل دون خوف �أو 

تردد حيثما ي�سمح �لقانون �لدويل بذلك«.
بني  �لفا�سل  �ل��ب��ح��ري  و�مل��م��ر  ت��اي��و�ن  ل�سم  �ل�سني  ت�سعى 
�لأكرث  �ملالحة  قنو�ت  �أح��د  وهو  �لقارية،  و�ل�سني  �جلزيرة 

��ستخد�ماً يف �لعامل.
و�أك����دت ه��اري�����س جم����دد�ً م��ع��ار���س��ة و����س��ن��ط��ن لأي حماولة 
متعهدًة  ت��اي��و�ن،  على  لال�ستيالء  �جل��ان��ب  �أح��ادي��ة  �سينية 

با�ستمر�ر دعم �لوليات �ملتحدة للدفاع عن �جلزيرة.

بايدن  �لرئي�س جو  �ل�سهر �حلايل عاود  �سابق من  ويف وقت 
تاأكيد هذ� �للتز�م.

وكان �لرئي�س �لأمريكي قد رد على �سوؤ�ل خالل مقابلة عرب 
حمطة �سي بي �إ�س عما �إذ� كان “�لأمريكيون �سيد�فعون عن 
قائال “نعم، �إذ� ح�سل  تايو�ن يف حال حدوث غزو �سيني”، 

هجوم غري م�سبوق«.
“�نتهاك  �أن��ه��ا  معتربًة  ب��اي��دن  بت�سريحات  �ل�سني  ون���ددت 
تاأييد  ب��ع��دم  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  قطعته  مهم  لل��ت��ز�م  خطر 

��ستقالل تايو�ن«.
�ملتحدة  �لوليات  �سيا�سة  �أن  �لأبي�س  �لبيت  �أكد  ومن جهته 

جتاه تايو�ن “مل تتغري«.

•• طوكيو-اأ ف ب

�لوليات  �أن  �لأمريكي كامال هاري�س  �لرئي�س  نائبة  �أعلنت 
و�سمنها  �آ�سيا  يف  تردد”  �أو  خ��وف  “دون  �ستتحّرك  �ملتحدة 

م�سيق تايو�ن.
�ليابان  �أمريكيني يف  �أم��ام جنود  �لأرب��ع��اء  هاري�س  وحتدثت 
غد�ة م�ساركتها يف �جلنازة �لوطنية لرئي�س �لوزر�ء �لياباين 
�ل�سابق �سينزو �آبي �لذي �غتيل، و�تهمت بكني باتباع “�سلوك 
�جلنوبي  �ل�سني  وب��ح��ر  �ل�سرقي  �ل�سني  بحر  يف  مقلق” 

وبتنفيذ “��ستفز�ز�ت يف م�سيق تايو�ن«.
يف  و�ل�ستقر�ر  �ل�سالم  �أن  �ملتحدة  �لوليات  “تعترب  وقالت 

•• عوا�سم-وكاالت

ت��و����س��ل��ت �لح���ت���ج���اج���ات يف �إي�����ر�ن 
م��ع��ل��وم��ات عن  و���س��ط  �ل�12،  ل��ل��ي��وم 
تز�يد �لقمع رغم �ملطالبات �لدولية 
�لنف�س  ب�سبط  �لإير�نية  لل�سلطات 
وتفهم مطالب �ملحتجني على مقتل 
�أميني يف �ل�16 من �سبتمرب )�أيلول( 
�جلاري. وقالت و�سائل �إعالم ر�سمية 
�لتو��سل  مو�قع  على  وم�ستخدمون 
مكافحة  ���س��رط��ة  �إن  �لج���ت���م���اع���ي، 
�ل�����س��غ��ب �لإي����ر�ن����ي����ة وق������و�ت �لأم����ن 
ع�سر�ت  يف  حم��ت��ج��ني  م���ع  ����س��ت��ب��ك��ت 

�ملدن.
�رت���ف���اع ح�سيلة  م���ن  �ل���رغ���م  وع��ل��ى 
قمع  حملة  �ل�سلطات  و�سن  �لقتلى، 
�أظهرت  �لح��ت��ج��اج��ات،  �سد  �سر�سة 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى ت��وي��رت خروج 
باإ�سقاط  ي���ط���ال���ب���ون  م���ت���ظ���اه���ري���ن 
��ستباكهم مع  �أثناء  �لدينية  �ملوؤ�س�سة 
قو�ت �لأمن يف طهر�ن وتربيز وكرج 
�لإير�نية  �مل���دن  وي���زد و�ل��ع��دي��د م��ن 

�لأخرى.
وقال �لتلفزيون �لر�سمي، �إن �ل�سرطة 
��ستبكت مع من و�سفتهم “مبثريي 
و�أطلقت  �مل����دن  ب��ع�����س  يف  �ل�سغب” 

�لغاز �مل�سيل للدموع لتفريقهم.
و�أظهرت مقاطع فيديو �نت�سرت على مو�قع �لتو��سل 
�إي��������ر�ن حم��ت��ج��ني يهتفون  د�خ������ل  م����ن  �لج���ت���م���اع���ي 
ن�ساء  هناك  كانت  بينما  حرية”،  ح��ي��اة...  “�مر�أة... 

يلوحن بحجابهن فيما حرقته بع�سهن �أي�ساً.
و�أظهرت مقاطع فيديو على تويرت حمتجني يهتفون، 
�إىل  �إ���س��ارة  يف  ت��ربي��ز  مدينة  يف  للديكتاتور”  “�ملوت 
�لزعيم �لأعلى �لإير�ين �آية �هلل علي خامنئي. و�أظهرت 
مقاطع �أخرى �إطالق قو�ت مكافحة �ل�سغب �لنار على 

متظاهرين يف مدينتي �سنندج و�سرد�ست �لكرديتني.
�لفيديو  مقاطع  �أح��د  يف  للمحتجني  هتافات  و�ُسمعت 

من طهر�ن، “�ساأقتل من قتلو� �أختي«.
�لطالب  �إىل  �جل��ام��ع��ات  �أ���س��ات��ذة  م��ن  ع��دد  �ن�سم  كما 
�لدر��سية،  �لف�سول  يف  �مل�ساركة  برف�سهم  �ملحتجني 

و��ستقال بع�سهم.
وكان طالب �جلامعات يف طهر�ن ومدن �إير�نية �أخرى 
رددو�، مر�ر�ً وتكر�ر�ً، يف جتمعاتهم �لحتجاجية، �سعار 

“�ل�سو�رع ملطخة بالدماء و�أ�ساتذتنا �سامتون«.
�لإنرتنت  �إىل  �لو�سول  على  قيود�ً  �ل�سلطات  وفر�ست 
ملر�قبة  “نتبلوك�س”  مل��ر���س��د  وف��ق��اً  �إق��ال��ي��م،  ع���دة  يف 
�إير�ن،  يف  وم�����س��ادر  تويرت  على  �لإن��رتن��ت  �نقطاعات 
حتى جتعل من �ل�سعب على �ملتظاهرين ن�سر مقاطع 

�لفيديو على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي. 

•• عوا�سم-وكاالت

ديتاليا”  “فر�تيلي  ح����زب  ح��ق��ق 
�ل��ي��م��ي��ن��ي �مل��ت�����س��دد ف�����وز�ً ك���ب���ري�ً يف 
عطلة  يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لن���ت���خ���اب���ات 
ن���ه���اي���ة �لأ�����س����ب����وع، م����ا ي�����س��ري �إىل 
�أن �لإي��ط��ال��ي��ني غ���ري ر�����س���ني عن 

و�قعهم، ح�سب �ملحلل �لأمريكي جورج فريدمان.
“جيوبولتيكال  مبوقع  مقال  يف  فريدمان  و�أو���س��ح 
فيوت�سرز” �لأمريكي �أن لإيطاليا ثالث �أكرب �قت�ساد 
�أمل��ان��ي��ا، وف��رن�����س��ا، و�أنها  يف �لحت����اد �لأوروب������ي ب��ع��د 
خمتلفة �قت�سادياً و�جتماعياً كل �لختالف عن �أبرز 
�أقل  �قت�سادها  لأن  �لأخ��رى،  �لأورب��ي��ة  �لقارة  بلد�ن 

�إنتاجاً وُيفرز �ملزيد من �لديون.
�لبنك  �أن  يعتقدون  �لإيطاليني  �إن  �لبع�س  ويقول 
�ملركزي �لأوروبي ي�سعى ل�سيا�سات نقدية تعود بالنفع 
�ليورو،  قيمة  على  �حلفاظ  تريد  �لتي  �أملانيا،  على 
�سيا�سة  �إيطاليا  وُتف�سل  �سافياً.  د�ئناً  بلد�ً  بو�سفها 
تف�سيل  يف  �ملُي�سرة،  �لقرو�س  على  تعتمد  خمتلفة 

عقالين �إذ� نظرنا �إىل �أنها بلد مدين.
�أن يخدم �مل�سلحتني  �أوروب��ي وحيد  ول ميكن لبنك 
�أن ي�سل �إىل حٍل و�سط  يف �آٍن و�حد، ول ي�سعه �أي�ساً 

ُير�سي �لطرفني.
�لقت�سادي  �أد�وؤه���ا  يعّد  �أملانيا،  حلجم  نظر�ً  ولكن، 
ما  �لأوروب���ي���ة،  �ملالية  �ل�سالمة  مكونات  م��ن  ُمكوناً 
�ملوقف  ي��دع��م  �لأوروب������ي،  �مل��رك��زي  �ل��ب��ن��ك  �أن  يعني 

�لأملاين.
ُمت�سددة  حكومة  �إيطاليا  �ستنتخب  �ملنطق،  وبحكم 

ترى �أن �لبنك �ملركزي �لأوروبي يهيد رخاءها.
ويقول فريدمان: “لطاملا كان موقفنا �أن �لتوتر بني 
�إيطاليا و�أملانيا ب�سبب �ل�سيا�سة �لنقدية �سي�سّكل �أكرب 
تهديد، ورمبا قاتاًل، لالحتاد �لأوروبي. وبالنظر �إىل 
�ل�ستاء �ملقبل، �سي�سعى �ل�سا�سة �لأوروبيون �إىل حماية 

م�سالح ناخبيهم، ثم �سيتبعون �سيا�سات ُمتباينة«.
�ملركزي  “�لبنك  �أن  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ف��ري��دم��ان  ول��ف��ت 
�لأوروب�������ي ل���ن ي��ت��م��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق �لن�����س��ج��ام بني 
رو�سيا،  على  �حلظر  ��ستمر  و�إذ�  �أوروب���ا،  �قت�ساد�ت 
�سديدة”،  �لأوروب��ي��ة  �ل���دول  ب��ني  �ملناف�سة  ف�ستكون 
�ل�سالم  ل�سمان  �لأوروب���ي  �لحت��اد  “تاأ�س�َس  م�سيفاً 
و�لرخاء، ح�سب ن�س �سعاره. �ل�سالم �أ�سبح ُمزعزعاً، 
�أي���ادي �لأوروب��ي��ني. وت�سري  و�ل��رخ��اء ين�سل من بني 

�لنتخابات �لإيطالية �إىل �لأزمة«.

وعنف  للطالب  و��سعة  �عتقالت  على حملة  �حتجاجاً 
�ملو�جهات مع قو�ت �لأمن يف �جلامعات.

انق�سام برملاين
وبفعل �لحتجاجات �مل�ستمرة و�لتي �أثار قلق �ل�سلطات 
يف �إير�ن، �نق�سم �لربملان �لإير�ين ب�ساأن تعامل �لنظام 
�لأمنية مع موجة �لحتجاجات يف  �لق�سائي و�لقو�ت 

�أنحاء �لبالد.
�لع�سوة  �أن  “�إرنا”،  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة  و�أف���ادت 
بالربملان زهره �ساد�ت لجوردي قالت، �إن �لحتجاجات 
مبعاقبة  وط��ال��ب��ت  �إي������ر�ن،  �أع�����د�ء  ينظمها  �لأخ�����رية 

�مل�ساركني بقوة.
�لع�سو  ك��و���س��ي،  ر���س��ي��دي  ق��ال ج��الل  �لنقي�س،  وع��ل��ى 
بلجنة �ل�سوؤون �لد�خلية، �إنه طاملا مل تتعامل �حلكومة 
من  �أي  ي�سري  ل��ن  مبو�سوعية،  �حلالية  �لق�سايا  م��ع 
�لأمور يف �لبالد ب�سورة �سحيحة. و�أ�ساف �أن نظريات 
�ملوؤ�مرة و�لتهامات و�لعنف و�لنفاق �ل�سيا�سي لن حتل 

�ل�سطر�بات �أو حترك �لبالد �إىل �لأمام.

عق�بات اأمريكية
ب��ا���س��م �خلارجية  �مل��ت��ح��دث  �أخ������رى، ح����ذر  م���ن ج��ه��ة 
�لأمريكية، نيد بر�ي�س، من �أن و��سنطن �ستحقق ب�ساأن 
كل �ملتورطني يف قتل وقمع �ملحتجني يف �إير�ن، موؤكد�ً 

حماكم خا�سة 
من جهتها، دعت متحدثة با�سم �ملفو�س �ل�سامي لالأمم 
�لدين  رج��ال  �لثالثاء،  �ليوم  �لإن�سان  حلقوق  �ملتحدة 
�لذين يحكمون يف �إير�ن �إىل “�لحرت�م �لكامل للحق 
وتكوين  �ل�سلمي  و�لتجمع  و�لتعبري  �ل���ر�أي  حرية  يف 

�جلمعيات«.
ت�سري  �لتقارير  �إن  بيان،  يف  �سمد�ساين  ر�فينا  وقالت 
�إىل “�عتقال �ملئات، منهم مد�فعون عن حقوق �لإن�سان 
وحمامون ون�سطاء جمتمع مدين وما ل يقل عن 18 

�سحفياً«.
يف  �لإن�سان  حقوق  عن  �ملد�فعة  هنجاو  منظمة  وقالت 
�إير�ن، �إنه خالل �لفرتة “بني �لثنني و�جلمعة، �أُلقي 
�لقب�س على �أكرث من 70 �سيدة يف كرد�ستان �إير�ن ... 

4 منهن على �لأقل حتت �سن 18 عاماً«.
و�أفادت و�سائل �إعالم ر�سمية �أن �لق�ساء �لإير�ين �أن�ساأ 

حماكم خا�سة ملحاكمة “مثريي �ل�سغب«.
مو�قع  على  من�سور�ت  بجانب  �لن�سطاء  بع�س  ودع���ا 
�إ�سر�ب على م�ستوى  �لتو��سل �لجتماعي �إىل تنظيم 
�أ�ساتذة جامعيون وم�ساهري ولعبو كرة  �لبالد. وعرب 
قدم عن دعمهم لالحتجاجات على وفاة �أميني، بح�سب 

ت�سريحات ن�سروها على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
ورف�س �لطالب يف عدة جامعات �لنتظام يف �ملحا�سر�ت 

بخربتي �إذ كنت مهاجر�ً �ساباً �إىل �لوليات �ملتحدة. 
فاأنا مهاجر ول �أعار�س �لهجرة بالتاأكيد. ويف �لوقت 
ع��ي��ن��ه، �أ���س��ت��وع��ب ���س��غ��وط �مل��ه��اج��ري��ن ع��ل��ى �لنظام 
�خلوف  نبذ  يجوز  ول  �لهجرة.  فكرة  م��ن  و�خل���وف 
�لهجرة  فكلفة  �ل��ع��ن�����س��ري��ة.  �أل�����و�ن  م��ن  ل���ون  لأن����ه 
تتحملها جماعات جتد �أن من �ل�سعب �أن تتحمل هذ� 

�لعبء. غري �أن �مل�سكلة لي�ست مالية فح�سب«.
�إىل  �مل��ه��اج��رون  ي�سل  “عندما  ف��ري��دم��ان  وي�سيف 
دولة ما، فهم ل يعي�سون بني �لأثرياء، و�إمنا ُي�ساقون 
للعي�س بني �أفقر طبقات �ملجتمع، حيث يكاد �ملرء ل 

يتحمل �إيجار �سقة �سغرية«.
»و�مل��ه��اج��رون �أج��ان��ب �أي�����س��اً، وك��ث��ري�ً م��ا ل يفهمون 
�لبلد �مل�سيف. فالآباء غالباً ما يذهبون �إىل عملهم، 
ت��ارك��ني �لأب���ن���اء ي��د�ف��ع��ون ع��ن �أن��ف�����س��ه��م. ويف غياب 
�لإ�سر�ف �لأب��وي، يجتمع �ملهاجرون من �لبلد عينه 
و�لبورتوريكيني،  �ليهود،  بني  �حل��روب  وتندلع  معاً 

الهجرة غري ال�سرعية
على  تخيم  �أخ���رى  م�سكلة  هناك  كانت  �لأث��ن��اء،  ويف 
�لن��ت��خ��اب��ات، ح�����س��ب ف���ري���دم���ان،  ه��ي �ل��ه��ج��رة غري 

�ل�سرعية.
2015 عندما  م��ن��ذ  �أوروب������ا  ت�����وؤرِّق  �مل�����س��ك��ل��ة  ك��ان��ت 
�لقارة  �إىل  �مل�سلمني  �ملهاجرين  من  كبري  ع��دد  َوَف��َد 

�لأوروبية.
يف تلك �لفرتة، كانت �سيا�سة �لحتاد �لأوروبي جتيز 

�لهجرة �ملفتوحة ن�سبياً، لكن �ملعار�سة كانت كبرية.
وظّن موؤيدو هذه �ل�سيا�سة �أن �لدول �لأع�ساء لديها 
لكن  �ملهاجرين.  با�ستقبال  يلزمها  �أخ��الق��ي  �ل��ت��ز�م 
�ملعار�سني �حتجو� لأن �لدول �لأع�ساء �لتي يتوقع �أن 
ت�سمح بدخول عدد كبري جد�ً من �ملهاجرين، خا�سة 
�لدول �لرثية، تتباهي بتفوقها �لأخالقي، دون  من 

�أن تدفع ثمن �لهجرة �لباهظ.
“�ساأ�ستعني  ف��ري��دم��ان:  يقول  �مل�ساكل،  ه��ذه  ولفهم 

�نتظار  يف  �ل��ع��ق��وب��ات  م��ن  �مل��زي��د  �أن 
�لنظام �لإير�ين. ويف مقابلة مع قناة 
“رود�و” �لإخبارية، قال نيد بر�ي�س، 
�إنه ل يوجد �سك يف �لأدلة على وفاة 
قبل  من  �عتقالها  بعد  �أميني  مه�سا 

دورية �لإر�ساد.
وبعد ن�سر نباأ وفاة مه�سا �أميني رهن 
�خلز�نة  وز�رة  ف��ر���س��ت  �لع���ت���ق���ال، 
�لأم���ري���ك���ي���ة ع���ق���وب���ات ع���ل���ى دوري�����ة 
�لإر�����س����اد، وق�����ادة ���س��رط��ة �لأخ�����الق، 

وقائد �لقو�ت �لربية للجي�س. 

نقطة حت�ل 
قالت م�سيح علي جناد، وهي �سحفية 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  تقيم  �إي��ر�ن��ي��ة 
�إن  �مل����ر�أة،  ونا�سطة يف جم��ال ح��ق��وق 
�لحتجاجات �لتي �ندلعت يف ع�سر�ت 
�لإير�نية  �ل�����س��اب��ة  وف����اة  ع��ل��ى  �مل����دن 
مه�سا �أميني بعدما �حتجزتها �سرطة 
حتول”  “نقطة  مت���ث���ل  �لأخ���������الق 

بالن�سبة لطهر�ن.
وقالت علي جناد لرويرتز يف نيويورك 
�ل�سالمية،  للجمهورية  “بالن�سبة 
قتل مه�سا �أميني �أ�سبح نقطة حتول 
�لإج��ب��اري لي�س جمرد  لأن �حل��ج��اب 
�إنه مثل  قطعة �سغرية من �لقما�س. 
�لن�ساء  مت��ك��ن��ت  و�إذ�  ب���رل���ني.  ج����د�ر 
�لإير�نيات من هدم هذ� �جلد�ر، فلن تكون �جلمهورية 

�لإ�سالمية موجودة«.
�ل�سارمة  �لقيود  تنفذ  �لتي  �لأخ���الق،  �سرطة  وكانت 
عاما(  �أميني )22  �حتجزت  قد  �لن�ساء،  على مالب�س 
“مالب�سها غري  وهي من مدينة �سقز �لكردية، ب�سبب 

�ملنا�سبة” يف 13 �سبتمرب �أيلول يف طهر�ن.
وتوفيت �أميني بعد ذلك بثالثة �أيام يف م�ست�سفى بعد 
دخولها يف غيبوبة، مما �أثار �أول ظهور كبري للمعار�سة 
�ل�سلطات �حتجاجات  �أن �سحقت  �إي��ر�ن منذ  �سو�رع  يف 

على �رتفاع �أ�سعار �لبنزين يف 2019.
وتقول �ل�سرطة �إنها �أ�سيبت بالإعياء بينما كانت تنتظر 
مع ن�ساء �أخريات. وقالت علي جناد “هذه �حلركة هي 
نتيجة 40 عاما من كفاح �لن�ساء ومقاومتهن �لقيود«.

�لتو��سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ع��ل��ي جن����اد ح��م��ل��ة  و�أط���ل���ق���ت 
�لجتماعي عام 2014 لت�سجيع �لن�ساء يف �إير�ن على 
م�ساركة �سورهن دون حجاب، لتن�سرها بعد ذلك على 

�سفحتها على في�سبوك.
�إد�ن��ات دولية و��سعة، بينما �تهمت  و�أث��ارت وفاة �أميني 
خارجيني”  “باأعد�ء  �سلة  ع��ل��ى  “خمربني”  �إي����ر�ن 
�ملتحدة  �لوليات  طهر�ن  وتتهم  �ل�سطر�بات.  باإثارة 
�ل�سطر�بات  ب��ا���س��ت��غ��الل  �لأوروب����ي����ة  �ل����دول  وب��ع�����س 

ملحاولة زعزعة ��ستقر�ر �جلمهورية �لإ�سالمية.

وب��ني �لأي��رل��ن��دي��ني و�ل�����س��ود، وبني 
�لإيطاليني و�لدومنيكيني، وهوؤلء 
�جلماعات  م����ن  ع���ي���ن���ًة  ي�����س��ك��ل��ون 
وكانت  معها.  ن�ساأت  �لتي  �لعرقية 
�جل������ر�ئ������م ُت����رت����ك����ب، و�مل���ق���ي���م���ون 
يف  و�ل�����س��رب  لل�سرقة،  يتعر�سون 

�ُسققهم«.

الهجرة جتربة قا�سية
جتربة  �لهجرة  �أن  �ل��ك��ات��ب،  ح�سب  �لق�سيد،  وب��ي��ت 
قا�سية لل�سباب، ومُتثل �أثر�ً �أكرث ب�ساعًة على �ملقيمني 

�لذين ��ستقرو� يف �لبلد منذ �سنو�ت.
وقد كانت كابو�ساً لكبار �ل�سن حتديد�ً. كل َمن كانت 
َم��ن مل ي�ستطع َمَكَث  �ل��ق��درة فر وه��رب. وك��ل  لديه 
ور�ء �أبو�ب ُمغلقة. كانت هذه هي جتربة �ملهاجرين، 

وكانت �أي�ساً جتربة �لطبقة �لعاملة و�ملُتقاعدين.
ومل يكن ُيالم عليها �أحد يف �لو�قع، �إل �لذين �أيدو� 
�لنطاق  و����س��ع��ة  �ل��ت��ب��ع��ات  ف��ه��م  دون  �ل�سيا�سة  ه���ذه 
�لتي  �لأزم���ة  وط���اأة  تخفيف  ي��ح��اول��و�  ومل  للهجرة، 

ترتبت عليها.
وتابع فريدمان: “لحظت منطاً حمدد�ً يف نيويورك 
فكرة  على  تهافتاً  �مل��وؤي��دي��ن  ف��اأك��رث  �أوروب����ا.  يف  �أر�ه 
�لهجرة ل يعي�سون يف �أحياء ي�ستقر فيها �ملهاجرون، 
�لثقافات  ���س��ر�ع  على  يرتتب  عما  لديهم  فكرة  ول 
مل  �إذ�  �لكبار.  �إ���س��ر�ف  دون  �ملر�هقون  يفعله  عما  �أو 
يعني  ل  فهذ�  �أحيائهم،  يف  �لأح����د�ث  ه��ذه  ي�سهدو� 
�أنهم ل يبالون بالفو�سى، و�إمنا يعني بب�ساطة �أنهم 

ل ي�ستطيعون فهمها«.

تزايد العداء للمهاجرين 
وي�سيف �لكاتب “�أزمة �لهجرة موجودة يف كل �لدول. 
غري �أنها �أكرث حدة يف �أوروبا. و�أمريكا بلد قائم على 
�ملهاجرين، وجميعنا لنا َجدُّ جاء هنا طوعاً �أو كرهاً، 
ناهيك عن �ل�سكان �لأ�سليني �لذين دفعو� ثمن �أول 
م��وج��ة ه��ج��رة. لكني �أف��ه��م م��وق��ف �لإي��ط��ال��ي��ني من 
�لهجرة �لذي ميكن �أن يتلخ�س يف، فليذهبو� جميعاً 

�إىل �أملانيا«.
�لهجرة،  �لق�سايا �لقت�سادية وق�سية  وهنا تتالقى 
�لطبقات  �زدر�ء  ُيوؤججها  ج��دي��دة  م�سكلة  تخلق  �إذ 

�ملرموقة �ملتباهية باأخالقياتها ملعار�سي �لهجرة.
�ستمزق  �مل�����س��اك��ل  ه���ذه  �أن  �إىل  ف��ري��دم��ان  وي��خ��ل�����س 

�لحتاد �لأوروبي ودوًل �أخرى �أي�ساً.
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عربي ودويل
املك�شيك توقف اأ�شخا�شًا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة 

•• القد�س-اأ ف ب

�أوقفت �ل�سلطات �ملك�سيكية �أع�ساء من طائفة “ليف طاهور” �ليهودية يف مد�همة �سهدت �إعادة طفل يبلغ ثالث 
�سنو�ت �إىل و�لده �لذي كان قد فّر من �لطائفة، وفق ما �أعلنت وز�رة �خلارجية �لإ�سر�ئيلية .

وذكر بيان �سادر عن �لوز�رة �أّن �ملد�همة جرت �جلمعة “بعد �أن جمعت �ل�سرطة �ملك�سيكية �أدلة تدين �أ�سخا�سا عدة 
ينتمون �ىل �لطائفة لال�ستباه بارتكابهم جر�ئم تهريب خمدر�ت و�غت�ساب وغريها«.

وتاأ�س�ست طائفة ليف طاهور يف �لثمانينات وميار�س �أتباعها طقو�سا متطرفة حيث ترتدي �لن�ساء مالب�س �سود�ء 
بلدة  �ملد�همة جرت يف  �إّن  �إ�سر�ئيلية  �إع��الم  و�سائل  �أقد�مهن. وقالت  �أخم�س  ر�أ�سهن حتى  بالكامل من  تغطيهن 
تابات�سول بالقرب من �حلدود �جلنوبية �ل�سرقية للمك�سيك مع غو�تيمال. ومن �لأ�سخا�س �ل�26 من �أتباع �لطائفة 
�إ�سر�ئيل وكند� و�لوليات �ملتحدة وغو�تيمال،  �لذين �ألقي �لقب�س عليهم يف �أحد �ملجّمعات، هناك مو�طنون من 
 20 �إىل  �ل�سجن ملدة ت�سل  بالب�سر وقد يو�جهان عقوبة  بارتكابهما جر�ئم جن�سية و�لجت��ار  �ثنان ي�ستبه  بينهم 
عاماً، وفقا لبيان �لوز�رة. و�أ�ساف �لبيان �أّن خم�سة ممن �أوقفو� �سيتّم على �لأرجح طردهم من �ملك�سيك، يف حني مت 

و�سع بقية �ملجموعة يف من�ساأة تديرها �سلطات �لرعاية �لجتماعية �ملك�سيكية.

تو�فر �لطاقة يف �أوروبا«. لكنه �أ�ساف “�ملهم هو �أننا نعمل 
يوما بعد يوم، �سو�ء على �ملدى �لقريب �أو �لبعيد، ملعاجلة 
�أمن �لطاقة يف �أوروبا، ويف هذ� �ل�سدد، يف �أنحاء �لعامل«.

و�أ�سار �إىل جهود �لوليات �ملتحدة يف ت�سريع �سحنات �لغاز 
وقت  يف  لأوكر�نيا،  �لرو�سي  �لغزو  منذ  �مل�سال  �لطبيعي 
ي�سعى حلفاء و��سنطن ول �سيما �أملانيا، خلف�س �عتمادهم 

على �إمد�د�ت �لطاقة �لرو�سية.
�لأمريكي  �لقومي  �لأم���ن  م�ست�سار  ق��ال  وق��ت لح��ق  ويف 
جايك �ساليفان يف تغريدة �إنه حتدث �إىل نظريه �لدمناركي 
“�لتخريب على ما  ب�ساأن  �إلريمان كينغومب  �سارل  جان 

يبدو، لأنابيب نورد �سرتمي«.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

�أك����دت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ����س��ت��ع��د�ده��ا مل�����س��اع��دة حلفائها 
حالت  ر�سد  بعد  وذل��ك  �لطاقة  �أم��ن  ب�ساأن  �لأوروب��ي��ني 
�إنها  �أنابيب نورد �سرتمي وقالت  ت�سرب للغاز يف خطوط 

تنظر يف ما �إذ� كان �ل�سبب يعود لعملية تخريب.
وقال وزير �خلارجية �أنتوين بلينكن �إن �لوليات �ملتحدة 
عن  “جنمت  �لت�سرب  ح��الت  ب��اأن  تفيد  تقارير  يف  تنظر 

هجوم �أو تخريب ما«.
و�أ�ساف “�إذ� تاأكد ذلك، فهو ل يخدم م�سلحة �أحد«.

يذكر على  تاأثري  له  يكون  لن  �لت�سرب  �أن  “علمت  وتابع 

و�أ�ساف �أن “�لوليات �ملتحدة تقوم بدعم جهود �لتحقيق 
و�سنو��سل �لعمل من �أجل �سمان �أمن �لطاقة يف �أوروبا«.

وقال م�سوؤول يف �لبيت �لأبي�س يف وقت �سابق “نحن على 
�أهبة �ل�ستعد�د لتقدمي �لدعم” لالأوروبيني بعد حالت 

�لت�سرب.
�تهمت �أوكر�نيا رو�سيا بالت�سبب بالت�سرب على خطي نورد 
�سرتمي 1 ونورد �سرتمي 2، وقالت �إن �لأفعال �ملفرت�سة 

“ت�سل �إىل حد هجوم �إرهابي«.
ت�سرب  بقع  �ل��دمن��ارك��ي  �جلي�س  �لتقطها  ���س��ور  وتظهر 
كبرية على �سطح بحر �لبلطيق، فيما �أفاد معهد �لزلزل 

يف �ل�سويد عن �نفجارين حتت �ملاء.

وا�شنطن توؤكد دعم اأوروبا ب�شان اأمن الطاقة

هاري�س تندد باإجراءات ال�شني خالل زيارة لليابان 
جزء� من �أر��سيها، �سد �أي “هجوم غري م�سبوق«.

وتوؤيد �لوليات �ملتحدة �سيا�سة “�سني و�حدة” �لتي تعرتف 
بتزويد  �لأمريكية  �حلكومة  ُتلزم  لكنها  فقط  ببكني  ر�سميا 

تايو�ن، ذ�ت �حلكم �لدميقر�طي، بو�سائل �لدفاع عن نف�سها.
وتقول �ل�سني �إن تايو�ن و�حدة من �أقاليمها. ولطاملا تعهدت 
��ستخد�م  ت�ستبعد  ومل  ل�سيطرتها  �جل��زي��رة  باإخ�ساع  بكني 
�لقوة يف ذلك. وتعار�س حكومة تايو�ن ب�سدة مطالب �ل�سني 
 23 �لبالغ عددهم  �سكان �جلزيرة  �إن  بال�سيادة عليها وتقول 

مليونا هم وحدهم من ميكنهم تقرير م�ستقبلها.
نان�سي  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�سة  زي���ارة  �أع��ق��اب  ويف 
�أكرب  �ل�����س��ني  �أج����رت  �آب،  �أغ�سط�س  يف  ت��اي��و�ن  �إىل  بيلو�سي 

مناور�ت ع�سكرية لها على �لإطالق حول �جلزيرة.
وقالت هاري�س �إن �لقو�ت �لأمريكية �ستو��سل �لعمل يف �ملنطقة 

“ب�سجاعة ودون خوف«.
وتابعت “�سنو��سل معار�سة �أي تغيري من جانب و�حد للو�سع 
�لر�هن... �سنو��سل دعم تايو�ن يف �لدفاع عن نف�سها، مبا يتفق 
باحلياة  ناب�سة  دميقر�طية  ت��اي��و�ن  �لر��سخة.  �سيا�ستنا  مع 

�ل�سحة  �إىل  �لتكنولوجيا  بدء� من  �لعاملي  �ل�سالح  ت�ساهم يف 
وغري ذلك، و�ستو��سل �لوليات �ملتحدة توطيد عالقتنا غري 
�حلليف  �ل��ي��اب��ان،  �إىل  هاري�س  رحلة  وت��ه��دف  ب��ه��ا«.  �لر�سمية 
�أي  ووق��ف  �حللفاء  طماأنة  �إىل  لو��سنطن،  �لأق��رب  �لإقليمي 
ت�سعيد. وقال م�ساعدون �إن هاري�س �ستعمل على �لتو�سل �إىل 
ر�قب  حيث  �ملنطقة  د�خ��ل  �لتحدي  ه��ذ�  ملو�جهة  موحد  نهج 

�لقادة بقلق ت�ساعد �لتوتر�ت بني و��سنطن وبكني.
وت�����س��م �ل��ق��اع��دة �ل��ت��ي حت��دث��ت منها ه��اري�����س 24 �أل��ف��ا من 
يف  ��ستدعاوؤهم  ميكن  �لذين  و�ملدنيني  �لع�سكريني  �لعاملني 
حال تفجر �أي �سر�ع �إقليمي. كما �أنها ت�سم حاملة �لطائر�ت 
رونالد ريجان، �لتي ت�سارك حاليا يف تدريبات م�سرتكة بكوريا 
�جلنوبية بهدف ردع جارتها �ل�سمالية. و�ستزور هاري�س �ملنطقة 

منزوعة �ل�سالح �لتي تف�سل بني �لكوريتني غد� �خلمي�س.
�جلنازة  يف  للم�ساركة  �أمريكي  وفد  ر�أ���س  على  هاري�س  وكانت 
�لذي  �آب��ي،  �سينزو  �ل�سابق  �لياباين  �ل��وزر�ء  لرئي�س  �لر�سمية 
بعد  �نتهجتها  �ل��ت��ي  �ل�سلمية  �مل��ب��ادئ  ع��ن  بعيد�  �ل��ب��الد  دف��ع 

هزميتها يف �حلرب �لعاملية �لثانية.

••  يوكو�سوكا-رويرتز

نددت نائبة �لرئي�س �لأمريكي كامال هاري�س باإجر�ء�ت �ل�سني 
�ملتمركزين  �لأمريكيني  للبحارة  ت�سريحات  يف  “�ملقلقة”، 
�لقو�ت  ب��اأن  و��سنطن  تعهد  م��ن  �أي���ام  بعد  وذل��ك  �ل��ي��اب��ان،  يف 
�لأمريكية �ست�ساعد يف �لدفاع عن تايو�ن �إذ� تعر�ست لهجوم.

وقالت هاري�س يف ت�سريحات ُمعدة �سلفا خالل زيارتها لأكرب 
يوكو�سوكا  يف  �ملتحدة  �لوليات  خارج  بحرية  �أمريكية  من�ساأة 
�لعنا�سر  تقو�س  “�ل�سني  طوكيو  �ليابانية  �لعا�سمة  ق��رب 

�لرئي�سية للنظام �لدويل �لقائم على �لقو�عد«.
و�لقت�سادية  �لع�سكرية  قوتها  ��ستخدمت  “�ل�سني  و�أ�سافت 
لل�سغط على جري�نها وترويعهم. �سهدنا �سلوكا مقلقا يف بحر 
��ستفز�ز�ت  وموؤخر�  �جلنوبي،  �ل�سني  وبحر  �ل�سرقي  �ل�سني 

عرب م�سيق تايو�ن«.
�أي���ام من  بعد  �آ���س��ي��ا  �إىل  ه��اري�����س  �لت�سريحات ورح��ل��ة  وت��اأت��ي 
تعهد �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن يف مقابلة �أُذيعت يوم 18 
�ل�سني  تعتربها  �لتي  �جل��زي��رة،  عن  بالدفاع  �أيلول  �سبتمرب 

•• عوا�سم-وكاالت

و�لع�سرين  �حل�����ادي�����ة  �ل�����ذك�����رى  يف 
�سبتمرب  م��ن  ع�سر  �حل���ادي  لهجمات 
�مل��ت��ح��دة �لتي  �ل��ولي��ات  -�أي��ل��ول على 
ح��ل��ت ق��ب��ل ع���دة �أي�����ام، ل ت���ز�ل هناك 
ن��ف�����س��ه��ا يف ظل  ت����ط����رح  ت�����������س�����اوؤلت 

�لتطور�ت �لأخرية يف �أفغان�ستان.
�أب������رز ت��ل��ك �ل���ت�������س���اوؤلت ه����ي: ه���ل ل 
�أمنياً  تهديد�ً  ت�سكل  �أفغان�ستان  ت��ز�ل 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة وم���ن ث��م �لعامل؟ 
وهل ��ستوعبت حركة طالبان �لدر�س 
وملاذ�  و�ل��ع��ن��ف؟  �لت�سدد  ع��ن  لتتخلى 
قلق  م�سدر  ت�سكل  �أفغان�ستان  ع��ادت 
ت���ع���ود لت�سبح  ف��ه��ل  �أم���ن���ي جم������دد�ً؟ 
ل��ل��ج��م��اع��ات �مل��ت��ط��رف��ة مرة  م���رت���ع���اً 

�أخرى؟.
�أ�سرف  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي حم��م��د  وي��ق��ول 
ح������ي������دري، ����س���ف���ري �أف����غ����ان���������س����ت����ان يف 
�سريالنكا �لذي �سغل يف �لوقت نف�سه 
�لبيئة  لربنامج  �لعام  �ملدير  من�سب 
�لتعاونية جلنوب �آ�سيا حتى �أغ�سط�س 
ن�سرته  ت���ق���ري���ر  يف   ،2021 -�آب 
�لأمريكية  �إن��رتي��ت  ن��ا���س��ون��ال  جم��ل��ة 
�أن مُتكن  21 ع��ام��اً، وق��ب��ل  �إن���ه ق��ب��ل 
�ل��ق��اع��دة من  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان تنظيم 
-�أيلول  �سبتمرب   11 ه��ج��م��ات  ���س��ن 
�لأفغانية،  �لأر�����س���ي  م��ن  �مل��اأ���س��اوي��ة 
�أر����س���اً ل حتكمها  �أف��غ��ان�����س��ت��ان  ك��ان��ت 
ق����و�ع����د. ف��ق��د ك���ان���ت �ل���ع�������س���ر�ت من 
�ملنظمة  و�جل��رمي��ة  �لإره����اب  �سبكات 
�لوطنية  للحدود  و�لعابرة  �لإقليمية 
�أمنياً  خطر�ً  و�سكلت  بحرية،  تتجول 
�ملتحدة وجري�ن  �لوليات  على  كبري�ً 

�أفغان�ستان و�لعامل.
�أي�ساً  عمل  �ل���ذي  ح��ي��دري،  وي�سيف 
نائباً ل�سفري �أفغان�ستان لدى �لوليات 
من�سب  �سابقاً  و�سغل  و�لهند،  �ملتحدة 
نائب م�ساعد م�ست�سار �لأمن �لقومي 
�أنه يف ظل نظام طالبان قبل  للبالد، 
-�أيلول،  �سبتمرب  م��ن  ع�سر  �حل����ادي 

�ساد �لف�سل �لعن�سري بني �جلن�سني، 
و�ن���ه���ارت م��وؤ���س�����س��ات �ل���دول���ة، وبلغت 
و�ختفت  ذروت�����ه�����ا،  �ل���ع���ق���ول  ه���ج���رة 
�لوظائف متاماً، و�أ�سبح �لنزوح حدثاً 
ي��وم��ي��اً ح��ي��ث ح����اول �مل��دن��ي��ون بد�فع 
�لياأ�س، �لفر�ر من �ل�سطهاد و�لقتل 
و�أ�سبحت  �ل���ق�������س���اء.  ن���ط���اق  خ������ارج 
�مل������خ������در�ت، �ل����ت����ي ق�������ادت �جل���رمي���ة 
�لإره������اب وطغيان  �مل��ن��ظ��م��ة، وم��ول��ت 
�لوحيدة  �ل��ت�����س��دي��ر  م����ادة  ط��ال��ب��ان، 
�لأعلى  �ل��زع��ي��م  وب����رر  لأف��غ��ان�����س��ت��ان. 
�أن هذه  م��رة  ذ�ت  �مل��ال عمر  لطالبان 
لقتل  �لإ�سالمية  �لإم��ارة  “هدية من 
�لكفار يف كل مكان يف �لعامل«. و�نتهى 
هجمات  بعد  �لفو�سوي  �لو�سع  ه��ذ� 
�لإره��اب��ي��ة �سد  -�أي��ل��ول  �سبتمرب   11
�لوليات �ملتحدة. و�أيد �لعامل باأغلبية 
�لأمريكي  �لع�سكري  �لتدخل  �ساحقة 
�ل�������س���ع���ب �لأف�����غ�����اين على  مل�������س���اع���دة 
حترير بالده من �لإره��اب و�لتطرف 
و�ملخدر�ت، وكلها �أمور قو�ست �ل�سالم 

�لدويل ب�سكل مبا�سر.
�ل���دول���ي���ة، �سهد  �مل�����س��اع��دة  وب��ف�����س��ل 
�أفغان�ستان  حت��ول  �لتاليان  �ل��ع��ق��د�ن 
م����ن م��ن��ط��ق��ة ف���و����س���ى ت���ه���دد �لأم�����ن 
�لدويل �إىل دميقر�طية مزدهرة حيث 
�ملد�ر�س،  �إىل  �لفتيات  ماليني  ع��ادت 
و�رتفع  �لوفيات،  معدلت  و�نخف�ست 
و�نطلق  �مل���ت���وق���ع،  �ل��ع��م��ر  م��ت��و���س��ط 
موؤ�س�سات  و�ك���ت�������س���ب���ت  �لق���ت�������س���اد، 
تقدمي �خلدمات  على  �لقدرة  �لدولة 
�لعامة، وتولت قو�ت �لأمن �لأفغانية 
�مل�سوؤولية عن �لقو�ت �لدولية للدفاع 
�لتهديد�ت  ����س���د  �أف���غ���ان�������س���ت���ان  ع����ن 
طالبان  ذل�����ك  يف  مب����ا  �خل����ارج����ي����ة. 

