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منظر ع�م يظهر الدم�ر يف موقع االنفج�ر يف مرف�أ بريوت. )رويرتز(

ا�ستقاالت مل�س�ؤولني كبار يف ق�سية ف�ساد تهز اأوكرانيا

برلني موافقة  �شرط  لكييف  »ليوبارد«  لت�شليم  م�شتعدة  دولة   12
النيابة العامة ترف�ض قراراته  

املحقق العديل يدعي على 4 ق�شاة يف انفجار مرفاأ بريوت 
 •• بريوت-�أ ف ب:

ال��ع��ديل يف ق�ضية  امل��ح��ق��ق  ادع���ى 
اأربعة  على  ب��ريوت  م��رف���أ  انفج�ر 
ق�������ض����ة ب���ي���ن���ه���م ال����ن�����ئ����ب ال���ع����م 
التمييزي، يف اإجراء غري م�ضبوق 
رف�ضته الني�بة الع�مة التمييزية 
الثالث�ء، م� ينذر ب�أزمة ق�ض�ئية 
عرقلت  �ضي��ضية  ���ض��غ��وط  و���ض��ط 

التحقيق منذ انطالقه.
ال����دع�����وى التي  ورغ�����م ع�����ض��رات 
حتقيق�ته  وعّلقت  بعزله  ط�لبت 
ا�ضت�أنف  ع�������م،  م����ن  اأك������ر  م���ن���ذ 
االإثنني  ب��ي��ط���ر  ط�����رق  ال��ق������ض��ي 

حتقيق�ته يف االنفج�ر.
وحّدد الثالث�ء مواعيد ال�ضتجواب 
على  عليهم،  مدعى  �ضخ�ض�ً   13
املمتدة  ال����ف����رتة  يف  حت�����ض��ل  اأن 
و22  ����ض���ب����ط/ف���راي���ر   6 ب����ني 

اإط���ر دع�وى  من ال�ضهر ذات��ه، يف 
واالإيذاء  القتل  بجرائم  ع���م  ح��ّق 
معطوفة  وال��ت��خ��ري��ب  واالإح�����راق 
االحتم�يل،  الق�ضد  على  جميعه� 
حول  حم���ددة  تف��ضيل  دون  م��ن 
امل�آخذ على كل من املدعى عليهم. 

اأو�ضح  ق�����ض���ئ��ي  م�������ض���وؤول  وك������ن 
الع�مة  الني�بة  اأن  بر�س  لفران�س 
الكت�ب  ب��ت��وج��ي��ه��ه���  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة، 
ت��ك��ون رف�ضت  ب��ي��ط���ر،  اإىل  ال��ي��وم 
اتخذه�،  ال��ت��ي  ال����ق����رارات  ك���ف��ة 

بينه� ا�ضتئن�فه التحقيق.
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بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية 
توعوية تثقيفية بعنو�ن “مدينتي �أجمل” 

�أخبار �لإمار�ت

هذه �أبرز قدر�ت ومو��صفات 
�لدبابة “ليوبارد 2”

عربي ودويل

خما�صية مبابي تقربه من 
رقم تاريخي مع �صان جريمان

�لفجر �لريا�صي

ت�سلم ر�سالة خطية من الرئي�ض اجلزائري خالل ا�ستقباله املبع�ث اخلا�ض 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س الكونغو خمتلف جوانب التعاون بني البلدين
رئي�س الدولة خالل ا�ضتقب�له رئي�س الكونغو الدميقراطية     )وام(

•• �أبو ظبي-و�م:

الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  ا�ضتقبل 
ت�ضي�ضكيدي  فيلك�س  فخ�مة   .. البحر  ق�ضر  جمل�س  يف  اأم�����س  اهلل  حفظه 
بزي�رة عمل  يقوم  الذي  ال�ضديقة  الدميقراطية  الكونغو  رئي�س جمهورية 
جوانب  خمتلف  ت�ضي�ضكيدي  فيلك�س  والرئي�س  �ضموه  وبحث  الدولة.   اإىل 
العالق�ت مب� يخدم  والكونغو وفر�س تطوير  االإم���رات  دولة  التع�ون بني 

امل�ضلحة امل�ضرتكة. 
من جهة اأخرى ت�ضلم �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
الدولة حفظه اهلل اأم�س ر�ض�لة خطية من فخ�مة عبد املجيد تبون رئي�س 
ب�لعالق�ت  تت�ضل  ال�ضقيقة  ال�ضعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
ا�ضتقب�ل �ض�حب  ذل��ك خ��الل  البلدين و�ضبل تعزيزه�.  ج���ء  االأخ��وي��ة بني 
اأبوظبي  يف  البحر  ق�ضر  يف  اأم�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
مع�يل �ض�لح بو�ضة املبعوث اخل��س للرئي�س اجلزائري. )التف��ضيل �س2(

الرئا�شي  املجل�س  بني  خالف 
الدبيبة وحكومة  الليبي 

•• طر�بل�س-وكاالت:

بوادر اأزمة طفت على ال�ضطح بني 
وحكومة  الليبي  الرئ��ضي  املجل�س 
برئي�س  زّج������ت  ال���ت���ي  ط���راب���ل�������س، 
حملته�  يف  املنفي،  حممد  املجل�س 
االأخ����������رية ����ض���د ج����م���ع���ة ال������دول 
ت�ضريح�ت  ن�ضبت  حيث  العربية، 

له »ته�جم اجل�معة«.
الوالية،  منتهية  احلكومة  ن�ضرت 
املنفي  ب����ني  ال���ل���ق����ء  ب�������ض����أن  ب���ي����ن���� 
عثم�ن  التون�ضي  اخل�رجية  ووزي��ر 
اجل���رن���دي، االإث���ن���ني، وال����ذي ج�ء 
الرئ��ضي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اأن  ف��ي��ه 
رف�س اأي متييز جت�ه حقوق ليبي� 
ورف�س  امل�ضروعة”،  وواج��ب���ت��ه��� 
لطرف  العربية  اجل���م��ع��ة  ان��ح��ي���ز 
تعزيز  اإىل  ودع����ه����  م�����،  ج��ه��ة  اأو 
ال��ت��م������ض��ك وال����وح����دة ب���ني ال����دول 

االأع�ض�ء.
ن��ف��ى م�����ض��در ب���مل��ك��ت��ب االإع���الم���ي 
تلك  ال������رئ��������������ض������ي  ل����ل����م����ج����ل���������س 
الت�ضريح�ت جملة وتف�ضيال، حيث 
ل�ض�ن  على  املن�ضوب  الكالم  اإّن  ق�ل 
املنفي غري �ضحيح ب�ملرة، واإن��ه مل 
يتحدث عن اأي �ضيء يف هذا االإط�ر 
 � اأي�ضً خالل اللق�ء، الذي ح�ضرته 
وزيرة اخل�رجية ب�حلكومة منتهية 

الوالية، جنالء املنقو�س.
منتهية  احلكومة  خ�رجية  ت�ضعى 
خ��ضة  ر�ض�ئل  توجيه  اإىل  الوالية 

�ضد اجل�معة العربية.