�أفغان�ستان  �لأخرية ل�سقوط  �ل�سنوية 
حدثا  ب��و���س��ف��ه��ا  ط���ال���ب���ان  �أي�������دي  يف 
�ل�سريعة  �لبلد  ع��ودة  �سهد  ماأ�ساويا 

�إىل و�سعه قبل هجمات �سبتمرب.
�لعقول  ه���ج���رة  م���ن  �ل���ب���الد  وع���ان���ت 
ع��ل��ى ن��ط��اق و�����س���ع م���ع ف����ر�ر �لآلف 
ما  لها  ملخاوف  �ملتعلمني  �لأفغان  من 
�ل�سطهاد يف ظ��ل حكم  م��ن  ي��ربره��ا 

طالبان �لقمعي.
وباعتبارها جماعة مت�سددة تقع حتت 
رف�س  �ملتحدة،  �لأمم  عقوبات  طائلة 
ب��ح��ك��وم��ة طالبان  �ل��ع��امل �لع�����رت�ف 
وج��م��د �ح��ت��ي��اط��ي��ات �أف��غ��ان�����س��ت��ان من 
ب�سرية  �لأجنبي. وبدون مو�رد  �لنقد 
يف  �لدولة  موؤ�س�سات  �نهارت  ومالية، 
على  قادرة  غري  و�أ�سبحت  �أفغان�ستان 
تزويد مو�طنيها باخلدمات �لأ�سا�سية 
مثل �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم و�ملياه 
ف�ساًل  �ل�سحي،  و�ل�����س��رف  �لنظيفة 
ع��ن �ل��وق��اي��ة م��ن �ل��ك��و�رث �لطبيعية 

و�لت�سدي لها.
�إن���ه يف �ل��وق��ت نف�سه،  وق���ال ح��ي��دري 
�ل��ن�����س��اء م���ن �لعمل  م��ن��ع��ت ط��ال��ب��ان 
و�لفتيات من تلقي �لتعليم، مما حرم 
فعلياً  و�ق��ت�����س��اده  �لأف���غ���اين  �ملجتمع 
�أثر  من م�ساركة �لإن��اث. وكان لذلك 
�ل�سلمية  �لتنمية  على  مبا�سر  �سلبي 
ومن  �أف���غ���ان�������س���ت���ان.  يف  و�مل�������س���ت���د�م���ة 
�ملوؤ�سف �أن عدد�ً �أكرب من �لأفغان لقو� 
�ملبا�سرة  �لعنف  �أعمال  ب�سبب  حتفهم 
طالبان  �رتكبتها  �لتي  �ملبا�سرة  وغري 
خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي م��ق��ارن��ة بجميع 
�جلمهورية  ظل  يف  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت 

�لإ�سالمية.
�أغ�سط�س  وم��ن��ذ  �مل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى 

و�جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة لها. 
ويقول حيدري �إنه على �لرغم من هذه 
�لإجن����از�ت �مل��ت��ز�ي��دة، �أع���ادت طالبان 
ووجدت  باك�ستان  يف  نف�سها  ت�سكيل 
��ستقر�ر  ل��زع��زع��ة  ه��ن��اك  ل��ه��ا  م����اأوى 
 . مكا�سبها  على  و�لق�ساء  �أفغان�ستان 
ولإنهاء هذ� �لتدخل، تو��سلت حكومة 
مع  م��ر�ر�ً  �لإ�سالمية”  “�جلمهورية 
طالبان و�لدولة �لر�عية لها للدخول 
�ل�سر�ع.  لإن��ه��اء  �سالم  مفاو�سات  يف 
ول��ك��ن م��ع م��ر�ع��اة �لل��ت��ز�م �ملتذبذب 
�لطابع  باإ�سفاء  �لأمريكية  ل���الإد�ر�ت 
وحتقيق  �لدميقر�طية  على  �ملوؤ�س�سي 
�أفغان�ستان،  يف  �مل�������س���ت���د�م  �ل�������س���الم 

�لرئي�سية  �لع�سكرية  �ل��ع��و�م��ل  ع��ل��ى 
حللف �سمال �لأطل�سي. لكنها �سرعان 
طالبان،  ��ستولت  عندما  تفككت  م��ا 
يقودها  و�ل���ت���ي  ب��ال�����س��الح،  �مل��دج��ج��ة 
م�ست�سارون ع�سكريون و��ستخبار�تيون 
�لقاعدة،  مقاتلي  من  وبدعم  �أجانب، 
باجلمهورية  و�أط���اح���ت  ك���اب���ول  ع��ل��ى 
-�آب  �أغ�����س��ط�����س   15 يف  �لإ���س��الم��ي��ة 
2021، يف �نتهاك �سارخ مليثاق �لأمم 

�ملتحدة.
ومنذ ذلك �حلني، تر�جعت با�ستمر�ر 
�ملكا�سب �لتي حققها �ل�سعب �لأفغاين 
ب�سق �لأنف�س. وغطت و�سائل �لإعالم 
�ل��دول��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق و����س��ع �لذكرى 

�لإرهاب  حملة  دعم  باك�ستان  و��سلت 
�ملدمرة �لتي ت�سنها طالبان.

كما متكنت طالبان من جتاوز �لقيادة 
�أف��غ��ان�����س��ت��ان م���ن خالل  �مل��ن��ت��خ��ب��ة يف 
�لرئي�س  �إد�رت��ي  �لتحدث مبا�سرة مع 
دون���ال���د تر�مب  �ل�����س��اب��ق  �لأم���ري���ك���ي 
و�لرئي�س �حلايل جو بايدن للتفاو�س 
�ل���ق���و�ت �ملعروف  ���س��ح��ب  �ت��ف��اق  ع��ل��ى 

با�سم �تفاق �لدوحة.
وبالكاد كانت هذه �ل�سفقة تهدف �إىل 
ت�سهيل عملية �سالم �ساملة من �ساأنها 
م�ستد�مة  �سيا�سية  ت�سوية  تنتج  �أن 
بالن�سحاب  و�ل�سماح  �حل��رب  لإن��ه��اء 
�مل�����س��رف ل��ل��ق��و�ت �لأم��ري��ك��ي��ة وق���و�ت 

ح��ل��ف ���س��م��ال �لأط��ل�����س��ي. و�ل���و�ق���ع �أن 
ملمو�سة  ����س���الم  ج���ه���ود  �أي  جت���اه���ل 
مب�ساركة �حلكومة �لأفغانية �ملنتخبة 
���س��ج��ع ط���ال���ب���ان ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ن�سر 

كامل.
و�سرعان ما حتقق ذلك عندما قررت 
�لقو�ت  ���س��ح��ب  ف���ج���اأة  ب���اي���دن  �إد�رة 
تنفيذ  �أفغان�ستان قبل  �لأمريكية من 
وقد  بالكامل.  �لدوحة  �تفاق  �سروط 
خ���ان ه���ذ� �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ن��ام��ي��ة يف 
قو�تها  معنويات  و�أح��ب��ط  �أفغان�ستان 
للدفاع  ج��اه��دة  قاتلت  �ل��ت��ي  �لأم��ن��ي��ة 
�لأجنبي  �ل����ع����دو�ن  ���س��د  ب��ل��ده��ا  ع���ن 
�عتمادها  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�����س��اح��ق، 

•• اأبوظبي -الفجر:

ت�������س���ت�������س���رف در��������س������ة ح���دي���ث���ة، 
للبحوث  تريندز  مركز  �أ�سدرها 
و�ل�ست�سار�ت، م�ستقبل حمادثات 
�ملتعلقة  �لإث����ي����وب����ي����ة  �ل���������س����الم 
وخا�سة  تيغر�ي،  غ��رب  مبنطقة 
�أن حتديد تبعية �ملنطقة لالأمهر� 
رئي�سياً  حمركاً  كان  للتيغر�ي  �أو 
لل�سر�ع يف �إثيوبيا خالل �ل�سنو�ت 
�أن��ه مّثل عقبة  �لأخ���رية، يف حني 
�أمام �لأطر�ف �ملت�سارعة يف حرب 
�سمن  و�سعها  نتيجة  ت��ي��غ��ر�ي؛ 
�لقابلة  غ����ري  �مل���ط���ال���ب  ق���ائ���م���ة 
من  ك��ل  �أج��ن��دة  �سمن  للتفاو�س 

�لتيغر�ي و�لأمهر�.
�ل��ت��ي جاءت  �ل���در�����س���ة،  وذك�����رت 
تيغر�ي  غ��رب  »منطقة  بعنو�ن: 
مع�سالت  �أب��������رز  يف  ق��������ر�ءة   ..
�لإثيوبية«،  �ل�����س��الم  حم���ادث���ات 
حممد  ع����ب����د�ل����ق����ادر  و�أع������ده������ا 
�ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لباحث  علي 
�سوؤون  يف  �ملتخ�س�س  �لإري����رتي 

�لقرن �لأفريقي ..
�إي��ج��اد �لآل��ي��ة �ملنا�سبة   ذك��رت �أن 
تو�فقية  ���س��ل��م��ي��ة  ���س��ي��غ��ة  ل��ب��ن��اء 
�أزم��ة منطقة غرب تيغر�ي  حلل 
�ن��ف��ر�ج��ة حقيقية  ع��ل��ى  م��وؤ���س��ر 

و�نتقال يف �حلالة �لإثيوبية نحو 
�لبالد  مل�سكالت  م�ستد�مة  حلول 

�ملزمنة.

�سيناري�هات مت�قعة
وب��ي��ن��ت �ل���در�����س���ة �أن�����ه م���ع بدء 
 2020 ن���وف���م���رب  يف  �مل�����ع�����ارك 
�ن����ت����زع����ت �ل������ق������و�ت �لأم����ه����ري����ة 
�لإقليم  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات  �خل��ا���س��ة 
�ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة غرب 
�جلبهة  ق��������و�ت  م�����ن  ت����ي����غ����ر�ي 
�ل�����س��ع��ب��ي��ة ل���ت���ح���ري���ر ت���ي���غ���ر�ي، 
م�ستمر�ً،  �ل��و���س��ع  ه���ذ�  ولي����ز�ل 
م �جل���ي�������س �ل���ف���ي���در�يل  وب����ت����ق����دُّ
�ملحلية،  �مليلي�سيات  ح�ساب  على 
وبالنظر �إىل هذ� �لتغري، حتولت 
على  �ل�سيطرة  و�إع���ادة  �ل�سيطرة 
عقبة  �إىل  تيغر�ي  غ��رب  منطقة 
�أطر�ف  �ملفاو�سات بني  كربى يف 
�أن  �لإث��ي��وب��ي، مو�سحة  �ل�����س��ر�ع 
لق�سية  �ملتوقعة  �ل�سيناريوهات 
غرب تيغر�ي ل ميكن ف�سلها عن 
�لتطور�ت �ملتعلقة باملع�سلة �لتي 
تعي�سها �إثيوبيا حالياً، و�لطريقة 
�ل�سر�ع  �أط��ر�ف  �ستعتمدها  �لتي 
�لتاريخي  ماأزقها  من  لإخر�جها 
بلورتها يف  �ملمكن  وم��ن  �حل���ايل، 

�إطار �سيناريوهني؛ هما:

�لع�سكري،  �حل������ل  ����س���ي���ن���اري���و   
و�سيناريو �حلل �ل�سيا�سي.

احلل الع�سكري
وتوقعت �لدر��سة تغليب �سيناريو 
�حلل �لع�سكري، حيث من �ملتوقع 
يف ح��ال �ن���دلع ج��ول��ة ثالثة من 
�لقتال �ل�سامل هجوم قو�ت دفاع 
على  م�ستميتة  حملة  يف  تيغر�ي 
منطقة غرب تيغر�ي لخرت�قها 
و�إن�ساء قناة ت�سلهم بال�سود�ن؛ ما 
قد يفتح باب �لإمد�د �للوجي�ستي 
من خ�سوم �أدي�س �أبابا �ملتطلعني 
�لوزر�ء  رئي�س  حكم  �إ�سقاط  �إىل 
�إثيوبيا  �إ���س��ع��اف  �أو  �أح��م��د،  �آب���ي 
ع����م����وم����اً، ل���ك���ن �ل�����س����ت����ع����د�د�ت 
و�سعتها  �لتي  �لكبرية  �لدفاعية 
و�سر��سة  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لأمهر� �ملتوقعة يف �لقتال نتيجة 
يف  للمنطقة  �ل��رم��زي��ة  �لأه��م��ي��ة 
�إىل جانب  �لأم���ه���ري،  �ل���وج���د�ن 
�مل�����وق�����ف �لإرت��������������ريي �حل���ا����س���م 
�لتحول،  ه����ذ�  دون  ب��احل��ي��ل��ول��ة 
ملثل  �لب�سرية  �لتكلفة  �سيجعل 

هذ� �ل�سيناريو باهظة.
�أنه يف حال  و�أ�سارت �لدر��سة �إىل 
��ن ق����و�ت دف����اع ت��ي��غ��ر�ي من  مت��كُّ
�ل�سود�نية  �حل��دود  �إىل  �لو�سول 

ف��������اإن ذل�������ك ����س���ي���م���ه���د لإع�������الن 
�إىل  �أو حتولها  تيغر�ي  ��ستقالل 
ك��ي��ان م�����س��اب��ه حل��ال��ة ق��ط��اع غزة 
كنموذج  ويكر�سها  �لفل�سطيني، 
�لنف�سالية  �لقوى  من  للعديد 

�لإثيوبية..
ق��درة �حلكومة  ف��اإن  �ملقابل   ويف 
و�إ�����س����ر�ره����ا على  �ل���ف���ي���در�ل���ي���ة 
و�لت�سليح  و�ل���ت���ع���ب���ئ���ة  �حل�������س���د 
من  حلقة  يف  �ل��ب��الد  �سيدخالن 
�ل��ع��ن��ف �مل�����س��ت��م��ر، ق��د ي����وؤدي �إىل 

�سقوط �ملجتمع �لإثيوبي.

احلل ال�سيا�سي
حتقيق  �أن  �ل����در������س����ة  و�أك���������دت 
يعتمد  �ل�سيا�سي  �حل��ل  �سيناريو 
�أط��ر�ف �ل�سر�ع �إىل  على و�سول 
ت�سكل  ُمر�سية،  �سيا�سية  ت�سوية 
مدخاًل لعقد �جتماعي و�سيا�سي 
ع��ل��ى م�ساحلة  �����س  م��وؤ���سَّ ج��دي��د 
على  ت��و�ف��ق��اً  ويت�سمن  ���س��ام��ل��ة، 
�ل��ف��ل�����س��ف��ة �مل���الئ���م���ة حل���ك���م بلد 
�لتعقيد�ت  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ي���ع���اين 
�آل��ي��ات �سناعة  ك��اإث��ي��وب��ي��ا، وع��ل��ى 
�سالم جمتمعي م�ستد�م، وميكن 
حُتال  �أن  �ل�سيناريو  ه��ذ�  �سمن 
جلنة  �إىل  ت��ي��غ��ر�ي  غ���رب  ق�سية 
مل��ع��اجل��ة �ل��ن��ز�ع��ات ع��ل��ى �حلدود 

�لإثيوبي  �مل�سهد  ت��ع��ق��ي��د�ت  �إىل 
�ل������ذي ت��ت��م��و���س��ع ق�����س��ي��ة غرب 
م��ه��م��ة فيه،  ك��ج��زئ��ي��ة  ت���ي���غ���ر�ي 
بحل  مرتبطة  �لنهاية  يف  لكنها 
�سيا�سياً،  �أو  ك���ان  ع�����س��ك��ري��اً  ك��ل��ي 
 5 ��ستمرت  �إع��الن هدنة  وبرغم 
خللق  فيها  �لتمهيد  ب���د�أ  �أ���س��ه��ر 

عمليات �لعودة �لطوعية و�لآمنة 
�أي�ساً.

انعدام الثقة
وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن �حللني 
يتعذر  و�ل�����س��ي��ا���س��ي  �ل��ع�����س��ك��ري 
�أح���ده���م���ا، نظر�ً  ح��ال��ي��اً حت��ق��ي��ق 

�لإد�ري������������ة ت����ك����ون م��ن��ب��ث��ق��ة عن 
م��وؤمت��ر �مل�����س��احل��ة، وت��ق��وم هذه 
�لكفيلة  �لآل��ي��ات  بو�سع  �للجنة 
بالت�ساور  ن��ه��ائ��ي��ة،  ح��ل��ول  ب��ب��ن��اء 
و�ملوؤ�س�سات  �مل�سلحة  �أ�سحاب  مع 
وتت�سمن  �ل�سلة،  ذ�ت  �ملختلفة 
معاجلة ق�سايا �لنازحني وتاأمني 

وفيات  م��ع��دلت  ع���ادت   ،2021 -�آب 
�لأم�����ه�����ات و�لأط������ف������ال و�ل����ر�����س����ع يف 
�أفغان�ستان �إىل و�سعها �لقامت قبل عام 
2001. وهذ� نتيجة مبا�سرة لتدمري 
من  للعديد  ونهبها  �ملنهجي  طالبان 
ت��ق��دمي �خل��دم��ات �لعامة  م��وؤ���س�����س��ات 
و�ملقاطعات  �ل���ولي���ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�سبقت  �ل���ت���ي  �لأ����س���ه���ر  يف  و�ل����ق����رى 
�ل���س��ت��ي��الء ع��ل��ى ك���اب���ول، ف�����س��اًل عن 
�لرئي�سية،  �ل��دول��ة  لهياكل  تفكيكها 
و�للجنة  �مل�������ر�أة  �����س����وؤون  وز�رة  م��ث��ل 
�مل�����س��ت��ق��ل��ة حل��ق��وق �لإن�������س���ان، مبجرد 

و�سولها �إىل �ل�سلطة.
�نتهاك كامل  ذل��ك، ويف  وع��الوة على 
ل�����ق�����ر�ر�ت جم��ل�����س �لأم��������ن �ل�����دويل 
�تفاق  مب��وج��ب  و�لتز�ماتها  �مل��ت��ع��ددة 
جماعات  ط���ال���ب���ان  �آوت  �ل�����دوح�����ة، 
مبا  ك��ربى،  وعاملية  �إقليمية  �إره��اب��ي��ة 
�ملرتكب  �ل���ق���اع���دة،  ت��ن��ظ��ي��م  ذل����ك  يف 
�سبتمرب   11 ل��ه��ج��م��ات  �ل��رئ��ي�����س��ي 
-�أيلول. و�نتقل زعيم تنظيم �لقاعدة 
�أمين �لظو�هري �إىل كابول بعد فرتة 
وج���ي���زة م���ن ����س��ت��ي��الء ط��ال��ب��ان على 
�ل�سلطة و��ست�سافه �سر�ً وزير د�خلية 
�أن  قبل  حقاين  �لدين  �سر�ج  طالبان 
�أمريكية بطائرة بدون  غ��ارة  يقتل يف 
حكم  حت��ت  �أفغان�ستان  وتنتج  ط��ي��ار. 
�لعامل  يف  ح�سة  �أك���رب  �لآن  ط��ال��ب��ان 
�مل���خ���در�ت، مب��ا يف ذل���ك �لأفيون  م��ن 
و�ل���ه���ريوي���ن و�مل��ي��ث��ام��ف��ي��ت��ام��ني. ويف 
حني �أن �ملخدر�ت تدمر حياة �ملدمنني 
فاإن  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ل�سباب يف جميع 
لتمويل  ت�ستخدم  �مل��خ��در�ت  ع��ائ��د�ت 
ي�سطهد  �لذي  �لقمعي  نظام طالبان 
�لأفغان  �مل���و�ط���ن���ني  وي��ق��ت��ل  وي��خ��ف��ي 
وغالباً  ي��وم.  كل  �لق�ساء  نطاق  خ��ارج 
ما تكون �أهد�فهم هي �أع�ساء �سابقني 
�لأفغانية،  �لوطنية  �لأم���ن  ق���و�ت  يف 
و�لطاجيك  �ل�����ه�����ز�رة  ع����ن  ف�������س���اًل 
و�لب�ستون  و�ل���رتك���م���ان  و�لأوزب���������ك 

�لقوميني و�ملوؤيدين للدميقر�طية.

�حلكومة  ب��ني  م�سرتكة  �أر���س��ي��ة 
و�لتيغر�ي، فاإن حالة عدم �لثقة 
�ملطالب  يف  و�ل��ت��ب��اع��د  �ل��ع��م��ي��ق��ة 
�لإفريقية  �ل���و����س���اط���ة  و���س��ع��ف 
تزيد �سعوبة �ل�ستمر�ر يف �مل�سار 
مفتوحاً  �مل�سهد  ليظل  �ل�سيا�سي، 

على �لحتمالت كافة.

هل ا�ست�عبت حركة طالبان الدر�ض لتتخلى عن الت�سدد والعنف

هل �شارت اأفغان�شتان م�شدرًا لتهديد الأمن العاملي مرة اأخرى؟ 

ت�قعت تغليب احلل الع�سكري على ال�سيا�سي

درا�شة ل� »تريندز« ت�شت�شرف م�شتقبل حمادثات ال�شالم الإثيوبية يف منطقة غرب تيغراي

�لبابا فر�ن�سي�س و�لرئي�س �لكوبي ر�وؤول كا�سرتو يف �لفاتيكان
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ميكن توّقع تهمي�س الرابطة، وبرل�شكوين �شيكتفي بدور الو�شيط

متلك جميع ال�سلطات:

اإيطاليا: هذا ما ينتظر جيورجيا ميلوين بعد فوزها...!
•• الفجر -خرية ال�سيباين

اأوروبية اأخرى اليمني         بعد ال�س�يد، ترى دولة 
فازت  اإيطاليا،  يف  ال�سلطة.  ب�ابات  يعرب  املتطرف 
يف  ديتاليا  فراتيلي  وح��زب��ه��ا  ميل�ين  جي�رجيا 
وبح�سب  االأح����د.  ي���م  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات 

فاز  فقد  االثنني،  اأم�ض  اأول  اأول  اجلزئي  االإح�ساء 
ومع  االأ���س���ات.  م��ن  باملائة   26 م��ن  ب��اأك��ر  حزبها 
حلفائها يف الرابطة )اليمني املتطرف(، بقيادة ماتي� 
�سيلفي�  بقيادة  )مي��ني(،  اإيطاليا  وف���رزا  �سالفيني، 
الربملان  يف  مطلقة  اأغلبية  على  ح�سلت  برل�سك�ين، 
ينتظر  مفاجاأة،  وبا�ستثناء  ال�سي�خ.  جمل�ض  يف  كما 

ماتاريال،  �سريجي�  اجلمه�رية،  رئي�ض  مينحها  اأن 
ا لت�سكيل احلك�مة. تف�ي�سً

   اإذا جنحت، �ست�سبح جي�رجيا ميل�ين، البالغة من 
اإيطاليا،  يف  للحك�مة  رئي�سة  اأول  عاًما،   45 العمر 
واأول زعيمة ميينية متطرفة منذ اإن�ساء اجلمه�رية 
1946. العديد من ال�سع�بات تنتظرها، بينما  عام 

تغرق اإيطاليا يف حالة من عدم اليقني.
رئي�سة واحد، ثالثة االأنا

عملية  احل��ك���م��ة.  ت�سكيل  االأوىل:  ال��ع��ق��ب��ة     
�سيتعني  ي�ًما.  و89   24 بني  ما  املا�سي  يف  ا�ستغرقت 
على جي�رجيا ميل�ين التفاو�ض مع �سركائها لتحديد 

برنامج وتخ�سي�ض منا�سب وزارية.

ميلوين بعد �لنت�سار �ملهمة �سعبة ماتيو �سالفيني خ�سر �لرهان
م��ن��اورت��ه��ا غري  ه��ام�����س  ك���ان  و�إذ� 
م����وؤك����د ق���ب���ل �لن����ت����خ����اب����ات، ف����اإن 
مينحها  �ل���و�����س���ح  �ل��ن�����س��ر  ه�����ذ� 
فابيان  يالحظ  �لت�سرف،  حرية 
جامعات  يف  �ل����س���ت���اذ  ج��ي��ب��ول��ت، 
“مل  وما�سري�تا.  وتورينو  بولونيا 
يعد ميز�ن �لقوى هو نف�سه، يقول، 
ج��ي��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين ل��دي��ه��ا جميع 

�ل�سلطات يف هذ� �لتحالف«.
هي  �سعوباتها  �إح����دى  �ستكون     
�لوزر�ء  �لعثور على جمموعة من 
متلك  ل  نف�سها  ه��ي  �مل��ح��ت��م��ل��ني. 
حقيبة  �����س����وى  ح���ك���وم���ي���ة  خ������ربة 
عام  �إىل   2008 ع��ام  من  �ل�سباب 

 .2011
ف��اب��ي��ان ج��ي��ب��ول��ت، ميكنها  ووف����ق 
�لع���ت���م���اد ع��ل��ى �ل���رج���ل �ل���ث���اين، 
�إج��ن��ازي��و ل رو���س��ا، وع��ل��ى د�نييال 
بفورز�  م����رت  �ل���ت���ي  ���س��ان��ت��ان�����س��ي، 
موؤ�س�س  ع�����ودة  وح���ت���ى  �إي���ط���ال���ي���ا، 
ف����ر�ت����ي����ل����ي دي�����ت�����ال�����ي�����ا، ج����وي����دو 

كرو�سيتو.ذ
�أن ي��و�ف��ق عليها  �أ���س��م��اء، ي��ج��ب     

رئي�س �جلمهورية.
�سكلت  ع���ن���دم���ا   ،2018 ع������ام   
�لر�بطة وحركة 5 جنوم حكومة، 
تعيني  ماتريال  �سريجيو  ع��ار���س 
�مل�سكك يف �لحتاد  وزير �لقت�ساد 

�لأوروبي.
�سالفيني  ماتيو  �سيحاول  فهل     
لعب  ب����رل���������س����ك����وين  و����س���ي���ل���ف���ي���و 

تنازلت  تقدم  لن  �أنها  كيف  روؤي��ة 
م��ع��ي��ن��ة، ي��ت��اب��ع �لأك����ادمي����ي، يجب 
مذّكر�  مر�قبة رد فعل ناخبيها”، 
�ل�سلطة،  �إىل  �أنه مبجرد و�سولها 
“خ�سعت حركة 5 جنوم �ملناه�سة 
للنظام �إىل �لمر �لو�قع و�كر�هات 

�ل�سلطة«.
   على �لرغم من هذه �ل�سعوبات، 
من  ميلوين  جيورجيا  �ست�ستفيد 
�لي�سار،  على  �ملنق�سمة.  �ملعار�سة 
لكن  ت�������س���م���د،  جن������وم   5 ح����رك����ة 
�إىل  ت��ر�ج��ع  �لدميقر�طي  �حل��زب 
20 باملائة، بن�سبة  ما دون عالمة 
19 فا�سل 4 باملائة من �لأ�سو�ت. 
ليتا،  �إن����ري����ك����و  زع����ي����م����ه،  وت�������رك 
يكون  “لن  �لث��ن��ني.  ي��وم  من�سبه 
�ئتالف  ت�سكيل  على  �تفاق  هناك 
فابيان  ي���ق���ول  �حلكومة”،  ���س��د 
�لقول:  �إىل  ليخل�س  ج��ي��ب��ول��ت، 
“مبدئيا، كل �سيء جاهز جلورجيا 
ميلوين للذهاب �إىل نهاية �لدورة 
قوية  �أغلبية  لديها  �لت�سريعية... 
ي�سارع  ل��ك��ن��ه  قوي”.  و�ئ����ت����الف 
بعدم  م��ذّك��ر�ً  موقفه،  تعديل  �إىل 
�ل���س��ت��ق��ر�ر �حل��ك��وم��ي �مل���زم���ن يف 
�ملتوقعة  غ��ري  و�لإط���اح���ة  �ل��ب��الد 
�ل�سيا�سة  يف  در�جي:”  مب���اري���و 
�أي  �أن ي��ح��دث  �لإي��ط��ال��ي��ة، مي��ك��ن 
�سبب  �إىل  د�ئًما  ���س��يء... ل حتتاج 

لإ�سقاط حكومة«.
عن ل� ج�رنال دي دميان�ض

“�ستكون  �خل��ا���س��ة؟  معزوفاتهما 
بني  �لنا  مناور�ت  بالتاأكيد  هناك 
ه����وؤلء �ل��زع��م��اء �ل��ث��الث��ة، يجيب 
�أعتقد  ل  لكنني  جيبولت،  فابيان 
لهذ�  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م�����س��ك��ل��ة  ه����ذه  �أن 
�لتحالف”، معتقد� �أن قوتهم على 

�لأذى �ستكون حمدودة.
�ل��ذي كان     تكّبد زعيم �لر�بطة، 
يحلم قبل ب�سع �سنو�ت باأن ي�سبح 
رئي�ًسا للحكومة، نك�سة لذعة حيث 
ح�سل حزبه على �أقل من 9 باملائة 
�لن�سف  بن�سبة  �أي  �لأ���س��و�ت،  من 
وجت����اوزه   ،2018 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
�أر��سيه  يف  ديتاليا  فر�تيلي  ح��زب 
برل�سكوين  “�سيلفيو  �ل�سمالية. 
ودي����ة  غ����ري  �أوىل  ب���ج���م���ل  ت����ف����ّوه 
�لأحد،  ي��وم  �سالفيني  ماتيو  جت��اه 
ميكننا  جيبولت،  فابيان  يالحظ 

�أن نتوقع تهمي�س �لر�بطة«.
�أ�ستاذة  فينتور�،  �سوفيا  وتقول     
جامعة  يف  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل���ع���ل���وم 
�سالفيني  “ماتيو  �ن  ب��ول��ون��ي��ا، 
مما  �أك��رث  هام�سي  دور  له  �سيكون 

ن�سبة يف منطقة  �أعلى  ث��اين  وه��ي 
�لثنني،  يوم  �ليونان.  بعد  �ليورو 
مر�قبته  يتم  �ل��ذي  �ل��ف��ارق  �رتفع 
ب��ني م��ع��دل �لقرت��س  ك��ث��ب  ع��ن 
�لأملاين طيلة 10 �سنو�ت ونظريه 
 6 بن�سبة  �مل���دة،  لنف�س  �لإي��ط��ايل 
كثرية  رهانات  باملائة.   68 فا�سل 
ميلوين  جورجيا  تناولتها  بالكاد 

خالل هذه �حلملة �ل�سريعة.
�إن���ه���ا مل تعد  ت���ق���ول  »ع���ن���دم���ا      
ل��ن��ري مر�بي  ت��رغ��ب يف �خل�����س��وع 
�حرت�م  عليها  �سيكون  ب��روك�����س��ل، 
جيبولت،  فابيان  يالحظ  كلمتها، 
وه�����ذ� ي��ع��ن��ي �ل���ت���وق���ف ع���ن تلقي 
�إيطاليا  �أن  �لأم��و�ل �لأوروبية، �ل 
ذل���������ك...  ت�������س���ت���ط���ي���ع حت�����ّم�����ل  ل 
و�سيتعار�س برناجمها مع �لو�قع.

�ل����وب����اء، تفاو�س  ب��ع��د  ل��ل��ت��ع��ايف     
ماريو  �مل�ستقيل،  �حلكومة  رئي�س 
در�جي، مع بروك�سل على م�ساعدة 
من  ك���ج���زء  ي�������ورو،  م���ل���ي���ار   200
خ��ط��ة �ل��ت��ع��ايف �لأوروب����ي����ة، مقابل 
يف  ���س��ع��وب��ة  “�أجد  �إ�����س����الح����ات. 

�أول، وعمره  على �لرغم من ف�سل 
ي�����رى �ل�  �ل�������س���ح���ي���ة،  وم�������س���اك���ل���ه 
حظه  يجرب  نف�سه  “كافليريي” 
مرة �أخرى بعد �ست �سنو�ت. وحتى 
�ل��ب��ق��اء يف  “ميكنه  �حل����ني،  ذل����ك 
ي�سيف �لأ�ستاذ  جمل�س �ل�سيوخ”، 

من بولونيا.

برنامج يف اختبار االأزمات
   يف هذ� �لتحالف �لثالثي، هناك 
م���ن �خل����الف����ات. تدعم  �ل���ع���دي���د 
بينما  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  �ل��ن��ات��و  ميلوين 
يدين �سالفيني �لعقوبات �ملفرو�سة 
على رو�سيا، ويدعو برل�سكوين �إىل 
بوتني.  ف���الدمي���ري  م���ع  �ل��ت��ه��دئ��ة 

�حلكومة”.  ت�����س��ك��ي��ل  يف  ي���رغ���ب 
على  �مل�ستحيل  من  لها،  وبالن�سبة 
�لحتفاظ  �ل�سابق  �لقوي  �لرجل 

بحقيبة وزير �لد�خلية.
   بعد حو�يل 8 باملائة من �لأ�سو�ت، 
حت�ّسن فورز� �إيطاليا عن �ملتوقع. 
ل��ك��ن ���س��ي��ل��ف��ي��و ب��رل�����س��ك��وين، 86 
دوًر�  نف�سه  مينح  �أن  ميكن  ع��ام��ا، 
و�لو�سيط.  �مل��ع��ّدل  دور  �آخ���ر، وه��و 
يف  خم��رج��ا  �أك�����ون  �أن  “�ساأحاول 
يوم  ق���ال  “�لقادمة”،  �حل��ك��وم��ة 

�لأحد.
   �إن “حياته �ل�سيا�سية ور�ءه، يحلل 
�لأخري  وه��دف��ه  جيبولت،  فابيان 
هو �أن ي�سبح رئي�ًسا للجمهورية”. 

�لباقي.  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  دي��ت��ال��ي��ا 
“ب�سكل عام، جيورجيا ميلوين هي 

يتوقع �لباحث. �لتي �ستقرر”، 
حتويل  �سيكون  “�لتحدي  �إن      
زعامة  �إىل  �لن��ت��خ��اب��ي  جن��اح��ه��ا 
حكومية ميكن �أن تكون م�ستد�مة، 
قال  �لعظيم”،  �ملجهول  هو  وه��ذ� 
�أ�ستاذ  ���س��ي��و،  دي  ل��وري��ن��زو  �لأح����د 
�لعلوم �ل�سيا�سية يف جامعة لوي�س 

يف روما... مهمة �سخمة.
باملائة،   9 يبلغ      مبعدل ت�سخم 
�قت�سادية  ب���اأزم���ة  �إي��ط��ال��ي��ا  مت���ر 
حمى  �إليها  ي�ساف  ط��اق��ة،  و�أزم���ة 
�لأ�سو�ق �ملالية. تبلغ ديونها 150 
باملائة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 

ديتاليا  وفر�تيلي  �لر�بطة  تنتقد 
بروك�سل، بينما يوؤيد فورز� �إيطاليا 
�إل��غ��اء دخل  تريد  �أوروب���ا. ميلوين 
�ملو�طن ... �لذي يريد برل�سكوين 
زيادته. وتدعو �لر�بطة �إىل �حلكم 
فر�تيلي  بينما  �لإقليمي  �ل��ذ�ت��ي 

ديتاليا مع �ملركزية ...
   نقاط �حتكاك حمتملة، ين�ّسبها 
“�لت�سوية  ج���ي���ب���ول���ت:  ف���اب���ي���ان 
�ل�سكل  ه����ي  �ل���و����س���ط  و�حل�����ل�����ول 
�لإيطالية  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  �جل����دي����د 
ُيذّكر.  �لأخرية”،  �ل�����س��ن��و�ت  يف 
�لر�بطة  �لأك���ادمي���ي م��ن  وي��ت��وق��ع 
وفورز� �إيطاليا تقدمي م�ساريعهما 
فر�تيلي  ل�  و�ل�سماح  �لأولوية  ذ�ت 

 يف هذا التحالف الثالثي هناك العديد من اخلالفات، ولكن ب�سكل عام، القرار بيد ميل�ين 

 الت�شويات هي ال�شكل اجلديد لل�شيا�شة الإيطالية يف ال�شنوات الأخرية
�سيك�ن التحدي حت�يل جناحها االنتخابي اإىل زعامة حك�مية ميكن اأن تك�ن م�ستدامة

�سيلفيو برل�سكوين �سيكتفي بدور �ملعدل و�لو�سيط د�خل �حلكومة�لرئي�س ماتاريال يف دور �حلكم

بعد اكت�ساف �س�اريخ »�ستنيغر« يف ميناء برمين االأملاين 

التجارة ال�شوداء لالأ�شلحة يف اأوكرانيا تثري ريبة اأملانيا
•• عوا�سم-وكاالت

�أكد �مل�ست�سار �لأملاين �أولف �سولتز، �أن �أملانيا ل تعتزم �إمد�د كييف بالدبابات كونها 
�أوكر�نيا، لكنه تعهد  �لت�سعيد يف  �ملزيد من  �إىل  قد متثل خطوة خطورة، توؤدي 

بدعم �أوكر�نيا ب�سكل يجنب �ل�سر�ع بني �لناتو ورو�سيا.
�إع��الن م�سوؤولني يف برلني عن  �أي��ام من  ت�سريحات �مل�ست�سار �لأمل��اين جاءت بعد 
من  قادمة  �لأمل��اين  برمين  ميناء  يف  “�ستنيغر”  �سو�ريخ  من  �سحنات  �كت�ساف 
فيما  وكييف  �لغرب  بني  �لكو�لي�س  فماذ� يحدث يف  �سابقة خطرية،  �أوكر�نيا يف 

يخ�س �لدعم �لع�سكري؟
يف ظل �إغر�ق �أوكر�نيا بامل�ساعد�ت �لع�سكرية من �لدول �لغربية يقول �ل�سيا�سي 
و�لإعالمي �لبولندي كاميل جيل كاتي، و�سلت �إىل هذه �لدولة كميات كبرية من 
�أحدث �لأ�سلحة و�ملنظومات، ويف كل يوم تتو�ىل �لدفعات �ملر�سلة يف وقت هناك 
تخوف غربي من وقوع جزء من هذه �لأ�سلحة يف �لأيدي �خلاطئة ما قد يخلق 

خماطر كبرية يف �لقريب �لعاجل.

 وقائع تثري الريبة
�أن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحاته  خ��الل  �لبولندي  �ل�سيا�سي  �أو�سح 
خالل �لفرتة �ملا�سية بالأخ�س �أملانيا حت�س�ست �خلطر من تلك �ل�سفقات وعدم 

وجود مر�قبة عليها.

غري  �أن��ه��م  عالنية  يعرتفون  �لغربيني  �لع�سكريني  �ل��ق��ادة  �إن  فيكتوروفيت�س، 
قادرين على تتبع �مل�ستخدم �لنهائي لأ�سلحتهم.

�أن “بحر  و�أ�ساف فيكتوروفيت�س خالل ت�سريحاته ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
�لأ�سلحة” يف �أوكر�نيا �سيكون قنبلة مفخخة يف وجه �لغرب قريًبا.

�أوك��ر�ن��ي��ا �إىل م��رك��ز ع��امل��ي ل��الإم��د�د غ��ري �مل�سروع  ق��ي��ادة �ل���دول �لغربية حت��ول 
بالأ�سلحة، و�لتي ميكن �أن ي�ستخدمها �لإرهابيون قريباً يف �أوروبا و�آ�سيا و�ل�سرق 
و�لأنظمة  �ملحمولة  �جلوي  �لدفاع  منظومات  �متد�د  ي�سكل  و�إفريقيا.  �لأو�سط 
�لدويل  �ملدين  �لطري�ن  تهديد� خا�سا وخماطر ج�سيمة على  للدبابات  �مل�سادة 

و�لنقل بال�سكك �حلديدية.
هناك  ومن  بولند�،  حدود  �إىل  �إر�سالها  يتم  �لع�سكرية  و�ملعد�ت  �لأ�سلحة  معظم 

يتم دخولها �أوكر�نيا.
يف �ملئة من هذه �لأ�سلحة ل ت�سل �إىل وجهتها �لنهائية.  30

ينت�سر  لف��روف،  �سريغي  �لرو�سي،  �خلارجية  لوزير  �سابقة،  لت�سريحات  وفقاً 

طريق  عن  و��سعا،  حتقيقا  �لأملانية  �ل�سلطات  فتحت  بحتة،  �سدفة  طريق  عن 
متعددة  �أن��و�ع��ا  تعر�س  متخ�س�سة  م��و�ق��ع  ه��ن��اك  ب���اأن  لل�سلطات،  ب��الغ  ت��ق��دمي 
�كت�سف  �ل��وق��ت،  بنف�س  �لإن��رتن��ت.  ع��رب  بيعها  يتم  �لأ�سلحة  لأح���دث  وخمتلفة 
جهاز �جلمارك �لأملاين، على منت �لباخرة �لتي حتمل ��سم “فلوريانا”، يف ميناء 

برمين، مت �لعثور على �سحنات �سو�ريخ من طر�ز “�ستينغر«.
وفقا للتحقيقات، �لباخرة كانت متجهة �إىل تركيا. لكن تنبهت �ل�سلطات �لأملانية 
�إىل حقيقة �أن �أوكر�نيا نف�سها متلك �أي�سا �سو�ريخ من هذ� �لطر�ز، وهذ� يعني �أن 
ثمة من يتالعب بالإمد�د�ت ويقوم ببيعها. �لأمر �أثر بالفعل على �سفقة دبابات 
لبيع  للغاية  ن�سطة  �سوقا  �أ�سبح  حيث  لكييف،  �إر�سالها  وع��دم  �لأملانية  ليوبارد 

�لأ�سلحة. ل وجود تنظيم يف عملية توريد �لأ�سلحة �إىل �لأر��سي �لأوكر�نية.

 كارثة قريبة
�ل��دول��ي��ة دمييرتي  �ل�سيا�سة  �ل��رو���س��ي يف  �لأك���ادمي���ي  ي��ق��ول  �ل���ز�وي���ة،  ت��ل��ك  يف 

جزء من �لأ�سلحة �لأجنبية �لتي قدمها �لغرب لأوكر�نيا يف جميع �أنحاء منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط، وينتهي �أي�سا يف �ل�سوق �ل�سود�ء.

 االتهامات املتبادلة
�إط��الق عدة حتذير�ت من ت�سرب بع�س  د�أب��ت رو�سيا خالل �لفرتة �ملا�سية على 
يف  �ل�سود�ء،  �ل�سوق  �إىل  لأوكر�نيا  غربية  دول  �سّلمتها  �لتي  �لع�سكرية  �ملعد�ت 
�ملقابل تتهم كييف مو�سكو مبحاولة ت�سويه �سمعتها وتعطيل �ل�سحنات �لع�سكرية 

�إليها.
ويف يونيو �ملا�سي، قال �ملحامي �لفرن�سي ريجي�س دي كا�ستيلناو، �إن �لرو�س متكنو� 
�سليمني فرن�سيي �ل�سنع، و�أن  من �قتناء مدفعي “هاوتزر” من طر�ز “قي�سر”، 
م�سادر فرن�سية جمهولة، �دعت فيما بعد �أن هذه �ملد�فع باعها �لأوكر�نيون عرب 
و�سيط �إىل �لرو�س، و�ل�سعر �لذي مت �لتفاو�س عليه بلغ 120 �ألف دولر للمدفع 

�لو�حد، بينما �سعر �ملدفع �لر�سمي قد ي�سل �إىل 7 ماليني دولر.
بيع  عن  ويب”  “د�رك  �ملظلمة  �لإن��رتن��ت  �سبكة  على  �أخ��رى  معلومات  وتنت�سر 
�أنباء  بلغاري  �ملثال، ردد موقع ع�سكري  �سبيل  �أوكر�نيا، فعلى  �أ�سلحة غربية من 
م�ساد  م��وج��ه  ���س��اروخ��ي  ن��ظ��ام  بيع  ع��ن  “تلغر�م”  مثل  تطبيقات  على  ن�سرت 
للدبابات من طر�ز “جافلني” على “�لويب �ملظلم” مقابل 30 �ألف دولر، و�أنه 
بينما كان �لبائع غري و��سح؛ ول تز�ل �لتحذير�ت �لرو�سية م�ستمرة و�سط تدفق 

�سخي لالأ�سلحة �لغربية �إىل كييف.
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العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مطعم �أفغان �خلليج 

CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: للبخاري رخ�سة رقم:3951852 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة بخيت عبد�هلل �حمد �ل�سالفه �لنيادي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف جمعه �سعيد جمعه حممد �لكعبي
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
�لليل  قمر  :حمل  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للحد�دة و�للحام
CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1015260 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة ماجد حمد مبارك عفاد �ملن�سوري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف ر��سد �سعيد ر��سد �لهنائي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
للمالب�س  :فولكويل  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: �جلاهزة  رخ�سة رقم:3857351 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �حمد يو�سف ح�سن عبد�هلل �حلو�سني %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف مرمي �حمد عبد�لرحمن
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
لوب  :�ك�سرب�س  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

لتبديل �لزيوت وت�سليح �لطار�ت
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:2630702 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �سيف يا�سر فالح �سيف �ل�سام�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف فالح يا�سر فالح �سيف �ل�سام�سي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لز�وية لعمال 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لملنيوم رخ�سة رقم:1014747 
تعديل وكيل خدمات 

حذف طالل د�ود �سف�سوف غميل �لنعيمي
تعديل �سكل قانوين 

من موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مطعم ت�سيزل

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:3905326 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة غامن �يهاب ماجد جابر فخرو  %51
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد جودت عبد�لفتاح ز�يد  %49

تعديل مدير / �إ�سافة حممد جودت عبد�لفتاح ز�يد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف يعقوب يو�سف حممدرفيع عبد�لغفور �لعو�سى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم ت�سيزل
CHEEZLE RESTAURANT

�إىل/ مطعم ت�سيزل ذ.م.م
 CHEEZLE RESTAURANT L.L.C.

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

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مقهى رم�سي�س

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1022461 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة على عي�سى عو�س عي�سى %100

تعديل مدير / �إ�سافة على عي�سى عو�س عي�سى
تعديل مدير / �إ�سافة على عي�سى عو�س عي�سى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على �بر�هيم مو�سى عي�سى �بوحليقه
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مقهى رم�سي�س
RAMSIS CAFE

�إىل/ مقهى رم�سي�س - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
  RAMSIS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مطعم مهرميا

رخ�سة رقم:CN 4537304 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم مهرميا

MEHERIMA RESTAURANT

�إىل/ مطعم باك �ريانا

 PAK ARYANN RESTAURANT 

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

�لتنمية �لقت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/هاي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ساين لغ�سيل وتلميع �ل�سيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:3869990 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ك�ساتة  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�ستور للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:3802565 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/خمبز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بيكريز
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:3724424 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/زمام  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:3782490 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ديزرت 

فالكون لك�س�سو�ر�ت وزينة �ل�سيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:3787394 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ب�ستاتو 

كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:4176449 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/نو�غ  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كوليك�سن بوتيك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:4173808 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:خمي�س �ملزروعي لل�سيانة �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:مكتب 309 - وحدة بريفكت و�ي للعقار�ت C52 جزيرة �بوظبي 

�سرق 6 - ق
CN 1098893 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1

و�ملحا�سبة  للتدقيق  �جلنيبي  عبد�هلل  حممد  �ل�سادة/نو�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/27  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،
كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر 
تاريخ    233C18308C41DF9822D:بالرقم �لعدل 

�لتعديل:2022/09/28
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي �ملعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :موؤ�س�سة �ل�سعادة للمقاولت �لعامة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1123657 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ز�هر ح�سنى م�سلوط %100

تعديل مدير / �إ�سافة ز�هر ح�سنى م�سلوط
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف �سعيد عبد�هلل على �لعامرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �ل�سعادة للمقاولت �لعامة
HAPPINESS GENERAL CONTRACTING EST

�إىل/ �ل�سعاده للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
HAPPINESS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :م�سغل �ليقطني لل�سيد�ت

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:3712919 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لكندى �حمد �سلمان يعقوب �حلمادى  %5

تعديل مدير / �إ�سافة مرمي �زني�س
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة مرمي �زني�س  %95

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �لكندى �حمد �سلمان يعقوب �حلمادى
تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/م�سغل �ليقطني لل�سيد�ت

PUMPKIN WORKSHOP FOR WOMEN
�إىل/ رد وود للعبايات ذ.م.م

  RED WOOD ABAYA L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
و�خلياطة  للمالب�س  �لعيناوي  �جلنتل  :خياط  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لرجاليةذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1131588 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة ح�سن قطمان عبد�هلل بركات قطمان

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ح�سن قطمان عبد�هلل بركات قطمان %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جابر على يو�سف حممد �لبلو�سى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �حمد فرج �سالح بابكر
تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ خياط �جلنتل �لعيناوي للمالب�س و�خلياطة �لرجاليةذ.م.م

ALGENTLE AL AINAWI CLOTHES GENTS TAILORINGL.L.C . L.L.C
�إىل/ خياط �جلنتل �لعيناوي للمالب�س و�خلياطة �لرجالية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

ALGENTLE AL AINAWI CLOTHES GENTS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
�سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
هارت  درمي  :�سالون  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

لل�سيد�ت رخ�سة رقم:CN 3962862 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
يعروف  �حمد  حممد  �سعيد  �إ�سافة   / وبيع  تنازل  �ل�سركاء  تعديل   

�ملن�سورى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد جمعه ر��سد جمعه �سامل

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سيلبا جرييجا �سونيلدوت �سونيل دوت

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• الفجر -خرية ال�سيباين
    يخ�سى اأن�سار ل�ال من اأن ي�ؤدي وج�د مر�سح ي�سار 
ال��سط هذا اإىل حرمان الرئي�ض ال�سابق من الف�ز 

على ب�ل�س�نارو يف اجل�لة االأوىل يف 2 اأكت�بر.
“جمن�نا”،  اأحدهم، جايري ب�ل�س�نارو، قد يك�ن     
القاتل   19- ك�فيد  ل��ف��ريو���ض  �سمح  “جمرما”، 
عن  “تعبري  �سيلفا،  دا  ل���ال  االآخ���ر،  باالنت�سار. 

ال�سعب�ية الفا�سدة يف اأمريكا اجلن�بية”.

لول �لوفر حظاجايري بول�سونارو �ملنتهية وليته

يف ر�شالة مفتوحة، �شخ�شيات من الي�شار الأمريكي الالتيني تطالبه بالن�شحاب من ال�شباق

ل�ال اأو ب�ل�س�نارو اأو ... �سريو غ�ميز:

الربازيل: »رجل ثالث« قد يخلط اأوراق اللعبة...!
اأثناء وج�ده يف ال�سجن، اختار ل�ال فرناندو حداد بداًل من �سريو، الذي كان يف و�سع اأف�سل لهزم اأق�سى اليمني 

 و�سيكون مفهوما �أن �سريو غوميز 
ل��ي�����س جت�����س��ي��ًد� حقيقيا  �مل��ن��دف��ع، 

للرب�زيلي �لودي.
�جل����ول����ة  يف  �ل����ث����ال����ث  �ل�����رج�����ل     
�لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �لأوىل 
�لعمل  �أك��ت��وب��ر، زع��ي��م ح���زب   2 يف 
�لدميقر�طي، يقدم نف�سه على �أنه 
“�ملر�سح �لوحيد �ملعار�س للنظام”، 
�لريعي  ل��الق��ت�����س��اد  “منوذج  �أي 
على  �لقائمة  �ل�سيا�سية  و�حلوكمة 
�لف�ساد”. لول �لوفر حظا وحليفه 
�ملنتهية  وب���ول�������س���ون���ارو  �ل�������س���اب���ق، 
م��ن وجهة نظره من  ولي��ت��ه، هما 

رجال �لو�سع �لقائم.
   �إث����ب����ات �ل����وج����ود يف ظ���ل ه����وؤلء 
لهذ�  حت����دًي����ا  مي���ث���ل  �ل���ع���م���ال���ق���ة، 
�لبالغ  �ل��الم��ع،  �ل�سيا�سي  �ل��ك��ادر 
64 عاًما. حاكم �سيار�،  من �لعمر 
حيث  و1994،   1991 ب�����ني 
�لولية  ه��ذه  “�سريو”  ول��د، جعل 

بول�سونارو”، د�فعت �سخ�سيات من 
�لي�سار �لأمريكي �لالتيني مطالبة 
من  بان�سحابه  مفتوحة  ر�سالة  يف 

�ل�سباق.
تنمية  م�������س���روع  ����س���ريو  »مي���ّث���ل     
ريبيلو،  �أل��دو  حليفه  ي�سّر  وطنية، 
بنف�سي  �أن����ا  �����س����روري.  وت��ر���ّس��ح��ه 
�لأغلبية،  وزع��ي��م  ل��ول  وزي���ر  كنت 
ل���دي �إع���ج���اب و�ح�����رت�م ل���ه، ولكن 
لدينا خالفات، وهذ� ل يجعل منا 
فا�سيني”. وزير �لدفاع �ل�سابق هذ� 
“برئا�سة ديلما رو�سيف” ل يوؤمن 
�لطعن  �أر�د  “�إذ�  �لقطيعة.  بخطر 
يف نتيجة �لق��رت�ع، ف�سيتعني على 
�ملعركة  ي��خ��و���س  �أن  ب��ول�����س��ون��ارو 
مب��ف��رده، ل��ن ت��دع��م��ه ق���وة عظمى، 
وزن،  ذي  �ج��ت��م��اع��ي  ف��اع��ل  �أي  ول 
ول  �لكني�سة  ول  �ل��ع��م��ل  �أرب����اب  ل 

�سرنى... �جلي�س”... 
عن الك�سربي�ض

�لو�قعة يف �ل�سمال �ل�سرقي �لفقري 
خمترًب� لتجربة مبتكرة دفعته �إىل 
مر�سًحا  وجعلته  �لوطنية  �ل�ساحة 
�ل��ع��ل��ي��ا.    لكن،  م��ت��ك��رًر� للوظيفة 
�إىل  للو�سول  �لر�بعة  حماولته  يف 
بر�زيليا، تعطيه  ق�سر بالنالتو يف 
7 باملائة فقط  �ل��ر�أي  ��ستطالعات 
م��ن ن��و�ي��ا �ل��ت�����س��وي��ت، م��ق��اب��ل 33 
باملائة  و47  ل��ب��ول�����س��ون��ارو،  ب��امل��ائ��ة 
لول، �لذي ميكنه �لفوز يف �جلولة 
�ليمني  م���ث���ل  “متاًما  �لأوىل. 
غوميز  ����س���ريو  �رت����ك����ب  �مل���ع���ت���دل، 
خ��ط��اأ �لع��ت��ق��اد ب���اأن ط��ري��ًق��ا ثالًثا 
توما�س  �ملحلل  يفكك  ممكًنا،  ك��ان 
ترومان، ومع ذلك، فنحن بح�سور 

�ملحرر”  م���الح���ظ���ة  �ل�������س���ح���ي���ة، 
مطالب  ث����الث����ة  ع���ل���ى  ووّق�����ع�����ت   ،
ل��ع��زل��ه... ل���ول مل ي��وّق��ع ع��ل��ى �أي 

�سيء! »

»تر�ّسحه �سروري«
“�سريو”  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �إن     
ت��ق�����ّس��م ح��ت��ى د�خ�����ل م��ع�����س��ك��ره. يف 
ح���زب �ل��ع��م��ل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �لذي 
و�أعلن  �لن�سقاقات،  بد�أت  يتزعمه، 
م��ن ج��ان��ب��ه �أ���س��ه��ر د�ع��م��ي��ه �ملغني 
يف  ���س��ريو  “�أبقي  فيلو�سو  كايتانو 
“من  قلبي لكنني �ساأ�سوت لول”. 
خ����الل �إ����س���ع���اف ل����ول، �أن����ت متهد 
قبل  م��ن  �ن��ق��الب  ملحاولة  �لطريق 

»�سريو �ساخط«
   »ل����ول وف���اق���ّي، و���س��ريو �ساخط، 
و�سل  ع���ن���دم���ا  ت�����روم�����ان،  ي����ق����ارن 
 ،2003 ع��ام  مطلع  �ل�سلطة  �إىل 
حقيبة  �لي�سار  رئي�س  عليه  عر�س 
�سيادية، �لتكامل �لوطني، �مل�سوؤولة 
�لإقليمي.  �لتفاوت  م��ن  �حل��د  ع��ن 
وخ��الل �لأزم���ات �لتي ه��زت �حلكم 
�سريو  ظل  �لعمال،  حلزب  �لطويل 
ولرئي�سه.  للحزب  ا  خمل�سً غوميز 
�لرئا�سية  �حل��م��ل��ة  ع�����س��ي��ة  ول���ك���ن 
�نت�سار  �سهدت  �لتي   ،2018 لعام 

جايري بول�سونارو، متت �لقطيعة.
�أث��ن��اء وج��وده يف �ل�سجن، ب�سبب     
�سبهة ف�ساد، مل يرت�سح لول. وبدًل 

معروفني  م�سهورتني،  �سخ�سيتني 
ج���ي���ًد� ل��ع��ام��ة �ل���ن���ا����س: رئ��ي�����س يف 
و�لناخبون  �سابق،  ورئي�س  �ملن�سب 

يكتفون مبقارنة ح�سادهما«.
�لآخر،  �لي�سار     �سريو غوميز هو 
وهو �أقل �سهرة يف �خلارج من حزب 
�لعمال بزعامة لول د� �سيلفا، ولكنه 
�أكرث  فربناجمه  �أك���رث.  �إ���س��الح��ي 
�لف�سفا�س  برنامج لول  جر�أة من 
�إع��ادة �لنظر يف  جد�. يريد �ملر�سح 
و�إدخال  �ملركزي  �لبنك  ��ستقاللية 
يجروؤ  مل  و�ل��ت��ي  �ل����رثوة،  �سريبة 
حزب �لعمال على �قرت�حها، خالل 
ثالثة ع�سر عاًما من �ل�سلطة، مع 

لول ثم ديلما رو�سيف.

و��ستعاد هذ� �لخري �أهليته. �زعجت 
عودته �إىل �حللبة طموحات حليفه 
خليفته،  نف�سه  ر�أى  �ل��ذي  �ل�سابق، 
ويبدو �لآن �أنه ي�سن “ثاأًر� �سخ�سًيا 

بح�سب �خلبري ترومان. �سده”، 
يطلق �سريو  “فا�سي”:     »كاذب”، 
�لبطريرك  ���س��د  �ل��ع��ن��ان  غ��وم��ي��ز 
�لبالغ من �لعمر 76 عاًما، و�لذي 
ج�سدًيا  ���س��ع��ي��ًف��ا  �أب�������ًد�  ي����ره  “مل 
ل يجب  ونف�سًيا مثلما هو �ليوم”. 
�لرئي�س  ل�����س��ال��ح  ب��ال��ل��ع��ب  �ت��ه��ام��ه 
“بول�سونارو،  ولي���ت���ه:  �مل��ن��ت��ه��ي��ة 
تقدمت ب�سكوى �سده �أمام حمكمة 
جر�ئم  �رت����ك����اب  “بتهمة  له�����اي 
لالأزمة  �إد�رت����ه  يف  �لإن�سانية  �سد 

من �سريو، �لذي بد� حينها يف و�سع 
�ختار  �ليمني،  �أق�سى  لهزم  �أف�سل 
م��ه��ره ف��رن��ان��دو ح���د�د، ع��م��دة �ساو 
باولو، �لذي �نهزم بفارق كبري �مام 

بول�سونارو. 
“�قرتب حزب �لعمال مني، لكنني 
�أ�سّر  لعبته”،  مم��ار���س��ة  رف�����س��ت 
�ل�����س��خ�����س �مل��ع��ن��ي يف وق����ت لح���ق، 
رئ���ي�������س���ه �ل����ت����اري����خ����ي، �ل�������ذي ن���دد 
كانت  �لتي  �لق�سائية  بامل�سايقات 
�ل�ساحة،  ع���ن  �إب���ع���اده  �إىل  ت��ه��دف 
����س���ريو خ���و����س حملة  ط���ل���ب م����ن 

لالإفر�ج عنه.
2020، تطور مده�س.  م��ار���س     
�إب���ط���ال �لإج�������ر�ء�ت ���س��د لول،  مت 

مر�سح ي�سار �لو�سط �سريو غوميز هل يختار �لرب�زيليون طريقا ثالثا؟

متهم باأنه من خالل اإ�سعاف ل�ال، ميهد
 الطريق ملحاولة انقالب من قبل ب�ل�س�نارو

يف حماولته الرابعة، تعطيه ا�ستطالعات 
الراأي 7 باملائ��ة فقط من ن�اي��ا الت�س�يت

اأوكرانيا تطالب مبزيد من الأ�شلحة ملواجهة رو�شيا •• كييف-اأ ف ب

طالبت �أوكر�نيا  �أم�س �لأربعاء �لدول �لغربية بزيادة كبرية يف م�ساعد�ت �لأ�سلحة 
�أربع مناطق �أوكر�نية �إىل  “��ستفتاء�ت” تهدف �إىل �سم  ملحاربة رو�سيا رد� على 

�لأر��سي �لرو�سية، متجاهلة �لتهديد�ت �لنووية �لرو�سية.
ودونيت�سك  لوغان�سك  مناطق  يف  ملو�سكو  �ملو�لية  �ل�سلطات  �أعلنت  جهتها  م��ن 
�أن  رو�سيا على  �إىل  ر�سمي لالن�سمام  �ستتقدم بطلب  �نها  وز�بوريجا  وخري�سون 
�ملناطق يف عملية قد  �لرو�سي وفالدميري بوتني على �سم هذه  ي�سادق �لربملان 

حت�سل يف غ�سون �ساعات �أو �أيام.
�لتوجه  نيتهما  �لنف�ساليتني  ودونيت�سك  لوغان�سك  منطقتي  زعيما  و�أع��ل��ن 
يف  �لرو�سي  �لحتالل  �إد�رة  يرت�أ�س  �ل��ذي  �سالدو  فالدميري  وق��ال  مو�سكو.  �إىل 
“يف  �ل�سم  �لور�سي �متام  �لرئي�س  �نه �سيطلب من  �أوكر�نيا  خري�سون يف جنوب 
�لرو�سية وتوعدت مو�سكو  �لغربية باخلطوة  �ل��دول  ون��ددت  �أ�سرع وقت ممكن«. 
بعقوبات جديدة يف حني جاءت نتائج �ل�ستفتاء�ت �ملعلنة م�ساء �لثالثاء موؤيدة 

بن�سبة تقرتب من %100 ل�سم �ملناطق �لأربع لرو�سيا.
�إل �ن عمليات �ل�سم وتهديد رو�سيا بالدفاع عن هذه �ملنطقة با�ستخد�م �ل�سالح 

وبالقو�ت  بقوتنا  نوؤمن  نحن  قانونية.  لي�ست  �لقرت�عات  “هذه  �لثالثني  يبلغ 
�إيرينا مايور  �مل�سلحة �لأوكر�نية. و�لن�سر لنا يف نهاية �ملطاف«. و�ساألت زميلته 
)51 عاما( وهي و�فقة قرب كومة من �لركام “نحن ناطقون بالرو�سية لكن على 

ما ح�سلنا؟ هل ح�سلنا على �ل�سالم و�لأخوة؟ كال �نظرو� �إىل ما ح�سلنا عليه«.
�آخ��رون يف  �أن خم�سة مدنيني قتلو� وج��رح ع�سرة  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�سلطات  وذك��رت 

مناطق ت�سيطر عليها �أوكر�نيا من دونيت�سك.
�سفوف  لتعزيز  �لحتياط  جنود  �آلآف  مئات  تعبئة  تتو��سل  رو�سيا  جانب  من 
�أوكر�نيا فيما ثمة �سكوك حول كفاءة هذه �لقو�ت وخربتها  �جلي�س �لرو�سي يف 
و�لعتاد �لذي �سيوزع عليها ما يثري �نتقاد�ت حتى يف �سفوف �لقيمني على �لدعاية 
�لرو�سية. و�أعلنت مو�سكو �لأربعاء �أنها لن ت�سدر جو�ز�ت �سفر للرو�س �مل�سمولني 
بالتعبئة �لع�سكرية و�سط ت�ساعد �ملخاوف من فر�س قيود على �ل�سفر ومغادرة 
ع�سر�ت �آلف �لأ�سخا�س �لبالد. و�أكدت جورجيا وكاز�خ�ستان �ملجاورتان لرو�سيا 

نزوح عدد كبري من �لرو�س باجتاه �أر��سيهما هربا من �لتعبئة.

�لنووي مل تثبط عزمية �أوكر�نيا. وتو��سل كييف هجومها �مل�ساد يف �سرق �لبالد 
على  كبري  وب�سكل  ف��ور�  �ل�سغوط  “زيادة  �إىل  �لغربية  �ل���دول  د�ع��ي��ة  وجنوبها 
رو�سيا«. و�أ�سافت �نها بحاجة �إىل “دبابات وطائر�ت مقاتلة ومدفعية بعيدة �ملدى 

و�أنظمة للدفاع �جلوي و�أخرى م�سادة لل�سو�ريخ«.
�لأوكر�نية  �لقو�ت  تو��سل  �لبالد  �سرق  �سمال  من  كبري�  ج��زء�  ��ستعادتها  بعد 
تقدمها �سرقا و�إن بوترية �أبطاأ. وهي ت�سن هجوما �أي�سا يف �جلنوب مع ت�سجيلها 
نتائج �أ�سعف. وتعر�ست مدينة خاركيف ثاين مدن �لبالد و�لو�قعة عند �حلدود 
مع رو�سيا للق�سف من جديد ليل �لثالثاء �لأربعاء ما حرم 18 �ألف منزل من 

�لكهرباء من دون ت�سجيل �سقوط �سحايا.
على �سكة حديد تعر�ست لأ�سر�ر جر�ء �لق�سف �لليلي يعكف موظفون على �إز�لة 
منذ  وت�سدها  �لرو�سية  �لقو�ت  بالرو�سية  �لناطقة  �ملنطقة  هذه  وتقاوم  �لركام. 
�أكرث من �سبعة �أ�سهر ويوؤكد كثريون فيها �أن نتائج �لت�سويت على �ل�ستفتاء�ت لن 
تفت من عزم �لأوكر�نيني. وقال دني�س كوت�سكوف وهو موظف يف �ل�سكك �حلديد 

دف��اع��ا عن  �ل��ن��ووي  �ل�����س��الح  با�ستخد�م  �ل��ث��الث��اء جم���دد� حقه  �لكرملني  و�ك���د 
�لأر��سي �ألأوكر�نية عند �سمها.

بالأ�سلحة مل  �أوكر�نيا ومدها  دعم  على  �أن عزمها  على  �لغربية  �ل��دول  و�سددت 
بوريل  �لأوروب��ي جوزيب  �ل�سيا�سة �خلارجية يف �لحت��اد  ون��دد م�سوؤول  يتزعزع. 

�لأربعاء با�ستفتاء�ت �سم “غري قانونية” و”مت �لتالعب بنتائجها«.
“باحرت�م �سيادة كل �لدول و�سالمة  حتى �ل�سني حليفة رو�سيا �لكبرية طالبت 
�أر��سيها«. �ما تركيا �لتي لعبت دور �لو�سيط حتى �لن يف هذ� �لنز�ع، فقد ز�دت 
عن  عامة  تركية  تخلي ثالثة م�سارف  مع  �لأرب��ع��اء  �مل�سرفية  رو�سيا  عزلة  من 
نظام �لت�سديد �ملايل �لرو�سي “مري” على ما �أفاد م�سوؤول تركي رفيع �مل�ستوى. 
��ستخد�م  �لنظام و�سيلة حيوية للرو�س يف �خلارج بعدما منعو� من  وي�سكل هذ� 

بطاقات �لئتمان فيز� وما�سرتكارد.
ط��ال��ت خطي  “تخريب”  عمليات  على  “حازم”  ب��رد  �لأوروب����ي  �لحت���اد  ووع���د 
باأملانيا عرب بحر �لبلطيق.  1 و2 �للذين يربطان رو�سيا  �لأنانيب نورد �سرتمي 

وتعر�س �خلطان لعمليات ت�سرب كبرية �سبقتها �نفجار�ت حتت �لأر�س.
�خلطان  وه����ذ�ن  تخريبي”.  “عمل  ح�����س��ول  “�حتمال  ع��ن  مو�سكو  وحت��دث��ت 

خارجان عن �خلدمة حاليا لكنهما يحتويان على �لغاز.

العراق.. خالفات م�شتمرة وغياب الدور الربملاين
•• بغداد-وكاالت

ي��ع��ود �ل��ت�����س��ارع يف ب��غ��د�د ل��ل��ت��ق��دم جم�����دد�ً، رئ��ي�����س �ل���ربمل���ان حممد 
“�ئتالف  �حللبو�سي طرح ��ستقالته من من�سبه، فيما يحاول زعيم 
دولة �لقانون” نوري �ملالكي مترير حكومة برئا�سة �ملقرب منه حممد 
�سياع �ل�سود�ين، قبل �أن يعود منا�سرو “�لتيار �ل�سدري” �إىل �ل�سارع. 
�لأرب��ع��اء على جل�سة  غ��د�ً  �ستطرح  رئي�سية  تفا�سيل  ف��اإن  يبدو  وكما 
�نتخاب  وثانيها حماولة مترير  ��ستقالة �حللبو�سي،  �أولها  �لربملان، 
�ملطروحة،  �لأ���س��م��اء  على  �ل��ك��رد  �خ��ت��الف  رغ��م  للجمهورية  رئي�س 
و�لأهم هو �حلكومة �لتي متثل وجهة �مليلي�سيات �ملقربة من طهر�ن، 
و�لتي تهدف ل�ستعادة �ل�سيطرة على �ل�سارع و”حما�سرة” �سيا�سية 

لزعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر يف منزله مبنطقة “�حلنانة«.
رئي�س جمل�س �لنو�ب، �أكد ��ستقالته من من�سبه، ح�سب مقطع �سوتي 
بعدما وجد  “منتدى �لر�فدين”  �أثناء كلمة �أمام  من�سوب له �سجل 
على  �لقدرة  و�إفقاده  �لربملان  ل��دور  ت�سييع  هو  ما يح�سل حالياً  �أن 
“�لعقالء”  �إجر�ء �نتخابات جديدة. ولكن  �تخاذ قر�ر �ملو�فقة على 
وفق  ح�ساب،  �أل��ف  �خلطوة  لهذه  يح�سبون  �لتن�سيقي”  “�لإطار  يف 
24، فهم يريدون من �لت�سويت على ��ستقالة  م�سدر عر�قي ملوقع 
�إج��ر�ًء �سكلياً،  �أن يكون  �ل�سدري،  للتيار  �لكبري  �حللبو�سي، �حلليف 

ومبثابة �إعادة منحه �لثقة.
بال�سدر  �مل��ال��ك��ي، لرت��ب��اط �حللبو�سي  ي��ري��ده  �لأم���ر ل  ه��ذ�  ول��ك��ن 
�حتله  ح��ني  �لر�سمي  مبناه  خ���ارج  �ل��ربمل��ان  لعقد  �ل��دع��وة  ورف�����س��ه 

“بدر”  منظمة  زعيم  ولكن  �أ�سابيع،  قبل  �ل�سدري  �لتيار  منا�سرو 
تخفيف  �لتن�سيقي”  ل�”�لإطار  �لعامري، طلب خالل �جتماع  هادي 
�لتوتر مع �ل�سدريني من خالل �إبقاء �حللبو�سي يف من�سبه، لإعطاء 
�أي خطو�ت م�ستقبلية �سرعية ممتدة من �ملجل�س �لقدمي، �إىل �ملجل�س 

�جلديد ب�سيغته �لأوىل �لتي خرج منها �ل�سدر لحقاً.
�لدولة”  “�إد�رة  با�سم  �إعالن  �قرتب من  �لتن�سيقي”  “�لإطار  وكان 
ولكن  �ملتحم�سة،  �لأط����ر�ف  �مل��ال��ك��ي  وق���اد  �حل��ك��وم��ة،  ت�سكيل  ي��ت��وىل 
بانتظار تبني �لظروف،  �لإع��الن،  �أّج��ل  ب��ارزة  �عرت��س قوى �سيعية 
عمار �حلكيم، على ت�سكيل حكومة  “�حلكمة”  فيما �سدد زعيم تيار 

من �مل�ستقلني وممثلي قوى �حلر�ك �لحتجاجي.
يف  رف�س  بعدما  �لتنفيذ  مو�سع  �لتهدئة  و�سع  �حلكيم  وي�ستعجل 

لوحدهم  وحلفاءهم  “�ل�سدريني”  متثل  حكومة  ت�سكيل  �ل�سابق 
مطالباً باأن ي�سري �لأمر حالياً على “�لإطار �لتن�سيقي«.