 1,6 جمع  تطلب  الأون���روا 
 2023 مليزانية  دولر  مليار 

•• جنيف-�أ ف ب:

اأطلقت وك�لة االأمم املتحدة الإغ�ثة 
الفل�ضطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�ضغيل 
مزمًن�  عجًزا  تواجه  التي  )اأون���روا( 
على  للح�ضول  ن����داًء  امل��ي��زان��ي��ة،  يف 
املجتمع  م���ن  دوالر  م��ل��ي���ر   1،6
الدويل لتغطية نفق�ت براجمه� يف 
ع�م 2023. �ضيخ�ض�س مبلغ 848 
االأ�ض��ضية  للخدم�ت  دوالر  مليون 
والتعليم  ال�����ض��ح��ة  ت�����ض��م��ل  ال���ت���ي 
االجتم�عية  واخل���دم����ت  واالإغ����ث���ة 
تخ�ضي�س  �ضيتم  فيم�  واحل��م���ي��ة، 
لتمويل  دوالر  م��ل��ي��ون   781،6
وال�ضفة  غ��زة  يف  ال��ط��وارئ  عملي�ت 
ولبن�ن.  و���ض��وري���  واالأردن  الغربية 
واأكد املفو�س الع�م لالأونروا يف بي�ن 
: توا�ضل االأون��روا لعب دور ال غنى 
ع��ن��ه يف ح��ي���ة امل���الي���ني م���ن الجئي 

فل�ضطني.

فنلندا تدر�س الن�شمام اإىل الناتو بدون ال�شويد

   

العاهل الأردين: من ال�شروري
 عدم امل�شا�س بالو�شع القائم يف القد�س

•• عمان-وكاالت:

ال��ث���ين على ���ض��رورة احرتام  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ال��ع���ه��ل االأردين  ���ض��دد 
الو�ضع الت�ريخي والق�نوين الق�ئم يف امل�ضجد االأق�ضى املب�رك وعدم 
امل�ض��س به. واأكد خالل ا�ضتقب�له رئي�س الوزراء االإ�ضرائيلي بني�مني 
نتني�هو اأم�س الثالث�ء، على �ضرورة االلتزام ب�لتهدئة ووقف اأعم�ل 
ال�ضالم.كم� �ضدد على  �ضي��ضي لعملية  اأفق  اأم�م  املج�ل  العنف لفتح 
�ضرورة وقف اأية اإجراءات من �ض�أنه� تقوي�س فر�س ال�ضالم، بح�ضب 
م� نقلت وك�لة االأنب�ء االأردنية )برتا(. واأع�د امللك عبداهلل الت�أكيد 
على موقف االأردن الداعي اإىل االلتزام بحل الدولتني، الذي ي�ضمن 
قي�م الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة على خطوط الرابع من حزيران 
1967 وع��ضمته� القد�س ال�ضرقية، لتعي�س ب�أمن و�ضالم اإىل  ع�م 
ا�ضتف�دة  و�ضرورة  الثن�ئية  العالق�ت  بحث  مت  كم�  اإ�ضرائيل.  ج�نب 

اجل�نب الفل�ضطيني من امل�ض�ريع االقت�ض�دية واالإقليمية.
الق�ض�ي�  االأردين  ال��ع���ه��ل  م��ع  ن�ق�س  اإن���ه  نتني�هو  ق���ل  جهته،  م��ن 

االإقليمية وتعزيز التع�ون االأمني واالقت�ض�دي.

القب�س على �شبكة لالإجتار بالب�شر يف العراق
•• بغد�د-وكاالت

اأم�س الثالث�ء، القب�س على �ضبكة  اأعلنت وزارة الداخلية العراقية، 
حم�فظة  يف  ن�ض�ء،  بينهم  متهمني،   4 من  تتكون  ب�لب�ضر  ل��الإجت���ر 
ب��غ��داد. وق���ل��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، يف  400 ك��م ج��ن��وب ���ض��رق  مي�ض�ن 
اأمراة،  ال�ضبكة  تتزعمه�  اإن  من�ضور عر ح�ض�به� مبوقع في�س بوك 
ال��ه���رب���ت م��ن ذوي��ه��ن وال��ق������ض��رات من  الفتي�ت  واإن��ه��� تقوم بجلب 
خ�رج املح�فظة، وذلك الأغرا�س ومم�ر�ض�ت ال اأخالقية وغريه� من 

املوا�ضيع املرفو�ضة اجتم�عي�ً والتي يع�قب عليه� الق�نون.

وزير الدف�ع االأمل�ين واأمني ع�م حلف �ضم�ل االأطل�ضي خالل موؤمتر �ضحفي م�ضرتك يف برلني. )ا ف ب(

 •• عو��صم-وكاالت:   
على  موافقته�  دول���ة   12 اأب����دت 
اإمداد اأوكراني� بنحو 100 دب�بة 
اأمل�نية من طراز ليوب�رد2-، لكن 
موافقة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ����ض���رط 

احلكومة االأمل�نية.
وق�ل م�ضوؤول اأوكراين كبري ملوقع 
اإي���ه ب��ي ���ض��ي ن��ي��وز االأم���ريك���ي اإن 
تلك الدول عرت عن موافقته�، 
دف�ع  وزراء  عقده  اجتم�ع  خ��الل 
دول حلف �ضم�ل االأطل�ضي بق�عدة 

رام�ضت�ين اجلوية يف اأمل�ني�.
ب���ول���ن���دا  م����ث����ل  دول  واأ���������ض���������رت 
وف��ن��ل��ن��دا ب���ل��ف��ع��ل وب�����ض��ك��ل علني 
عدد  ل��ت��ق��دمي  ا����ض���ت���ع���داده����  اإىل 
اإىل   Leopard 2 دب����ب����ت  م���ن 

اأوكراني�.
البولندي  ال���دف����ع  وزي���ر  واأع���ل���ن 
الثالث�ء،  بال�ضت�ض�ك،  م�ريو�س 
الإر�ض�ل  اأمل�ني�  موافقة  طلب  اأن��ه 
دب�ب�ت ليوب�رد اإىل اأوكراني�، فيم� 

حذرت رو�ضي� من هذه اخلطوة.
وذك�����ر امل�������ض���وؤول االأوك���������راين اأن 
اإ���ض��ب���ن��ي��� وه���ول���ن���دا وال���دمن����رك 
لتقدمي  ا�ضتعداده�  اأي�ض�  اأب���دت 
موافقة  لكن  دب�ب�ته�،  من  بع�س 
للم�ضي  �ضرورية  ت��زال  ال  اأمل�ني� 

قدم� يف عملية الت�ضليم.
اأمل�ني� ل�ضغوط �ضديدة  وتتعر�س 

ي�نو�ضيفيت�س،  اإي������رو������ض�����الف 
والع��ضمة كييف اأولك�ضي كوليب�، 

�ضيغ�درون من��ضبهم.
اإع�����الم عديدة  وات��ه��م��ت و���ض���ئ��ل 
الث�ين/ ت�ضرين  ريزنيت�ضينكو يف 
نوفمر مبنح عقود اإ�ضالح طرق 
بقيمة ع�ضرات املاليني من اليورو 
ت�أ�ضي�ضه�  يف  ���ض���رك��ت  مل��ج��م��وع��ة 
يف  كمدربة  تعمل  التي  �ضديقته 

جم�ل اللي�قة البدنية.
اأن هذا  تق�رير �ضح�فية  واأف���دت 
من�طق  م���ن  ون����ظ����راءه  ال���رج���ل 
وزابوريجي�  وخ��ري���ض��ون  ���ض��وم��ي 
ق�ض�ئية،  لتحقيق�ت  يخ�ضعون 
فيم� ترتبط اإق�لة كوليب� بتعيينه 

املقبل يف االإدارة الرئ��ضية.
ن�ئب  احلكومة  اأق���ل��ت  ذل��ك  اإىل 
في�ت�ضي�ضالف  ال�����دف������ع  وزي������ر 
�����ض�����ب����وف�����ل����وف ال��������ذي اأُع����ل����ن����ت 
ا�ضتق�لته يف وقت �ض�بق الثالث�ء، 
ون�ئب وزير ال�ضي��ضة االجتم�عية 
ون�ئب�ن  م��وزي��ت�����ض��ي��ن��ك��و  ف��ي��ت���يل 
هم�  االإق��ل��ي��م��ي��ة  التنمية  ل��وزي��ر 
وفي�ت�ضي�ضالف  لوكريي�،  اإي��ف���ن 

نيغودا.
كذلك اأُقيل اأن�تويل اإيف�نكفيت�س 
ف����ي���������ض����ن����ي����وف من  وف�����ي�����ك�����ت�����ور 
ن�ئب�ن لرئي�س  من�ضبيهم�، وهم� 
والنهري  البحري  النقل  خدمة 

االأوكرانية.