ت�سكيل  �ل��ع��ب��ادي، على  �لأ���س��ب��ق ح��ي��در  �ل����وزر�ء  �ع��رت���س رئي�س  كما 
تر�سيح  �سحب  و����س��رتط  “�لإطار”  يف  “�ملت�سددين”  م��ن  حكومة 
�ل�سود�ين لرئا�سة �حلكومة، لأن ذلك �لرت�سيح يفاقم  �سياع  حممد 
من �لغ�سب �ل�سعبي ويرفع من �حتمالت رد فعل غري حم�سوب من 

“�ل�سدريني«.
ميد�نياً، �أعاد �ملئات من عنا�سر ف�سائل م�سلحة تابعة لإير�ن �لنت�سار 
يف �ملنطقة �خل�سر�ء وخ�سو�ساً قرب �لربملان، حت�سباً لأي �حتجاجات 
�سريعة تهاجم �لربملان يف حال �تخاذه �أي قر�ر�ت غري مقبولة �سعبياً 

�أو من “�ل�سدريني«.
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �لأول : ر�نا ذي�سان ر�سا فقري حممد - باك�ستاين �جلن�سية ، بكامل ح�سته : %70 
ومن �لطرف �لثاين : �فتخار �حمد حممد علي - باك�ستاين �جلن�سية ، بكامل ح�سته : %30 

�إىل �لطرف �لثالث : حامد علي عبد�ملجيد - باك�ستاين �جلن�سية لي�سبح مالك �لرخ�سة بال�سم 
�لتجاري )�سالون �لريان للحالقة( ن�ساط �لرخ�سة )ق�س وت�سفيف �ل�سعر و�حلالقة للرجال( 

و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 737340 
�ل�سادرة  بتاريخ  2015/10/4 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0005709 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �روين ��سوك ��سوكان ر�غاو�ن بيالي
�لعنو�ن : 9593677  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
ناأمر   - �حلكم   : بالتايل    ، �لدين  بدر  بركات  كرمي   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم 
و�لزمته  درهم    13500 وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م 
بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام 
�ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات. حكما قابال للتظلم خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0006033 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / فتح �لرحمن �لمني علي حممد ، �لعنو�ن : 9599346  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�سالح / مهند موفق توفيق  - بالتايل : �حلكم 
�نه بتاريخ 2022/8/16 

بعد �لطالع على �لور�ق 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )ع�سرة �لف( درهم 
و�لزمته بامل�سروفات.   حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة كلباء االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبيد عي�شى عبيد جمعه العبدويل  
املرجتعة  ال�شيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000276/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبيد عي�سى عبيد جمعه �لعبدويل 
م�سرف   / �لتنفيذ  طالب  ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 

�ل�سارقة �ل�سالمي  يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله  
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : 
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 257066 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف باحل�سور جل�سة يوم - 
�ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شاره حممد نهار العقيلي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006027/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ساره حممد نهار �لعقيلي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ ريا �لوليد خالد بن خادم �لنعيمي - �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
خالد �لوليد خالد بن خادم �لنعيمي - �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 12170.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
 اإعالن بالن�شر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 
اعالن تغيري واإ�شافة قبيلة

�إمار�تي  تقدم �ل�سيد/ عبد�لوهاب �حمد عبد�لرحمن يون�س 
�جلن�سية �ىل حمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية بدبي بطلب �إ�سافة 
لديه  من  وعلى   ، �بنائه  وجلميع  له  )كلبت(  �ل�سهره  م�سمى 
�عرت��س �ن يتقدم به �يل �لهيئة �لإحتادية للهوية و�جلن�سية 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ
ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  439/2022/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

درهم(   1،922،203.1( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  عقاري   2017/254 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ:بنك �خلليج �لأول - فرع دبي - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �أبوبكر  �ل�سديق - رقم مكاين )3185095299(  
وميثله : حممد عبد�مللك م�سطفى �أهلي  

 )Westburry Tower1( 1 ملطلوب �إعالنه : �سارلز كري�ستوفر �سميت - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - برج وي�ست بري�
 050/6507501  : رقم  موبايل   04/3963855 رقم  هاتف   170 رقم  �ر���س  -1808( قطعة   1807( رقم  - مكتب   18 رقم  �لطابق 

charles@alsafran.com - 0506507501 - 26098( رقم مكاين
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : مارجريت �سميت  - �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/10/12 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية 
�ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع 
من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س 
170 - رقم �لبلدية 518-346 - رقم �لوحدة : 1808 - ��سم �ملبنى : WESTBURRY TOWER1 - �مل�ساحة : 107.02 مرت 

مربع - �لتقييم : 964730.14 درهم - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  1/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لدعوى : طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن �لعقار �ملذكور باملز�د �لعلني وفقا لالإجر�ء�ت �ملتبعة
طالب �لتنفيذ: م�سرف عجمان / �س م ع  

عنو�نه : �إمارة عجمان - م�سريف - �سارع �لإحتاد - �ملبنى �لرئي�سي مل�سرف عجمان - جو�ر مبنى �ت�سالت  
�ملطلوب �إعالنه : �رون �نطوين بابتي�ست دي�سوز� - عنو�نه : �إمارة دبي - �لكر�مة - بناية �حمد �سيف بلح�سا - بناية رقم 2 - �سقة رقم 

saishutrades@hotmail.com  -  043572240  -  0558972629  -  14/318 �سارع   -  102
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/10/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أنه يف   : �لإع��الن  مو�سوع 
�لإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة 
عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س 18 - رقم �لبلدية : 1402-682 - �مل�ساحة : 78.57 مرت مربع - رقم �ملبنى : 

درهم  451.074.21  : �لتقييم   401  : �لوحدة  رقم   - �ملتو�سطي  �لبحر   : �ملبنى  ��سم   -  1
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70445 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم 1/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
مو�سوع �لدعوى : طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن �لعقار �ملذكور باملز�د �لعلني وفقا لالإجر�ء�ت �ملتبعة

طالب �لتنفيذ: م�سرف عجمان / �س م ع  
عنو�نه : �إمارة عجمان - م�سريف - �سارع �لإحتاد - �ملبنى �لرئي�سي مل�سرف عجمان - جو�ر مبنى �ت�سالت  

�ملطلوب �إعالنه : �رون �نطوين بابتي�ست دي�سوز� - عنو�نه : �إمارة دبي - �لكر�مة - بناية �حمد �سيف بلح�سا - بناية رقم 2 - �سقة رقم 
saishutrades@hotmail.com  -  043572240  -  0558972629  -  14/318 �سارع   -  102

�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/10/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أنه يف   : �لإع��الن  مو�سوع 
�لإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة 
عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س 18 - رقم �لبلدية : 1402-682 - �مل�ساحة : 78.57 مرت مربع - رقم �ملبنى : 

درهم  451.074.21  : �لتقييم   401  : �لوحدة  رقم   - �ملتو�سطي  �لبحر   : �ملبنى  ��سم   -  1
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70445

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
 اعالن ن�شرا

�إىل �ملنفذ �سده/ �نرت�سي�س للمالحة م م وميثلها : عادل حميد عبد فرحاين،
�أن �ملنفذ/ورثة غيث  ، وذلك حيث  �ل�سرق  ومقره مدينة خورفكان - منطقة 
�أحمد �ل�سويدي �لوكيل / عبد�هلل غيث �حمد �ل�سويدي ، قد �أقام بفتح ملف 
�لتنفيذ - ت�سليم �سريع بالرقم 2022/104 لدى جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية 
ببلدية مدينة خور فكان ، ويقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا �أو وكيال عنكم لتقدمي 
للمثول  �لإعالن  تاريخ  �ل�سادر يف مدة 15 يوم من  تنفيذ �حلكم  �أو  طلباتكم 
�أمام �للجنة يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم 
�لدعوى  بنظر  تقوم  �سوف  �للجنة  فاإن  �ملحدد  �لوقت  يف  عنكم  وكيل  �إر�سال 

و�لتقرير ب�ساأنها يف غيابكم. 
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 

�شعبة التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006061 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سامل خمي�س عبد�هلل مفتاح  
جمهول حمل �لإقامة 

بناء على طلب �ملدعي : بنك �أبوظبي �لتجاري )بنك �لإحتاد �سابقا( 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 )1 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/28 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : ما�سرت كي كمبيوتر �سي�ستم )�س.ذ.م.م( - رقم �لرخ�سة: 554334
 - دي��رة   - �آل مكتوم  مانع  بن  ر��سد  بن  مانع  �ل�سيخ  - ملك   A108 رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   - حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   - بور�سعيد 
د�ئ��رة �لقت�ساد و�ل�سياحة يف  ك��رو م��اك - مبوجب ه��ذ� تعلن   : ��سم �مل�سفي   - 76252  :
�أعاله وبتعيني  دبي باأنه قد مت �لتاأ�سرية �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
�مل�سفي �ملذكور �أعاله للقيام بت�سفية �ل�سركة حماكم دبي. تاريخ �لقر�ر: 2022/09/13 
تاريخ ت�سديق �لقر�ر، 2022/09/13 وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل 
�مل�سفي �ملعني يف �لعنو�ن �لتايل م�سطحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف 
�و�ستني  2104 ملك  �لعنو�ن : مكتب رقم  �لإع��الن.  تاريخ ن�سر هذ�  45 يوما من  خالل 

�نرتنا�سيونال �نف�ستمنت�س �نك - برج خليفة. 
�لهاتف : 4473951 - 4-971 �لفاك�س : 4473961 - 4 - 971

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �ل�سركة : ما�سرت كي كمبيوتر �سي�ستم )�س.ذ.م.م( - رقم �لرخ�سة: 554334
 - دي��رة   - �آل مكتوم  مانع  بن  ر��سد  بن  مانع  �ل�سيخ  - ملك   A108 رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   - حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   - بور�سعيد 
د�ئ��رة �لقت�ساد و�ل�سياحة يف  ك��رو م��اك - مبوجب ه��ذ� تعلن   : ��سم �مل�سفي   - 76252  :
�أعاله وبتعيني  دبي باأنه قد مت �لتاأ�سرية �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
�مل�سفي �ملذكور �أعاله للقيام بت�سفية �ل�سركة حماكم دبي. تاريخ �لقر�ر: 2022/09/13 
تاريخ ت�سديق �لقر�ر، 2022/09/13 وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل 
�مل�سفي �ملعني يف �لعنو�ن �لتايل م�سطحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف 
�و�ستني  2104 ملك  �لعنو�ن : مكتب رقم  �لإع��الن.  تاريخ ن�سر هذ�  45 يوما من  خالل 

�نرتنا�سيونال �نف�ستمنت�س �نك - برج خليفة. 
�لهاتف : 4473951 - 4-971 �لفاك�س : 4473961 - 4 - 971

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مورينو ايفانو نيكويل 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004147/ 

�إىل �ملحكوم عليه : مورينو �يفانو نيكويل
�لعنو�ن : عجمان �لر��سدية 1 رقم مكاين 4536709294  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �رينا �نتونوفا - �جلن�سية رو�سي  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 503424.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - احمد علي حممد �شليم رانا
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003630/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �حمد علي حممد �سليم ر�نا 
�لعنو�ن : عجمان - �لز�هية �ب تاون - فيال رقم 935  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ قي�سر جاويد جاويد �قبال - �جلن�سية باك�ستاين  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 20269.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

جتاري     AJCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001215/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ويبري�ل ديجيتال �سوليو�سن - �س م ح  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ م�سنع �ل�سقر لل�سناعات �لورقية - �س ذ م م  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 71356.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

)جزئي(    مدين   FUCFICIREA2022 /0000911 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعى عليه : كونهومون عبا�س ر�يامار كارفيتيل بي كي كونهومون هندي/ �جلن�سية،

مبارك �سعيد �ل عامر �لكعبي قطري/ �جلن�سية، �سعيد   -1
نعلمكم باأن �ملدعي : �سركة �ستيالر �أو�سن للنقل )ذ.م.م( وميثلها مديرها )�ح�سان حبيب حبيب( 
، لذ� يجب  �أعاله للمطالبة )300،000( درهم  �أقام �لدعوى �ملذكورة  هندي �جلن�سيه - قد 
�أد�رة  مكتب   - �ملدنيه  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �لحت��ادي��ة،  �لفجرية  حمكمة  �أم��ام  �حل�سور  عليكم 
دفاع  لديكم من  ما  لتقدمي   08:30 �ل�ساعة   2022/10/6 �ملو�فق  يوم �خلمي�س  �لدعوى، 
�ستبا�سر  �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة  �أو  وم�ستند�ت، ويف حالة عدم ح�سوركم 

�لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/09/22 

حرر بو��سطة �ملوظف
مركز �سعادة �ملتعاملني

حمكمة الفجرية االإحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002470 يف  الدعوى رقم

�ملدعي عليه : عبد �لغنى خان عارف - جمهول حمل �لإقامة
نعلمكم �أن �ملدعي �سابر حممود حممد �إقبال و�خل�سم �ملتدخل هجوميا / ماليك حممد زمان حممد �سابر

قد �أقاما �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالبان فيها بالتي :
قبول طلب �لتدخل وتعديل قيمة �ملطالبة وحتديث بيانات �لدعوى وحتديد �أقرب جل�سة ممكنة لنظرها

ف�سخ �لعقد و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن باأن يوؤديا مبلغ وقدره 300000 و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9
�إلز�م �ملدعى عليهما باإرجاع �ل�سيكات �لتي �سلمت لهما وتف�سيلها على �لنحو �لتايل :

�سيك بقيمة 150000 درهم بتاريخ 7/1/2019 بالرقم 000231 �سادر من بنك �لإمار�ت �لإ�سالمي
�سيك بقيمة 150000 درهم بتاريخ 31/1/2019 بالرقم 000232 �سادر من بنك �لإمار�ت �لإ�سالمي

لذلك �أنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/10 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية �ملحكمة 
�لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002828 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عبد�هلل علي مربوك بن جذنان  
جمهول حمل �لإقامة

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
 )6 رقم  �لدعوى  - مكتب رقم )مكتب مدير  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
�لن�سر  تاريخ  من  �يام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  �مل�ستند�ت  كافة  بها 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/28 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/150848(
�ملخطر : موؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �حلبتور للعقار�ت �س.ذ.م.م

ميثلها بالتوقيع �ل�سيد : خالد نعيم عبد�للطيف - فل�سطيني �جلن�سية
�ملخطر �ليه : فاير فالكون لنظمة �حلماية فرع دبي

�ملو�سوع
فاأن �ملنذرة تطالب �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار �ملتبقي عليه 
مئة  وث��م��ان  �لفا  )خم�سون  دره��م   50865.75 وه��و  �لي��ج��ار  عقد  �نتهاء  منذ 
وخم�سة و�ستون( وذلك خالل خم�س ع�سر يوم من تاريخ ��ستالم هذ� �لخطار و �ل 
�ست�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بالإخالء وما ي�ستجد 

من بدل �ليجار وحتى �لخالء �لتام و �مل�ساريف و �لر�سوم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 363/2022 نزاع تعيني خربة عقاري
�ملتنازع �سده �لأول/ علي �سعيد �سليمان عبيد �ل�سالمي
�ملتنازع �سدها �لثانية/ �لو�دي �لأخ�سر للعقار�ت ذ.م.م

�ملتنازع �سدها �لثالثة/ �لو�دي �لأخ�سر �أي �ل �م لالإن�ساء�ت لل�سناعة و�لتجارة
 ،19/09/2022 بتاريخ  �أع��اله  �إليها  �مل�سار  �ل��دع��وى  يف  خبري�ً  �نتد�بنا  و�ملت�سمن  �ملحكمة  عد�لة  كتاب  مبوجب 
�ل�سادة/ نو�ل �سامل �سعيد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت  �ملتنازع/ �سلطان حممد بطي علي �لعبدويل بوكالة  و�ملرفوعة من 
باأنه قد مت ندبنا خبري� يف �لدعوى �مل�سار �ليها �أعاله، ونتوجه بدعوتكم لجتماع  �لقانونية �سدكم - نحيطكم علماً 
وفقا   .Zoom Meeting �لتو��سل �لجتماعي  برنامج  �لدعوى وذلك عرب  �أط��ر�ف  ل�سماع وجهة نظر  �خلربة 

للتفا�سيل �ملبينة �أدناه : �ليوم : �لأربعاء �ملو�فق 12/10/2022 - �لوقت : 12.00 ظهر�ً
�لر�بط :

https://us04web.zoom.us/j/79410734871?pwd=mqCSvxlz6BAhITrIVe6Q76bayn8Dbs.1
مكتب   -  042501818 بالرقم/  �لت�سال  نرجو  �لجتماع  على  �ل��دخ��ول  دون  حت��ول  معوقات  �أي  وج��ود  حالة  يف 
�خلبرية : �إمارة دبي، ديرة، بور�سعيد، مركز �لأعمال �لذهبي، مكتب 605 - خلف معر�س ني�سان لل�سيار�ت، رقم مكاين  

3217794330
املهند�شة/ �شيما اأحمد اللنجاوي
حمكم وخبري هند�شة م�شاحة منتدب اأمام املحاكم

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
MOJAU_2022- 0091168 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية   ، كويا  �لدين  حمى  �لدين  �سر�ج  رم�سيله   : �ل�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لهند ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�سيد :  �ر�ساد 
و�لتي  �لزجنبيل(  و  �لثوم  )مطعم  �لرخ�سة  يف  �لهند  �جلن�سية   - تا�سارتودى  كانوكار�ن 
�لتنميه  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )781088( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�لقت�سادية بال�سارقة ، تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر
 2013 ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
MOJAU_2022- 0091577 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : �ندري �جيف، �جلن�سية رو�سيا يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
�ل�سيد : �يفجنى بروكودين - �جلن�سيه  100% و ذلك �ىل  �لبالغه  عن كامل ح�سته 
باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لبناء(  م��و�د  و  �ل�سحيه  ل���الدو�ت  )�ل�سذى  �لرخ�سة  يف  رو�سيا 
�لقت�سادية  �لتنميه  د�ئ��رة  من  �ل�سادرة   )123621( رق��م  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
�أخرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لآخ��ر.  وعمالبن�س �ملادة )14(  ، تعديالت  بال�سارقة 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/17795( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���س  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�إم��ارة ر�أ���س �خليمة - �سارع �لكورني�س - بجانب بنك �لإم��ار�ت دبي  �ملنذر �ليه / د�ليا حممد مقبل حممود - م�سرية �جلن�سية - وعنو�نه 

�لوطني - بناية رقم 1 - �سقة رقم 8 - هاتف رقم 502607659
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )19786.34( درهم

�ليه تخلف  �ملنذر  �ن  ، وحيث  �ليه  �ملنذر  ل�سالح  �دن��اه  بياناتها  �لتايل  �ملركبة  �لخ��ري مبلغ  بق�سد متويل  �ملنذر  �ليه مع  �ملنذر  تعاقد  حيث 
عن �سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )19786.34( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� 
ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعل�ن املركبةن�ع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016احمرميت�س�بي�سي الن�سر 3ال�سارقة21645
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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املال والأعمال

املدير الإقليمي للبنك الدويل ل� »وام«: القت�شاد الإماراتي الأ�شرع يف ا�شتعادة م�شتويات ما قبل اجلائحة
�ملالية �لعامة و�خلارجية بنحو %4.4 و%13.7 من �إجمايل �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل على �لتو�يل خالل �لعام �جلاري وذلك بح�سب تقدير�تنا يف يونيو 
�ملا�سي، و�سن�سدر توقعاتنا �ملحدثة خالل �جتماعاتنا �ل�سنوية منت�سف �سهر 

�أكتوبر �ملقبل«.
و�أ�سار �أبو �سليمان �إىل �أن “ �إك�سبو دبي 2020 “ كان عاماًل رئي�سياً يف تعزيز 
�ل�سعيد  على  رئي�سي  كالعب  قدرتها  �لإم���ار�ت  دول��ة  لتثبت  �لنتعا�س  زخ��م 
�لعاملي بعد �أن جنحت لي�س فقط يف جذب �لزو�ر خالل �حلدث �لعاملي و�إمنا 
جذب �ملزيد من �ل�ستثمار�ت، وحتقيق نتائج �قت�سادية يف خمتلف �لقطاعات 

و�لتي �سملت �لعقار�ت و�ل�سياحة و�ل�سيافة و�خلدمات �للوج�ستية.
و�أك��د �أن دول��ة �لإم���ار�ت تعترب �أح��د �أك��رث �ل��دول ن�سجاً يف جم��ال �خلدمات 
بح�سب  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لإن��رتن��ت  عرب  �لعامة 
تقرير �لن�سج �لرقمي �حلكومي »GovTech« �ل�سادر عن �لبنك �لدويل 

و�لتطوير،  بالتنمية  �ملتعلقة  �لق�سايا  وخمتلف  �ملطبقة،  �ل�سيا�سات  ح��ول 
مو�سحاً �أنه من �ملتوقع �أن ت�سبح حكومة دبي خالية متاماً من �لأور�ق، مما 
يوؤدي �إىل �لتخل�س من �أكرث من مليار قطعة من �لورق ت�ستخدم يف �ملعامالت 
�لتعاون �خلليجي  ل��دول جمل�س  �لإقليمي  �ملدير  وتوقع  ع��ام.  �حلكومية كل 
لدى �لبنك �لدويل، �أن تنمو �قت�ساد�ت دول جمل�س �لتعاون �خلليجي بن�سبة 
%5.9 خالل عام 2022، على �أن ت�سل ن�سبة �لنمو �إىل %3.7 و3.3% 
يف عامي 2023 و2024 على �لتو�يل. و�أو�سح �أنه من �ملتوقع تعديل هذه 
�لتوقعات بالزيادة يف �سهر �أكتوبر �لقادم بناء على �لتطور�ت �خلا�سة بزيادة 
�أن  �أبو �سليمان  �أوبك وحلفائها. وقدر  ح�س�س �لإنتاج وفقا لقر�ر�ت منظمة 
ت�ستمر �لقطاعات غري �لنفطية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �لتو�سع 
و�لنمو باأكرث من %3 على �ملدى �ملتو�سط مع تطعيم معظم �سكان تلك �لدول 

بالكامل، �إىل جانب تر�جع �ل�سغوط ذ�ت �ل�سلة بجائحة “كوفيد – 19«.

•• اأبوظبي-وام:

قال ع�سام �أبو �سليمان، �ملدير �لإقليمي لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي لدى 
�لبنك �لدويل، �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عززت مكانتها كاأحد �أ�سرع 
منطقة  �لقت�ساد�ت يف ��ستعادة م�ستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19-” يف 
وكالة  ح��و�ر مع  – يف  �سليمان  �أب��و  و�أ���س��اف  �لتعاون �خلليجي.  دول جمل�س 
“و�م” – �أن دولة �لإم��ار�ت قادت دول �لعامل بف�سل برنامج  �أنباء �لإم��ار�ت 
�لنقدية  �حلو�فز  حزم  �إىل  بالإ�سافة  �ملا�سي،  �لعام  خالل  �لناجح  �لتطعيم 
�إىل  �ل��ع��ودة  ت�سريع  يف  �ساهمت  �لعو�مل  ه��ذه  جميع  �أن  �إىل  م�سري�ً  و�ملالية، 
�لقت�ساد  منو  �إىل  ت�سري  �لتوقعات  “ �إن  وق��ال  �جلائحة.  قبل  ما  م�ستويات 
�لإمار�تي بن�سبة %4.7 يف 2022، على �أن ي�سل �لنمو فيما بعد �إىل حدود 
�لأر�سدة  يف  فائ�ساً  �لدولة  حتقق  �أن  �ملتوقع  من  فيما  �ملتو�سط،  يف   3.5%

دعم  ت�سمل  رئي�سة،  حم��اور   4 �إىل  ت�سنيفه  يف  ي�ستند  و�ل��ذي   ،2021 لعام 
وتعميم  �ل��ع��ام��ة،  �خل��دم��ات  تقدمي  وتعزيز  �لأ�سا�سية،  �حلكومية  �لأن��ظ��م��ة 

م�ساركة �ملو�طنني، وتعزيز �أدو�ت متكني �لتكنولوجيا �حلكومية.
�إجمايل  31 موؤ�سر� من  �أعلى �لدرجات يف  �إىل ح�سول �لإم��ار�ت على  ولفت 
�لتقرير،  �ل��دول يف  �أف�سل  و�ح��دة من  لت�سبح  �لدولة  �أه��ل  موؤ�سر� مما   48
م�سري�ً �إىل �أن موقع “�لإمار�ت �لرقمية” يوفر معلومات حول ��سرت�تيجيات 
�لر�بعة،  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  ��سرت�تيجية  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��رق��م��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة 

و��سرت�تيجية �لذكاء �ل�سطناعي، و�ل�سرت�تيجية �لوطنية لالبتكار.
�حلكومي  �لن�سوج  من���وذج  ت�ستخدم  �لإم����ار�ت  دول���ة  حكومة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
دولة  وتن�سر  �خل��ا���س،  �لرقمي  ن�سوجها  لتقييم  م��وح��د  كمرجع  �ل��رق��م��ي، 
�أد�ء م�ساركة مو�طنيها، ولديها موقع �إلكرتوين خم�س�س،  �لإمار�ت كذلك، 
�آر�ئهم ب�سهولة، وتقدمي �ملالحظات ب�سفافية،  ي�سمح للجمهور بالتعبري عن 

الإعالن عن انعقاد �شوق ال�شفر العربي 2023 حتت �شعار »العمل نحو الو�شول اإىل �شايف انبعاثات �شفرية«

خالد بن حممد بن زايد يزور مقر �شركة النفط اليابانية اإنبك�س 
•• طوكيو - الفجر: 

حممد  بن  خالد  �ل�سيخ  �سمو  ز�ر 
�ملجل�س  نهيان، ع�سو  �آل  ز�يد  بن 
رئي�س  �أبوظبي،  لإمارة  �لتنفيذي 
�أم�س،  �لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب 
�لنفط  ل�����س��رك��ة  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل��ق��ر 
�لعا�سمة  يف  “�إنبك�س”  �ليابانية 

طوكيو.
ر�ف���ق ���س��م��وه خ���الل ت��روؤ���س��ه وفد 
�لدولة �إىل �ليابان كل من معايل 
�لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر، 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وزي����ر 
�مل���ت���ق���دم���ة، م���ب���ع���وث �لإم����������ار�ت 
�خلا�س �إىل دولة �ليابان، �لع�سو 
�لتنفيذي  و�ل���رئ���ي�������س  �مل���ن���ت���دب 

�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  ل�سركة 
�أحمد  �سهاب  و�سعادة  “�أدنوك”، 
�ل���ف���ه���ي���م، ���س��ف��ري �ل�����دول�����ة لدى 
�مل�سوؤولني  م���ن  وع�����دد  �ل���ي���اب���ان، 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  م���ن 

�لدويل.
و�لوفد  �سموه،  ��ستقبال  يف  وك��ان 
كيتامور�،  تو�سياكي  ل��ه،  �مل��ر�ف��ق 
“�إنبك�س”  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
وع���������دد م�����ن ك�����ب�����ار �مل���������س����وؤول����ني 
�ل�����س��رك��ة، حيث  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 
��ستمع �سموه ل�سرح مف�سل حول 
�لقائمة  �ل�سر�كات �ل�سرت�تيجية 
برتول  و���س��رك��ة  “�إنبك�س”  ب���ني 
“�أدنوك”  �ل���وط���ن���ي���ة  �أب���وظ���ب���ي 
يف  �مل�ستقبلية  �ل��ت��ع��اون  وف���ر����س 

 .1973 ع�����ام  م���ن���ذ  �ل���ي���اب���ان���ي���ة 
وخالل �ل�سنو�ت �لأخرية �ملا�سية، 
�حل�سول  يف  “�إنبك�س”  جن��ح��ت 
�لمتياز  �تفاقيات  م��ن  ع��دد  على 
�أبوظبي،  يف  و�ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ربي���ة 
و�لتي تعد جزء�ً من ��سرت�تيجية 
“�أدنوك” �ملتكاملة 2030 للنمو 
كذلك  “�إنبك�س”  وكانت  �لذكي. 
�سريكاً موؤ�س�ساً يف بور�سة �أبوظبي 
�لآجلة،  للعقود  �إنرتكونتيننتال 
مار�س  يف  �إط���الق���ه���ا  مت  و�ل����ت����ي 
�أي�ساً  �ل�����س��رك��ة  وت��ع��م��ل   .2021
در��سة  �تفاقية  يف  “�أدنوك”  م��ع 
�لإمكانات  ل�ستك�ساف  م�سرتكة 
�لزرقاء  �لأمونيا  �لتجارية لإنتاج 

يف دولة �لإمار�ت.

جمال �لطاقة. و�أكد �سموه خالل 
�لر�سيدة  �لقيادة  حر�س  �ل��زي��ارة 
تر�سيخ  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف 
�لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
و��ستك�ساف �ملزيد من فر�س تعزيز 
�ليابان  م��ع  و�ل�����س��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل�����س��دي��ق��ة 
ب�سر�كات  م�������س���ي���د�ً  �حل����ي����وي����ة، 
مع  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  “�إنبك�س” 
�ملهمة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا  “�أدنوك” 
�لنفط  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف 

و�لغاز يف دولة �لإمار�ت.
لتوريد  مهماً  وباعتبارها م�سدر�ً 
�ملدى  ع��ل��ى  �ل��ي��اب��ان  �إىل  �ل��ط��اق��ة 
�لطويل، �أقامت “�أدنوك” �سر�كة 
��سرت�تيجية مع �سركة “�إنبك�س” 

•• دبي-الفجر: 

�أعلن معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي، 
�ل�سفر  �ل��ر�ئ��د يف جم���ال  �حل���دث 
�ل�سياحة  مل���ح���رتيف  و�ل�������س���ي���اح���ة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة يف جميع 
ن�سخة  �أن  �لأو���س��ط  �ل�سرق  �أن��ح��اء 
�ستقام  �حل���دث  م��ن   2023 ع���ام 
حتت �سعار “�لعمل نحو �لو�سول 
�سفرية”  �ن��ب��ع��اث��ات  ����س���ايف  �إىل 
�ملمتدة  �ل��ف��رتة  يف  �سينعقد  �ل��ذي 
دبي  مايو يف مركز   4 �إىل   1 م��ن 

�لتجاري �لعاملي.
�جلهة  �إكزب�سينز،  ري��د  �ستحتفل 
�ل�سفر  ����س���وق  مل���ع���ر����س  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لعربي بحدثها �ل�سنوي �لثالثني 
م��ن خ���الل �ل��ك�����س��ف ع��ن مو�سوع 
�ملخ�س�س  �ل���رئ���ي�������س���ي  �حل�������دث 
ل��ال���س��ت��د�م��ة ل��ي�����س ف��ق��ط جلعل 
�أكرث  �ملعر�س  من   2023 ن�سخة 
��ستد�مة فح�سب، ولكن لالإعالن 
�مل�����دى  ط����وي����ل  ه�����دًف�����ا   30 ع�����ن 
ن��ح��و �سايف  �ل���و����س���ول  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�نبعاثات �سفرية.
د�نييل  ق���ال���ت  �مل��ن��ا���س��ب��ة  وب����ه����ذه 
ك��ورت��ي�����س، م��دي��رة م��ع��ر���س �سوق 
�ل�سفر �لعربي يف �ل�سرق �لأو�سط: 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  �أر�دت  م���ا  �إذ�   “
ب�����س��ك��ل خا�س  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل�سرق  ومنطقة 
على  �لأو��������س�������ط 
ن������ط������اق �أو�������س������ع 
حت������ق������ي������ق  يف 
ط����م����وح����ات����ه����م����ا 
نحو  ب��ال��و���س��ول 
�نبعاثات  ���س��ايف 
�سفرية، ف�ستلعب 
�ل�سفر  ���س��ن��اع��ة 
دوًر�  و�ل�����س��ي��اح��ة 
بالنظر  ح���ي���وًي���ا 
ح�ستها  �إىل 
�ل�����ن�����������س�����اط  يف 
�لق������ت�������������س������ادي 
�لإق��������ل��������ي��������م��������ي 

وبالطبع �إمكانات منوها«.
و�أ����س���اف���ت ك��ورت��ي�����س ق��ائ��ل��ة: من 
�لفنادق  ت����ب����د�أ  �أن  �ل���������س����روري 
و�ملنتجعات  �ل���ط���ري�ن  و����س���رك���ات 
�ل�سركات  وج���م���ي���ع  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
��سرت�تيجيات  ب��و���س��ع  �مل��رت��ب��ط��ة 
�ل�ستد�مة �خلا�سة بها تز�مناً مع 
�ن��ع��ق��اد م��وؤمت��ر �لأط����ر�ف للمناخ 
هذ�  �ل�سيخ  ���س��رم  يف   )27 )ك���وب 
�ل��ع��ام وم��وؤمت��ر �لأط����ر�ف للمناخ 
���س��ي��ن��ع��ق��د يف  �ل�����ذي   )28 )ك�����وب 
دبي يف عام 2023، حيث �سيوفر 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ����س���وق  م���ع���ر����س 
لالعبني  مثالية  من�سة   2023

ق�����ال�����و� ب���اأن���ه���م 
�ل�سفر  يريدون 
ب���������س����ك����ل �أك�������رث 
�������س�����ت�����د�م�����ة يف 
و�أكرث  �مل�ستقبل 
من   %80 م����ن 
�مل�����������س�����اف�����ري�����ن 
ي������خ������ط������ط������ون 
لإع�����������������ط�����������������اء 
�لأول���������������وي���������������ة 
ل��ال���س��ت��د�م��ة يف 
رح������الت������ه������م يف 

�لعام �ملقبل.
تو�سلت  وق������د 
�آخ������ر �لأب����ح����اث 
�سكيف  ���س��رك��ت��ي  �أج���رت���ه���ا  �ل���ت���ي 
 3500 م��ن  �أك����رث  �أن  وم��اك��ن��زي 
يف  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  موؤ�س�سة 
جميع �ل�سناعات قد حددت �أهد�ًفا 
خلف�س �لنبعاثات �لكربونية، مبا 
يف ذلك �سركات �لطري�ن و�لفنادق 
�لذين يقدمون  و�أولئك  و�ملطاعم 
و�ل�سياحة، ومن  �لرتفيه  خدمات 
�ل�����س��ف��ر �جلوي  �أن مي��ث��ل  �مل��ت��وق��ع 
27% من  �إىل   12 وح��ده ما بني 
�لعامل  يف  �لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات 
بحلول عام 2050، كما قال %40 
من �مل�سافرين على م�ستوى �لعامل 
باأنهم م�ستعدين لدفع ما ل يقل 

خرب�ء  م��ع  للتفاعل  �ل�سناعة  يف 
ملو�جهة  و�أق���ر�ن���ه���م  �ل����س���ت���د�م���ة 
حت���دي���ات �ل��و���س��ول ن��ح��و حتقيق 
����س���ايف �ن��ب��ع��اث��ات ���س��ف��ري��ة، ومن 
�ل�سفر  ن�ساط  يرتفع  �أن  �مل��ت��وق��ع 
بن�سبة 85% من عام 2016 �إىل 

عام 2030«.
ميثل قطاع �ل�سفر و�ل�سياحة وفًقا 
�لعاملي  و�ل�سياحة  �ل�سفر  ملجل�س 
�نبعاثات  م��ن   % و11   8 ب��ني  م��ا 
و42 % من  �ل��ع��امل  �ل��ك��رب��ون يف 
�سركات �ل�سفر و�ل�سياحة �لتي مت 
�أهد�ف  عن  �أعلنت  حالًيا  حتليلها 
�مل�سافرين  م��ن   % و61  مناخية 

عن 2% �أكرث مقابل �حل�سول على 
للكربون.  حمايدة  ط��ري�ن  تذ�كر 
�ل�سفر  ����س���وق  م���ع���ر����س  ���س��ي��ق��دم 
�لعربي 2023 ملتخ�س�سي جتارة 
م�ستقبلية  روؤي��ة  �لعامليني،  �ل�سفر 
�ل�سفر  ���س��ن��اع��ة  ظ���ه���ور  ل��ك��ي��ف��ي��ة 
�لقادمة  �ل�����س��ن��و�ت  يف  و�ل�����س��ي��اح��ة 
ووجهات  �آر�ء  م�ساركة  خ��الل  من 
نظر نخبة من �خلرب�ء من جميع 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل وخ��ل��ق ف��ر���س عمل 
ك��ب��رية ع��ل��ى م����د�ر �حل����دث �لذي 
تطوير  �أيام.�سيتم  لأربعة  ي�ستمر 
ب���رن���ام���ج م���وؤمت���ر م��ع��ر���س �سوق 
ا  خ�سي�سً  2023 �لعربي  �ل�سفر 
عرب  �ل���س��ت��د�م��ة  ق�سايا  مل��ع��اجل��ة 
�سناعة �ل�سفر و�ل�سياحة بح�سور 
�سخ�سيات قيادية متثل جمموعة 
�ل���ق���ط���اع���ات مثل:  م��ت��ن��وع��ة م���ن 
�ل�سفر  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���وج���ه���ات 
و�لرحالت  �جل���وي���ة  و�خل���ط���وط 
�ل���ب���ح���ري���ة و�ل�������س���ي���اف���ة وت���اأج���ري 
��ستقطب  و�ل���ف���ن���ادق.  �ل�����س��ي��ار�ت 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ����س���وق  م���ع���ر����س 
2022 �أكرث من 24،000 ز�ئر 
 31،000 م��ن  �أك���رث  و��ست�ساف 
م�سارك مبا يف ذلك 1600 جهة 
 10 151 دول��ة عرب  عار�سة من 
�لتجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  ق���اع���ات 

�لعاملي.

لتعزيز التعاون امل�سرتك بني الطرفني
�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوقع 
مذك�رة تفاه��م مع بور�ش�ة م�ش�قط 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقع �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �م�س مذكرة تفاهم 
مع بور�سة م�سقط تهدف �إىل بناء �أ�س�س �سر�كة وثيقة 
ل��ت��ب��ادل �ل����روؤى و�خل����رب�ت ب��ني �ل��ط��رف��ني يف خمتلف 
�مل�سرتكة،  �مل�سالح  تخدم  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �ملجالت 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  زي���ارة  هام�س  على  ذل��ك  وج��اء 
�لدولة، حفظه �هلل،  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�إىل �سلطنة ُعمان. وياأتي توقيع مذكرة �لتفاهم �سمن 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية بدعم جهود دولة  �لتز�م �سوق 
�أهد�ف  �إىل حتقيق  �لر�مية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
يف  و�لزده����ار  �لنمو  عجلة  ودف��ع  �لقت�سادي  �لتنويع 
�لر�سيدة  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً  �ل��دول��ة، 

وتطلعاتها �مل�ستمرة نحو �آفاق �لنمو و�لو�عدة. 
�لتعاون  تعزيز عالقات  على  �لتفاهم  و�ستعمل مذكرة 
�لثنائي يف �ملجالت �ملتعلقة بتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات 
دخول  وت�سهيل  و�ل��ت��دري��ب،  �ل�ست�سارية،  و�خل��دم��ات 
وتعزيز  �لأن��ظ��م��ة،  وتطوير   ،“ �لو�سطاء   “ �لع�����س��اء 
فاعلة بني  �ت�سال  قناة  توفري  �إىل  بالإ�سافة  �لتكامل، 
�لطبيعة  ذ�ت  �مل�سائل  يف  �ملعلومات  وت��ب��ادل  �لطرفني 
تطوير  جم��الت  ح��ول  و�لتباحث  و�لفنية،  �لقانونية 
وحوكمة  و�لجتماعية  �لبيئية  و�حلوكمة  �ل�ستد�مة 

�ل�سركات بني �لطرفني.
�لع�سو  �ل��ظ��اه��ري،  ق���ال �سعيد ح��م��د  يف ه���ذ� �لإط�����ار، 
لالأور�ق  �أبوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
�إمارة  �لتز�م  يعك�س  “ن�سهد �ليوم حدثاً مميز�ً  �ملالية: 

�لإقليمية،  �ل��ت��ب��ادل  لعمليات  �سبكة  باإن�ساء  �أب��وظ��ب��ي 
�ملنطقة  دول  م���ع  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل���ع���الق���ات  وت��ط��وي��ر 
�لزدهار  وحتقيق  �ل�سوق  يف  �ل�سيولة  تعزيز  ل�سمان 
�مل����ايل ع��ل��ى �مل����دى �ل��ط��وي��ل. ت��ه��دف م��ذك��رة �لتفاهم 
تنمية  �إىل  ب��ور���س��ة م�سقط  م��ع  �مل��وق��ع��ة  و�لت��ف��اق��ي��ات 
و�إر�ساء  �لبلدين  ب��ني  �مل�سرتكة  �ل�ستثمارية  �لبيئة 
تطبيق  ي��دع��م  مب��ا  فيهما  �لق��ت�����س��ادي  �لنمو  م�سرية 
�أعلى �ملعايري و�ملمار�سات �لتنظيمية يف �أ�سو�ق �جلانبني 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ج��ه��ود  م��ع  ويتما�سى 
لتعزيز �لعمل �مل�سرتك يف جمال تكامل �لأ�سو�ق �ملالية. 
�سنو��سل جهودنا يف تر�سيخ وبناء عالقات عمل وثيقة 
�أبرز  م��ع  �مل�سرتك  و�ل��ت��ع��اون  للتقارب  جم��الت  وخلق 

�ملر�كز �ملالية يف �ملنطقة و�لعامل«.
م���ن ج��ه��ت��ه،  ق���ال ه��ي��ث��م ب���ن ���س��امل �ل�����س��امل��ي �لرئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ور���س��ة م�����س��ق��ط ورئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة 
�سركة م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع : �أن هذه �لتفاقيات 
بني  �لتعاون  م�ستويات  من  �ستعزز  �لتفاهم  ومذكر�ت 
�يجابية  �نعكا�سات  لها  تكون  �أن  �ملوؤمل  ومن  �ل�سوقني 
على تقوية �أو��سر �لعالقات بني جميع مكونات قطاع 
�أن هذ�  على  موؤكد�ً  �ل�سقيقني،  �لبلدين  �مل��ال يف  ر�أ���س 
من  �ل��ع��دي��د  خللق  �مل��ج��ال  فتح  على  �سيعمل  �ل��ت��ع��اون 
�لفر�س �ل�ستثمارية جلميع �مل�ستثمرين ودعم �لتنمية 
�أبوظبي  ���س��وق  �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل���س��ت��ف��ادة م���ن خ���ربة 
لالور�ق �ملالية وتعزيز �لعالقات �لأخوية بني �لبلدين، 
بني  و�ملتميزة  �لنوعية  �ل��ع��الق��ات  ت�ستمر  �أن  متمنيا 

�سوقي �لبلدين.

مكا�شب �شوق اأبوظبي تتجاوز 9.5 مليار درهم يف منت�شف الأ�شبوع
•• اأبوظبي- وام:

9.5 مليار درهم يف ختام تعامالت �م�س مدعوماً مبكا�سب بع�س �لأ�سهم  �ملالية ما يربو على  ل��الأور�ق  �أبوظبي  ربح �سوق 
�لقيادية يف قطاعات �ملالية و�لعقار و�لطاقة، فيما �أغلق �سوق دبي عند م�ستوى 3343.27 نقطة.

وو�سل ر�أ�س �ملال �ل�سوقي لالأ�سهم �ملدرجة يف �ل�سوقني �إىل 2.774 تريليون درهم موزعة بو�قع 2.216 تريليون درهم 
لالأ�سهم �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و558.5 مليار درهم لالأ�سهم �ملدرجة يف �سوق دبي �ملايل.

و�أغلق موؤ�سر �سوق �أبوظبي “فادك�س 15” مرتفعاً بن�سبة %0.45 عند م�ستوي 9739.91 نقطة، فيما ز�د موؤ�سر فوت�سي 
 2.1% بن�سبة  �لطاقة  قطاع  موؤ�سر  �رتفاع  مع  نقطة،   9776.45 �إيل   0.44% بن�سبة  “فادجي”  �لعام  �أبوظبي  �سوق 

و�لعقار %1.9 و�ملايل بن�سبة %0.73 و�ل�سناعة 0.5%.
و��ستقطبت �لأ�سهم �ملحلية �سيولة باأكرث من 1.55 مليار درهم موزعة بو�قع 1.29 مليار درهم يف �سوق �أبوظبي و260.5 
مليون درهم يف �سوق دبي، وجرى �لتد�ول على نحو 307.3 مليون �سهم عرب تنفيذ ما يربو على 18.4 �ألف �سفقة. عزز 
�سعود �سوق �أبوظبي �رتفاع �أ�سهم “�أبوظبي �لتجاري” بن�سبة %3.69 و”�أبوظبي �لأول” %2.39 و”طاقة” 2.12% 
و”�لد�ر” %2.11 و”�ألفا ظبي” %0.87 و”�لياه �سات” %0.36، كما �سعد �سهم “�أدنوك للتوزيع” باأكرث من 4.5% 
مع �إعالن �ل�سركة �ليوم �ملو�فقة على دفع �أرباح مرحلية للم�ساهمني عن �لن�سف �لأول من �لعام 2022 بقيمة 1.285 
مليار درهم �أو ما يعادل 10.285 فل�س لل�سهم �لو�حد. وت�سدر “�لعاملية �لقاب�سة” �لن�ساط م�ستقطباً �سيولة باأكرث من 

286 مليون درهم، تاله “�لفا ظبي” جاذباً نحو 108.5 مليون درهم، ثم “طاقة” ب�سيولة جتاوزت 98 مليون درهم.

)حديد الإمارات اأركان( تعر�س منتجاتها 
يف معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�شية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت جمموعة حديد �لإمار�ت �أركان، �أكرب �سركة وطنية ُمدرجة عاملة 
و�لت�سييد، عن م�ساركتها  �لبناء  و�ل�سلب ومو�د  يف قطاع ت�سنيع �حلديد 
للطاقة  ودب��ي  “ويتيك�س”  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا  معر�س  يف 
�سبتمرب   29 27 �ىل  �لفرتة من  �سُيقام خالل  �ل��ذي   ،2022 �ل�سم�سية 
2022 يف دبي. وتهدف �ملجموعة من خالل م�ساركتها يف هذه �لفعالية 
�إىل ت�سليط �ل�سوء  �لكربى، �لتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي “ديو�”، 
��ستخد�م  جم��ال  يف  �ملبتكرة  �لتكنولوجية  حلولها  ت��ط��ور�ت  �أح���دث  على 
�ل�سحي،  �ل�سرف  �أنابيب  مياه  ذلك  �لتطبيقات، مبا يف  �ستى  �لأنابيب يف 
ومياه �ل�سرب، و�لطاقة �لكهرومائية، و�أنظمة �لأنابيب �ل�سناعية، و�لري 
وغري  و�ل�سباكة،  و�لكهربائية  �مليكانيكية  و�لأنظمة  �ل�سحي،  و�ل�سرف 
�لرميثي،  �سعيد غمر�ن  �ملهند�س  وق��ال  �لأخ��رى.  �ل�ستخد�مات  ذلك من 
“نتطلع �إىل �مل�ساركة  �أركان:  �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة حديد �لإم��ار�ت 
يف معر�س ’ويتيك�س’ ودبي للطاقة �ل�سم�سية 2022 لنناق�س مع زمالئنا 
�ملرتبطة  �ملتنامية  �لتحتية متطلباتهم  و�لبنية  و�لت�سييد  �لبناء  يف قطاع 
با�ستخد�مات �لأنابيب ..وتاأتي م�ساركتنا يف هذ� �حلدث �ملميز �نطالقاً من 
��ستيفائها  ي�سمن  مبا  وخدماتنا،  منتجاتنا  حت�سني  على  �لد�ئم  حر�سنا 

�ملتطلبات �خلا�سة لعمالئنا. 

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1939/2021/208 تنفيذ مدين  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 990/2021 مدين جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)501647.81 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: حممد عبد�لرحيم �سعيد �ملري  
عنو�نه : �إمارة دبي - �لطو�ر 3 �سارع 11 منزل رقم 14 متحرك 0506442022 رقم مكاين 3865094041 

  marri1515@gmail.com : لربيد �للكرتوين�
�ملطلوب �إعالنه : �سلطان �حمد علي حممد �ملري  

رقم  م��ك��اين   0505060650 رق��م  ه��ات��ف   139 فيال  دب��ي  �سرطة  م�ساكن  �ملطينة  ع��ود   - دب��ي  �إم����ارة   : ع��ن��و�ن��ه 
 redhalaw@eim.ae  -  0505060650  : �للكرتوين  �لربيد   4388495340

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سدهم : �سلطان �حمد علي حممد �ملري - علي �حمد علي حممد �ملري - علياء �حمد علي 
حممد �ملري - هبة �حمد على حممد �ملري  - �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/10/12 �ل�ساعة 05:00:00م 
�أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  ويف �لي��ام �لثالث 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى 
%20 من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 
�لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل 
هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�أو�ساف �ملمتلكات : ح�سة يف �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لطو�ر �لثالثة - رقم �لر�س 379 - رقم �لبلدية 
 2099998 812.9 مرت مربع - �لتقييم :  419-228 - م�ساحة �حل�سة حمل �لبيع �لعائد للمنفذ �سدهم   :
درهم - مالك �حل�س�س - علياء �حمد علي �ملري - علي �حمد علي حممد �ملري - �سلطان �حمد علي حممد �ملري 

- هبه �حمد علي حممد �ملري 
مالحظات :-1 يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70533

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  250/2021/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
مو�سوع �لدعوى : يلتم�س �لطالب من هيئة �ملحكمة �ملوقرة �لتكرم باإ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور 
 2 �ل�سييف  مببنى   18 رقم  بالطابق  �أعاله بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم 1806 
باإمارة  �لثنية �خلام�سة  رقم 1 �لبالغ م�ساحته 1،966.03 قدم مربع و�ملو�قف 1 على قطعة �لر�س رقم 915 مبنطقة 
دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �سدها وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب 
�سدها �ملقدره مببلغ 2،360،547.00 درهم )فقط مليونان وثالثمائة و�ستني �لف وخم�سمائة و�سبعة و�ربعني درهم 
لغري( من ح�سيلة �لبيع طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 

ل�سنة 2008 بامارة دبي.
طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �لتجاري �س . م . ع - عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-ديرة - دبي

وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي
�ملطلوب �إعالنه : �سريين حممد مرو�ن زعفرجني

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي - 0500000000
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/10/12 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�سة 
كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : وحدة عقارية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم 
�لر�س 915 - رقم �لبلدية : 393 - 6248 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �ل�سيف 2 - رقم �لعقار : 1806 - �مل�ساحة 

: 182.65 مرت مربع - �لتقييم : 1،726،594.55 درهم
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  115/2022/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�سوع �لدعوى : �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز �لتنفيذي على 
و�ملو�قف  مربع  ق��دم   1،557.97 م�ساحته  �لبالغ   3 رق��م   2 �ك�س  �تي�سا  مببنى   27 رق��م  بالطابق   2702 رق��م  �لعقار 
p3-3171 على قطعة �لر�س رقم 107 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�لعائد للمطلوب �سده 
وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدره مببلغ 1،951،584.61 درهم )فقط 
مليون وت�سعمائة وو�حد وخم�سني �لف وخم�سمائة و�ربعة وثمانني درهم وو�حد و�ستني فل�سا لغري( من ح�سيلة �لبيع 
 طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي.

طالب �لتنفيذ : �ستاندر ت�سارترد بنك )فرع دبي(
عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بور�سعيد - ديره - دبي-مبنى بناية �مل�سعود - �سقة مكتب رقم 802

وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي
�ملطلوب �إعالنه : ل�سزلو فار�جو  - عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى مبنى �تي�سا �ك�س 2- �سقة �لعقار رقم 

0@0  -  0504422033  - دبى  مر�سى  منطقة   -  2702
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/10/12 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�سة 
كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : مر�سى  �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
دبي - رقم �لر�س 107 - رقم �ملبنى : 3 - ��سم �ملبنى : �تي�سا �ك�س 2 - رقم �لعقار : 2702 - �مل�ساحة : 144.74 مرت 

مربع - �لتقييم : 2309007.28 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021



اخلميس   29  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13659  
Thursday    29    September    2022   -  Issue No   13659

القت�شاد تعقد ور�شة للتوعية بنظام مدريد للت�شجيل الدويل للعالمات التجارية يف الإمارات

•• جاكرتا -وام:

�أكد معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير 
�أن دول���ة �لإم�����ار�ت، بف�سل  �لق��ت�����س��اد، 
�لر�سيدة،  ق��ي��ادت��ه��ا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
وتعزيز  �لبناء  �ل��ت��ع��اون  على  حري�سة 
�ل�سياحية  �مل�����ج�����الت  يف  �ل����ع����الق����ات 
ي�سهم يف  �لعامل، مبا  دول  �ملتنوعة مع 
خ��ل��ق ف��ر���س ج��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة حتفز 
�لقت�سادي  و�لزده���������ار  �ل��ن��م��و  ع��ل��ى 
جاذبية  على  و�حل��ف��اظ  و�لج��ت��م��اع��ي، 
�إحدى  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��ال��دول��ة  �ل�سياحة 
على  �لر�ئدة  �ل�سياحية  �لوجهات  �أه��م 
�لعاملية.  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل�����س��ف��ر  خ��ري��ط��ة 
حمور�ً  متثل  �ل�سياحة  �أن  �إىل  م�سري�ً 
دولة  روؤي����ة  يف  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��اً  رئي�سياً 
�مل�ستقبلية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ن��ح��و  �لإم��������ار�ت 
ع��دد من  ذل��ك خ��الل  �مل�ستد�مة. ج��اء 
معاليه  عقدها  �لتي  �لثنائية  �للقاء�ت 
مع وزر�ء وم�سوؤولني عن قطاع �ل�سياحة 
يف عدد من �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة 

يف ظ�����ل ح����ال����ة �ل����ت����ع����ايف �ل�����ذي 
�جلائحة.  م��ن  �ل��ع��امل  ي�سهدها 
و�أكد �لطرفان على �أهمية �مل�سي 
م���ا مت حتقيقه  مل��و����س��ل��ة  ق���دم���اً 
من خطو�ت يف جم��الت �لتعاون 
تعد  �أملانيا  و�أن  خا�سة  �ل�سياحي، 
�سياحية لدولة  �أ���س��و�ق  �أك��رب  من 
�لإم���ار�ت، ويوجد �أك��رث من 60 
رحلة �أ�سبوعية بني �لبلدين، وبلغ 
�إجمايل عدد �لزو�ر �لأملان للدولة 
عام  يف  ز�ئ������ر  �أل������ف   350 ن���ح���و 
2020، و165 �ألف ز�ئر خالل 
�لعام �حلايل.  �لن�سف �لأول من 
�إىل ذل���ك، ع��ق��د م��ع��ايل ع��ب��د �هلل 
مع معايل  ثنائياً  لقاًء  بن ط��وق، 
�لأمني  بولوليكا�سفيلي،  زور�ب 

حيث  �لعاملية،  �ل�سياحة  ملنظمة  �ل��ع��ام 
مت �لطالع على و�قع �مل�سهد �ل�سياحي 
�مل�ستجد�ت على  �آخر  �لدويل ومناق�سة 
�ملبذولة  �ل�سعيد يف �سوء �جلهود  هذ� 
لت�سريع وترية تعايف �لقطاع �ل�سياحي، 

�لتاأكيد  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ج���رى  ك��م��ا 
�مل�ستد�مة  �ل�سر�كة  تعزيز  �أهمية  على 
�ل�سياحة  �لإم���ار�ت ومنظمة  دول��ة  بني 
�لقطاع  دع���م  �آل��ي��ات  لتطوير  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�سياحي على م�ستوى �ملنطقة وت�سريع 

وترية منوه.

�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ���س��م��ل��ت 
�إ�سبانيا  ومم��ل��ك��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
وجمهورية  �إن��دون��ي�����س��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة 
�أمل��ان��ي��ا �لحت���ادي���ة، وذل���ك ع��ل��ى هام�س 
�ج��ت��م��اع��ات جم��م��وع��ة �ل��ع�����س��ري��ن لعام 
 . �إندوني�سيا  ت�ست�سيفها  �لتي   2022
ويف هذ� �لإطار، عقد معايل عبد�هلل بن 
طوق، �جتماعاً ثنائياً مع معايل �أحمد 
�ل�سياحة  وزي����ر  �خل��ط��ي��ب،  ع��ق��ي��ل  ب���ن 
�لفر�س  ع��ل��ى  ل���الط���الع  �ل�������س���ع���ودي، 
�ل�سعودية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�ملتنوعة،  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل���ق���ط���اع���ات  يف 
ومناق�سة تعزيز �لتعاون �ل�سياحي بني 
دول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، مبا 
ي�سمن دفع عجلة �لقطاع �ل�سياحي يف 
و�أو�سع، ومبا  �أرح��ب  �آف��اق  �إىل  �لبلدين 
�مل�ستد�مة  �ل�سياحية  �لتنمية  يعزز من 
بن  م��ع��ايل  وق����ال  �خل��ل��ي��ج.  يف منطقة 
�لإم����ار�ت����ي����ة  �ل���ع���الق���ات  “ �إن  ط������وق، 
ع���ال من  تتميز مب�����س��ت��وى  �ل�����س��ع��ودي��ة 
ومبا  �مل�ستويات  خمتلف  على  �لتكامل 

وعاملياً  و�إق���ل���ي���م���ي���اً  حم��ل��ي��اً  ل��ل��ب��ل��دي��ن 
�إىل  �إ���س��اف��ة  م��وح��دة،  �سياحية  كوجهة 
�مل�سرتكة يف  �ل��ت��ج��ارب  �ل���س��ت��ف��ادة م��ن 
�لرتكيز  مع  �ل�سياحة،  �سناعة  تطوير 
على �سياحة �لأعمال و�لرتفيه. و�تفق 
�ل�سياحة  تعزيز  �أهمية  على  �جلانبان 
دعمها  و���س��رورة  �لبلدين  بني  �لبينية 
وناق�س  �أعلى.  م�ستويات  �ىل  للو�سول 
معايل عبد �هلل بن طوق، خالل لقائه 
�أونو،  �لدين  �سالح  �ساندياجو  معايل 
�لإبد�عي  و�لق��ت�����س��اد  �ل�سياحة  وزي���ر 
�لثنائي  �لتعاون  حتفيز  �لإندوني�سي، 
يف ق���ط���اع �ل�������س���ي���اح���ة ب����ني �لإم���������ار�ت 
و�إن��دون��ي�����س��ي��ا، وزي����ادة ف��ر���س �لرتويج 
�ل�سياحية  �لرب�مج  وتنويع  �ل�سياحي، 
و�ل��رتوي��ج��ي��ة، مب��ا ي��دع��م زي���ادة تبادل 
خالل  �لبلدين  بني  �ل�سياحية  �لوفود 
عدد  �إج��م��ايل  بلغ  كما  �ملقبلة.  �ل��ف��رتة 
نحو  ل��الإم��ار�ت  �لإندوني�سيني  �ل���زو�ر 
 .2020 �أل���ف ز�ئ���ر خ��الل ع��ام   450
عبد  م��ع��ايل  �لتقى  �ل�سياق،  نف�س  ويف 

وروؤى  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات  م����ع  ي��ن�����س��ج��م 
�ل��ب��ل��دي��ن، وحت���ر����س دول�����ة �لإم������ار�ت 
�ململكة  م���ع  �ل���ت���ع���اون  م��و����س��ل��ة  ع��ل��ى 
لتنمية  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية 
�ل�سياحة  �أن�سطة  يف  �لثنائية  �ل�سر�كة 
�ملرحلة  خ��الل  ج��دي��دة  م�ستويات  �إىل 
ب�سورة  �ل��ب��ل��د�ن  يعمل  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل��ة، 
�لنمو  دع��م  على  ومتو��سلة  متكاملة 
معاليه  م�سري�ً  �مل�سرتك”.  �ل�سياحي 
�إىل �أن �ل�سعودية تعد من �أكرب �لأ�سو�ق 
�لإم����ار�ت،  ل��دول��ة  بالن�سبة  �ل�سياحية 
حيث بلغ عدد �لزو�ر �ل�سعوديني لدولة 
�لإمار�ت خالل �لن�سف �لأول من �لعام 
�أل��ف ز�ئ���ر، مقابل   400 �جل���اري نحو 
�إىل   .2021 ع��ام  ز�ئ���ر يف  �أل���ف   665
ب��ن طوق،  م��ع��ايل عبد �هلل  ذل���ك، عقد 
�ل�سيدة  ����س���ع���ادة  م���ع  �آخ������ر،  �ج���ت���م���اع���اً 
وزيرة  �ل�����س��رييف،  جعفر  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�آليات  ل��ب��ح��ث  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة،  �ل�����س��ي��اح��ة 
ودعم  �ل�سياحي،  �لتعاون  تنمية  و�سبل 
�لرتويج  ب���ه���دف  �مل�����س��رتك  �ل��ت��ن�����س��ي��ق 

ريي�س  م���اري���ا  م���ع���ايل  ط�����وق،  ب���ن  �هلل 
و�لتجارة  �ل�����س��ن��اع��ة  وزي�����رة  م���اروت���و 
و�ل�سياحة يف مملكة �إ�سبانيا، حيث �تفق 
�ل�سياحي  �لتبادل  دع��م  على  �جلانبان 
�ملرحلة  خ��الل  و�إ�سبانيا  �لإم���ار�ت  بني 
بر�مج  ت���د����س���ني  خ�����الل  م����ن  �مل���ق���ب���ل���ة، 
وتن�سيط  متنوعة،  �سياحية  وم��ب��ادر�ت 
جمالت  يف  �مل�سرتكة  �ل�سياحة  حركة 
�ل�����س��ف��ر و�ل���رتف���ي���ه و�ل�����ط�����ري�ن، مبا 
ت�سهده  �لتي  �مل�ستمر  �لنمو  م��ن  يعزز 
�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�لوفود  وزي���ادة  �ل�سياحية،  �لقطاعات 
و��ستعر�س  �ل���دول���ة.  �إىل  �لإ���س��ب��ان��ي��ة 
م��ع��ال��ي��ه خ���الل �ج��ت��م��اع��ه، م���ع معايل 
كلوديا مولر من�سق �حلكومة �لحتادية 
�لأملانية لل�سياحة و�ل�سناعات �لبحرية، 
�ل�سياحية لدولة  �مل�ساريع �ل�ستثمارية 
�لإم�����ار�ت وت��ع��زي��ز �ل���س��ت��ف��ادة منها يف 
�لبلدين  �لر��سخة بني  �لعالقات  �إط��ار 
�أي�ساً  �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  �ل�����س��دي��ق��ني، 
تعزيز �لتبادل �ل�سياحي خالل �ملرحلة، 

وزير القت�شاد يبحث تعزيز التعاون مع عدد من وزراء ال�شياحة على هام�س اجتماعات جمموعة الع�شرين

من  �ملودعة  �سو�ء  �لدولية  �لطلبات  م�سار�ت  �سرح  �إىل  �إ�سافة  م�ستد�م،  ب�سكل 
�لإمار�ت للدول �لأع�ساء �أو �لتي يتم تعيني دولة �لإمار�ت للت�سجيل فيها. كما 
تطرقت �لور�سة �إىل �لتعريف باآليات �إيد�ع �لطلب �لدويل لت�سجيل �لعالمات 
�لتجارية و�ل�سروط �لالزمة ل�ستيفاء �لطلب ب�سكل �سحيح، وطريقة فح�س 
و�ملخالفات  �إليها  �لطلب  �إحالة  وكيفية  “�لويبو”  منظمة  يف  �ل��دويل  �لطلب 
لديها، كذلك تو�سيح ق��ر�ر�ت �لأط��ر�ف �ملتعاقدة �ملعنية ب�ساأن نطاق �لتغطية 
للعالمة  �مل��وؤق��ت  و�لو�سع  متديدها،  وكيفية  �لرف�س  مهلة  م��ن  ي�سملها  وم��ا 
و��ستعر�ست  �لأخ����رى.  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن  �لإب��ط��ال، وغ��ريه��ا  وق����ر�ر�ت  �لتجارية، 
�لور�سة بع�س �لدر��سات حول �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لأطر�ف �ملتعاقدة �ملعينة، 
�أو  �أو عنو�نه  �إىل تو�سيح طريقة تغيري ��سم �ساحب �لت�سجيل �لدويل  �إ�سافة 
�لتي  �لإلكرتونية  و�خلدمات  �لدولية،  �لت�سجيالت  ودمج  �لقانونية،  طبيعته 

يتيحها نظام مدريد و�ل�ستمار�ت و�لأدو�ت �لتي يوفرها.

جمتمع  تزويد  يف  �لور�سة  وت�سهم  �ل��دول��ة.  يف  �خلا�س  �لقطاع  من  �لتجارية 
�لأعمال و�ملعنيني باأف�سل �ملمار�سات �ملتبعة عاملياً ب�ساأن حماية �مللكية �لفكرية، 
وهو  للعالمات،  �ل��دويل  للت�سجيل  مدريد  نظام  يف  �ملُطبقة  �لآل��ي��ات  وب��اأح��دث 
�لأمر �لذي �سيكون له �أثر �إيجابي يف تعزيز ريادة �لدولة مركز� �إقليميا جاذب 
لالأعمال و�ل�ستثمار�ت �لأجنبية من خالل ��ستقطاب عالمات جتارية عاملية، 
و�سيعمل على ت�سجيع �لإيد�عات �لدولية بهدف زيادة عدد �لعالمات �لتجارية 
�لدولية �مل�سجلة يف �لدولة ورفع جاذبيتها ك�سوق للت�سدير و�لنمو �لقت�سادي، 
�إ�سافة �إىل �مل�ساهمة يف فتح �أ�سو�ق جديدة للعالمات �لتجارية �لإمار�تية بهدف 
�لأع�ساء يف  �ل��دول  �لت�سجيل يف  �إج��ر�ء�ت  ت�سهيل  للعاملية عن طريق  و�سولها 
دولة  كانت  �لعاملية.  �لتجارة  %80 من حجم  �أكرث من  �لتي متثل  �لتفاقية 
�لإمار�ت قد �ن�سمت �إىل بروتوكول �تفاقية مدريد لت�سجيل �لعالمات و�إد�رتها 
على نطاق دويل، بهدف متكني مالكي �لعالمات �لتجارية يف �لدولة من حماية 

128 دولة حتت مظلة �لربوتوكول، وذلك من خالل  عالماتهم �لتجارية يف 
�إيد�ع طلب دويل و�حد، وت�سديد جمموعة و�حدة من �لر�سوم؛ يف �لوقت �لذي 
�ملو�طنني  لكافة  �لطلبات  �إي��د�ع  تقدم خدمات  �أن  �لإم���ار�ت  دول��ة  فيه  �ختارت 
و�ملقيمني ومالكي �ل�سركات و�لأعمال ب�سكل جماين بحيث ل يتم تقا�سي ر�سوم 
عن �إيد�ع �لطلبات �لتي تتخذ من �لدولة من�ساأ لها. ووفرت وز�رة �لقت�ساد خدمة 
متخ�س�سة للت�سجيل �لدويل للعالمات �لتجارية يف دولة �لإم��ار�ت عرب نظام 
https://services.economy.ae/m/ �لتايل:  �لر�بط  مدريد من خالل 

 Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=4 &lang=ar-AE
و�طلع وكالء ت�سجيل �لعالمات �لتجارية �ملعتمدين لدى �لوز�رة خالل �لور�سة 
على �ل�سمات �لرئي�سية و�لإطار �لقانوين، و�لتغطية �جلغر�فية لنظام مدريد 
�لدويل للعالمات �لتجارية، وطريقة عمل �لنظام وكيفية ��ستخد�مه بال�سكل 
�لذي ي�سهم يف تطوير بيئة �لعالمات �لتجارية ملختلف �ل�سركات و�سمان منوها 

•• اأبوظبي-وام:

�لويبو،  �لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة  مع  بالتعاون  �لقت�ساد  وز�رة  عقدت 
�أيام للتوعية  وجمعية �لإم��ار�ت للملكية �لفكرية ور�سة عمل على مد�ر ثالثة 
ي�ساهم يف  و�أه��د�ف��ه، مبا  �لتجارية  للعالمات  �ل��دويل  للت�سجيل  بنظام مدريد 
تعزيز مكانة �لدولة �لر�ئدة على موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية يف حماية �مللكية 
�لقت�سادي  �ل��ن��م��وذج  ب��ن��اء  �لقطاع يف  ل��ه��ذ�  �مل��ح��وري  �ل���دور  وي��دع��م  �لفكرية، 
م�ستهدفات  مع  ين�سجم  ومب��ا  و�لبتكار،  �ملعرفة  على  �لقائم  للدولة  �جلديد 
م�ساركاً،   48 �لور�سة  ح�سر   .2071 �لإم���ار�ت  مئوية  وحم���دد�ت  �خلم�سني 
بينهم 18 ممثاًل عن �جلهات �حلكومية �ملعنية و�أبرزها وز�رة �لقت�ساد، وهيئة 
تنظيم �لت�سالت و�حلكومة �لرقمية، وموؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، وموؤ�س�سة دبي 
لالإعالم، وغريها، �إىل جانب 30 م�ساركاً من مكاتب وكالء ت�سجيل �لعالمات 

على هام�ض زيارة رئي�ض الدولة ل�سلطنة ُعمان

القاب�شة )ADQ( وجهاز ال�شتثمار الُعماين يناق�شان فر�شا ا�شتثمارية بقيمة 30 مليار درهم يف �شلطنة ُعمان

دبي القاب�شة تدعم مبادرة »دبي تبادر« لال�شتدامة
•• دبي-وام: 

تبادر”  “دبي  مبادرة  دعمها  عن  �لأ�سول”  لإد�رة  �لقاب�سة  “دبي  �أعلنت 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �أطلقها  �ل��ت��ي  لال�ستد�مة 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي بهدف توعية خمتلف �سر�ئح 
تر�سيد  على  وت�سجيعهم  �لطبيعية  �مل��و�رد  على  �حلفاظ  باأهمية  �ملجتمع 

��ستهالك عبو�ت �ملياه �لبال�ستيكية ذ�ت �ل�ستخد�م �لو�حد.
وتطوير  تنمية  يف  ب��ارز�ً  م�ساهماً  �لأ�سول”  لإد�رة  �لقاب�سة  “دبي  وُتعّد 
ِقطاَعات �ل�سياحة و�لرتفيه و�لأعمال يف دبي من خالل حمفظتها �لفريدة 
�لتي ت�سمل �لعديد من �لأ�سول �لبارزة مبا يف ذلك 20 وجهة ت�سوق ر�ئدة 
مثل بلوو�ترز و�سوق مدينة جمري� وجي بي �آر و�أوتلت فيليج وبوك�س بارك 

وغريها.
�لقاب�سة  �لت�سوق، لدى دبي  وقال فريد عبد �لرحمن، مدير عام وجهات 
�إن �ملبادرة تعك�س �لوجه �حل�ساري لدبي وتوؤكد �لتز�مها  لإد�رة �لأ�سول، 
للم�سوؤولية  ��سرت�تيجيتنا  م��ن  وك��ج��زء  وب���دورن���ا  �ل���س��ت��د�م��ة،  بق�سايا 
توّفر مياه  �أجهزة  تثبيت  خ��الل  �مل��ب��ادرة من  دع��م  �لجتماعية عملنا على 
تبني  ع��ل��ى  وج��ه��ات��ن��ا  زو�ر  وت�سجيع  وج��ه��ات��ن��ا  خمتلف  يف  جم��ان��اً  �ل�����س��رب 

�سلوكيات �يجابية وتر�سيد ��ستخد�م �لعبو�ت �لبال�ستيكية.
و�أ�ساف “ ي�سعدنا تبني �لعديد من �ملمار�سات �لتي تدعم �ل�ستد�مة �لبيئية 
ودعم  �لنبعاثات  وخف�س  و�لطاقة  �ملياه  ��ستخد�م  تر�سيد  تقنيات  �أبرزها 
�لريادية  �ملبادرة  �أن نكون ج��زء�ً من هذه  �لتدوير وغريها، وي�سرنا  �إع��ادة 
و�لو�سول �إىل �إجناز يتمثل بتوفري ��ستخد�م حو�يل 800 �ألف عبوة مياه 

بال�ستيكية حتى �لآن«.

 % العاملية القاب�شة ت�شتحوذ على 54 
من امريكوم بقيمة 250 مليون درهم

•• م�سقط-الفجر: 

�ل�سمو  زيارة �ساحب  على هام�س 
نهيان،  �آل  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�إىل  “حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�س 
�سلطنة ُعمان، �أعلنت “�لقاب�سة« 

�����س����رك����ة  وه�����������ي   ،)ADQ(
�إم������ارة  �����س���ت���ث���م���اري���ة ق��اب�����س��ة يف 
�أبوظبي، �م�س، عقدها �جتماعات 
�ل�ستثمار  ج��ه��از  م���ع  ت�����س��اوري��ة 
�ل�سندوق   )OIA( �ل���ُع���م���اين 
ملناق�سة  عمان  ل�سلطنة  �ل�سيادي 
�لو�عدة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
من  م����ت����ن����وع����ة  جم�����م�����وع�����ة  يف 
زيادة  يف   ت�سهم  �ل��ت��ي  �لقطاعات 
�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����س��ادي  و�لتجاري  
ك��ل من  و ك�سفت  �ل��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 
وجهاز   )ADQ( “�لقاب�سة« 
�تفاقية  ع��ن  �لعماين  �ل�ستثمار 
�سر�كة بقيمة 10 مليار�ت درهم، 
يهدف �لطرفان من خاللها  �إىل 
����س��ت��ث��م��ار�ت يف قطاعات  مت��ك��ني  
ذ�ت �أولوية و�هتمام م�سرتكة بني 
ك��ل م��ن دول���ة �لإم����ار�ت و�سلطنة 

ُعمان. 
�إ�سافًة �إىل ذلك، وقعت “�لقاب�سة« 
و�مل������ج������م������وع������ة   )ADQ(

�ل���ع���ام���ل���ة دول����ي����ا و ب���الأخ�������س يف 
���س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان، وحت���دي���د �أوج����ه 
�إ�سفاء  ���س��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م��ن  �ل���ت���اآزر 
ق��ي��م��ة م�����س��ت��د�م��ة ط��وي��ل��ة �لأم����د 

لكال �لبلدين.  
ح�سن  حم���م���د  ����س���ع���ادة  و������س�����ّرح 
�ملنتدب  �ل���ع�������س���و  �ل���������س����وي����دي، 
و�لرئي�س �لتنفيذي ل� “�لقاب�سة« 
�إط����ار  “يف  ب��ق��ول��ه:   ،)ADQ(
�لتاريخية  �ل������رو�ب������ط  ت���ع���زي���ز 
�لر��سخة �لتي جتمع دولة �لإمار�ت 
�لعديد  ناق�سنا  ع��م��ان،  و�سلطنة 
�لتي  �لإ�سرت�تيجية  �لفر�س  من 
من �ساأنها تعزيز �لتعاون �مل�سرتك 
وحتفيز روح �لتاآزر ومتكني �ملزيد 
من  �لعديد  يف  �ل�ستثمار�ت  م��ن 
�لقطاعات �لرئي�سية يف �ل�سلطنة. 
�لتز�م  �ل��ي��وم  م�����س��ارك��ت��ن��ا  وت���وؤك���د 
بتطوير   )ADQ( “�لقاب�سة« 
���س��ر�ك��ات ����س��ت��ث��م��اري��ة ر����س��خ��ة يف 
�لعماين،  كال�ّسوق  رئي�سية  �أ�سو�ق 
�متد�ًد�  �خلطوة  ه��ذه  تاأتي  حيث 
وتطلعاتنا  �ل���س��ت��ث��م��اري  لنهجنا 
ونحن  �مل�����س��ت��د�م.  �لنمو  لتحقيق 
على ثقة باأن هذه �ل�سر�كة �ستعزز 
من �لإمكانات �لقت�سادية �لكبرية 
 )ADQ( “�لقاب�سة«  ب����ني 

وجهاز �ل�ستثمار �لُعماين«. 
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال م����ع����ايل عبد 
�ل�����س��الم �مل��ر���س��دي، رئ��ي�����س جهاز 
“بهذ�  �ل����ُع����م����اين:  �ل����س���ت���ث���م���ار 
“�لقاب�سة«  م�������ع  �ل������ت������ع������اون 
عالقات  ببناء  نلتزم   )ADQ(
�إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وم�����س��ت��د�م��ة على 
�ملدى �لبعيد. ولن يقت�سر تعاوننا 
مُتكننا  ة  من�سّ �إن�����س��اء  على  �ل��ي��وم 
�ل�ستثمار  فر�س  ��ستك�ساف  م��ن 
�مل�سرتك وحتقيق �ملنفعة �ملتبادلة 
علينا  ���س��ي�����س��ه��ل  ب�����ل  ف���ح�������س���ب، 
لتعزيز  �مل��ع��رف��ة  م�����س��ارك��ة  ��ا  �أي�����سً
يف  �لقائمة  �ل�ستثمارية  ات  �ملن�سّ

موؤ�س�ساتنا«.
�إ�سرت�تيجًيا  ���س��ري��ًك��ا  وب�سفتها 
حل��ك��وم��ة �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي، تنوي 
تنفيذ   )ADQ( “�لقاب�سة« 
م�سرتكة  �����س���ت���ث���م���ار�ت  ب����ر�م����ج 
�سركاء  م���ع  ت��ر�ك��م��ي��ة  ق��ي��م��ة  ذ�ت 
�إق��ل��ي��م��ي��ني رئ��ي�����س��ي��ني م���ن خالل 
�ل�سيادية.  �ل���س��ت��ث��م��ار  م��ن�����س��ة 
و���س��ت��ع��م��ل ه����ذه �ل�������س���ر�ك���ات على 
دع���م وت��ع��زي��ز �ل���س��ت��ث��م��ار�ت �لتي 
قيمة م�سرتكة  �إ�سفاء  �ساأنها  من 
“�لقاب�سة«  �أع������م������ال  ����س���م���ن 

)ADQ( و�سركات حمفظتها.

وخطوط  �لأخ�������س���ر،  و�ل�����س��ل��ب 
نقل و�إن��ت��اج �مل���اء و�ل��ك��ه��رب��اء، كما 
ل���ال����س���ت���ث���م���ار يف جم���ال  ت���ط���م���ح 
�لغذ�ء، و�ل�سحة و�لدو�ء، و�لنقل 
�لأ�سا�سية  و�ل���ب���ن���ى  و�خل����دم����ات 
�سلطنة  يف  و�لتقنية  �للوج�ستية 
عمان و�لتي تتما�سى جميعها مع 
 )ADQ( »طموحات “�لقاب�سة
�سركاتها  ع��م��ل  ن���ط���اق  ل��ت��و���س��ي��ع 

��ستثمارية  حدد �لطرفان  فر�ساً 
مليار   30 قيمتها  تتجاوز  �أول��ي��ة 
درهم على �أن يتم  جتهيز در��سات 
جدوى لكل منها. وتكمن �لفر�س 
�ل�ستثمارية يف �مل�ساريع �جلديدة 
يف  �مل�ستهدفة  �ل��ق��ط��اع��ات  �سمن 
قطاع  ذلك  يف  مبا  ُعمان،  �سلطنة 
�لطاقة  وت��ول��ي��د  �ل���ه���ي���دروج���ني، 
�ل�سم�سية وطاقة �لرياح، و�لأملنيوم 

وتقنية  ل���الت�������س���الت  �ل��ع��م��ان��ي��ة 
 ،)ITHCA(»ملعلومات”�إذكاء�
�ل�ستثمار  جل����ه����از  و�مل���م���ل���وك���ة 
لتاأ�سي�س  تفاهم  مذكرة  �لُعماين، 
��ستثماري  م����ال  ر�أ������س  ���س��ن��دوق 
دره�����م  م����ل����ي����ون   592 ب���ق���ي���م���ة 
لال�ستثمار يف �سركات �لتكنولوجيا 
يف  �ملرتفعة  �لنمو  �إمكانيات  ذ�ت 
�لإطار،  ه��ذ�  ُع��م��ان.  ويف  �سلطنة 

�لقيمة ومربحة تعود بالنفع على 
�لق�سري  �مل����دى  ع��ل��ى  م�����س��اه��م��ي��ن��ا 
و�ل��ط��وي��ل. ف���اإن �ل���س��ت��ح��و�ذ على 
ح�سة �لأغلبية يف �سركة �مريكوم 
�سي  �ت�����س  “�ي  ���س��رك��ة  ���س��ي�����س��اع��د 
زي���ادة  م��و����س��ل��ة  ع��ل��ى  ديجيتال” 
هذ�  يف  وج��وده��ا  وتعزيز  ربحيتها 

�ملجال«.
ح�����س��ني جا�سم  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل���ن���وي�������س، 
�سركة �لنوي�س لال�ستثمار�ت و�أحد 
�مل�ساهمني يف �سركة �مريكوم: “�إن 
�ل�ستحو�ذ يجلب بعًد� جديًد� �إىل 
�سركة �مريكوم، بالإ�سافة �إىل خلق 
نطاق �أكرب خلطط منو �أعمالنا يف 
�أمر  و�إن���ه  �لأو���س��ط.  �ل�سرق  ���س��وق 
حمفز لفريق عمل �سركة �مريكوم 
�أن تتلقى ��ستثمار بهذ� �حلجم من 
�إحدى  ديجيتال”،  �سي  �ت�س  “�ي 
لل�سركة  �ل�سرت�تيجية  �ل�سركات 
بدوره  و�ل���ذي  �لقاب�سة،  �لعاملية 
�أكرب  ب�سكل  �سر�كتنا  ي��ع��زز  ���س��وف 

بعد هذ� �ل�ستحو�ذ«.

•• اأبوظبي- وام:

�لقاب�سة،  �لعاملية  �ل�سركة  �أعلنت 
على  �ل�ستحو�ذ  عملية  �إمت��ام  عن 
%54 من �سركة �مريكوم، �ملزود 
�ملعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ر�ئ���د 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�لت�������س���الت 
�لأو�سط، و ذلك من خالل �سركتها 
�لفرعية “�ي �ت�س �سي ديجيتال«.