حلف  من  واأع�ض�ء  اأوكراني�  من 
بتزويد  لل�ضم�ح  االأطل�ضي  �ضم�ل 
كييف بدب�ب�ت ليوب�رد 2 لتعزيز 
العملية  م���واج���ه���ة  يف  دف����ع���ه���� 

الع�ضكرية الرو�ضية.
اأوالف  االأمل���ين  امل�ضت�ض�ر  وميتنع 
تقدمي  ع���ن  االآن  ح��ت��ى  ���ض��ول��ت��ز 
الدب�ب�ت اأو ال�ضم�ح لدول احللف 

االأخرى بفعل ذلك.
ويقول الكرملني اإن ت�ضليم كييف 
ال  اأث���را  �ضيرتك  ليوب�رد  دب���ب���ت 

ميحى على العالق�ت مع برلني، 
هذه  الت�ضليم  عملي�ت  اأن  م��رزا 
لن ت�أتي ب�أي خري على العالق�ت 

بني رو�ضي� واأمل�ني� م�ضتقبال.
من جهته، ق�ل ين�س �ضتولتنرغ، 
�ضم�ل  حل���ل���ف  ال�����ع������م  االأم���������ني 
اإنه واثق من التو�ضل  االأطل�ضي، 
ت�ضليم  ب��خ�����ض��و���س  ق��ري��ب��� حل���ل 

دب�ب�ت مق�تلة اإىل اأوكراني�.
هذا واأعلنت احلكومة االأوكرانية 
اإق�����ل����ة خ��م�����ض��ة حك�م  ال���ث���الث����ء 

وزراء  م�ض�عدي  واأرب��ع��ة  من�طق 
ك�ضف  ب����ع����د  م���ن��������ض���ب���ه���م،  م�����ن 
مبعدات  ت��ت��ع��ل��ق  ف�����ض���د  ف�ضيحة 
اجلي�س، يف خ�ضم الغزو الرو�ضي 
للبالد. واأعلن ممثل احلكومة يف 
اأّن  ميلنيت�ضوك  ت���را���س  ال��رمل���ن 
دنيروبرتوف�ضك  من�طق  حك�م 
ريزنيت�ضينكو،  ف�لنتني  )و���ض��ط( 
اأولك�ضندر  )ج��ن��وب(  وزابوريجي� 
�ضت�روخ، و�ضومي )�ضم�ل( دميرتو 
جيفيت�ضكي، وخري�ضون )جنوب( 
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حممد بن زايد ي�شدر مر�شومًا اأمرييًا بتعيني 
عدد من اأع�شاء املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي

•• �أبوظبي-و�م-�لفجر:

الدولة حفظه  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأ�ضدر �ض�حب 
اأع�ض�ء  بتعيني عدد من  اأمريي�ً  اأبوظبي، مر�ضوم�ً  اهلل ب�ضفته ح�كم�ً الإم���رة 

املجل�س التنفيذي الإم�رة اأبوظبي.
ون�س املر�ضوم على تعيني..مع�يل حممد علي ال�ضرف�ء ع�ضو املجل�س التنفيذي 
املن�ضوري  اإبراهيم  من�ضور  مع�يل  وتعيني   ، والنقل  البلدي�ت  لدائرة  رئي�ض�ً 
ع�ضواً يف املجل�س التنفيذي رئي�ض�ً لدائرة ال�ضحة، وتعيني مع�يل اأحمد متيم 
االإ�ضن�د احلكومي، وتعيني  لدائرة  التنفيذي رئي�ض�ً  املجل�س  الكت�ب ع�ضواً يف 
مع�يل اأحمد ج��ضم الزع�بي ع�ضواً يف املجل�س التنفيذي رئي�ض�ً لدائرة التنمية 

االقت�ض�دية. 
وق�ل �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل 
املجل�س  اأع�ض�ء  ن�ضكر  )تويرت(:  يف  ال�ضخ�ضي  �ضموه  ح�ض�ب  على  تغريدة  يف 
ب�الأع�ض�ء  املخل�ضة.. ونرحب  ال�ض�بقني جلهودهم  اأبوظبي  التنفيذي الإم�رة 
االإم����رة مبزيد من  العمل احلكومي يف  رف��د  التوفيق يف  اجل��دد ونتمنى لهم 

االأفك�ر والروؤى التي ت�ضهم يف تعزيزه وتطويره مل�ضلحة املجتمع والوطن.

الإمارات تدين ب�شدة اإحراق 
ن�شخة من القراآن الكرمي يف هولندا 

•• �أبوظبي-و�م:

اأدانت دولة االإم�رات ب�ضدة م� اأقدم عليه اأحد املتطرفني يف اله�ي بهولندا من 
حرق لن�ضخة من القراآن الكرمي.  واأكدت وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل، 
يف بي�ن، رف�س دولة االإم�رات الدائم جلميع املم�ر�ض�ت التي ت�ضتهدف زعزعة 

االأمن واال�ضتقرار وتتن�فى مع القيم واملب�دئ االإن�ض�نية واالأخالقية. 
و�ضددت الوزارة على �ضرورة احرتام الرموز الدينية واملقد�ض�ت واالبتع�د عن 
اأجل  اإىل العمل مع� من  التحري�س واال�ضتقط�ب، يف وقت يحت�ج فيه الع�مل 

ن�ضر قيم الت�ض�مح والتع�ي�س، ونبذ الكراهية والتطرف. 

•• عو��صم-وكاالت:

اأعلن وزير اخل�رجية الفنلندي، اأم�س الثالث�ء، اأن على 
بالده اأن تدر�س احتم�ل االن�ضم�م اإىل احللف االأطل�ضي 
ة  غ��دا  نوعه  م��ن  اأول موقف  ال�ضويد، يف  ب��دون  )ن���ت��و( 
اإعط�ء  اأردوغ����ن  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  ا�ضتبع�د 

ال�ضوء االأخ�ضر لرت�ضيح �ضتوكهومل.
اإن  )يلي(،  الع�م  التلفزيون  ل�ضبكة  ه�في�ضتو  بيك�  وق���ل 
اأوروب� ال�ضم�لية يبقى اخلي�ر  ان�ضم�م�ً م�ضرتك�ً لبلدي 
اإذا  م���  در����س  ال��و���ض��ع،  تقييم  ب�لطبع  علين�  لكن  االأول 
ال�ضويد  البعيد  امل��دى  على  �ضيمنع  ح�ضل  م���  اأم��ر  ك���ن 
م�  الوقت  اأن  ذات��ه  الوقت  يف  معتراً  ق��دم���ً،  امل�ضي  من 
زال مبكراً التخ�ذ موقف. واأث�ر قي�م اليميني املتطّرف 
ن�ضخة  ب�إحراق  ب�لودان  را�ضمو�س  الدمن�ركي  ال�ضويدي 
اأذن�����ت ب��ه��� ال�ضرطة  م���ن ال���ق���راآن يف ت��ظ���ه��رة م��ن��ف��ردة 
ال�ضويدية،  الع��ضمة  تركي� يف  �ضف�رة  اأم�م  ال�ضبت  ظهر 

احتج�ج�ت كبرية يف تركي� والع�مل االإ�ضالمي.
ب�إمك�نه�  يعد  مل  ال�ضويد  اإن  االإث��ن��ني،  اأردوغ�����ن  وق����ل 
االعتم�د على دعم تركي� بعد هذه احل�دثة، وهي الث�نية 

بني البلدين منذ مطلع الع�م، بعدم� ق�م ن��ضطون 
موؤيدون لالأكراد يف منت�ضف ين�ير بتعليق دمية 

حتمل �ضورة اأردوغ�ن من قدميه� اأم�م مبنى 
بلدية �ضتوكهومل.

واعتر ه�في�ضتو الثالث�ء، اأن هذه االحتج�ج�ت 
اأم�م الرت�ضح لع�ضوية حلف �ضم�ل  ت�ضكل ع�ئق�ً 

فنلندا  ب���أم��ن  ي��ل��ع��ب��ون  امل��ح��ت��ج��ني  واأن  االأط��ل�����ض��ي 
�ضيكون  اأن��ه  ذل��ك  ا�ضتنتج من  واأ���ض���ف،  وال�ضويد. 
اأخ�����ض��ر ت��رك��ي( �ضي�ضتمر  ه��ن���ك ت���أخ��ري )ل�����ض��وء 

ب�لت�أكيد حتى االنتخ�ب�ت الرتكية يف منت�ضف م�يو 
)اأي�ر(.

اأعربت  ال�����ض��وي��د،  ع��ل��ى ع��ك�����س احل������ل م���ع 
تركي� يف االأ�ضهر االأخرية عن عدم وجود 
فنلندا  ان�ضم�م  على  كبرية  اعرتا�ض�ت 
تر�ضيح  اأي  على  ويتحتم  احل��ل��ف.  اإىل 
االأطل�ضي  احل���ل���ف  ل��ع�����ض��وي��ة  ج���دي���د 
الدول  جميع  موافقة  على  احل�ضول 
االأع�ض�ء ال�30 ومن بينهم تركي�، م� 

مينح اأي دولة حق نق�س فعلي�ً.
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املعا�شات تطلق حملة لتوعية اأ�شحاب العمل بالإر�شادات اخلا�شة باإجراءات التفتي�س
•• �أبوظبي-و�م:

اأطلقت الهيئة الع�مة للمع��ض�ت والت�أمين�ت االجتم�عية حملة للتوعية 
ومراقبة  العمل  جه�ت  على  التفتي�س  ب���إج��راءات  اخل��ضة  ب���الإر���ض���دات 
عليهم  امل���وؤم���ن  بت�ضجيل  ال�����ض��ل��ة  ذات  وال��ق��واع��د  ل��الأح��ك���م  ت��ن��ف��ي��ذه��� 

واال�ضرتاك عنهم لدى الهيئة.
يحميك"  �ضع�ر" التزامك  حت��ت  ت���أت��ي  التي  احلملة  اإن  الهيئة  وق���ل��ت 
العمل  اأ�ضح�ب  توعية  على  �ضرتكز  املقبل،  م�ر�س  نه�ية  حتى  وت�ضتمر 
جت�ههم،  العمل  اأ���ض��ح���ب  وال��ت��زام���ت  التفتي�س،  �ضب�ط  ب�ضالحي�ت 
ذلك  بج�نب  التفتي�س.  عملية  وبعد  واأث��ن���ء  قبل  املتبعة  واالإج�����راءات 

التي  اخلط�أ  املم�ر�ض�ت  حول  العمل  جله�ت  معلوم�ت  احلملة  �ضتتوفر 
قد توؤدي اإىل وقوع اجلهة حتت ط�ئلة الغرام�ت وامل�ض�ئالت الق�ض�ئية، 
وال��ت��ع��ري��ف ب���الأ���ض��ب���ب امل���وؤدي���ة اإىل ح���دوث امل��خ���ل��ف���ت وط���رق جتنبه�، 
الت�ضجيل  الأح��ك���م  العمل  اأ���ض��ح���ب  خم�لفة  على  املرتتبة  وال��غ��رام���ت 

واال�ضرتاك عن املوؤمن عليه.
كم� �ضتوعي الهيئة عن �ضروط الت�ضجيل واال�ضرتاك عن املوؤمن عليه، 
و�ضروط خ�ضوع جه�ت العمل الأحك�م الق�نون، وااللتزام�ت املرتتبة على 
عليه  املوؤمن  على  امل�ضتحقة  اال�ضرتاك�ت  ون�ضب  الت�أمني،  يف  اال�ضرتاك 
ح�الت  يف  �ضداده�  وقواعد  اال�ضرتاك�ت،  �ضداد  ومواعيد  العمل،  وجهة 

االإج�زات واالإع�رة، وغريه� من املو�ضوع�ت ذات ال�ضلة.

من ج�نبه� اأو�ضحت الدكتورة مي�ض�ء را�ضد غدير مدير مكتب االت�ض�ل 
واملوؤمن عليهم،  العمل  ب�لتوعية جه�ت  ت�ضتهدف  اأن احلملة  احلكومي 
الهيئة  التق�عدية يف  املم�ر�ض�ت  تعزيز جودة  العمل على  والهدف منه� 
ورفع م�ضتوى الوعي لدى اأ�ضح�ب العمل واملوؤمن عليهم عن االإجراءات 
اأحك�م  بتطبيق  يتعلق  خلل  اأي  وج���ود  ح���ل  يف  الهيئة  به�  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
عليهم  املوؤمن  عن  واال���ض��رتاك  ب�لت�ضجيل  يتعلق  فيم�  خ��ضة  الق�نون 

والوف�ء بحقوقهم والتزام�تهم الت�أمينية.
العمل  وجه�ت  الهيئة  بني  امل�ضرتكة  امل�ضوؤولية  اأن  على  غدير  واأك���دت 
واملوؤمن عليهم ي�ضهم يف مواجهة الكثري من التحدي�ت التي تظهر مع 
ال�ضحيح، ومن  الوجه  املم�ر�ض�ت على  بهذه  القي�م  نتيجة لعدم  الوقت 

املع��ض�ت  املهمة ك�ضرف  املع�مالت  اإجن�ز بع�س  الت�أخر يف  مظ�هر ذلك 
اأو م�ضتحق�ت نه�ية اخلدمة، ولذلك ي�ض�عد اإطالق مثل هذه احلمالت 
الوعي  ارتف�ع  اإىل فر�س حت�ضينيه بف�ضل  التحدي�ت  على حتويل هذه 

الت�أميني عنه� من قبل اأ�ضح�ب العمل.
مت�بعة  اإىل  ع�م  ب�ضكل  واجلمهور  امل�ضتفيدين  فئ�ت  ك�فة  غدير  ودع��ت 
االجتم�عي،  التوا�ضل  وقنوات  ال�ضحفية،  االأخ��ب���ر  خ��الل  من  احلملة 
الهيئة  مع  التوا�ضل  يف  ال��رتدد  وعدم  والتلفزيونية  االإذاعية  والقنوات 
من خالل اأي من قنواته� االإعالمية اأو غريه� لال�ضتف�ض�ر عن احلملة 
يف  احلملة  جن���ح  م��ن  يعزز  تف�علي  من�خ  خلق  اأج��ل  م��ن  ومو�ضوع�ته� 

حتقيق اأهدافه�.