قيمتها  تبلغ  �لتي  �ل�سفقة  وتاأتي 
ك���ج���زء من  دره�����م  م��ل��ي��ون   250
�لعاملية  �ل�����س��رك��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أ�سولها  �لقاب�سة لتنمية حمفظة 
�لرقمية و�لتو�سع يف جمالت منو 

جديدة.
�لرئي�س  �سعيب،  ب�سر  �سيد  وق��ال 
�لتنفيذي لل�سركة �لعاملية �لقاب�سة 
: “�سنو��سل �ل�سعي �إىل �ملزيد من 
خمتلف  يف  �ل���س��ت��ح��و�ذ  ع��م��ل��ي��ات 
�ل�����س��ن��اع��ات، مب���ا يف ذل����ك جمال 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت، 
وب����ن����اًء ع��ل��ى ���س��ج��ل��ن��ا �ل���ر�����س���خ يف 
عالية  ��ستثمار�ت  على  �حل�سول 

با�ستثمارات بقيمة 3 مليارات دوالر

الحتاد للقطارات وقطارات عمان توؤ�ش�شان �شركة م�شرتكة لتنفيذ وت�شغيل 
�شبكة �شكك حديدية تربط ميناء �شحار ب�شبكة ال�شكك احلديدية الوطنية يف الدولة

•• م�سقط - وام: 

وقعت �لحتاد للقطار�ت، �ملُطور و�ملُ�سغل ل�سبكة �ل�سكك �حلديدية �لوطنية يف 
�سلطنة  يف  �لوطنية  �حلديدية  �ل�سكك  ل�سبكة  �ملُطور  ُعمان،  وقطار�ت  �لدولة 
باملنا�سفة  �ململوكة  للقطار�ت  و�لحت���اد  ُعمان  �سركة  لتاأ�سي�س  �تفاقية  ُع��م��ان، 
تربط  حديدية  �سكك  �سبكة  وت�سغيل  وتطوير  ت�سميم  ب��ه��دف  �جلانبني  ب��ني 
ميناء �سحار ب�سبكة �ل�سكك �حلديدية �لوطنية يف �لدولة، با�ستثمار�ت �إجمالية 
للم�سروع بقيمة ثالثة مليار�ت دولر �أمريكي.. وذلك على هام�س زيارة �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” �إىل �سلطنة 
�لتنفيذي ل�سركة  �لرئي�س  �سادي ملك،  �ملهند�س  ُعمان. وّقع �لتفاقية كال من 
�لحتاد للقطار�ت و�ملهند�س عبد �لرحمن بن �سامل �حلامتي، �لرئي�س �لتنفيذي 
�لأعمال  باإعد�د  �ل�سركة �جلديدة  �ستقوم  �لتفاقية،  �أ�سياد. ومبوجب  ملجموعة 
و�جل���دول  متويلية  �آل��ي��ات  ت�سمل  �مل�����س��روع  لتنفيذ  ع��م��ل  وخ��ط��ة  �لتح�سريية 
�ل�سكك  �سبكة  وت�سغيل م�سروع  وتنفيذ  �لإ�سر�ف على ت�سميم  �لزمني ومن ثم 

�ملعايري  كافة  مو�ئمة  ي�سمن  مبا  و�أبوظبي  �سحار  بني  تربط  �لتي  �حلديدية 
�ل�سرت�تيجية  للعالقات  �متد�د�ً  �ل�سر�كة  هذه  وتاأتي  �لبلدين.  لدى  �ملعتمدة 
و�لتاريخية �ملتينة �لتي جتمع بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلطنة ُعمان 
للقطار�ت  �لحت��اد  بني  �لوطيدة  �لعالقات  ثمرة  تعّد  كما  �لأ�سعدة.  كافة  على 
وق���ط���ار�ت ُع��م��ان ، ح��ي��ث ي��ه��دف �جل��ان��ب��ان �إىل ف��ت��ح �آف����اق ج��دي��دة يف قطاعات 
�لبلدين  ربط  خالل  من  وذل��ك  �للوج�ستية  و�خلدمات  و�لنقل  �لتحتية  �لبنية 
بال�سكك �حلديدية، وتعزيز �حلركة �لتجارية و�لرت�بط �لجتماعي من خالل 
�سكك  ب�سبكة  �ل�سكنية  وكذلك  و�لتجارية  و�ل�سناعية  �لقت�سادية  �ملناطق  ربط 
�أبوظبي وولية  �إم��ارة  �ل�سكك �حلديدية بني  �سبكة  و�سيعمل م�سار  �حلديدية. 
�لأمان  معايري  �أعلى  تبني  على   - م��رت�ت  كيلو   303 مل�سافة  و�ملمتد   - �سحار 
�لركاب و�سحن  �آمنة و�سريعة لنقل  �لعاملية لتقدمي خدمات  و�ل�سالمة و�لبيئة 
�لب�سائع، �إذ ت�سل �سرعة قطار �لركاب �إىل 200 كم يف �ل�ساعة ويقطع �مل�سافة 
بني �سحار �أبوظبي يف 100 دقيقة و47 دقيقة بني �سحار و�لعني ، بينما ت�سل 
�سرعة قطار �لب�سائع �إىل 120 كم يف �ل�ساعة. و�ست�سهم �سبكة �ل�سكك �حلديد 

وتنمية  تعزيز  ُعمان يف  و�سلطنة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �مل�سرتكة بني 
�لتوريد  �سال�سل  منظومة  كفاءة  رف��ع  ذل��ك  يف  مبا  للبلدين  �لوطني  �لقت�ساد 
�ملنافذ  رب��ط  م��ن خ��الل  �لبلدين  ب��ني  �حل���دود  ع��رب  �ل��ت��ج��ارة  و�سهولة ممار�سة 
�لتجارية ب�سبكة �ل�سكك �حلديدية، كما �سريفع م�ستويات �لتناف�سية يف �ل�سوق 
وخف�س �لتكلفة �لإجمالية ل�سال�سل �لتوريد، وذلك ملا تتمتع به من م�ستويات 
�مل�سروع  �أهمية  على  ع��الوة  �لأخ��رى،  �لنقل  بو�سائل  مقارنة  �لكفاءة  عالية من 
�إ�سناد  يف توفري فر�س جتارية و��ستثمارية و�عدة للقطاع �خلا�س، حيث �سيتم 
حزمة من �لعقود �ملرتبطة بامل�سروع للقطاع �خلا�س، ف�ساًل عن توفري فر�س 
عمل جديدة ومتنوعة، وتاأهيل �لكفاء�ت و�خلرب�ت �لوطنية، و �ثر�ء �لأن�سطة 
كمحور  �لعاملية  �لتجارية  �خل��ارط��ة  يف  �لبلدين  تناف�سية  وتعزيز  �ل�سياحية، 
لوج�ستي لال�ستري�د و�لتوزيع �إىل �لأ�سو�ق �لإقليمية. وقال �ملهند�س �سادي ملك 
�سي�سهم  م�ستد�م  مل�سروع  ��سرت�تيجية  طريق  خارطة  تر�سم  �لإتفاقية،  هذه  �أن 
يف تعزيز �لعالقات �لر��سخة �لتي بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلطنة 

ُعمان، مبا ين�سجم مع روؤى وتوجيهات قيادتنا �لر�سيدة.

لو�سينا   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ب����ول����ن����ده     ، م�����رك�����و������س�����ك�����ى 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)2753364EM(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502653047

فقدان جواز �شفر
�سعيب  م��ل��ك   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ر�سول غالم ر�سول ، باك�ستان   
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)9807232BY(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508259082

فقدان جواز �شفر
و�������س������ام   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
�سوريا   ، م�سومعى  ج��وزي��ف 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)n014387948(  رق��م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544464661

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / كامر�ن  �حمد 
باك�ستان     ، رح���م���ن  م��ن��ظ��ر 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)1155024FS(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508747715

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادةاأ�شهم
فقدت �سهاد�ت ��سهم �سادرة عن م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي 

با�سم كال من في�سل دروي�س حممد �سامل �لكعبي برقم �سهادة 
حممد  دروي�س  دلل   ، �سهم   151 ��سهم  وبعدد   1010284
�سامل �لكعبي برقم �سهادة 10109436 وبعدد ��سهم 188 

�سهم فمن يعرث عليهم ت�سليمهم للم�سرف �ملذكور �أعاله
�و �لإت�سال على 0586900322
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�ل�سركات  �سريبة  نظام  ��ستحد�ث 
يونيو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ يف  ح��ي��ز  ل��ي��دخ��ل 
�ل�سريبة  ت��ط��ب��ق  ح��ي��ث   ،2023
على   9% ت��ب��ل��غ  �أ���س��ا���س��ي��ة  بن�سبة 
�أرباح �ل�سركات �لتي تتجاوز 375 
�ألف درهم، وبن�سبة تبلغ %0 على 
ذل��ك لدعم  �لتي تقل عن  �لأرب���اح 

�ل�سركات �لنا�سئة و�ل�سغرية.
وحت����دث خ����الل �ل���ور����س���ة ك���ل من 
مكتب  يف  ����س���ري���ك  خ������ان،  �����س����ري�ز 
و�أيوني�س  وم�ساركوه”،  “�لتميمي 
مكتب  يف  م�������س���ت�������س���ار  ن�����ان�����و������س، 
“�لتميمي وم�ساركوه”، حيث قدما 
نظرة متكاملة حول نظام �سريبة 
و�لتو�سيات  و�لإر�ساد�ت  �ل�سركات 
لالإعد�د �لأمثل لتطبيق �ل�سريبة 
و�لم����ت����ث����ال ل���ه���ا ب���الإ����س���اف���ة �إىل 
�ل�ستثناء�ت و�لإعفاء�ت، وتاأثري�ت 
�ل�سركات  على  �ل�سريبي  �لنظام 
و�لأع���م���ال. و�أك�����دت ج��ه��اد كاظم، 
�لقانونية  �خلدمات  رئي�س-  نائب 

 •• دبي-الفجر: 

جمتمع  ب����دع����م  م���ن���ه���ا  �إل�����ت�����ز�م�����اً 
�لأعمال باإمارة دبي، وم�ساعدته يف 
�لقانونية  �ملتغري�ت  على  �لتعرف 
�لأع������م������ال  ب����ي����ئ����ة  يف  �حل�����دي�����ث�����ة 
جتارة  غرفة  نظمت  ومتطلباتها، 
دب��ي م��وؤخ��ر�ً ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب 
ور�سة  وم�ساركوه”  “�لتميمي 
عمل يف مقر �لغرفة حول �سريبة 
و�ملتوقع  �لإم�������ار�ت  يف  �ل�����س��رك��ات 
منت�سف  �لتطبيق  حيز  تدخل  �أن 
�ملقبل، وذلك و�سط م�ساركة  �لعام 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  م����ن  و�����س���ع���ة 
وف��ئ��ات جم��ت��م��ع �لأع���م���ال و�سلت 
م�ساركاً.   330 م���ن  �أك�����رث  �إىل 
وهدفت ور�سة �لعمل �إىل م�ساعدة 
�ل�سركات  مم��ث��ل��ي  م��ن  �مل�����س��ارك��ني 
ت��ط��ب��ي��ق �سريبة  �آل���ي���ة  ف��ه��م  ع��ل��ى 
�ملتوقعة  و�ل���ت���اأث���ري�ت  �ل�����س��رك��ات، 
�ل�سركات،  �أرب�����اح  ع��ل��ى  لل�سريبة 
بالإ�سافة �إىل �لتعرف على كيفية 
�لمتثال ملتطلبات �ل�سريبة ب�سكٍل 
يعزز من �سهولة و�سال�سة ممار�سة 
�لأع��م��ال يف �ل��دول��ة. وك��ان��ت دولة 
�لإم�����ار�ت ق��د �أع��ل��ن��ت م���وؤخ���ر�ً عن 

عاملية للمال و�لأعمال.
جمتمع  �أن  �إىل  ك���اظ���م  ول���ف���ت���ت 
�لأعمال بحاجة للتعرف على كافة 
�سريبة  لنظام  �لمتثال  متطلبات 

�أكرث  م��ن  يعترب  �ل��ذي  �ل�سركات، 
�لعامل،  ح���ول  تناف�سية  �لأن��ظ��م��ة 
�لو��سعة  �مل�������س���ارك���ة  �ن  م���ع���ت���ربًة 
�لعمل  ور���س��ة  يف  �لأع��م��ال  ملجتمع 

�سريبة  �إن  دب���ي  جت����ارة  غ��رف��ة  يف 
ت��ت��و�ءم مع  �لإم����ار�ت  �ل�سركات يف 
وتعترب  �لعاملية،  �ملمار�سات  �أف�سل 
منخف�سة قيا�ساً باملعايري �لدولية، 

لتعزيز  لل�سركات  مرونة  و�ستوفر 
مما  �لنمو  ومو��سلة  ��ستثمار�تها 
بيئة  تناف�سية  على  �إيجاباً  ينعك�س 
�أن  �إىل  م�سريًة  بالدولة،  �لأع��م��ال 

��ستثمار  للدولة  �ستتيح  �ل�سريبة 
�لبنية  تطوير  يف  �إ�سافية  م���و�رد 
�ل�سركات  �ستفيد  �ل��ت��ي  �لتحتية 
كوجهة  �ل��دول��ة  مكانة  ير�سخ  مما 

لدى �ملتعاملني مع تلك �لأجهزة، 
بد�ية  م��ن��ذ  �مل�����س��رف  �سجل  ح��ي��ث 
�ل���ع���ام �جل�����اري �إج������ر�ء �أك����رث من 
206 �ألف مكاملة منها 134 �ألف 
�أل����ف خدمة   72 و  ذك��ي��ة  خ��دم��ة 

ذ�تية
وقال �أحمد عتيق �لظاهري، رئي�س 
�أبوظبي  مب�سرف  �ل��ف��روع  �سبكة 
تف�سياًل  مل�سنا  “لقد  �لإ���س��الم��ي: 
و��سع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  �ملتعاملني  م��ن 
�لآيل  �ل�سّر�ف  �أجهزة  ل�ستخد�م 
�ملن�سرم،  �ل��ع��ام  خ��الل  �لتفاعلية 
م�ساعينا   جناح  على  موؤ�سر  وذل��ك 
�مل���زي���د من  ت��ق��دمي  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
يف  ت�سهم  �لتي  و�حل��ل��ول  �ملنتجات 

ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ن��ا يف ط��ل��ي��ع��ة قطاع 
�ل�����س��ريف��ة �لإ���س��الم��ي��ة م��ن حيث 

تطبيق �لبتكار�ت �لتقنية. 
ن�سعى  “نحن  �لظاهري:  و�أ�ساف 
�مل�سرفية  �لتعامالت  تي�سري  �إىل 
�ليومية. وقد لعبت ��سرت�تيجيتنا 
�لرقمي دورها يف تطوير  للتحول 
جت���������ارب �ل���������س����ريف����ة �ل���رق���م���ي���ة 
بتجربة  ل����الرت����ق����اء  و�ل���ه���ج���ي���ن���ة 
�ل�سّر�ف  �أجهزة  وتعد  �مل�ستخدم. 
على  عملًيا  مثاًل  �لتفاعلية  �لآيل 
�أن نرى  ل��ن��ا  �مل��ح��ف��ز  ذل����ك. وم����ن 
ل��ت��ل��ك �حللول  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ت��ب��ن��ي 
بها،  و�لرتحيب  و��سع  نطاق  على 
�لتي  م��ز�ي��اه��ا  مب��ا يعك�س ج���دوى 

متكنت من تلبية تطلعاتهم.«
وت����وف����ر ه�����ذه �أج����ه����زة �ل�������س���َر�ف 
م�سرفية  جتربة  �لتفاعلية  �لآيل 
���س��خ�����س��ي��ة ل���ل���ع���م���الء وخ����دم����ات 
نقد�ً  �ل�سيكات  �سرف  مثل  معززة 
و�إ����س���د�ر �ل��ب��ط��اق��ات �جل���دي���دة �أو 
حزمة  و�إي��د�ع  �لبديلة،  �لبطاقات 
ت�سل  و�ح���دة  دف��ع��ة  �ل�سيكات  م��ن 
و�ح������دة يف  دف���ع���ة  ���س��ي��ك   25 �إىل 
ك�����ل م���ع���ام���ل���ة، وحت�����دي�����ث ف�����وري 
للبيانات وتفعيل فوري للح�سابات 
خدمات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ج��م��دة، 
�لتقليدية،  �لآيل  �ل�سر�ف  �أجهزة 
م��ث��ل �لإي�������د�ع و�ل�����س��ح��ب و�إي�����د�ع  

�ل�سيكات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي �لإ�سالمي،  �أعلن م�سرف 
جم����م����وع����ة �خل�������دم�������ات �مل����ال����ي����ة 
�لإ���س��الم��ي��ة �ل����ر�ئ����دة �م�������س، عن 
�أجهزته  ���س��ب��ك��ة  �ن��ت�����س��ار  ت��و���س��ي��ع 
لل�سّر�ف �لآيل �لتفاعلية، باإ�سافة 
مول  مارينا  يف  جديدين  جهازين 

ب��اأب��وظ��ب��ي، وف����رع ع���ود �ل��ت��وب��ة يف 
مدينة �لعني. 

وقد �سّجل �مل�سرف منًو� �سريًعا يف 
�لآيل  �ل�����س��ّر�ف  �أج��ه��زة  ��ستخد�م 
منذ  �سنوي  �أ�سا�س  على  �لتفاعلية 
�جلاري،  �لعام  �أغ�سط�س من  �سهر 
حيث �رتفع �إجمايل �ملبالغ �لنقدية 
من �سحب و�إي��د�ع بو��سطة �أجهزة 
مليون   97 م��ن  �لذكية  �ل�����س��ّر�ف 
 403 �إىل   2021 ع���ام  يف  دره���م 
 .2022 ع����ام  يف  دره�����م  م���الي���ني 
وطباعة  طلب  �جمايل  �رتفع  كما 
�مل��ب��ا���س��ر ب�سكل  ب��ط��اق��ات �خل�����س��م 
عام  ب��ط��اق��ة يف   301 م���ن  ف����وري 
يف  ب��ط��اق��ة   2227 �إىل   2021

يف   600% ب��زي��ادة   2022 ع���ام 
�جلهازين  وباإ�سافة   .2022 عام 
�إج��م��ايل عدد  يرتفع  �جل��دي��دي��ن، 
�لتفاعلية  �لآيل  �ل�سّر�ف  �أج��ه��زة 
يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت �إىل 
16 جهاًز�  بينها  ج��ه��اًز�، من   22
�أب��وظ��ب��ي ودب����ي. وي��ق��دم جهاز  يف 
�لتفاعلي، خدمات  �لآيل  �ل�سّر�ف 
ت��وف��ر خا�سية  بينها  م��ن  م��ع��ززة  
للعمالء  ت��ت��ي��ح  و�ل���ت���ي  �لت�������س���ال، 
�إجر�ء �ت�سال مبا�سر بال�سر�فيني  
�أقل  يف  �مل�ساعدة  على  و�حل�����س��ول 
من 20 ثانية مبا يخف�س �لزمن 
 .77% بن�سبة  للمعاملة  �ملتوقع 
وقد �أثبتت تلك �خلا�سية جدو�ها 

�لكبري  �له����ت����م����ام  ت��ع��ك�����س  ه�����ذه 
م����ن جمتمع  �مل����ت����ز�ي����د  و�ل�����وع�����ي 
�لقو�نني  على  بالتعرف  �لأع��م��ال 
�لتي  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة 
تنظم ممار�سة �لأعمال يف �لدولة. 
وب���دوره ق��ال ���س��ري�ز خ��ان، �سريك 
وم�ساركوه”:  “�لتميمي  يف مكتب 
�سريبة  ن���ظ���ام  �����س���ت���ح���د�ث  “�إن 
تغيري�ً  ميثل  �لحت���ادي  �ل�سركات 
هاماً يف �ملنظومة �ل�سريبية بدولة 
�لإمار�ت. ومن �ملهم لل�سركات فهم 
�لقو�عد وكيفية تطبيقها ليت�سنى 
لل�سريبة  �لم��ت��ث��ال  ���س��م��ان  ل��ه��ا 
ي�سعدنا  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ف��ع��ال.  ب�سكٍل 
�ل���ت���ع���اون م���ع غ���رف���ة جت�����ارة دبي 
�لتدريبية  �ل��ور���س��ة  ه��ذه  �إد�رة  يف 
�ل���ت���ي ت���وف���ر ن���ظ���رة ���س��ام��ل��ة حول 
�ل�سركات  ��ستعد�د  وكيفية  �لنظام 
جتارة  غ��رف��ة  وتنظم  لتطبيقه.«  
دب���ي ب��ان��ت��ظ��ام �ل��ع��دي��د م���ن ور�س 
�لعمل �لتي تهم قطاع �لأعمال يف 
�لإم��ارة، وت�ساهم يف تعزيز وعيهم 
و�مل�ستجد�ت  �ل���ت���ط���ور�ت  ب���اآخ���ر 
�لتي تنظم  و�لت�سريعية  �لقانونية 
بيئٍة  بخلق  وت�ساهم  �لأعمال  بيئة 

حمفزٍة لها.

بح�س�ر اأكر 330 م�ساركًا 

غرفة جتارة دبي تعرف جمتمع الأعمال بنظام �شريبة ال�شركات يف المارات 

اأبوظبي تتحول اإىل وجهة متميزة لليخوت الفاخرة عامليا  •• اأبوظبي -وام: 

تو��سل �أبوظبي يف �سوء �لعدد �لكبري من �ليخوت �لفاخرة �مل�سجلة عامليا يف 
�لوقت �حلايل و�لبالغة 5،325 يختا منها 4،492 مزودة مبحركات و833 
يختا �سر�عيا.. م�سريتها على طريق �لتحول �إىل وجهة رئي�سية لقطاع �ليخوت 
�لفاخرة �لعاملي وذلك وفقا للورقة �لبحثية �لتي طرحتها �أبوظبي �لبحرية، 
�جلهة �مل�سوؤولة عن تنظيم �ملمر�ت �ملائية يف �لإمارة و�لتابعة ملجموعة مو�نئ 
 – �ملرتفة  �لبحرية  للرحالت  �ل�ستوية �جلديدة  “�لو�حة  بعنو�ن:  �أبوظبي، 

م�ساعي �أبوظبي لت�سبح وجهة متميزة لليخوت �لفاخرة«.
ومت طرح �لورقة �لبحثية يف معر�س موناكو لليخوت، �حلدث �لتجاري �لعاملي 
�ل�سنوي �ملخ�س�س لليخوت �لفاخرة، و�لذي تنعقد فعاليات ن�سخته �حلالية 

خالل �لفرتة ما بني 28 �سبتمرب – �لأول من �أكتوبر 2022.
�لذين  �لبحري  �لقطاع  خ��رب�ء  من  نخبة  �آر�ء  �لبحثية  �لورقة  و��ستخل�ست 
��ستقطاب  ح��د كبري يف  �إىل  ت�سهم  �إجن���از�ت لفتة  �لإم���ارة حققت  �أن  ذك���رو� 
�مليزة  �أن  �إىل  م�سريين  لوجهاتهم،  �ختيارهم  عند  �لفاخرة  �ليخوت  م��الك 

�ليخوت �لفاخرة بف�سل �ملجموعة �لو��سعة من �خلدمات و�ملو�قع �ل�سياحية 
�ملتميزة و�لطق�س �ملعتدل، حيث تعمل موؤ�س�سات متعددة يف �لإم��ارة لتحقيق 

هذ� �لهدف �لطموح �لذي يتما�سى مع توجيهات قيادتنا �لر�سيدة«.
 “ �لبحرية..  �أبوظبي   - ع��ام  مدير  �مل��ه��ريي،  �سيف  �لكابنت  ق��ال  جانبه  من 
ت�سكل �ليخوت �لفاخرة �أحد �أهم �أركان �لقت�ساد �لبحري �ملرتف �لأو�سع يف 
للدولة  �ل�سرت�تيجي  �ملوقع  يوظف  و�ل��ذي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�ل�سو�طئ �جلميلة و�لطق�س �ملعتدل �ستاء و�لبنى �لتحتية �ملتطورة و�لبيئة 
�لتنظيمية �ملو�تية بهدف ��ستقطاب �لأطر�ف �لفاعلني يف هذ� �لقطاع و�لزو�ر 

من جميع �أنحاء �لعامل �إىل �سو�طئ �لإمارة«.
و�أ�ساف “ ت�سري هذه �لورقة �لبحثية �إىل �أن فرقنا يف �أبوظبي �لبحرية تعمل 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  جاذبية  حت�سني  بهدف  �لبحري  �ملجتمع  م��ع  ب���د�أب 
�أبوظبي، و�إننا نتطلع �إىل ��ستقبال �لزو�ر من جمتمع �ليخوت �لفاخرة �لعاملي 

�لتناف�سية لإمارة �أبوظبي يف هذ� �لإطار ت�ستند �إىل �أربع �أركان �أ�سا�سية هي: 
و�لبنى  �ل�ستاء؛  ف�سل  خ��الل  �مل��و�ت��ي��ة  �لبحرية  و�لأح����و�ل  �ملعتدل  �لطق�س 
و�لقانونية  �لتنظيمية  و�لبيئة  �ل�سلة؛  ذ�ت  و�خل��دم��ات  �ملتطورة  �لتحتية 
�ملو�تية؛ و�لوجهات �ل�سياحية عاملية �مل�ستوى و�لتي ت�سمل �أن�سطة �جتماعية 

وثقافية وترفيهية.
�لبحري،  – �لقطاع  بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�سيبة،  �لكابنت عمار  وقال 
�لبحثية بهدف  �ل��ورق��ة  ه���ذه  ب���اإع���د�د  “ قمنا  �أب��وظ��ب��ي..  م��و�ن��ئ  جم��م��وع��ة 
�أبوظبي  �إم���ارة  حققته  �ل��ذي  و�ل��الف��ت  �لكبري  �لتطور  على  �ل�سوء  ت�سليط 
خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�سية يف �خلدمات �لتي تقدمها �إىل مالك �ليخوت 
�لفاخرة، وحتديد �ملجالت �لتي يجب علينا �لرتكيز عليها م�ستقبال من �أجل 
حتقيق روؤيتنا«. و�أ�ساف “ �أظهرت �لنتائج �لتي تو�سلنا �إليها يف هذه �لورقة 
�لبحثية �أن �لإمارة تتجه �إىل �أن ت�سبح وجهة من�سودة يف �سفوف نخبة مالك 

يف �سو�طئنا وحتقيق �ل�ستفادة �لق�سوى من �لإمكانيات �لتي ميكن لالإمارة 
�آر�ء �خلرب�ء  �لتي �سمت  �لبحثية  �لورقة  �لإط��ار«. وتهدف  تقدميها يف هذ� 
و�لفرتة   2021 ع��ام  خ��الل  معهم  �أج��ري��ت  مقابالت  يف  بها  تقدمو�  �لذين 
وتعزز  �ملالك  ت�ستقطب  �لتي  �لعو�مل  معاينة  �إىل   ،2022 عام  �ملا�سية من 
رغبتهم يف جتربة وجهات غري تقليدية مثل مربلة، وكابري، و�سانت تروبيه، 
لو�سيا،  و�سانت  و�أنتيغو�،  �ملتو�سط؛  �لأبي�س  �لبحر  على  وموناكو  و�أنتيب، 

وجزر �لعذر�ء �لربيطانية، وجزر �لباهاما يف منطقة �لكاريبي.
�لتي  �ملتنوعة  �لرتفيهية  �لعرو�س  على  �ل�سوء  �لبحثية  �لورقة  �سلطت  كما 
توفرها �لإمارة ملجتمع �ليخوت �لفاخرة �لعاملي، مبا فيها �ملناطق �ل�سحر�وية 
من  �لعديد  جانب  �إىل  �لبحرية  و�ملحميات  �ل�ساطئ  من  و�لقريبة  �خلالبة 
�جلزر �لطبيعية و�ل�سو�طئ �ملميزة. كما ت�ست�سيف �أبوظبي عدد� من �لفعاليات 
�لريا�سة �ل�سنوية �لكربى مثل �سباق جائزة �أبو ظبي �لكربى للفورمول 1، 
وبطولة مبادلة للتن�س، وبطولة �أبوظبي �إت�س �إ�س بي �سي للغولف، بالإ�سافة 
�إىل �لعديد من �لوجهات �لثقافية مثل متحف �للوفر �أبوظبي ومتحف ز�يد 

�لوطني ومتحف غوغنهامي �أبوظبي وغريها.

اأبوظبي الإ�شالمي يعزز بنيته التحتية لأجهزة ال�شّراف الآيل التفاعلية يف اأبوظبي والعني

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :بيانكو �ستون لتجارة �حلجر

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:2082575 
تعديل مدير / �إ�سافة حممد على حممود عر�ر

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد على حممود عر�ر %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد حممد عبيد حمد �لعامرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ بيانكو �ستون لتجارة �حلجر
BIANKO STONE FOR TRADE STONS

�إىل/ �سركة بيانكو �ستون لتجارة �حلجر - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
BIANKO STONE COMPANY FOR TRADE STON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لولوية للمقاولت �لعامة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1138045 
تعديل مدير / �إ�سافة عمر حم�سن �سامل عمر �لعامرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لولوية للمقاولت �لعامة
PRIORITY GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �لولوية للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
PRIORITY GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لر�ية �ملتحدة لتجارة مو�د �لبناء

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:2927073 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة زياد حممد مازن عابد %100

تعديل مدير / �إ�سافة زياد حممد مازن عابد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل �سليمان �سامل حممد �جلنيبى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لر�ية �ملتحدة لتجارة مو�د �لبناء

AL RAYA ALMUTAHIDA BUILDING MATERIALS TRADING

�إىل/ �لر�ية �ملتحدة لتجارة مو�د بناء - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
AL  RAYA ALMUTAHIDA WHOLESALE OF GREENHOUSE BUILDING MATERIAL TRADING - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�ي جي �م لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1265341 
تعديل مدير / �إ�سافة حممد �سومان جالل �حمد

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سومان جالل �حمد %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر ح�سن عمر �سالح �لربيكى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سومان جالل �حمد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سميم ح�سني حممد �سوفيقول موله

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لرب عبد�لر ز�ق
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �ي جي �م لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

IJM GENERAL MAINTENANCE L.L.C
�إىل �ي جي �م لل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

IJM GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�ملحرتف �ملعماري للمقاولت �لعامة

رخ�سة رقم:CN 4622441 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سلطان عبد�هلل عروق �سالم �لنعيمى من مالك �إىل مدير

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سلطان عبد�هلل عروق �سالم �لنعيمى من 100 % �إىل %0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �سلطان عبد�هلل عروق �سالم �لنعيمى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �سلطان عبد�هلل عروق �سالم �لنعيمى من 100 % �إىل 50
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خالد عبد�هلل عروق �سالم �لنعيمى  %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من 1000 �إىل 5000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ملحرتف �ملعماري للمقاولت �لعامة
ARCHITECTURAL PROFESSIONAL GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �ملحرتف �ملعماري للمقاولت �لعامة ذ.م.م
ARCHITECTURAL PROFESSIONAL GENERAL CONTRACTING L.L.C.

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �أبوظبي �أبوظبي �إىل �لعني هيلي ندود جهام 530598 530598 �ل�سيد 
جمعه مطر م�سبح و �خرين

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

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لكرو�ن لتجاره �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات 

�حلديد و�ملنتجات �لبال�ستيكية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 1178259 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ز�هد �هلل �سليم خان %100
تعديل مدير / �إ�سافة ز�هد �هلل �سليم خان

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبد�لرحمن نا�سر عاي�س �لعتيبى
�لكرو�ن لتجاره �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �حلديد و�ملنتجات  �إ�سم جتاري من/  - تعديل 

�لبال�ستيكية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
AL KARAWAAN USED ALUMINIUM COPPER BATTERIES AND STEEL AND PLASTIC  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �لنت�سار لتجارة �ل�سكر�ب - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ALINTISHAR SCRAP TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع منتجات �حلديد - بالتجزئة  4752017
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع منتجات بال�ستيكية - بالتجزئة  4752027

تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة �لنفايات �لورقية و�لكرتونية 4669101
تعديل ن�ساط / �إ�سافة جتارة نفايات �لبطاريات �مل�ستعملة  4669111

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :بقالة لهندي

رخ�سة رقم:CN 3828729 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من/ بقالة لهندي

LAHINDI GROCERY

�إىل/ موؤ�س�سة �لرهان لت�سليح �ل�سيار�ت
 AL REHAN AUTO REPAIR GARAGE ESTABLISHMENT 

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح ميكانيك �ملركبات ) 4520003
 تعديل ن�ساط / حذف بقالة ) 4711003

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

حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/دي نور� �أي ��س �أي �يه ��س �ر �ل - 
�أبوظبي )�جلن�سية: �يطاليا( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة 
�بوظبي  �سركة   - ز�يد  بن  خليفة  �سارع  )�لعنو�ن:  �أبوظبي  �إمارة  يف 
�لوطنية للتاأمني - �س.ب:48377 ( و�ملقيدة حتت رقم )5589( يف �سجل 
�ل�سركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم 
)2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري 
�لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب  لفروع 
يرجى من �ل�سادة ��سحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��سهم 
�لعنو�ن  على  �لن�سر  تاريخ  �سهر من  يتجاوز  ميعاد ل  �لوز�رة يف  �ىل 
 �لتايل: وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري - �س.ب:)901(  - 

�أبوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام: 

تقارير عمل  �لريا�سي  للتحكيم  �لإم��ار�ت  �إد�رة مركز  ��ستعر�س جمل�س 
و�لتوفيق،  �مل��ن��ازع��ات  لف�س  ق�سايا  م��ن  �ملا�سية،  �مل��رح��ل��ة  خ��الل  �مل��رك��ز 
وم�ستجد�ت �لدور�ت �لتي يعقدها �ملركز ب�سكل م�ستمر. و�أو�سى ب�سرورة 
مثل  جم����الت  يف  للمحكمني  تخ�س�سية  وت��اأه��ي��ل  ���س��ق��ل  دور�ت  ع��ق��د 
و�لريا�سات  و�جلوجيت�سو  �لأر�سي،  و�لتن�س  �لقوى،  و�ألعاب  �لفرو�سية، 
للمحكمني  �ل��الزم��ة  �ملعلومات  قاعدة  توفري  بهدف  وغ��ريه��ا،  �لبحرية 
�لتي متكنهم من �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سليمة يف �ستى �لق�سايا مبا يف ذلك 

�لق�سايا �لتي ت�ستوجب �للجوء لروح �لقانون.
جاء ذلك خالل �جتماع جمل�س �إد�رة �ملركز �لذي عقد �أم�س �لأول مبقره 
يف دبي برئا�سة �سعادة على بو ج�سيم، وح�سور كّل من �سعادة �سر�ر حميد 
�لبطر�ن،  �هلل  عبد  يو�سف  �سعادة  و�لأع�ساء  �ملركز،  رئي�س  نائب  بالهول 
وحمدة �سيف �ل�سام�سي، و�سعيد علي �لعاجل، و�أحمد عبد �هلل �لظاهري.

و�أكد �سر�ر حميد بالهول �أن �لدور�ت �لتخ�س�سية يف �لريا�سات �ملختلفة 
متثل نقلة نوعية كبرية يف جهود مركز �لإمار�ت لتاأهيل و�سقل �لكو�در 
�ملو�طنة، و�أنه يتم �لإع��د�د ملخاطبة عدد من �لحت��اد�ت �لدولية لتوفري 

من  �لتخ�س�سية،  �لريا�سات  من  عدد  يف  معتمدين  دوليني  حما�سرين 
�أجل �لبدء يف تنفيذ هذ� �مل�سروع، جنبا �إىل جنب مع عمل �ملركز يف متابعة 
�سري �لأعمال يف �لق�سايا و�لتقارير �ملرفوعة للمركز للتوفيق و�لف�س يف 

�لنز�عات، مبا يوفر �لعد�لة �لناجزة يف قطاع �لريا�سة بالدولة.
من ناحية �أخرى تقرر م�ساركة مركز �لإمار�ت يف �ملوؤمتر �لثامن للتحكيم 
 /CAS/ لريا�سية� �لتحكيم  �لذي تنظمه حمكمة   ، �لدويل  �لريا�سي 
ونقابة �ملحامني �ل�سوي�سرية /SAV / FSA/ يومي �جلمعة و�ل�سبت 

�ملقبلني.
�لتطور�ت  ر�أ���س��ه��ا  ع��ل��ى  �مل��ه��م��ة  �مل���ح���اور  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل���وؤمت���ر  و�سيغطي 
م�ساألة  على  �ملختلفة  �لنظر  ووج��ه��ات  �ملن�سطات،  مكافحة  يف  �جل��دي��دة 
فقه  مر�جعة  و  �لريا�سية،  للجمعيات  و�لق�سائية  �لت�سريعية  �ل�سلطة 
حمكمة �لتحكيم �لريا�سية يف جمال كرة �لقدم �لدولية ، وذلك يف بع�س 
" FIFA �خلا�سة  �ل�سو�بق �لق�سائية، و�آخر �لتطور�ت �ملتعلقة بلو�ئح 

بو�سع �لالعبني و�نتقالتهم.
ومت تر�سيح كل من �سعادة �سر�ر حميد بالهول نائب رئي�س �ملركز، و�أحمد 
عبد�هلل �لظاهري ع�سو جمل�س �لإد�رة لتمثيل �لإمار�ت يف هذ� �ملنتدى 

�لدويل �لكبري.

•• دبي -وام:

عقدت جلنة �سوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�سباب و�لريا�سة و�لإعالم يف �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي �جتماعاً يف مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س يف دبي، برئا�سة 
عملها  خطة  خالله  �عتمدت  �للجنة،  رئي�س  �حلمادي  حمد  عدنان  �سعادة 
ملناق�سة م�سروع قانون �حتادي ب�ساأن �لريا�سة وم�سروع قانون �حتادي ب�ساأن 

تنظيم �لهيئة �لعامة للريا�سة.
�لطنيجي  عبيد  �سيخة  د.  من  كل  �سعادة  �للجنة  �أع�ساء  �لجتماع  ح�سر 
�لبريق،  ر�سا  وعائ�سة  فلكناز،  و�سارة حممد  �لجتماع،  لهذ�  �للجنة  مقررة 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�ساء  �ليماحي،  حممد  ونا�سر  �لعليلي،  بخيت  وعفر�ء 

�لحتادي.
�لذي  �لريا�سة،  ب�ساأن  قانون  م�سروع  �لجتماع  خالل  �للجنة  و��ستعر�ست 
�ل��ع��م��ل باجلهات  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �لإي�����س��اح��ي��ة  �مل��ذك��رة  ي��ه��دف بح�سب 
�لريا�سية و�لرتقاء باأد�ئها نحو �لتميز، وتوحيد �لأهد�ف �ملر�سومة وتكاملها 

جمتمع  وبناء  و�ملحلي،  �لحت��ادي  �مل�ستوى  على  �لريا�سي  �لقطاع  لتطوير 
ريا�سي متميز بال�سر�كة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، وتعزيز �سوؤون 
�لريا�سة، وحوكمة �لقطاع �لريا�سي يف �إطار �حرت�م �مليثاق �لأوملبي و�للو�ئح 
و�لقو�نني �لوطنية و�لدولية، ودعم �جلهات �لريا�سية يف حتقيق �أهد�فها يف 

�لريا�سة �ملجتمعية و�لتناف�سية و�لتفوق �لريا�سي حملياً وعاملياً.
بالرتبية  �ملتعلقة  �لأح��ك��ام  تناولت  م��ادة   /63/ �لقانون  م�سروع  وت�سّمن 
و�لح���رت�ف  و�إد�رت���ه���ا،  �لريا�سية  و�جل��ه��ات  �ل��ري��ا���س��ة،  ومم��ار���س��ة  �لبدنية 

�لريا�سي، و�لفعاليات و�ملن�ساآت �لريا�سية، و�لعقوبات.
للريا�سة  �لعامة  �لهيئة  تنظيم  ب�ساأن  �حت��ادي  قانون  م�سروع  يهدف  فيما 
�لعامة  للهيئة  �حل��ايل  �ل��ق��ان��ون  حتديث  �إىل  �لإي�ساحية،  �مل��ذك��رة  بح�سب 
 2008 للريا�سة �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم /7/ ل�سنة 
و�ملعدل مبوجب �ملر�سوم بقانون رقم /15/ ل�سنة 2017، مبا يتو�فق مع 
م�سروع قانون �لريا�سة �جلديد، �نطالقاً من �سعي �حلكومة لتنظيم �لقطاع 

�لريا�سي و��ستكمال �ملنظومة �لت�سريعية له.

•• اأبوظبي-وام:

ب����ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم���م���د  �أك������د 
�ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت����اد �لإم�����ار�ت 
رئي�س  و�جل�����������ودو  ل���ل���م�������س���ارع���ة 
لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
للجودو  �سالم"  "جر�ند  �أبوظبي 
متاما  �����س���ت���ع���دت  �أب����وظ����ب����ي  �أن 
تقام  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة،  ل�ست�سافة 
ه��ز�ع بن  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.