�شة ل�شرتاك املواطنني ح�شب الدخل �شرط امتالك ترخي�س اأبوظبي للتقاعد: 20 �شريحة خم�شّ
•• �أبوظبي-و�م:

والذي  اأنف�ضهم،  حل�ض�ب  الع�ملني  نظ�م  اأن  للتق�عد،  اأبوظبي  �ضندوق  اأكد 
الذين مي�ر�ضون  املواطنني  اأم�م  الفر�ضة  الإت�حة  امل��ضي،  الع�م  اإطالقه  مت 
حل�ض�بهم اخل��س اأن�ضطة جت�رية اأو �ضن�عية اأو زراعية ال ي�ضرتط حجم اأو 
نوع الن�ض�ط، واأن جميع املواطنني من اأ�ضح�ب االأعم�ل واملهن احلرة يحق 
لهم اال�ضرتاك لدى ال�ضندوق حل�ض�ب اأنف�ضهم، مبن فيهم املوؤثرون والذين 
واأ�ضح�ب  املختلفة،  االجتم�عي  التوا�ضل  ق��ن��وات  على  ح�ض�ب�ت  ميتلكون 
ر�ضمي  �ضجل  اأي  اأو  جت�رية  رخ�ضة  امتالك  ب�ضرط  ال�ضغرية،  امل�ضروع�ت 

�ض�درة من اإم�رة اأبوظبي.
ودع� ال�ضندوق املواطنني من رّواد واأ�ضح�ب االأعم�ل اإىل الت�ضجيل يف النظ�م 

لال�ضتف�دة من املن�فع الت�أمينية واملزاي� التي يوفره� ال�ضندوق للم�ضجلني 
التق�عدي ومك�ف�أة نه�ية اخلدمة، مّم� ي�ضهم يف  املع��س  حتت مظلته، مثل 
ت�أمني م�ضتقبلهم وم�ضتقبل اأ�ضرهم وي�ضجع رواد االأعم�ل من ال�ضب�ب يف بدء 
م�ضروع�تهم اخل��ضة وامل�ض�ركة يف التنمية االقت�ض�دية لالإم�رة دون اخلوف 

اأو القلق من امل�ضتقبل.
واأ�ض�ر ال�ضندوق اإىل وجود 20 �ضريحة خمتلفة من الدخل ميكن الأ�ضح�ب 
العمل اختي�ر ال�ضريحة التي تن��ضبهم منه�، تبداأ من 12،750 األف درهم 
ال�ضهرية حُت�ضب  اأن اال�ضرتاك�ت  اإىل  األف دره��م، الفت�ً   200 اأق�ضى  وبحد 
بواقع %26 من �ضريحة الدخل ال�ضهري، يتحمل منه� املوؤّمن عليه 20%، 
التق�عدية، دعم�ً  %6 من قيمة اال�ضرتاك�ت  ن�ضبة  فيم� تتحّمل احلكومة 
االقت�ض�دي  النمو  دع��م  يف  مل�ض�همتهم  احل��رة  واملهن  العمل  الأ�ضح�ب  منه� 

بني  الفر�س  تك�فوؤ  واإت�حة  وامل�ض�واة  العدل  ملبداأ  و�ضم�ن�ً  اأبوظبي،  الإم���رة 
جميع املواطنني املوؤمن عليهم، اإذ اأنه� نف�س ن�ضبة دعم موظفي القط�عني 

احلكومي واخل��س.
اإذا رغ��ب يف ذلك  اإل��غ���ء اال���ض��رتاك  امل��واط��ن  ب�إمك�ن  اأن��ه  واأو���ض��ح ال�ضندوق 
ميكنه  كم�  ر�ضمي�ً،  التج�ري  ن�ض�طه  اإي��ق���ف  اأو  �ضركته  اإغ���الق  ح�لة  يف  اأو 
اأنه  ذل���ك، مو�ضح�ً  اإل��غ���ئ��ه متى رغ��ب يف  بعد  ل��ال���ض��رتاك جم���دداً  ال��ت��ق��دم 
مُيكن للمواطنني “رّواد واأ�ضح�ب االأعم�ل” التقّدم بطلب�ت الت�ضجيل لدى 
الطلب  تقدمي  خالل  من  اأو  لل�ضندوق،  االإلكرتوين  املوقع  عر  ال�ضندوق 

مب��ضرة يف املقر الرئي�س اأو فروع ال�ضندوق املختلفة.
واأكد �ضع�دة خلف احلم�دي املدير الع�م ل�ضوؤون التق�عد يف �ضندوق اأبوظبي 
كبرياً  جن�ح�ً  اأثبت  اأنف�ضهم،  حل�ض�ب  الع�ملني  ت�ضجيل  نظ�م  ،اأن  للتق�عد 

و�ضهد اإقب�اًل ملفت�ً من املواطنني اأ�ضح�ب االأعم�ل، والذين مل تكن لديهم 
الفر�ضة لت�ضجيل اأنف�ضهم يف نظ�م التق�عد ب�الإم�رة، واال�ضتف�دة من مميزاته 
وم�ضتقبل  م�ضتقبلهم  لت�أمني  ال�ضندوق  يوفره�  التي  الت�أمينية  واملن�فع 
يف  التق�عد  بنظ�م  لالرتق�ء  جهوده  يوا�ضل  اأن�ل�ضندوق  اإىل  الفت�ً  اأ�ضرهم، 
اإم�رة اأبوظبي ومد احلم�ية الت�أمينية لك�فة املواطنني يف خمتلف القط�ع�ت، 

وتقدمي خدم�ت تق�عدية ومزاي� تن�ف�ضية وفق�ً الأرقى املع�يري الع�ملية.
ب�ضمول   2022 م���ر���س  يف  ق���راراً  اأ���ض��در  للتق�عد  اأب��وظ��ب��ي  �ضندوق  وك����ن 
احلرة  وامل��ه��ن  العمل  اأ���ض��ح���ب  م��ن  اأنف�ضهم  حل�ض�ب  الع�ملني  امل��واط��ن��ني 
ت�ضجيلهم  واإت�حة  اأبوظبي،  اإم���رة  يف  التق�عد  بق�نون  التج�رية  واالأن�ضطة 
مع�ملة  مع�ملتهم  يتم  اأن  على  اختي�ري�ً،  ال�ضندوق  ل��دى  عليهم  كموؤّمن 

املوؤّمن عليهم يف القط�ع اخل��س.

الإمارات داعم رئي�شي لتوفري التعليم حول العامل .. وقلق عاملي من تزايد الأمية
•• �أبوظبي-و�م:

التعليم  لتوفري  الدولية  للجهود  الداعمني  ق�ئمة  االإم����رات  دول��ة  تت�ضدر 
الع�مل  ح��ول  �ضعبة  اإن�ض�نية  اأو���ض���ع���  ت��ع���ين  ال��ت��ي  املجتمع�ت  يف  املن��ضب 
حق  التعليم  اأن  توؤمن  التي  واالإن�ض�نية  احل�ض�رية  ر�ض�لته�  من  انطالق� 

اأ�ض��ضي لكل الب�ضر اأينم� وجدوا.
االإم�رات  دولة  التي قدمته�  والعينية  امل�دية  وامل�ض�عدات  املب�درات  واأ�ضهمت 
حدة  من  التخفيف  يف  احلكوم�ت  من  والعديد  املعنية  الدولية  للمنظم�ت 
ال��ع���مل والتي  ال��ع��دي��د م��ن من�طق  التعليم يف  اأزم���ة احل��رم���ن م��ن ف��ر���س 
بلغت حداً م�أ�ض�وي�ً وفق�ً لتقرير حديث اأ�ضدرته هيئة االأمم املتحدة الذي 
244 مليون طفل ومراهق يف الع�مل ال تتح  اأ�ض�ر اإىل وجود م� يقرب من 
ال  وم��راه��ق  طفل  مليون  و617  اإكم�له�،  حتى  اأو  للدرا�ضة  الفر�ضة  لهم 

ي�ضتطيعون القراءة اأو اإجراء العملي�ت احل�ض�بية االأ�ض��ضية.
�ضع�ر  حتت  ام�س  الع�مل  به  يحتفل  للتعليم" ال��ذي  ال��دويل  "اليوم  وميثل 
ال�ضوء  لت�ضليط  التعليم" من��ضبة  اأولوية  وت�ضدير  الن��س،  يف  "اال�ضتثم�ر 
على  واملعرفة  التعليم  ن�ضر  اأج��ل  م��ن  االإم�����رات  تبذله�  التي  اجل��ه��ود  على 

ح�لت  التي  الفئ�ت  االأوىل  ب�لدرجة  م�ضتهدفة  وال���دويل  العربي  امل�ضتوى 
ظروفه� املعي�ضية دون ح�ضوله� على القدر الك�يف من التعليم.

وي�ضتحوذ دعم التعليم على ج�نب مهم من امل�ض�عدات اخل�رجية االإم�راتية 
حيث بلغ اإجم�يل ترع�ت الدولة لدعم م�ضروع�ت التعليم حول الع�مل اأكر 
الترع مببلغ  2020، مب� يف ذلك  �ضبتمر  لغ�ية  1.55 ملي�ر دوالر  من 

ب�الأزم�ت. املت�أثرة  للمن�طق  دوالر  مليون   284.4
من  الع�ملية  لل�ضراكة  امل�نحني  تعهدات  "جتديد  قمة  يف  م�ض�ركته�  وخ��الل 
اأجل التعليم" التي عقدت يف يوليو 2021 اأعلنت دولة االإم�رات التزامه� 
بتقدمي م�ض�همة بقيمة 367 مليون درهم /100 مليون دوالر اأمريكي/ 
اال�ضرتاتيجية  اخلطة  دعم  التعليم" بهدف  اأج��ل  من  الع�ملية  "ال�ضراكة  ل� 
ولغ�ية   2021 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الن�مية  ال���دول  يف  التعليمية  للرامج 

.2025
وك���ن��ت االإم������رات ق��د اأع��ل��ن��ت االإم������رات يف ف��راي��ر م��ن ال��ع���م 2018، عن 
مليون   100« دره��م  مليون   367 بقيمة  م�لية  م�ض�همة  تقدمي  التزامه� 
دوالر اأمريكي«، لرن�مج »ال�ضراكة الع�ملية من اأجل التعليم«؛ بهدف حت�ضني 
نت�ئج التعُلّم لنحو 870 مليون طفل و�ض�ب يف 89 بلداً ن�مي�ً، لتكون بذلك 

الع�ملية  لل�ضراكة  الدعم  تقدم  واالإقليمي،  العربي  امل�ضتويني  دولة على  اأول 
من اأجل التعليم.

ويتجلى الدور املوؤثر لدولة االإم�رات يف ن�ضر التعليم يف على امل�ضتوى الدويل 
من خالل اإن�ض�ء املدار�س واجل�مع�ت، اأو من خالل تقدمي املنح والتمويالت 
ذلك  على  ال�ضواهد  اأب��رز  وم��ن  الفئ�ت،  لك�فة  التعليم  توفري  ت�ض�عد  التي 
م�ض�همة العديد من الهيئ�ت واملوؤ�ض�ض�ت االإن�ض�نية يف دولة االإم�رات يف بن�ء 

اآالف املدار�س حول الع�مل وتدريب مئ�ت االآالف من املعلمني واملعلم�ت.
اأبوظبي للتنمية وخالل م�ضريته الرائدة  ويف ال�ضي�ق ذاته حر�س �ضندوق 
امل�ضتدامة يف قط�ع  التنمية  اإىل حتقيق  اله�دفة  الدولّية  على دعم اجلهود 
التعليم؛ حيث مّول ال�ضندوق لغ�ية ين�ير 2022 امل��ضي نحو 64 م�ضروع�ً 
ا�ضتف�دت  دره��م،  ملي�ري  بلغت  اإجم�لية  بقيمة  التعليم  تخدم قط�ع  تنموي�ً 

منه� 15 دولة ن�مية حول الع�مل.
وتقدم االإم�رات منوذج� ع�ملي� ملهم� يف ت�ضخري تكنولوجي� و�ض�ئل االت�ض�ل 
تعيق عملية  التي  الط�رئة  الظروف  التغلب على جميع  اأج��ل  احلديثة من 
ن�ضر التعليم واملعرفة على امل�ضتوى العربي وال��دويل، ويف هذا االإط�ر ترز 
اآل  را�ضد  بن  مب�درات حممد  موؤ�ض�ضة  م�ضروع�ت  اأحد  الرقمية"،  "املدر�ضة 

مكتوم الع�ملية، واأول مدر�ضة رقمية عربية متك�ملة ومعتمدة، توفر التعليم 
عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطالب من اأي بلد يف الع�مل.

وتركز امل�ض�عدات اخل�رجية االإم�راتية يف جم�ل التعليم على فئة الالجئني 
ال��ذي��ن ي��ع��ت��رون ال��ف��ئ��ة االأك����ر م��ع���ن���ة ع��ل��ى �ضعيد احل��رم���ن م��ن فر�س 
التعليم، حيث تبذل االإم�رات جهودا حثيثة ب�لتع�ون مع �ضرك�ئه� االإقليميني 
والدوليني من اأجل توفري التعليم املن��ضب لهذه الفئة وامل�ض�همة يف تنمية 

امله�رات التي يحت�جون اإليه� ل�ضم�ن م�ضتقبلهم على املدى الطويل.
االإم�رات  دول��ة  تقدمه�  التي  والعينية  امل�دية  وامل�ض�عدات  امل��ب���درات  وت�ضهم 
للمنظم�ت الدولية املعنية وحلكوم�ت الدول امل�ضتقبلة لالجئني يف التخفيف 
من حدة اأزمة حرم�ن الالجئني من فر�س التعليم، وعلى �ضبيل املث�ل بلغت 
ال�ضورية  ا�ضتج�بة لالأزمة  التعليم،  التي قدمته� يف قط�ع  امل�ض�عدات  قيمة 
نحو   ،2019 ي��ن���ي��ر  اإىل   2012 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  منه�  وامل��ت�����ض��رري��ن 
190.1 مليون درهم “51.8 مليون دوالر”، فيم� تعد االإم�رات من اأهم 
الدول امل�ض�ندة للجهود التي تقوم به� وك�لة االأمم املتحدة الإغ�ثة وت�ضغيل 
"االأونروا" الإع�نته� على تنفيذ  االأدن��ى  ال�ضرق  الفل�ضطينيني يف  الالجئني 

براجمه� التعليمية للطالب والط�لب�ت.

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س الكونغو خمتلف جوانب التعاون بني البلدين

رئي�س الدولة يت�شلم ر�شالة خطية من الرئي�س اجلزائري خالل ا�شتقباله املبعوث اخلا�س 

•• �أبو ظبي-و�م:

الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  ا�ضتقبل 
ت�ضي�ضكيدي  فيلك�س  فخ�مة   .. البحر  ق�ضر  جمل�س  يف  اأم�����س  اهلل  حفظه 
الذي يقوم بزي�رة عمل  ال�ضديقة  الكونغو الدميقراطية  رئي�س جمهورية 

اإىل الدولة. 