 21 من  �لبطولة  فعاليات  وتقام 
ب�سالة  �مل��ق��ب��ل  �أك���ت���وب���ر   23 �إىل 
ز�يد  مبدينة  �آرينا"  "جوجيت�سو 
�أبو  جمل�س  من  بدعم  �لريا�سية، 
ظ��ب��ي �ل��ري��ا���س��ي وحت����ت �إ����س���ر�ف 
�لحتاد �لدويل للجودو، وم�ساهمة 

�لعديد من �جلهات.
وقال �لدرعي �إن �لبطولة �ستحظى 
ب���ت���ن���ظ���ي���م من�������وذج�������ي، �م������ت������د�د� 
و�جلماهريية  �لفنية  للنجاحات 
�لعاملية  ب��ال��ب��ط��ولت  و�لإع��الم��ي��ة 
��ستح�سان  ن��ال��ت  �ل��ت��ي  �مل��ا���س��ي��ة، 

و�إ�سادة �لحتاد �لدويل للجودو.
�سيغلق  �لت�سجيل  ب��اب  �أن  و�أ���س��اف 
يف 15 �أكتوبر �ملقبل، ح�سب لئحة 
�ل��ب��ط��ول��ة �مل��ع��ت��م��دة م���ن �لحت����اد 
�ل��دويل، بعدما تقدمت حتى �لآن 
موقع  ع��رب  للم�ساركة  دول��ة   50
منتخبات   9 بينها  م��ن  �لحت����اد؛ 
�ل�سعودية،  �لبحرين،  ه��ي  عربية 
�ملغرب  م�����س��ر،  �لأردن،  �ل��ك��وي��ت، 

،�جلز�ئر، لبنان، وتون�س.
وج������دد �ل����درع����ي ���س��ف��ري �لحت�����اد 
�لدويل للجودو لل�سد�قة و�ل�سالم 

باأ�سرة  �ل���رتح���ي���ب  و�لإن�������س���ان���ي���ة 
�أع�����س��اء �لحت����اد �لدويل  �جل����ودو 

للجودو يف بلدهم �لثاين.
يختتم  �لأول  "منتخبنا  وق�����ال: 
�ملجرية  �لعا�سمة  يف  ��ستعد�د�ته 
ويتوجه  �ملقبل،  �لأ�سبوع  بود�ب�ست 
عا�سمة  ط�����س��ق��ن��د  �إىل  م��ب��ا���س��رة 
ببطولة  ل��ل��م�����س��ارك��ة  �أوزب��ك�����س��ت��ان 
6 �إىل  �لعامل للجودو، �ملقررة من 

�ملقبل". �أكتوبر   12
وت�سم قائمة منتخبنا يف �لبطولة 
وهم  ت�سنيفهم،  ح�سب  لعبني   4

كجم"   81 "حتت  �سفيلي  ط��الل 
 90 "حتت  ع���م���ر�ن  وج����رج����وري 
 90 "حتت  �آر�م  وظ���اف���ر  كجم"، 
"فوق  ع��م��ر  وحم���م���دوف  كجم"، 

كجم" .  100

»الإمارات للتحكيم الريا�شي« ينظم دورات للمحكمني .. وي�شارك يف موؤمتر »CAS« ب�شوي�شرا

جلنة يف »الوطني الحتادي« تعتمد خطة عملها ملناق�شة م�شروعي قانونني ب�شاأن »الريا�شة« و »تنظيم الهيئة العامة للريا�شة«

للجودو �شالم«  »جراند  اأبوظبي  بطولة  يف  م�شاركتها  توؤكد  دولة   50

ال�شفقات اجلديدة و3 جولت بدوري اأدنوك جتهز الوحدة وال�شارقة لنهائي كاأ�س رئي�س الدولة
•• اأبوظبي-وام:

مع ��ستئناف فعاليات �ملو�سم �حلايل لدوري �أدنوك لكرة �لقدم للمحرتفني 
مطلع �لأ�سبوع �ملقبل، �ستكون �لفر�سة �سانحة �أمام كل من فريقي �ل�سارقة 
كاأ�س  نهائي  يف  بينهما  �ملرتقبة  �ملو�جهة  قبل  �جليد  لال�ستعد�د  و�ل��وح��دة 

�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة للمو�سم �لريا�سي �ملا�سي 2022-2021 .
�إقامة �ملبار�ة �لنهائي  و�أعلن �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم موؤخر� عن موعد 
�لوحدة  يلتقي  �ملا�سي، حيث  للمو�سم  �لدولة،  رئي�س  �ل�سمو  لكاأ�س �ساحب 

و�ل�سارقة على ��ستاد "هز�ع بن ز�يد" مبدينة �لعني يف 21 �أكتوبر �ملقبل.
خالل  م��ن  �ل��ك��وؤو���س  �أغ��ل��ى  لنهائي  �ملنا�سب  لال�ستعد�د  �لفريقان  ويتطلع 
�لتالية من دوري  �ملباريات �لقوية �لتي تنتظر كليهما يف �جلولت �لثالثة 
باجلولة  �ملقبل  �ل�سبت  ي��وم  ن�ساطه  ي�ستاأنف  و�ل���ذي  للمحرتفني،  �أدن���وك 

�لر�بعة بعد �أ�سبوعني من �لتوقف ب�سبب مع�سكر �ملنتخب �لوطني يف �لنم�سا 
خالل �لأيام �ملا�سية.

وكانت فرتة �لتوقف مبثابة فر�سة جيدة جلميع فرق دوري �أدنوك، ومنها 
نتائجه يف  بعد  �لوحدة  وخا�سة  �لأور�ق،  ترتيب  لإع��ادة  و�ل�سارقة،  �لوحدة 
�ل�3 �لأوىل من م�سابقة �لدوري و�حتالله �ملركز �لعا�سر بر�سيد  �جلولت 

نقطة و�حدة.
كو�ستا�س  �ليوناين  باملد�فع  �لتوقف  ف��رتة  خ��الل  �سفوفه  �ل�سارقة  وع��زز 
مانول�س من �أوملبياكو�س لين�سم �إىل قائمة ت�سم من �لالعبني �لأجانب كال 
كايو  و�لرب�زيلي  �ألكا�سري،  باكو  و�لإ�سباين  بيانيت�س  �لبو�سني مري�ليم  من 

لوكا�س �ملتوقع عودته بقوة خالل �لفرتة �ملقبلة بعد تعافيه من �لإ�سابة.
ودعم �ل�سارقة بهذ� قوته �ل�ساربة للحفاظ على ما حققه يف �جلولت �ل�3 
�لأهد�ف  وبفارق  نقاط،   9 بر�سيد  �ل��دوري  م�سابقة  يت�سدر  حيث  �لأوىل 

�أم��ام �جلزيرة بعدما حقق كل منهما �لعالمة �لكاملة حتى �لآن بالفوز يف 
�ملباريات �ل�3 .

�حتاد  �ختبار جاهزيته مبو�جهة  على  �لتوقف  �ل�سارقة خالل فرتة  وعمل 
كلباء وديا، وفاز عليه 0-2 .

�أور�قه  ترتيب  �إع���ادة  على  �لتوقف  ف��رتة  خ��الل  �ل��وح��دة  �مل��ق��اب��ل، عمد  ويف 
لت�سحيح �مل�سار، و�أعلن �لتعاقد مع �لرب�زيلي �ألن ماركو�س لعب �إيفرتون 
�لإجنليزي بعقد ميتد ملو�سمني، ليحل يف قائمة �لفريق بدل من �لربتغايل 

فابيو مارتينيز، كما �سم وليد ح�سني من �سباب �لأهلي.
ب�سد��سية  �لفوز  وحقق  �لغربية،  فريق  �أم��ام  ودي��ة  م��ب��ار�ة  �ل��وح��دة  وخا�س 

نظيفة ��ستعد�د� ل�ستئناف �لدوري.
رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�س  لنهائي  �أول  �ملتاأهل  �لطرف  هو  �لوحدة  وك��ان 
�إياب ن�سف �لنهائي بعد �لفوز عليه  2-2 يف  �لدولة، بتعادله مع بني يا�س 

�إىل �ملبار�ة �لنهائية للمرة �لثامنة يف تاريخه،  �لفريق  لي�سعد  ذهابا،   1-4
بعد  �لنهائي،  �إي��اب ن�سف  3-2 يف  �لو�سل  بالفوز على  �ل�سارقة  تاأهل  فيما 

�لتعادل �ل�سلبي معه ذهابا.
وخالل �جلولت �ل�3 �ملقبلة بدوري �أدنوك للمحرتفني، يلتقي �لوحدة مع 
يلتقي  كما  �لن�سر،  مع  مثري�  حتديا  يخو�س  ثم  �ملو�سم  مفاجاأة  �لبطائح 
فريق �لعني حامل لقب دوري �ملحرتفني يف ديربي �أبوظبي، لتكون �ملباريات 

�ل�3 �أف�سل ��ستعد�د للنهائي �لأغلى.
بفريق  يبد�أها  مهمة  مباريات  �ملقبلة  �ل�3  �جل��ولت  يف  �ل�سارقة  ويخو�س 
خ��ورف��ك��ان؛ ح��ي��ث ي��دخ��ل حت��دي��ا م��ث��ري� �أم����ام م��درب��ه �ل�����س��اب��ق ع��ب��د �لعزيز 
�للقب للمرة �لأوىل يف ع�سر �لح��رت�ف، ثم  �لعنربي، �لذي قاده لتحقيق 
يلتقي �جلزيرة يف قمة مباريات �جلولة �خلام�سة، و�سيو�جه بعدها �لو�سل 

يف 16 �أكتوبر �ملقبل، قبل 5 �أيام من مو�جهة �لوحدة يف �لنهائي �ملرتقب.

دبي ت�شت�شيف �شباق اجلائزة 
الكربى لليخوت ال�شراعية

•• دبي-وام:

لليخوت  لالإبحار  �لكربى  �جلائزة  "بطولة  �لأوىل  للمرة  دبي  ت�ست�سيف 
�ملقبل،  نوفمرب  و13   12 يوَمي  ر��سد  مبيناء  وذل��ك  �حلديثة  �ل�سر�عية 
�أو ماريناز"، بال�سر�كة مع جمل�س دبي �لريا�سي ود�ئرة  �أند  "بي  بتنظيم 

�لقت�ساد و�ل�سياحة بدبي.
�ل�سرق  مبنطقة  �لدولية  �لبطولة  لهذه  �جل��دي��دة  �ملحطة  دب��ي  و�ستكون 
ي�سارك  و�لتي   ،2022 �لعام  ه��ذ�  �لثالث  مو�سمها  منت�سف  يف  �لأو���س��ط، 

فيها �أحدث قو�رب هذه �لريا�سة �لبحرية من حول �لعامل.
�إىل  �ملتناِف�سني  جمموعة  �ن��ت��ق��ال   2023 ع��ام  �سي�سهد  دب���ي،  بعد  وم��ن 
�سنغافورة و�سيدين وكر�ي�ست�سري�س، قبل �إقامة �لنهائي يف �سان فر�ن�سي�سكو 

�لأمريكية خالل �سهر مايو �ملقبل.
وكانت �ملرحلة �ل�سابقة من �لبطولة قد �قيمت يف قاد�س بالأندل�س و�سهدت 
مناف�سات حامية �أ�سفرت عن و�سول كونتان دولبيري قائد �لفريق �لفرن�سي 
�إىل �ل�سد�رة بفارق ثالث ثو�ن فقط على فريق جيمي �سبيتهيل �لأمريكي 

ليحّقق بذلك �لن�سر �لأول لفريقه يف �لبطولة.
وتعليقاً على جمريات �ل�سباق، قال جيمي �سبيتهيل، قائد وماّلح �لفريق 
�لر�ئع  وم��ن  قائماً،  �لزخم  ه��ذ�  �إبقاء  على  مون  م�سمِّ " نحن  �لأمريكي: 
�أن  �أردن��ا  �إذ  رة،  �ملت�سدِّ �أكرث من �ملجموعة  �لآن على مقربة  �أن نكون  فعاًل 
�أول �سباق يف  �لتي �ستكون  �إ�سافية لالأمام قبل بطولة دبي  نخطو خطوة 
لنا جميعاً." ومن جانبه  بالن�سبة  �أم�ر م�سّوق ج��د�ً  �لأو�سط، وهو  �ل�سرق 
نتطّلع  "نحن  �لأ���س��رت�يل:  �لفريق  وم���اّلح  قائد  �سلينجزباي،  ط��وم  ق��ال 
بحما�س لل�سباق �ل�سائق �لذي �سيقام يف مدينة دبي فاأنا �سخ�سياً مل �أُبحر 
هناك �سابقاً، لكني �أعتقد �أن �لبطولة �ستكون ر�ئعة و�سننتظر ما �ستحمله 

�لظروف �ملختلفة لنا."

•• اأبوظبي-وام:

بح�سيلة تهديفية قيا�سية وبعد عدة مفاجاآت مثرية، �أ�سدل �ل�ستار على فعاليات 
�أوروب��ا لكرة �لقدم، و�لتي  �أمم  �لدور �لأول من �لن�سخة �لثالثة لبطولة دوري 
كاأ�س  �مل�ساركة يف بطولة  �ملنتخبات  �لعديد من  ��ستعد�د�ت  �ألقت بظاللها على 

�لعامل 2022 بعد �أ�سابيع قليلة.
وكانت فعاليات هذه �لن�سخة �فتتحت يف يونيو �ملا�سي ب�4 جولت متتالية فيما 
و�لتي  �ملا�سية،  �لقليلة  �لأي��ام  خ��الل  متتاليتني  جولتني  خ��الل  من  ��ستكملت 

��ستمرت معها مفاجاآت �لبطولة و�أرقامها �لقيا�سية و�ملميزة.
�ملنتخب  حجز  �ل��ث��الث��اء،  �لأول  �أم�����س  م�ساء  �لأول  �ل���دور  فعاليات  خ��ت��ام  وم��ع 
�لبطولة بفوز در�مي على نظريه �لربتغايل  �لإ�سباين مقعده يف ن�سف نهائي 
�لذي كان قاب قو�سني �أو �أدنى من �لتاأهل لن�سف �لنهائي ، �لذي تقام فعالياته 

يف يونيو 2023 .
�لفوز على  �لنهائي من خالل  �لتاأهل لن�سف  �لإ�سباين بطاقة  �ملنتخب  و�نتزع 
كان  �لتعادل  ب��اأن  علما   88 �لدقيقة  �ألفارو مور�تا يف  �سجله  بهدف  �لربتغال 

كافيا للربتغال من �أجل �لتاأهل.
 409 �لتهديفية  �حل�سيلة  بلغت  للبطولة،  �لأول  �ل��دور  فعاليات  ختام  وم��ع 
�لن�سخة على  �ملجموعات يف هذه  دور  لتتفوق ح�سيلة  156 مبار�ة  �أه��د�ف يف 
ما مت ت�سجيله خالل كل من �لن�سختني �ل�سابقتني لدوري �لأمم؛ حيث �سهدت 
حتى  �لبطولة  �أدو�ر  مبختلف   168 يف  382 هدفا  ت�سجيل  �لثانية  �لن�سخة 
مبختلف  مبار�ة   142 يف  هدفا   342 �لأوىل  �لن�سخة  �سهدت  فيما  �لنهائي، 

�لأدو�ر حتى �لنهائي.
لالأهد�ف  �لقيا�سي  �ل��رق��م  ه��ذ�  تعزيز  على  ق���ادرة  �حلالية  �لن�سخة  ت��ز�ل  ول 

�مل�سجلة من خالل مباريات ن�سف �لنهائي و�لنهائي منت�سف �لعام �ملقبل.
وحلق �ملنتخب �لإ�سباين يف ن�سف �لنهائي مبنتخبات كرو�تيا وهولند� و�إيطاليا 
�لتي ت�سدرت �أي�سا جمموعاتها يف �لدور �لأول للق�سم �لأول بالبطولة، و�لذي 
�سهد مبفرده 126 هدفا بفارق 6 �أهد�ف �أقل عما مت ت�سجيله يف مباريات �لدور 

�لأول لهذ� �لق�سم يف �لن�سخة �ملا�سية.
وكانت �ملفاجاآت حا�سرة بقوة يف نتائج �ملباريات خالل دور �ملجموعات وترتيب 

�لفرق �ملختلفة يف �ملجموعات �لأربعة بالق�سم �لأول للبطولة.
ويف �ملجموعة �لأوىل، كان �لتاأهل من ن�سيب �ملنتخب �لكرو�تي على ح�ساب كل 
من �ملنتخبني �لدمناركي و�لفرن�سي علما باأن �لأخري كان مر�سحا قويا للتاأهل 
من هذه �ملجموعة خا�سة و�أنه حامل �للقب كما �أنه حامل �للقب �لعاملي �إ�سافة 
�إىل ما ت�سمه �سفوف �لفريق من جنوم بارزين يف خمتلف �ملر�كز بقيادة �ملهاجم 

كيليان مبابي.
�أفلت  لكنه  �لثاين  للق�سم  بالهبوط  مهدد�  ك��ان  �لفرن�سي  �ملنتخب  �أن  و�ملثري 
ب�سعوبة برغم خ�سارته يف �جلولة �لأخرية �أمام �لدمنارك م�ستفيد� من خ�سارة 
نظريه �لنم�ساوي �أمام كرو�تيا بنف�س �جلولة ليهبط �ملنتخب �لنم�ساوي للق�سم 
�لثاين  �لطرف  �لإ�سباين،  �ملنتخب  بخ�سارة  �لبطولة مهددة  كانت  كما  �لثاين. 
للمبار�ة �لنهائية يف �لن�سخة �ملا�سية، وعدم تاأهله لن�سف �لنهائي لكن �ملنتخب 
�لربتغال  �ملثري على  بالفوز  �لنهائي  �إىل ن�سف  �سق طريقه ب�سعوبة  �لإ�سباين 
�لت�سيكي  �ملنتخب  ن�سيب  من  �لثانية  �ملجموعة  يف  �لهبوط  وك��ان  �أم�س.  م�ساء 
�ل�سوي�سري خالل  �ملنتخب  �أم��ام  �أحدثها  كان  متتالية  4 مباريات  بعدما خ�سر 

مبار�ة �لأم�س ليظل �ملنتخب �ل�سوي�سري يف �لق�سم �لأول.
ت�سدر  حيث  �لكربى  �ملفاجاأة  هو  �ملجري  �ملنتخب  ك��ان  �لثالثة،  �ملجموعة  ويف 
�ملجموعة على ح�ساب منتخبات �إيطاليا و�إجنلرت� و�أملانيا قبل �أن ت�سهد �جلولة 
�لأخرية خ�سارته �أمام �ملنتخب �لإيطايل �لذي �أنهى �ملغامرة �ملجرية وحفظ ماء 
�لوجه بالتاأهل لن�سف �لنهائي بعد ف�سله يف بلوغ مونديال 2022 وغيابه عن 

كاأ�س �لعامل للن�سخة �لثانية على �لتو�يل.
و�ملالحظ يف هذه �ملجموعة �أن �ملنتخب �لأملاين �لفائز بلقب كاأ�س �لعامل 4 مر�ت 
�سابقة ف�سل للن�سخة �لثالثة على �لتو�يل يف بلوغ ن�سف �لنهائي لدوري �لأمم بل 
و�حتل يف �لن�سخة �حلالية �ملركز �لثالث مبجموعته بعدما حقق �نت�سار� وحيد� 

مقابل 4 تعادلت وهزمية و�حدة.
ولكن �ملنتخب �لأملاين مل يكن �لأ�سو�أ يف هذه �ملجموعة من حيث �لنتائج و�إمنا 

كان �لهبوط من ن�سيب �ملنتخب �لإجنليزي بعد نحو 15 �سهر� من فوز �لفريق 
باملركز �لثاين يف كاأ�س �أمم �أوروبا /يورو 2020/ .

ومل يحقق �ملنتخب �لإجنليزي �أي فوز يف �ملجموعة حيث تعادل يف 3 مباريات 
�أه���د�ف فقط   4 لع��ب��وه  �سجل  فيما  م��ر�ت   10 �سباكه  و�ه��ت��زت  مثلها  وخ�سر 
�ملنتخب  ت��اأه��ل  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ملجموعة  م�ستوى  وعلى  �ل��ث��اين.  �لق�سم  �إىل  ليهبط 
 16 بر�سيد  �ملجموعة  �حتل �سد�رة  بعدما  �لنهائي بجد�رة  لن�سف  �لهولندي 
من 18 نقطة متاحة وبفارق 6 نقاط �أمام �ملنتخب �لبلجيكي �لقوي فيما �حتل 
ليهبط  �لرتتيب  على  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  و�لويلزي  �لبولندي  �ملنتخبان 
�ملباريات  من  و�ح��دة  نقطة  ح�سد  بعدما  �لثاين  �لق�سم  �إىل  �لويلزي  �ملنتخب 
لن�سف  �ملتاأهل  �لرباعي  بني  �لوحيد من  هو  �لهولندي  �ملنتخب  وكان  �ل�ستة.  
حيث  �ملجموعات  دور  يف  �لهز�ئم  من  خاليا  �سجله  على  حافظ  �ل��ذي  �لنهائي، 
�لعالمة  فريق  �أي  يحرز  فيما مل  و�ح��دة  مبار�ة  وتعادل يف  �نت�سار�ت   5 حقق 

�لكاملة �سو�ء يف �لق�سم �لأول �أو باقي �أق�سام �مل�سابقة.
�لدور  يف  �مل�ساركني  جميع  م�ستوى  على  هجوما  �لأف�سل  هو  �لفريق  ك��ان  كما 
�لأول حيث �سجل لعبوه 14 هدفا. ول يتفوق عليه يف �لبطولة ب�سكل عام �سوى 
"16 هدفا" ، وخا�س كل منهما  "18 هدفا" وجورجيا  تركيا  منتخبني هما 

�لبطولة يف �لق�سم �لثالث و�سعد� ر�سميا للق�سم �لثاين يف �لن�سخة �جلديدة.
وبرغم عدم تاأهله �إىل ن�سف �لنهائي، كان �ملنتخب �لربتغايل هو �لأقوى دفاعا 

يف دور �ملجموعات للق�سم �لأول حيث �هتزت �سباكه 3 مر�ت فقط.
�أهد�ف   4 لعبوه  �سجل  حيث  هجوما  �لأ�سعف  هو  �لإجنليزي  �ملنتخب  وك��ان 
فقط، فيما كان �ملنتخب �لت�سيكي هو �لأ�سعف دفاعا يف هذ� �لق�سم حيث �هتزت 
�سباكه 13 مرة. ومل يكن مت�سدر قائمة هد�يف �مل�سابقة يف �لدور �لأول من بني 
جنوم �لق�سم �لأول و�إمنا تقا�سم �لرنويجي �إيرلنج هالند �ل�سد�رة مع �ل�سربي 
�لالعبني  �أن  و�مل��ث��ري  منهما.  لكل  �أه���د�ف   6 بر�سيد  ميرتوفيت�س  �ألك�سندر 
نف�سهما �لتقيا م�ساء �أم�س يف مبار�ة فريقيهما باجلولة �ل�ساد�سة من مباريات 
�لفوز  �إىل  �ل�سربي  �ملنتخب  ليقود  هدفا  ميرتوفيت�س  و�سجل   ، �لثاين  �لق�سم 

على ح�ساب �لرنويج. �لأول  للق�سم  و�ل�سعود   0-2

غزارة الأهداف واملفاجاآت وغياب العالمة الكاملة..اأبرز مالمح الدور الأول لدوري اأمم اأوروبا
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••  اأبوظبي:الفجر

e& "�ملعروفة  جم��م��وع��ة  �أع��ل��ن��ت   
�ت�سالت"،  جمموعة  با�سم  �سابقاً 
وهي جمموعة عاملية ر�ئدة يف جمال 
و�سريك  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�لر�سمي  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  ن�����ادي 
�سر�كة  ع����ن  �ل����ي����وم  ل���الت�������س���الت، 
م��ع مد�ر�س  ر�ئ���دة جتمعها  ج��دي��دة 
�ل�����س��ي��ت��ي ل���ك���رة �ل���ق���دم وت���دع���م من 

خاللها برنامج �لالعب �ملوهوب.
لكرة  �ل�������س���ي���ت���ي  م�����د�ر������س  وك����ان����ت 
عام  يف  �لربنامج  �أطلقت  ق��د  �ل��ق��دم 
من�سة  خالله  من  لتوفر   2019
ترت�وح  �ل��ذي��ن  �لنا�سئني  لالعبني 
ع���اًم���ا يف  11 و16  ب���ني  �أع���م���اره���م 
ت�ساعدهم  و�أب��وظ��ب��ي  دب���ي  م��ن  ك��ل 
ع��ل��ى ب��ل��وغ �أق�����س��ى �إم��ك��ان��ات��ه��م حتت 
�خلبرية  �لتدريبية  �لكو�در  �إ�سر�ف 
�لقدم.  ل��ك��رة  �ل�����س��ي��ت��ي  م���د�ر����س  يف 
هائاًل  جن���اًح���ا  �ل���ربن���ام���ج  و���س��ج��ل 
�ملا�سية  �ل�سنو�ت �لثالثة  على مد�ر 
�أ�سرف خاللها على �نتقال ما  حيث 
وتطوير  نا�سًئا  لعًبا   50 عن  يزيد 
مو�هبهم مبا يتنا�سب مع �ملناف�سات 

�لكروية عالية �لأد�ء.
من  �مل���ق���دم  �ل���دع���م  وب��ف�����س��ل  و�لآن 

��سرت�تيجية  ط���ري���ق  وع����ن   ،&e
�أ�ساليب  ب��ني  جتمع  �لتي  �لربنامج 
�ل��ت��دري��ب �مل��ت��ط��ورة وت��وف��ري فر�س 
�لكروية  �مل����و�ه����ب  م���ع  �لح���ت���ك���اك 
�ملناف�سة  عالية  مباريات  �لأخرية يف 
حملًيا ودولًيا، يوفر برنامج �لالعب 
متعددة  ��ا  ف��ر���سً للنا�سئني  �مل��وه��وب 
قدر�تهم،  و�سقل  مو�هبهم  لتطوير 

�ل�������س���ف���ر وخو�س  ل���ه���م  ي��ت��ي��ح  ك���م���ا 
�ل���ت���دري���ب���ات يف م���الع���ب م���د�ر����س 
يف  �مل��ت��و�ج��دة  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل�سيتي 

�أنحاء خمتلفة من �لعامل.
e& ب�سكل وثيق مع نادي  وتتعاون 
لتطوير  ���س��ع��ًي��ا  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت 
�لتايل  �جل���ي���ل  وق���������در�ت  م����و�ه����ب 
ل���ل���ري���ا����س���ي���ني و����س���ق���ل ق���در�ت���ه���م 

ومتكينهم من بلوغ �لنجاح و�لو�سول 
�إىل ع���امل �ل��ن��ج��وم��ي��ة. وت��دف��ع هذه 
�ل�������س���ر�ك���ة �جل����دي����دة �ل�����ر�ئ�����دة مع 
مد�ر�س �ل�سيتي لكرة �لقدم وبرنامج 
�لالعب �ملوهوب �لالعبني �لنا�سئني 
حيث  �لعاملية،  �أب��و�ب  �إىل  �لدولة  يف 
ميكن �لربنامج �لالعبني �ملوهوبني 
م��ن ب��ل��وغ �أق�����س��ى �إم��ك��ان��ات��ه��م. ويعد 

�مل���وه���وب من�سة  �ل���الع���ب  ب��رن��ام��ج 
�لهائلة  �لأع��د�د  مثالية تتنا�سب مع 
م��ن �مل��و�ه��ب �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل�����س��اب��ة يف 
فر�سة  لهم  متيًحا  �لإم����ار�ت،  دول��ة 
مدربني  �إ�����س����ر�ف  حت���ت  �ل���ت���دري���ب 
�ملجال  فتح  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  خ���رب�ء، 
لهم لالحتكاك مبو�هب من خمتلف 
�أنحاء �لعامل مبا يزيد من حنكتهم 

�لكروية وي�ساهم يف جناحهم.
�ساميون  ع���ل���ق  �مل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
هيويت، مدير �أول للتطوير �لكروي 
و�سمال  �لأو�����س����ط  �ل�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة 
لكرة  �ل�سيتي  م��د�ر���س  يف  �أف��ري��ق��ي��ا 
�ل�سيتي  م��د�ر���س  "�أ�سرفت  �ل��ق��دم: 
�لأوىل  �نطالقتها  منذ  �لقدم  لكرة 
يف �أبوظبي عام 2011 على تدريب 

10 �آلف لعًبا نا�سًئا،  ما يزيد عن 
 50 على  يقارب  ما  تنظيم  و�سهدت 
برنامج  ويعد  تدريبية،  ح�سة  �أل��ف 
�أ�سا�سية من  �ملوهوب ركيزة  �لالعب 
ركائز �لنجاح �لتي ن�سعى لتحقيقها 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت، و�أت���اح �لربنامج 
�لناجحة  م�����س��ريت��ه  خ����الل  �ل���ر�ئ���د 
�لنا�سئني  �ل��الع��ب��ني  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

ف��ر���س��ة ت��وق��ي��ع ع��ق��ود م��ع ع���دد من 
�لحرت�فية  �ل��ك��روي��ة  �لأك��ادمي��ي��ات 
�ملتحدة  و�ململكة  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف 
�أتاح  كما  وم�سر،  و�إ�سبانيا  و�إيطاليا 
مع  �لتوقيع  فر�سة  خريجيه  لأح��د 

�أكادميية نادي ما�س�سرت �سيتي".
تقدمه  مب���ا  "فخورون  و�أ�����س����اف: 
�لنا�سئني  ل��الع��ب��ني  �مل��ن�����س��ة  ه����ذه 
�آفاق  وف��ت��ح  �ل��ت��م��ي��ز  م��ن  ومتكينهم 
�لدعم  بف�سل  لهم  وو��سعة  جديدة 
باأننا  ثقة  وكلنا   ،&e تقدمه  �ل��ذي 
�لنجاح  ق�س�س  م��ن  �مل��زي��د  �سن�سهد 

خالل �ل�سنو�ت �لقادمة".
 &e وم�����ن �جل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب������اأن
�سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  �سريك  تعد 
�ل���ر����س���م���ي ل���الت�������س���الت م���ن���ذ عام 
موؤخًر�  �ل�سريكان  ووق��ع   ،2009
�ل�سر�كة  ه����ذه  ل��ت��م��دي��د  �ت��ف��اق��ي��ة 
ويعد  �لتو�يل.  على  �ل�ساد�سة  للمرة 
دعم برنامج �لالعب �ملوهوب �أحدث 
�ملوؤ�س�ستني  م�����س��رية  يف  �مل���ح���ط���ات 
على  و�ملمتدة  �مل�سرتكة  �لعريقتني 
متعددة،  وجم�����الت  ���س��ن��و�ت  م����د�ر 
لنادي  �لأول  �ل�سف  فريق  ت�سمنت 
مان�س�سرت �سيتي للرجال و�ل�سيد�ت، 
و�لريا�سات �للكرتونية، و�ملحتوى، 

و�لأن�سطة �لرقمية.

�أحز �لبديل ليونيل مي�سي هدفني متاأخرين يف �ل�سوط �لثاين ليقود �لأرجنتني 
يف  �لقدم  لكرة  �لعامل  لكاأ�س  �ل�ستعد�د  �إط��ار  يف  جاميكا  على   0-3 للفوز 

نيوجري�سي �لليلة �ملا�سية.
و�فتتحت �لأرجنتني �لأهد�ف يف �لدقيقة 13 عندما ر�وغ لوتارو مارتينيز 

�ألفاريز  �إىل خوليان  �أن ميرر  مد�فعي جاميكا د�خل منطقة �جل��ز�ء قبل 
�لذي و�سع �لكرة بهدوء يف �ل�سباك من مدى قريب.

�أعر��س �لأنفلونز�  �أعر��س ت�سبه  �أن مي�سي كان يعاين من  وذكرت تقارير 
قبل �ملبار�ة لكنه �سارك يف �لدقيقة 56، و�سجل هدفه �لأول عندما تخطى 
من  دقائق  �أرب��ع  قبل  قوية  بت�سديدة  �ل�سباك  وه��ز  �ملد�فعني  من  �لعديد 

ليمدد  ح��رة  ركلة  م��ن  دق��ائ��ق  بثالث  بعدها  �ل��ث��اين  و�أ���س��اف هدفه  �لنهاية. 
م�سرية �لأرجنتني �خلالية من �لهزمية �إىل 35 مبار�ة.

بت�سجيله   100 �لرقم  �ل��دويل  �نت�ساره  مي�سي  ليونيل  �لأرجنتيني  وحقق 
هدفني من ثالثية منتخب بالده يف مرمى جامايكا لي�سبح فريق 

لإيطاليا  �لقيا�سية  �ل�سل�سلة  �إىل  �أق���رب  �ل�"تانغو" 
من دون خ�سارة. ورفع جنم باري�س �سان جرمان 

�لفرن�سي �لبالغ 35 عاماً ر�سيده من �لأهد�ف 
مبار�ة،   164 يف  ه��دف��اً   90 �إىل  �ل��دول��ي��ة 

من  �لثاين  �ل�سوط  يف  كبديل  �سارك  بعدما 
�ملبار�ة على ملعب "ريد بول �أرينا".

�ملنتخب  ف��وز  بتاأكيد  مي�سي  ه��دف��ا  و���س��اه��م 
�لآن  �لذين خا�س حتى  �لأمريكي �جلنوبي 

تعود  �سل�سلة  يف  خ�سارة،  دون  من  مبار�ة   35
كوبا  نهائي  خ�سارة  منذ   2019 �لعام  �إىل 
من  فقط  مبار�تني  بعد  على  وباتو�  �أمريكا، 
�لإيطايل  للمنتخب  �لعاملي  �لقيا�سي  �لرقم 

)37 مبار�ة بني عامي 2018 و2022(.
خالل  هدفني  �أي�ساً  �سّجل  �ل��ذي  ومي�سي 
فوز وّدي على هندور��س يف ميامي �جلمعة، 

�أ���س��ع��د �جل��م��اه��ري ب���اأد�ئ���ه �مل���ذه���ل بعد 
دخوله يف �لدقيقة 56 بدياًل لالوتارو 

�إنرت �لإيطايل. وكان  مارتيني�س مهاجم 
منتخب "�ألبي �سيلي�ستي" �فتتح �لت�سجيل 
مارتيني�س  ر�وغ  عندما   ،13 �لدقيقة  يف 
�جلز�ء  منطقة  د�خ��ل  �جلامايكي  �لدفاع 
قبل �أن ميرر �لكرة �إىل خوليان �ألفاري�س 
�ل�سباك.  يف  ب�سهولة  �ل��ك��رة  �أ�سكن  �ل��ذي 
�ل��ف��ائ��ز بالكرة  و�ن��ت��ظ��ر �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ون 

�لنتيجة  مل�ساعفة  مر�ت  �سبع  �لذهبية 
باأربع دقائق، عندما  �ملبار�ة  نهاية  قبل 
��ستلم كرة على م�سارف منطقة �جلز�ء 
و�سددها قوية بي�سر�ه يف �ل�سباك �إىل 

ي�سار �حلار�س )86(.
نف�سه،  �لأول  �ل���ه���دف  م��ك��ان  وم����ن 
ركلة  ع���ل���ى  "�لربغوث"  حت�������س���ل 

بت�سديدة  ثنائيته  منها  لي�سّجل  ح��رة 
منخف�سة جميلة خدع بها حائط �لدفاع 

و�حل���ار����س �أن�����دري ب��الي��ك ع��ل��ى ح���د �سو�ء 
.)89(

مي�شي »املري�س« يحرز ثنائية 
الأرجنتني يف مرمى جاميكا

•• دبي -وام: 

ت��ذ�ك��ر �ملو�سم  ب��دء بيع  ن��ادي دب��ي ل�سباق �خليل ع��ن  �أع��ل��ن 
يف  �لإم���ار�ت���ي  �خل��ي��ل  ل�سباقات   2023-2022 �جل��دي��د 
نوفمرب   4 يف  فعالياتها  تنطلق  و�ل��ت��ي  "ميد�ن"،  م�سمار 

�ملقبل.
�جلديد  �ملو�سم  فعاليات  �سمن  �أم�سيات   7 �مل�سمار  وي�سهد 
�ملقبل، قبل �نطالق كرنفال كاأ�س دبي  حتى نهاية دي�سمرب 
�لعاملي يف 6 يناير 2023، و�لذي ي�ستقطب �أف�سل �خليول 

�أن��ح��اء �ل��ع��امل، وي�ستمر حتى 4  و�مل��درب��ني و�ل��ف��ر���س��ان م��ن 
مار�س 2023 .

�لتي  �ساترد�ي"،  "�سوبر  باأم�سية  �لكرنفال  ه��ذ�  ويختتم 
�إقامة  و�ملقرر  �لعاملي،  دبي  لكاأ�س  �لتجهيزية  �لأم�سية  تعد 

فعالياته يف 25 من �ل�سهر نف�سه.
�لإد�رة  �لعظب، ع�سو جمل�س  عي�سى  �لدكتور حممد  وقال 
" يظل م�سمار  دب��ي ل�سباق �خل��ي��ل:  ل��ن��ادي  �ل��ع��ام  و�مل��دي��ر 
ميد�ن من �أكرث �لوجهات �لريا�سية �سهرة يف �لعامل، ونتطلع 
ب�سغف ل�ستقبال �جلميع جمدد� يف مو�سم 2023-2022 

�ل�5  �لأ�سهر  .. على م��د�ر  �لإم��ار�ت  ل�سباقات �خليل بدولة 
للمو�سم، هناك �لكثري من �لفر�س �أمام �جلمهور لال�ستمتاع 

بتجربة �ل�سباقات و�سنع حلظات ل تن�سى".
وي�ستطيع رو�د �ل�سباق �لآن �سر�ء تذ�كر �لأم�سية �لفتتاحية 
تتو�فر  حيث  �لإمار�ت"  "طري�ن  ترعاها  و�ل��ت��ي  للمو�سم، 

جمموعة متنوعة من �لباقات باأ�سعار تناف�سية.
كما يوفر �لنادي برنامج �لع�سوية �ملميزة للمو�سم �جلديد، 
21 حفال  ويت�سمن حزمة ما�سية تتيح لأ�سحابها ح�سور 

�لعاملي" . دبي  كاأ�س  "با�ستثناء 

»دبي ل�شباق اخليل« يعلن بدء بيع تذاكر املو�شم اجلديد
�لأمم  دوري  يف  �مل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن��اف�����س��ات  �خ��ت��ت��م��ت 
�نطلقت  �لتي  للبطولة  �لثالثة  �لن�سخة  من  �لأوروب��ي��ة 
يف 2018-2019 للمرة �لأوىل وفاز بلقبها �لربتغال، 
-2019 يف  �لثانية  �لن�سخة  بلقب  فرن�سا  ف��ازت  بينما 

.2020
4 منتخبات �إىل ن�سف �لنهائي، وهي منتخبات  وتاأهلت 
نهائي  لن�سف  و�إي��ط��ال��ي��ا  و�إ���س��ب��ان��ي��ا  وك��رو�ت��ي��ا  ه��ول��ن��د� 

�مل�سابقة.
�أم����ا �مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��ت��ي ه��ب��ط��ت �إىل �مل�����س��ت��وى �ل��ث��اين هي 

�لت�سيك و�لنم�سا و�إجنلرت� وويلز.

�مل�����س��اب��ق��ة �سعود  �ل��ث��اين م��ن  �مل�����س��ت��وى  �مل��ق��اب��ل �سهد  يف 
و�ل��ه��ر���س��ك و�سربيا  و�ل��ب��و���س��ن��ة  �إ���س��ك��ت��ل��ن��د�  م��ن��ت��خ��ب��ات 
منتخبات:  �ل��ث��ال��ث  للم�ستوى  هبط  بينما  و�إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

�أرمينيا ورو�سيا ورومانيا و�ل�سويد.
�لثاين  �مل�ستوى  �إىل  �سعد  �لثالث  �مل�ستوى  �سعيد  وعلى 
وك��از�خ�����س��ت��ان وجورجيا،  و�ل��ي��ون��ان  ت��رك��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب��ات: 
و�ستلعب منتخبات ليتو�نيا �أمام بيال رو�سيا وجبل طارق 
�سد قرب�س لتحديد فريقني يهبطان للم�ستوى �لر�بع.
منتخبي  �لثالث  �إىل  �لر�بع  �مل�ستوى  من  تاأهل  و�أخ���ري�ً 

لتفيا و�إ�ستونيا.

تعرف على ال�شاعدين والهابطني يف دوري الأمم الأوروبية

•• ال�سارقة-وام: 

��ستعد�د�ته  �لريا�سي  �ل�سارقة  ب��ن��ادي  و�ل�سهم  �لقو�س  فريق  يو��سل 
�ملن�ستري  مبدينة  �لثانية  �لعربية  �لأندية  بطولة  يف  للم�ساركة  �ملكثفة، 

�لتون�سية، من 2 �إىل 8 �أكتوبر �ملقبل.
ويرت�أ�س عبد�لرحمن �ملليحي، ع�سو �لإد�رة م�سرف �للعبة بعثة �لفريق 
�مل�ساركة يف �لبطولة، وت�سم �لبعثة �إد�ري �لفريق و�ملدرب و9 لعبني "3 
لعبني من فئة �لعمومي، و3 لعبني حتت 18 �سنة، و3 لعبني للقو�س 

�ملركب".
�إد�رة  جمل�س  ع�سو  �ل��ه��اج��ري،  �لرحمن  عبد  �سليمان  �ملهند�س  وق���دم 
�لنادي رئي�س �لألعاب �لفردية �سكره وتقديره ملجل�س �ل�سارقة �لريا�سي 
�لنادي خارجياً،  �لكبري �لذي يلعبه يف ت�سهيل م�ساركة فرق  �لدور  على 
م�سيد�ً باجلهود �لتي يبذلها �ملجل�س لالرتقاء بالألعاب �لفردية، و�لتي 
ظهرت نتائجها على �أر�س �لو�قع بتحقيق �إجناز�ت عديدة خالل �ل�سنو�ت 

�لأخرية لفرق �لإمارة عامة ونادي �ل�سارقة خا�سة.