بني  التع�ون  جوانب  خمتلف  ت�ضي�ضكيدي  فيلك�س  والرئي�س  �ضموه  وبحث 
امل�ضلحة  ي��خ��دم  ال��ع��الق���ت مب���  وف��ر���س تطوير  والكونغو  االإم�����رات  دول���ة 
اآل  زايد  ال�ضيخ حمدان بن  .. �ضمو  البحر  امل�ضرتكة.  ح�ضر جمل�س ق�ضر 
بن حممد  ال�ضيخ طحنون  و�ضمو  الظفرة  احل�كم يف منطقة  نهي�ن ممثل 
اآل  زاي��د  بن  نهي�ن  ال�ضيخ  و�ضمو  العني  نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة  اآل 
لالأعم�ل  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اأمن�ء  جمل�س  رئي�س  نهي�ن 

ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  والفريق  واالإن�ض�نية  اخلريية 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ ح�مد بن زايد اآل نهي�ن 
ع�ضو املجل�س التنفيذي الإم�رة اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عبد اهلل بن زايد اآل 
اآل  زاي��د  بن  خ�لد  ال�ضيخ  و�ضمو  ال��دويل  والتع�ون  اخل�رجية  وزي��ر  نهي�ن 
نهي�ن رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة زايد العلي� الأ�ضح�ب الهمم و�ضمو ال�ضيخ 
الدكتور �ضلط�ن بن خليفة اآل نهي�ن م�ضت�ض�ر �ض�حب ال�ضمو رئي�س الدولة 

التنفيذي  املجل�س  نهي�ن ع�ضو  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خ�لد بن حممد  و�ضمو 
رئي�س مكتب اأبو ظبي التنفيذي و�ضمو ال�ضيخ ذي�ب بن حممد بن زايد اآل 
بن  ال�ضيخ حمدان  و�ضمو  اأب��و ظبي  الإم���رة  التنفيذي  املجل�س  نهي�ن ع�ضو 
اآل نهي�ن  ال�ضيخ زايد بن حممد بن زايد  اآل نهي�ن و�ضمو  حممد بن زايد 
ومع�يل ال�ضيخ �ضخبوط بن نهي�ن اآل نهي�ن، وزير دولة وعدد من ال�ضيوخ 

وامل�ضوؤولني واملواطنني. 

•• �أبوظبي -و�م:

ت�ضلم �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اأم�س ر�ض�لة خطية من فخ�مة عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية  اهلل 
االأخوية  ب�لعالق�ت  تت�ضل  ال�ضقيقة  ال�ضعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

بني البلدين و�ضبل تعزيزه�. 
ج�ء ذلك خالل ا�ضتقب�ل �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن 
اخل��س  املبعوث  بو�ضة  �ض�لح  مع�يل  اأبوظبي  يف  البحر  ق�ضر  يف  اأم�س 

عبد  الرئي�س  فخ�مة  حتي�ت  �ضموه  اإىل  نقل  وال��ذي  اجلزائري  للرئي�س 
االإم�رات  ولدولة  وال�ضع�دة  ال�ضحة  دوام  ل�ضموه  ومتني�ته  تبون  املجيد 
للرئي�س  اأطيب حتي�ته  �ضموه  فيم� حمله   .. واالزده���ر  التقدم  ا�ضتمرار 

اجلزائري ومتني�ته لبلده و�ضعبه ال�ضقيق مزيداً من التقدم واالزده�ر. 
اجلزائري  ال��رئ��ي�����س  وم��ب��ع��وث  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�ضمو  ���ض���ح��ب  وبح����ث 
العالق�ت االأخوية التي تربط دولة االإم�رات واجلزائر واإمك�ني�ت تعزيز 
م�ض�حلهم�  تخدم  التي  امل��ج���الت  خمتلف  يف  امل�ضرتك  والعمل  التع�ون 

املتب�دلة 

ح�ضر جمل�س ق�ضر البحر ..�ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن ممثل 
نهي�ن  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�ضيخ  و�ضمو  الظفرة  منطقة  يف  احل�كم 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  نهي�ن  ال�ضيخ  و�ضمو  العني  منطقة  يف  احل�كم  ممثل 
رئي�س جمل�س اأمن�ء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن لالأعم�ل اخلريية 
رئي�س  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  والفريق  واالإن�ض�نية 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ح�مد  ال�ضيخ  و�ضمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ عبد اهلل بن زايد  ع�ضو املجل�س التنفيذي الإم���رة 
ال�ضيخ خ�لد بن زايد  ال��دويل و�ضمو  اآل نهي�ن وزير اخل�رجية والتع�ون 

اآل نهي�ن رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة زايد العلي� الأ�ضح�ب الهمم و�ضمو 
ال�ضيخ الدكتور �ضلط�ن بن خليفة اآل نهي�ن م�ضت�ض�ر �ض�حب ال�ضمو رئي�س 
املجل�س  نهي�ن ع�ضو  اآل  زاي��د  بن  بن حممد  ال�ضيخ خ�لد  و�ضمو  الدولة 
التنفيذي رئي�س مكتب اأبو ظبي التنفيذي و�ضمو ال�ضيخ ذي�ب بن حممد 
بن زايد اآل نهي�ن ع�ضو املجل�س التنفيذي الإم�رة اأبو ظبي و�ضمو ال�ضيخ 
حمدان بن حممد بن زايد اآل نهي�ن و�ضمو ال�ضيخ زايد بن حممد بن زايد 
اآل نهي�ن، وزير دولة وعدد  اآل نهي�ن ومع�يل ال�ضيخ �ضخبوط بن نهي�ن 

من ال�ضيوخ وامل�ضوؤولني واملواطنني. 
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اأخبـار الإمـارات

بدء اأعمال اجتماعات جلان اجلامعة العربية املنعقدة يف اأبوظبي
•• �أبوظبي - و�م:

يف  االأول  اأم�������س  م�����ض���ء  ان��ط��ل��ق��ت 
اأب���وظ���ب���ي اج��ت��م���ع���ت ال������دورة ال� 
العلي�  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ل��ل��ج��ن��ة   54
والدورة  امل�ضرتك،  العربي  للعمل 
ال�ض�د�ضة مللتقى االحت�دات العربية 
من  وب���داأت  املتخ�ض�ضة،  النوعية 
خالل االجتم�ع اخل�م�س للمكتب 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ل���ت���ق���ى االحت����������دات 
املتخ�ض�ضة،  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��رئ������ض��ة م��ع���يل اأح��م��د اجل����روان 
للملتقى،  التنفيذي  املكتب  رئي�س 
مع�يل  املفو�س  ال��وزي��ر  وبح�ضور 
حم��م��د خ���ري ع��ب��د ال���ق����در مدير 

اأعم�له  ج�����دول  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة 
املطلوب  ال��������دور  ���ض��م��ن��ه���  وم�����ن 
اإط�ر  ال��ع��رب��ي��ة يف  م��ن االحت������دات 
عقدت  التي  العربية  القمة  نت�ئج 
 ،2022 ن��وف��م��ر  يف  ب����جل���زائ���ر 
ال��������دورة )27(  اأع����م�����ل  ون���ت����ئ���ج 
ملوؤمتر االأطراف يف اتف�قية االأمم 
بتغري  اخل��ضة  االإط���ري��ة  املتحدة 
ال�ضيخ يف  ب�ضرم  ال��ذي عقد  امل��ن���خ 
منت�ضف نوفمر 2022، والروؤية 
العربية لالقت�ض�د الرقمي والذي 
لالقت�ض�د  العربي  االحت�د  اأعده� 

الرقمي.
مللتقى  التنفيذي  املكتب  ون���ق�����س 
النوعية  ال���ع���رب���ي���ة  االحت������������دات 

واالحت������������دات  امل���ن���ظ���م����ت  اإدارة 
العربية،  ال��دول  بج�معة  العربية 
الع�م  االأم��ني  اأمي��ن غنيم  و�ضع�دة 
لالقت�ض�د  ال����ع����رب����ي  ل�����الحت������د 
ممثلي  ومب���������ض�����رك����ة  ال����رق����م����ي 
املكتب  اأع�ض�ء  العربية  االحت���دات 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ل��ت��ق��ى. و����ض���رح 
ال�����وزي�����ر امل����ف����و�����س حم���م���د خري 
هو  اليوم  اجتم�ع  ب���أن  الق�در  عبد 
الجتم�ع�ت  حت�����ض��ريي  اج��ت��م���ع 
ال�ض�د�ضة مللتقى االحت�دات  الدورة 
العربية النوعية املتخ�ض�ضة التي 
ت�ضت�ضيفه� دولة االإم�رات العربية 
اأب����وظ����ب����ي، و����ض���وف  امل����ت����ح����دة يف 
ين�ق�س املكتب التنفيذي املوا�ضيع 

واآلي�ت  التنفيذي  واملكتب  امللتقى 
املوقع  اإع��داد  واالنته�ء من  عمله، 

االإلكرتوين وتفعيل عمل �ضندوق 
الدعم للملتقى.