و�أ�سار �إىل �أن فرق �لنادي لالألعاب �لفردية جتد دعماً جيد�ً من جمل�س 
لديها  �لإد�رة  و�أن  كثب،  ع��ن  ويتابعها  �لهتمام  يوليها  �ل��ذي  �لإد�رة، 
خالل  من  �ملقدمة  يف  �لالعبني  لو�سع  و�مل�ستقبلية  �لطموحة  �خلطط 
�لأهم  للمحور  ب��الإ���س��اف��ة  �خل��ارج��ي��ة،  و�مل�����س��ارك��ات  �ملحلية  �مل��ن��اف�����س��ات 
�أن  �لهاجري  و�أو�سح  �ملوهوبني.  بالالعبني  �لدولة  منتخبات  رفد  وهو 
م�ساركة �لالعبني يف �لبطولت �خلارجية فر�سة جيدة لكت�ساب خرب�ت 
جديدة يف �جلو�نب �لفنية و�لإد�رية، من خالل �لحتكاك �لذي و�لتعلم 
جانب  �إىل  �لبطولت،  يف  و�ملتمر�سني  �ملختلفة  �ملد�ر�س  من  و�ل�ستفادة 
�سو�ء  �مل�ستقبل  قادة  كونهم  �لقيادة  �أ�ساليب  وتعلم  �لتجربة  يف  و�سعهم 
�لإم���ار�ت للقو�س  �ل��ذي يبذله �حت��اد  و�أ���س��اد باجلهد  �إد�ري���اً.  �أو  ريا�سياً 
وت�سجيعه  ب�سورة منتظمة  للبطولت  وتنظيمه  �للعبة  ن�سر  و�ل�سهم يف 
�لنادي  �أن  �إىل  م�سري�ً  وتكرميهم،  بهم  �لح��ت��ف��اء  خ��الل  م��ن  لالعبني 
ميتلك عالقات مميزة مع كافة �لحتاد�ت �لريا�سية، و�أن �جلميع يعمل 
لإعالء  و�لريا�سيني  �لريا�سة  خدمة  يف  ت�سب  �لتي  �لعامة،  للم�سلحة 

�ساأن �لإمار�ت يف كافة �ملحافل.

•• دبي -وام: 

بحزمة من �لإيجابيات وبع�س �ل�سلبيات، �لتي ميكن تد�ركها ��ستعد�د� 
للم�ستقبل، د�سن منتخبنا �لوطني لكرة �لقدم حقبة جديدة يف م�سريته 
حتت قيادة �ملدير �لفني �لأرجنتيني رودولفو �أرو�بارينا من خالل مع�سكره 

�خلارجي بالنم�سا ومبار�تيه �أمام منتخبي بار�جو�ي وفنزويال.
وعلى مد�ر 10 �أيام، هي فرتة �ملع�سكر، و�سع �أرو�بارينا يده على �لكثري 
من �لإيجابيات �لتي ميكن تنميتها وتعزيزها خالل �لفرتة �ملقبلة وتعرف 
على بع�س �ل�سلبيات �لتي ميكن تالفيها م�ستقبال ��ستعد�د� لرتباطات 
�لفريق �ملقبلة، ويف مقدمتها بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي "خليجي 25" 

�إ�سافة لبطولتي غرب �آ�سيا وكاأ�س �آ�سيا 2023 .
�لوجوه  من  جمموعة  �سم  على  �ملع�سكر  هذ�  خالل  �أرو�بارينا  وحر�س 
لتجديد  �سعياً  لعباً،   24 على  ��ستملت  �لتي  �ملنتخب  لقائمة  �جلديدة 
�لالعبني  جميع  ب��ني  و�لن�سجام  �لتجان�س  م��ن  ن��وع  و�إح����د�ث  �ل��دم��اء، 
�لالعبني  معظم  م�ساركة  �أم���ام  �لفر�سة  �أت���اح  كما  و�جل����دد،  �ل��ق��د�م��ى 
�ملختارين للمع�سكر يف �ملبار�تني �لوديتني، �للتني خ�سرهما �لفريق �أمام 

بار�جو�ي 0-1 وفنزويال 4-0 .
فنية  بفو�ئد  �ملبار�تني  من  �لوطني  منتخبنا  خ��رج  �خل�سارتني،  ورغ��م 
كبرية يف مو�جهة فريقني ينتميان ملدر�سة �أمريكا �جلنوبية، �لتي تت�سم 
�لفريقان  يحتل  كما  �جليدة،  �لبدنية  للياقة  �إ�سافة  �لعالية  باملهار�ت 
�لحتاد  عن  �ل�سادر  �ملنتخبات  بت�سنيف  و56/   50/ جيدين  مركزين 

�لدويل للعبة.
بع�س خرب�ء  �أر�ء  ��ستطالع  "و�م" على  �لإم��ار�ت  �أنباء  وكالة  وحر�ست 
يف  ملنتخبنا  �لنم�ساي  �ملع�سكر  فو�ئد  ب�ساأن  �ل�سابقني  وجنومها  �للعبة 
و�أك��د عبد �لرحمن حممد،  �ملقبلة.  �لإع��د�د لالرتباطات  �أوىل حمطات 
�لقوية  �ملو�جهات  �أن  �لريا�سي،  و�ملحلل  �ل�سابق  �لإم��ار�ت  قائد منتخب 
�ل�سلبيات  �إظ��ه��ار  �ساأنها  وفنزويال  ب��ار�ج��و�  منتخبي  مع  �ملو�جهة  مثل 
للعمل على تالفيها م�ستقبال، وتعزز من �لإيجابيات للبناء عليها لحقاً. 
و�أو�سح " هناك جمموعة من �لإيجابييات، �لتي حققها �ملنتخب، وميكن 

�أن تفيد �جلهاز �لفني؛ مثل قدرة �لفريق على �ل�ستحو�ذ وبناء �لهجمات 
حتت �سغط قوي، و�لتحول �ل�سريع من �لدفاع للهجوم، وهي �أمور يجب 
�ل�سلبيات،  بع�س  وج��ود  �إنكار  ميكن  "ل  و�أ���س��اف:  م�ستقبال".  تعزيزها 
لأن فو�ئد هذه �ملباريات �أكرب من جمرد �لوقوف عند �لنتائج. وكان من 
�نت�سار�ت قد حترم  �مل�ستوى وحتقيق  �أقل يف  �ملمكن مو�جهة منتخبات 
�لفريق من فر�سة عالج �ل�سلبيات". و�أ�سار �إىل �أن �جلهاز �لفني �عتمد 
�ستكون  �لإع��د�د؛ حيث  3 مو�جهات قوية يف بد�ية مر�حل  على خو�س 
�لأرجنتني،  منتخب  �أم��ام  نوفمرب  ب�سهر  �ملقبل  �ملع�سكر  مو�جهات  �أوىل 
�ملدير  ربيع،  �سامل  ويتفق  �جلنوبية.  �أمريكا  ملدر�سة  �أي�سا  ينتمي  �ل��ذي 
�لفني �ل�سابق لفريق �لن�سر، مع هذ� �لجتاه، و��سفاً �ملع�سكر ب�"�جليد" 
و�ملفيد للمنتخب يف بد�ية مرحلة �لإعد�د. وقال: "رغم خ�سارة �لوديتني، 
كان خو�سهما مهما لتوفري �حتكاك قوي لالعبني، خا�سة �جلدد، �لذين 

ين�سمون لأول مرة للمنتخب".
و�أ�ساف: "�ملع�سكر و�ملبار�تان خطوة "�إيجابية" يف طريق �إعد�د �لفريق، 
�إل  ليتحقق  ه��ذ�  يكن  ومل  و�ل��ب��دين.  �لفني  �لأد�ء  مب�ستوى  و�لرت��ق��اء 
�حلالية  �ل��ف��رتة  �مل�ستوى...  يف  �أع��ل��ى  منتخبات  �أم���ام  مباريات  بخو�س 
هي �لأف�سل لتحقيق �لفائدة �لفنية من خالل مو�جهة منتخبات قوية 
مثل  توفري  ي�سعب  وقد  �لأرجنتني،  مثل  �لعامل،  لكاأ�س  بع�سها  ي�ستعد 

هذه �ملباريات يف توقيتات �أخرى".
�أهمية  على  �ل��ك��روي،  و�ملحلل  �ل�سابق  �لو�سل  جنم  يو�سف  حميد  و�أك��د 
مثل هذه �ملو�جهات �لقوية يف م�ستهل مرحلة �لإع��د�د. وقال: "لبد �أن 
تت�سم �ملباريات �لودية يف مع�سكر �لإعد�د بالقوة �لالزمة، مع منتخبات 
لها ��سمها. �لنتائج يف فرت�ت �لإعد�د لي�ست مهمة مع �لو�سع يف �لعتبار 
�أننا يف بد�ية مو�سم كروي، وجميع �لالعبني مل ي�سلو� لكامل جاهزيتهم 

بعد".
لل�سلبيات  �لفني  �جل��ه��از  ��ستك�ساف  ك��ان  �لرئي�سي  "�لهدف  و�أ���س��اف: 
و�لعمل على معاجلتها لتطوير �أد�ء �ملنتخب وحتقيق �لتجان�س �ملطلوب 
خا�سة يف ظل وجود �لعديد من �لوجوه �جلديدة، وغياب بع�س �لعنا�سر 

�لأ�سا�سية لظروف �لإ�سابات".

نادي ال�شارقة يكثف ا�شتعداداته 
ل� »عربية« القو�س وال�شهم

ريا�شيون: اإيجابيات املع�شكر النم�شاوي ملنتخبنا اأهم من النتائج

برنامج الالعب امل�ه�ب   دعم  اإىل  اجلديدة  ال�سراكة  • تهدف 
اإمكاناتهم حتقيق  بل�غ  النا�سئني  لالعبني  تتيح  من�سة  ليك�ن  • اأطلقت مدار�ض ال�سيتي برنامج الالعب امل�ه�ب عام 2019 

�شراكة جتمع مدار�س ال�شيتي لكرة القدم وجمموعة e& لدعم املواهب الكروية النا�شئة يف دولة الإمارات



تفا�شيل ماأ�شاة طفل يف قلب الفي�شانات 
ك�سفت م�سادر ملوقع "�سكاي نيوز عربية" تفا�سيل وفاة �لطفل ذي 
�لأ�سول �للبنانية جايدن �جلر )5 �سنو�ت( غرقا، �أثناء نزهة مع 

عائلته باإحدى حد�ئق �حليو�ن يف �أ�سرت�ليا.
ويف وقت ل ز�لت بلد�ت �أ�سرت�لية عر�سة لتاأثري �لفي�سانات �لتي 
ت�سهدها �لبالد منذ مطلع �لأ�سبوع �ملا�سي، بلغ نهر ناموي ذروته 

من حيث من�سوب �ملياه �لذي و�سل �إىل 8.24 مرت�، �ل�سبت.
وفاة  �أعقاب  يف  �ل�سالمة  �لأ�سرت�لية حتذير�ت  �ل�سلطات  وع��ززت 

جايدن.
ز�رت عائلة جايدن �ساحبة �لأ�سول �للبنانية �لتي تقيم يف �سيدين، 
�إىل  �لعودة  طريق  يف  كانت  وعندما  �جلمعة،  �حليو�نات،  حديقة 
�لفي�سانات حو�يل  مياه  �لعائلة �خلم�سة يف  �أف��ر�د  �ملنزل حو�سر 

�ل�ساعة 8 م�ساء.
مياه  ج��رف��ت  �أن  بعد  �ل�سبت،  ظهر  بعد  ميتا  ج��اي��دن  على  ع��رث 

�لفي�سانات �ل�سيارة يف بلدة غربي نيو �ساوث ويلز يف �أ�سرت�ليا.
�أبناء  م��ن  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  خا�سة  معلومات  بح�سب 
�أ���س��رت�ل��ي��ا، مت��ك��ن و�ل����د� ج��اي��دن م��ن فك  �للبنانية يف  �جل��ال��ي��ة 
�ل�سيارة،  د�خ��ل  وفالنتينا  ب�سري  �لأ�سغر  �سقيقيه  ع��ن  �لأح��زم��ة 

لكنهما ف�سال يف حترير �لبن �لأكرب.
و�سل �لو�لد�ن و�لبنان �ل�سغري�ن �إىل بر �لأمان بعد �أن خرجو� 

من �ل�سيارة، لكن جايدن ُفقد حتت �ملاء ومل يعرث عليه.

نازحة حتّول قلعة اأثرية يف 
اإدلب اإىل مركز تعليمي

يف  م���ورك  �أث��ري��ة يف خميم  بيزنطية  قلعة  معمار  ح��ول��ت جن��الء 
�إدلب، �سمال غربي �سوريا، �إىل مركز لتعليم �لأطفال، حيث يخدم 
هذ� �ملركز �أكرث من 60 طفال، ويوفر �أي�سا دور�ت مهنية تدريبية 

للن�ساء �لقاطنات يف �ملخّيم.
ُمدمرة  �أثرية تقع بني خيام ومبان  بيزنطية  �أ�سبحت قلعة  وقد 
يف خميم مورك، مدر�سة موؤقتة حاليا متنح �لأمل و�لتعليم نحو 

خم�سة و�ستني طفال �سغري� من �ملت�سربني من �لتعليم.
وقد حولت جنالء معمار �حلا�سلة على درجة جامعية يف �لتاريخ 
متطوعات  مب�ساعدة  �لعام،  ون�سف  عامني  منذ  �لقلعة  �ل�سوري، 
�سام  "مركز  با�سم  �أو مدر�سة  �لأطفال  �إىل رو�سة لتعليم  �أخريات 

�لتعليمي".
�ل�سغار  �لأطفال  �لعمر،  من  �لأربعينيات  يف  وهي  جن��الء،  وُتعلم 
�إىل  درو�سا يف �للغة �لعربية و�لإجنليزية و�لريا�سيات، بالإ�سافة 

ف�سول �إ�سافية للطالب �ملت�سربني ملو�كبة �لف�سول �لتي فاتتهم.
قالت جنالء معمار لرويرتز: "جاءت فكرة �إن�ساء رو�سة �لأطفال 
لوجود  �ملنطقة  ه��ذه  و�ف��ت��ق��ار  �لعالية  �ل�سكانية  �لكثافة  ب�سبب 
تقوية  درو���س  باإعطائهم  ونقوم حتى  نعلمهم  �أطفال حتى  رو�سة 

لالأطفال �ملت�سربني".
�إن�ساء مكان جمهز، حاولنا  �لقدرة على  "فب�سبب عدم  و�أ�سافت: 
و��ستقبلنا  تكاليف  باأقل  وجتهيزها  �لأثرية  �لقلعة  هذه  ��ستثمار 
فيها �لطالب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 4 �إىل 5 �سنو�ت، فهناك 
طالب مت�سربون متخلفون عن �لدر��سة نقدم لهم درو�س تقوية 

حتى نلحقهم بال�سفوف �لتى تخلفو� عن �للتحاق بها". 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نهاية درامية لالأوكرانية خاطفة الزوج الربيطاين
و�سعت �ل�سرطة �لربيطانية حد� مل�سل�سل �لالجئة �لأوكر�نية �ملثرية للجدل �سوفيا كركدمي، بعد خطفها رجال 

بريطانيا من زوجته، حيث تطور �لأمر و�أنهى عالقته معها و�ت�سل بال�سرطة �لتي �ألقت �لقب�س عليها.
و�ألقت �ل�سرطة �لربيطانية �لقب�س على �سوفيا كركدمي )22 عاما(، وهي تهاجم منزل ع�سيقها �لربيطاين، توين 

غارنيت )30 عاما(، وفقا ل�سحيفة د�يلي ميلي.
ووثقت كامري�ت �ملر�قبة قيام �لالجئة �لأوكر�نية بركل باب منزل غارنيت �لذي ترك زوجته للهروب مع �لأوكر�نية 

�إىل منزل م�ستاأجر يف بر�دفورد،   �إحدى مدن غرب يورك�سري �سمايل بريطانيا.
وكانت �لالجئة تردد على مد�ر �ساعات خلف باب �لربيطاين �لذي يعمل حار�س �أمن: “�أحبك يا توين"، لكنه مل 

ي�ستمع لها، بل طلب �ل�سرطة ب�سبب كرثة �سر�خها وحماولة ك�سر باب منزله.
و�ألقت �ل�سرطة �لربيطانية �لقب�س على �سوفيا كركدمي و�أمرتها بالبتعاد عن توين غارنيت و�لذي �نهي عالقتهما 

�لتي ��ستمرت �أربعة �أ�سهر.
وعلق �لربيطاين على نهاية عالقته بالأوكر�نية: "ل �أريد �لتو��سل معها بعد �لآن، وقمت بحظر رقمها، لكنها �أتت 
�إىل �ملنزل حماولة �لهجوم و�قناعي بالعودة، فات�سلت بال�سرطة كي ل تتعر�س يل، و�أريد ��ستعادة �أطفايل وعائلتي 

كاملة".
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ت�شطحب الطفل اخلطاأ من احل�شانة 
�رتكبت جلي�سة �أطفال �أمريكية خطاأً فادحاً عندما ��سطحبت من �حل�سانة 
��ستجو�ب  �إىل  ذل��ك  و�أدى  رعايته،  على  ت�سرف  �ل��ذي  �لطفل  غري  طفاًل 

�ل�سرطة لها وطرد �ملوظفني �مل�سوؤولني عن �خلطاأ من �حل�سانة.
له قبل  �لذي تعر�ست  للغاية  �ملحرج  �ملوقف  بريانا  �م��ر�أة تدعى  و�ساركت 
ب�سع �سنو�ت، بعد �أن عر�ست �مل�ساعدة يف جمال�سة �أطفال لأحد معارفها. 
وت��ق��ول ب��ري��ان��ا �إن��ه��ا ذه��ب��ت �إىل �حل�����س��ان��ة ل���س��ط��ح��اب �ل��ط��ف��ل ب���دًل من 

�سديقتها و�نتهى بها �لأمر باأخذ �لطفل �خلطاأ �إىل �ملنزل.
ذهبت  �إنها  بريانا  تقول  توك  تيك  ن�سرته على  �ل��ذي  �لفيديو  ويف مقطع 
�إىل �حل�سانة و�أخربت �مل�سرفني �أنها تريد ��سطحاب �أحد �لأطفال، ونظر�ً 
�لعاملون يف �لرو�سة خطاً  لأنها مل تكن تعرف �سكل �لطفل، فقد �رتكب 
جي�سماً و�أعطوها طفاًل �آخر. وتقول بريانا "ذهبت �إىل �لرو�سة ل�سطحاب 
و�أعطيته  �لعمل،  من  عودتها  حني  �إىل  وجمال�سته  �سديقتي  عن  �لطفل 
��سمي و��سم �لطفل، فدلوين على غرفة �ل�سف �لتي يتو�جد فيها، وهناك 
�حل�سانة".  وغ���ادرت  �لطفل  و�أخ���ذت  �أخ���رى،  م��رة  �لطفل  ��سم  �أعطيتهم 
و�أ�سافت "قدت �ل�سيارة لنحو 20 دقيقة، وو�سلت �إىل �ملنزل وبد�أت باإعد�د 
وجبة خفيفة للطفل، ولكن عندما خرج �ل�سقيق �لأكرب من غرفته قال يل 

هذ� لي�س �أخي �ل�سغري!".

م�شري ماأ�شاوي لنوع نادر من احلمري 
الوح�شية

�أدى �أ�سو�أ جفاف ت�سهده كينيا خالل �أربعة عقود، �إىل نفوق نحو �ثنني يف 
�ملئة من �أندر حمار وح�سي يف �لعامل خالل ثالثة �أ�سهر، �إىل جانب نفوق 

�أفيال مبا يزيد 25 مرة عن �ملعتاد خالل �لفرتة �لزمنية نف�سها.
م�سادر  من  كينيا  يف  �ل�سهرية  �لربية  �حلياة  بحرمان  �جلفاف  ويت�سبب 
�لب�سر،  �إىل �لدخول يف �سر�ع دموي مع  �ملعتادة ويدفع �حليو�نات  �لغذ�ء 
�مل��دن و�ل��ق��رى يف حماولة  �أط���ر�ف  �أو���س��ع على  خ��الل جتولها على نطاق 

يائ�سة للبحث عن غذ�ء.
ويقول نا�سطون يف جمال حماية �لبيئة، �إنه بدون تدخالت حلماية �حلياة 
فقد  �أخ���رى،  م��رة  �لو�سيك  مو�سمها  يف  �لأم��ط��ار  تهطل  مل  و�إذ�  �ل��ربي��ة، 
�إفريقيا  �سرق  يف  �لو�قعة  �لدولة  من  كثرية  مناطق  يف  �حليو�نات  تو�جه 

�أزمة وجود.
ويو�سح �أندرو ليتور�، م�سوؤول �ملر�قبة يف �سندوق حماية �حلمار �لوح�سي 
"جريفي" �أن �جلفاف "تهديد خطري لنا". وهذ� �لنوع من �حليو�نات هو 
�أكرب من �حلمار �لوح�سي �خلا�س بال�سهول وبه خطوط رفيعة ولديه �آذ�ن 
�أو�سع، وهو �لأكرث ندرة بني �أنو�ع �حلمار �لوح�سي، حيث يتبقى يف �لعامل 

�شاللة فريو�شية قاتلة 
تنت�شر يف اأنحاء العامل

ح�����ذرت و�ح������دة م���ن ك���ب���ار خ���رب�ء 
"�ساللة  من  بريطانيا  يف  �ل�سحة 
�لإنفلونز�  ف���ريو����س  م���ن  قاتلة" 
�لعامل،  �أن���ح���اء  يف  ح��ال��ي��ا  ت��ن��ت�����س��ر 
م�سرية �إىل �أنها قد ت�سكل تهديد� 
كورونا  م��ن  �أك��رب  �لعامة  لل�سحة 

خالل �ل�ستاء �ملقبل.
�لطبيني  �مل�ست�سارين  وقالت كبري 
يف وك�����ال�����ة �لأم���������ن �ل�������س���ح���ي يف 
�إن  هوبكنز  �سوز�ن  �ملتحدة  �ململكة 
حتديا  ميثل  �سيظل   19 "كوفيد 
�مل�ستويات  لكن  لل�سلطات،  ك��ب��ري� 
�ملتبقية  �مل��ن��اع��ة  م���ن  �مل��ن��خ��ف�����س��ة 
�سد �لإنفلونز� لدى عامة �ل�سكان 
خطورة  ع��ل��ى  م�������س���ددة  مقلقة"، 
وج���ه  ع���ل���ى   H3N2 �ل�������س���الل���ة 

�لتحديد.
"تنتع�س  �أن  �خل���ب���رية  وت���وق���ع���ت 
�جلهاز  و�أم������ر��������س  �لإن����ف����ل����ون����ز� 
�ل�ستاء،  ه���ذ�  �لأخ�����رى  �لتنف�سي 
حد  �إىل  لها  �لت�سدي  مت  �أن  بعد 
�لإغالق  عمليات  خ��الل  كبري من 
و�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي �أث��ن��اء وباء 
"�سكاي  ���س��ب��ك��ة  ح�����س��ب  كورونا"، 

نيوز" �لربيطانية.
وت�������س���ع���ى وك�����������الت �ل�������س���ح���ة يف 
�لتنبوؤ مبا �سيحدث  �إىل  بريطانيا 
�ل�سيف  �ن���ت���ه���اء  م����ع  �أوروب���������ا  يف 
�ل�����س��ت��اء، ل��ذل��ك تر�قب  و�ق�����رت�ب 
�أمن����اط �لإ���س��اب��ة ب��الإن��ف��ل��ون��ز� يف 
�لف�سول  تغريت  حيث  �أ�سرت�ليا، 
�مل��ر���س ب�سورة  و�ن��ت�����س��ر  ب��ال��ف��ع��ل، 

ملحوظة.

م�شروبات كحولية 
�شامة توقع 15 قتيال 
�ملغرب،  يف  �سحفية  تقارير  ذك��رت 
ل��ق��و� ح��ت��ف��ه��م يف  ���س��خ�����س��ا   15 �أن 
�سمال  �ل���ك���ب���ري،  �ل��ق�����س��ر  م��دي��ن��ة 
غ��رب��ي �ل��ب��الد، ي��وم �ل��ث��الث��اء، �إثر 
�سامة،  كحولية  م�سروبات  ت��ن��اول 
فيما يتلقى ثالثة �آخرون �لعالج، 

من جر�ء م�ساعفات �ل�سرب.
نقال  "ه�سربي�س"،  م��وق��ع  و�أورد 
يف  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  م�������س���وؤول  ع���ن 
�أن  �أمر�ي،  �إقليم �لعر�ئ�س، �سوقي 
�مل�ست�سفى �ملحلي يف مدينة �لق�سر 
�سباح  يف  جثث،   9 ��ستقبل  �لكبري 
�ل�سحايا  �رتفع عدد  ثم  �لثالثاء، 

على مد�ر �ليوم، لي�سل �إىل 15.
�مل�سابني  ف����اإن  �مل�����س��در،  وب��ح�����س��ب 
�لثالثة �لآخرين ب�سبب ��ستهالك 
�لرعاية  يتلقون  �ل�سامة  �لكحول 
�ل�����ر�ه�����ن،  �ل�����وق�����ت  �ل���ط���ب���ي���ة يف 

وحالتهم م�ستقرة.
�ل�سلطات  �أوقفت  ذلك،  غ�سون  يف 
�لأمنية رجال يف �لثامنة و�لأربعني 
قد  يكون  �أن  يف  ي�ستبه  عمره  م��ن 
�ل�سامة  �لكحولية  �مل�سروبات  ب��اع 

لل�سحايا.
�أجر�ها  �لتي  �لتحقيقات  و�أ�سفرت 
�مل�ستبه  �ب���ن  ت��وق��ي��ف  ع���ن  �لأم�����ن 
ترويج  ل��دوره يف  نظر�  �أي�سا،  فيه 
�مل�سروبات �خلطرية على �ل�سحة.

تفتي�س،  ب��ع��م��ل��ي��ة  �ل���ق���ي���ام  ول�����دى 
مت��ك��ن ع��ن��ا���س��ر �لأم�����ن م���ن حجز 
49 لرت� من �لكحول �ملهربة �لتي 
عن  م�����س��وؤول��ة  ت��ك��ون  �أن  يف  ي�ستبه 

وقوع عدد كبري من �لقتلى.

بدلة ديفيد بوي يف املزاد العلني
ت��ع��ر���س �ل��ب��دل��ة �ل��ف�����س��ائ��ي��ة �ل�����ذي �إرت���د�ه���ا 
ديفيد بوي يف فيديو مو�سيقي  �لعاملي  �لفنان 
�سدر  كال�سيكي "Ashes to Ashes" �لذي 
�إىل  جنًبا  �لعلني،  �مل���ز�د  يف  للبيع   1980 ع��ام 
جنب م��ع �لأزي����اء �ل��ف��ري��دة �لأخ����رى �ل��ت��ي مت 

حياكتها يف ن�سيج تاريخ �ملو�سيقى.
�لنادرة  �ل��ب��دل��ة  تكلفة  ت�سل  �أن  �مل��ق��در  وم���ن 
لكن  �مل���ز�د،  خ��الل  دولر  �أل���ف   92 �إىل  للغاية 
هذ� �لرقم يبدو �سغري�ً للغاية مقارنة مببلغ 
�أن يك�سبه  1.7 مليون دولر �لذي من �ملتوقع 
�سيكون  بوي،  لبدلة  وبال�سافة  باأكمله.  �مل��ز�د 
 Gibson Les Paul Florentine جيتار 
ف�سي لمع خم�س�س ي�ستخدمه نويل غالغر 
من Oasis، يف �ملز�د ومن �ملتوقع �أن ت�سل �إىل 

578 �ألف دولر.
ريهانا  ترتديها  بلوزة   Propstore و�ستقدم 
لعام   "Work" �مل��و���س��ي��ق��ي  ف��ي��دي��وه��ا  م���ن 
جريلز،  �سباي�س  مل�سجعي  وبالن�سبة   ،2016
�لتي  �ملوقعة  �لأح��ذي��ة  من  زوج  هناك  �سيكون 

�رتدتها ميل بي خالل جولة.

يعتدي على قا�شية خالل املحاكمة
قا�سية  على  بال�سرب  �لع��ت��د�ء  على  ليبي  مو�طن  �أق��دم 
خالل جل�سة حماكمة عقدت مبدينة بنغازي يوم �لثالثاء. 
ق�سم  �إن  مقت�سب  بيان  يف  بنغازي  �أم��ن  مديرية  وق��ال��ت 
�ساعة على �حلادثة من  بعد مرور  �لتحريات فيها متكن 
�لقا�سية  على  �عتدى  �لذي  �ل�سخ�س  على  �لقب�س  �إلقاء 
بال�سرب �أثناء جل�سة �ملحكمة ولذ بالفر�ر. ووفقاً مل�سادر 
حملية حتدثت �إىل ”�إرم نيوز“، فاإن �ملعتدي وهو �ساحب 
حمل جرت �سرقته، فوجئ بقر�ر �لقا�سية �لإفر�ج عن �أحد 
و�أق��دم على �سربها، ثم  �ملتهمني بال�سرقة، فثارت ثائرته 
لذ بالفر�ر. وفور� حترك �ملحامي �لعام لق�سم �لتحريات 
�لعامة مبديرية �أمن بنغازي، و�أ�سدر �أمر�ً بالقب�س على 
�ملتهم، وعقب جمع �ملعلومات و�لتحري مت �سبط �ل�سخ�س 
�ملعني و�إيد�عه �حلجز �لقانوين متهيد� لتقدميه للق�ساء. 
�لعتد�ء  ج���ر�ء  ب�سيط“  ”�أذى  �إىل  �لقا�سية  وتعر�ست 
عليها بال�سرب. وتثري �لو�قعة ما تعاين منه �لبالد من 
تاأديته  �أثناء  �أمني و�سل حد �لعتد�ء على قا�س  �نفالت 
دون  �ملحكمة  و�سط  �لفر�ر من  �جل��اين من  عمله ومتكن 
�لإجر�ء�ت  يف  �سعف  �إىل  ي�سري  ما  لالإيقاف،  يتعر�س  �أن 

�لأمنية د�خل �أروقة �ملحكمة كما يف خارجها.

ت�شع كحل العني بخيط تنظيف الأ�شنان
�لتي  �مل��ك��ي��اج  تقنيات  ب��ني  م��ن  �ل��ع��ني  كحل  تطبيق  يعترب 
�إتقانها ب�سكل �سحيح، لأن تطبيقه يتطلب �لدقة  ي�سعب 
و�مل��م��ار���س��ة. ول��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذه �مل�����س��ك��ل��ة، ك�����س��ف �إح���دى 
�لعني  ك��ح��ل  لتحديد  حيلة  ع��ن  ت���وك  ت��ي��ك  م�ستخدمات 
كاملة  جمموعة  هناك  �لأ�سنان.  تنظيف  خيط  با�ستخد�م 
من هو�ة �لتجميل �لذين �ساركو� خربتهم يف جمال حتديد 
كحل �لعيون على مر �ل�سنني، من �لرب�مج �لتعليمية عرب 
�لإنرتنت �إىل درو�س �حرت�فية يف �ملاكياج. وك�سفت �إحدى 
�ملجنح  �ملظهر  لإب���ر�ز  ب�سيطة  طريقة  عن  �ملكياج  خ��ري�ت 
حقيبة  يف  جتديها  �أن  تتوقعي  ل  �أد�ة  با�ستخد�م  �مل��ث��ايل 
مكياجك. ويف مقطع فيديو على تيك توك، �ساركت د�ميني 
در�ساً تعليمياً مع م�ساهديها، وقامت بتطبيق كحلها �ملجنح 
�لأ�سود يف ثو�ٍن با�ستخد�م خيط تنظيف �لأ�سنان. وقامت 
بها  �خل��ا���س  �لعيون  حتديد  قلم  بختم  بب�ساطة  د�ميني 
�لأ�سنان، مما  تنظيف  �لطرف �حلاد من خيط  با�ستخد�م 
ر�سم  ب�ساأن  �لقلق  دون  �مل��ث��ايل  �ل�سكل  باإن�ساء  لها  ي�سمح 

خطها �خلا�س �أو �حلفاظ على يدها ثابتة.

�شقوط �شاب من الطابق ال�5 .. واتهام لزوجته 
فتحت �ل�سلطات يف م�سر حتقيقا بو�قعة مقتل �سيديل �ساب 
�خلام�س يف مدينة حلو�ن  بالطابق  منزله  �سقوطه من  �إث��ر 
زوجته  على  �لأم���ن  �أج��ه��زة  حتفظت  فيما  �ل��ق��اه��رة،  جنوبي 
وو�لدها و�سقيقها بعد �تهام �أ�سرة �ل�ساب لهم بقتله. تفا�سيل 
ن��ي��وز عربية"  "�سكاي  مل��وق��ع  �أم��ن��ي  �مل��اأ���س��اة وك�����س��ف م�����س��در 
تفا�سيل �لو�قعة �ملاأ�ساوية، مو�سحا �أن "ق�سم �سرطة حلو�ن 
تلقى بالغا من طو�رئ �مل�ست�سفى �لعام بو�سول �ساب يدعى 
ولء ز�يد يف �لثالثينيات من عمره، ويعمل �سيدلنيا، جثة 
�أنه �سقط من طابق  �مل�ست�سفى  �إىل  �أف��اد من نقلوه  هامدة". 
مرتفع. وبانتقال �أجهزة �لأمن، تبني �أن من نقلو� �ل�سيديل 
للم�ست�سفى هما و�لد و�سقيق زوجته وبع�س �أقاربهما، و�أفادو� 

جميعا �أنه قفز من �لطابق �خلام�س رغبة يف �لنتحار.

اإعادة اكت�شاف النبات املعجزة بعد 2000 �شنة من انقرا�شه
��ستخدمه  �ل���ذي  �مل��ع��ج��زة  �ل��ن��ب��ات  �كت�ساف  �أع��ي��د 
كعالج،  �لقدماء  و�مل�سريون  و�ل��روم��ان  �لإغ��ري��ق 
و�لذي كان ُيعتقد �أنه �نقر�س قبل 2000 عام، يف 
تركيا، على بعد 800 ميل من موطنه �لطبيعي يف 
عليه  �أطلق  �لذي  �لنبات،  ويتميز  �أفريقيا.  �سمال 
�سفر�ء  ب��زه��ور  ”�سيلفيون“،  �ل��ق��دم��اء  �لإغ��ري��ق 
وحتمي�سه  �سحقه  مت  �سميك  ���س��اق  ع��ل��ى  مثبتة 
وتقليبه وغليه لالأغر��س �لطبية و�لغذ�ء وحتى 

و�سائل منع �حلمل.
�أعطيت  ����س���اق  �آخ�����ر  �أن  �ل���ق���دمي  �ل��ن�����س  وي���ذك���ر 
�مليالدي،  �لأول  �ل��ق��رن  يف  ن���ريون  ل��الإم��رب�ط��ور 
لكن حممود م�سكي، �لباحث يف جامعة �إ�سطنبول، 
�لتي تنمو على  �أن نبتة �لفريول دروديانا  يعتقد 

جبل ح�سن هي �لنبات �لقدمي بعيد �ملنال.
م���ع نبات  ت�����س��اب��ه  �أوج������ه  ل���ه  �أن  م�����س��ك��ي  ووج�����د 
�لنباتية  �لن�سو�س  �ل�سيلفيون �لذي يتما�سى مع 
�لعمالت  �مل�ستخدمة يف  �لنباتات  و�سور  �لقدمية 
نا�سيونال  ل��ت��ق��ري��ر  وف���ًق���ا  �ل��ق��دمي��ة،  �ل��ي��ون��ان��ي��ة 

جيوغر�فيك.

�ملتفرعة  �ل�����س��م��ي��ك��ة  �جل������ذور  ن��ف�����س  ول��ل��ن��ب��ات��ني 
و�ل��زه��ور �ل�����س��ف��ر�ء وك��اله��م��ا ل��ه �أغ��ر����س طبية 
 “Ferula Drudeana” نبات  يحتوي  قوية: 
وخ�سائ�س  ل��ل�����س��رط��ان  م�����س��ادة  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى 
�ملعروفة  تلك  �إىل  بالإ�سافة  لاللتهابات،  م�سادة 

�ملوجودة يف �ل�سيلفيوم.
وعلى �لرغم من �أن ”ferula drudeana“ تقع 
ع��ل��ى ب��ع��د م��ئ��ات �لأم���ي���ال م��ن م��ك��ان ن�����س��اأت��ه��ا، �إل 
موقعني  يف  عليها  �لعثور  مت  �أن���ه  ذك��ر  م�سكي  �أن 
يف تركيا، وكالهما كان يف يوم من �لأي��ام موطًنا 

لليونانيني �لقدماء منذ �آلف �ل�سنني.
لل�سيلفيوم  �ل��وح��ي��دة  �ل�����س��ور  ع��ل��ى  �ل��ع��ث��ور  ومت 
 ،“Cyrenacian” لقدمي منقو�سة على عمالت�
�إىل قيمة  ت���رج���ع  �أن���ه���ا  ي��ع��ت��ق��د �خل�����رب�ء  و�ل���ت���ي 

�لنبات – �إذ كان له قيمة �لف�سة ذ�تها.
ميل“،  ”ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  �أوردت��������ه  م���ا  وب��ح�����س��ب 
����س��ت��خ��دم��ت ه����ذه �ل���ع���م���الت يف م���ا ي���ع���رف �لآن 
�ل���ذي �زده����رت ف��ي��ه مادة  �مل��ك��ان  ب��ق��وري��ن��ا، ليبيا، 

�ل�سيلفيوم ذ�ت يوم.

املمثلة اإلي�سا ك�ثربت خالل ح�س�رها العر�ض االأول لفيلم Bandit يف ل��ض اأجنل��ض، كاليف�رنيا. رويرتز

اإحالة �شاكريا اإىل املحكمة بتهمة الحتيال ال�شريبي
�قرتبت �لنجمة �لعاملية �ساكري� من مو�جهة �ملحاكمة يف �إ�سبانيا بتهمة �لحتيال �ل�سريبي �ملزعوم 

باإحالة  بر�سلونة  قا�ٍس يف  و�أم��ر  �لثالثاء،  يوم  ُن�سر  لقر�ر  وفًقا  �لإ�سبانية،  �لعامة  �سد �خلز�نة 
�لق�سية �إىل �ملحاكمة، لكن مل يتم حتديد موعد لبدء �لق�سية بعد.

بني  و�ل��رثوة  �ل�سخ�سي  �لدخل  �سريبة  دفع  يف  �أخفقت  �ساكري�  �أن  �لإ�سبان  �ملدعون  ويزعم 
وهو  دولر،  مليون   15.8 بحو�يل  حالًيا  قيمتها  تقدر  و�لتي   ،2014 و   2012 عامي 

ما نفته.
وو�سفت �ساكري� �تهاماتها باأنها "كاذبة" يف مقابلة �سحفية يف وقت �سابق من هذ� 

�ل�سهر، قائلة: "لقد دفعت كل ما قالو� �إنني �أدين به، حتى قبل �أن يرفعو� دعوى 
ق�سائية، لذ� �عتباًر� من �ليوم، ل �أدين لهم باأي �سيء ".

وتزعم �ل�سلطات �لإ�سبانية �أنها عا�ست يف �إ�سبانيا �أكرث من 183 يوًما �سنوًيا بني 
عامي 2011 و 2014، لكن �ساكري� نفت ذلك فاأي�ساً، وذكر حماموها �أن حمل 

�إقامتها �لرئي�سي خالل تلك �لفرتة كان يف جزر �لبهاما.