ت�ضكيل  اج��ت��م���ع��ه  يف  املتخ�ض�ضة 
عمل  لتنظيم  امل��ق��رتح��ة  ال��ل��ج���ن 

النيابة العامة تاأمر بحب�س �شاحب �شركة 
خا�شة ح�شل لنف�شه بطرق احتيالية على 

مبالغ مالية من 296 متدربا يف برنامج ناف�س
•• �أبوظبي-و�م: 

اأمرت الني�بة الع�مة االإحت�دية بحب�س �ض�حب ومدير �ضركة خ��ضة ح�ضل 
بطرق احتي�لية على مب�لغ م�لية من متدربني مواطنني ب�ل�ضركة �ضمن 

برن�مج ن�ف�س.
واأو�ضحت الني�بة اأن ذلك ي�أتي بعد م� ثبت من حتقيق�ت ني�بة الع��ضمة اأن 
�ض�حب ومدير �ضركة خ��ضة ت�ضم موظفني اثنني، اأجرى ت�ضجيل �ضركته 
�ضمن برن�مج ن�ف�س عر من�ضته� الرقمية لتدريب مواطنني على اأعم�ل 
التج�رة االإلكرتونية والو�ض�طة التج�رية، و�ضجل من املتدربني عدد 296 
متدرب� من اجلن�ضني، وا�ضرتط عليهم �ضداد مب�لغ م�لية يودعه� كل منهم 
اخلريية،  لالأعم�ل  للترع  م��ب���درة  �ضمن  انه�  مدعي�  ال�ضركة  ح�ض�ب  يف 
مهددا اي�هم انه يف ح�ل عدم دفعهم لتلك املب�لغ �ضيقوم بتقييم تدريبهم 
بدرجة ر�ضوب، كم� تبني انه اليقدم لهم تدريب� مب��ضرا ذا قيمة علمية اأو 
عملية، مم� يعد احتي�ال ل�ضلب اأموالهم بغري وجه حق، وب�ملخ�لفة الحك�م 

برن�مج ن�ف�س.

برعاية من�شور بن زايد.. انطالق امللتقى الدويل ال�شاد�س لال�شتمطار يف اأبوظبي

ت�ستمر 5 اأيام بالتعاون مع عدد من ال�سركاء اال�سرتاتيجيني

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية توعوية تثقيفية بعنوان »مدينتي اأجمل« للحفاظ على املظهر العام يف م�شفح

•• �أبوظبي -و�م:

رئي�س جمل�س  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  رع�ية  حتت 
الدويل  امللتقى  فع�لي�ت  اأم�����س  انطلقت  الرئ��ضة..  دي���وان  وزي��ر  ال���وزراء 
ال�ض�د�س اال�ضتمط�ر احلدث االأول من نوعه يف مع�جلة الق�ض�ي� الرئي�ضية 
الع�مل  م�ضتوى  على  امل�ئية  واال�ضتدامة  املي�ه  جم���ل  يف  اإحل���ح���ً  االأك��ر 
وال����ذي ينظمه امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���ض���د م��ن خ���الل ب��رن���م��ج االإم�����رات 
لبحوث علوم اال�ضتمط�ر خالل الفرتة من 24 وحتى 26 ين�ير احل�يل 
يف فندق كونراد اأبوظبي ب�أبراج االحت�د حيث ي�ضتند هذا احلدث الدويل 
على خم�ضة حم�ور اأ�ض��ضية ت�ضمل التع�ون الدويل واالبتك�روبن�ء القدرات 

والذك�ء اال�ضطن�عي واالأبح�ث التطبيقية.
عن  ني�بًة  األق�ه�  كلمة  يف  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  وق���ل 
�ضموه �ضع�دة الدكتور عبداهلل املندو�س مدير ع�م املركز الوطني لالأر�ض�د 
رئي�س االحت����د االآ���ض��ي��وي ل��الأر���ض���د اجل��وي��ة.. " توا�ضل دول���ة االإم����رات 
التزامه� ب�عتم�د االبتك�ر منهج�ً يف خمتلف توجه�ته� احلكومية والعلمية 
مقدمته�  ويف  ال��ع���مل��ي��ة  البيئية  ال��ت��وج��ه���ت  دع���م  وك��ذل��ك  واالق��ت�����ض���دي��ة 
ملف�ت التغري املن�خي واالأمن امل�ئي. ويف الوقت الذي ت�ضتعد فيه الدولة 
 COP28 ال�ضت�ض�فة �ضن�ع القرار وال�ضي��ض�ت يف موؤمتر الدول االأطراف
فقد قدمت موؤخراً مب�درات وبرامج وا�ضرتاتيجي�ت حُمكمة ت�ضعه� �ضمن 

اأكر دول الع�مل اهتم�م�ً والتزام�ً مبب�دئ حتقيق اال�ضتدامة البيئية".
يف  العلمي  املجتمع  يقدمه�  التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  “اأن  �ضموه  واأ���ض���ف 
الع�مل  م�ضتوى  على  امل�ئية  امل��وارد  وا�ضتدامة  امل�ئي  االأم��ن  تعزيز  �ضبيل 
واملن�خ  ب�لبيئة  املرتبطة  التحدي�ت  تن�مي  واهتم�م، يف ظل  تقدير  حمط 
اأولوي�ت االأجندات  و�ضح املوارد امل�ئية امل�ضتدامة والتي ال تزال على راأ�س 
الع�ملية واالإقليمية واملحلية ومن هذا امللتقى الع�ملي الفريد واملتخ�ض�س 
العلمية  اجلهود  لك�فة  الك�مل  دعمن�  جن��دد  اال�ضتمط�ر  علوم  جم���ل  يف 
التي من �ض�أنه� االرتق�ء بهذا املج�ل الواعد واله�دف لتوفري م�ضدر م�ئي 
ُم�ضتدام ل�ضحن خمزون�ت املي�ه اجلوفية يف املن�طق اجل�فة و�ضبه اجل�فة 

حول الع�مل.
اإ�ض�فة  اال�ضتمط�ر  علوم  لبحوث  االإم�����رات  برن�مج  يقدم  �ضموه:  وق���ل 
ع�ملية  من�ضة  ت��ك��ون  الأن  وتطلع�ته�  االإم�������رات  دول���ة  ل��ت��وج��ه���ت  ن��وع��ي��ة 
لالرتق�ء ب�أجندة االأمن امل�ئي الع�ملي مرتكزة بذلك على اإجن�زات ري�دية 
حققته� امل�ض�ريع البحثية احل��ضلة على منحة الرن�مج يف دوراته االأربعة 
ومع انطالقة مرحلة جديدة من م�ضرية هذا الرن�مج ف�إن تطوير علوم 
وتقني�ت وعملي�ت اال�ضتمط�ر هي م�ضوؤولية م�ضرتكة جتمعن� اإذ نحر�س 
املبتكرين  والب�حثني  املرموقة  العلمية  املوؤ�ض�ض�ت  خمتلف  ت��زوي��د  على 
مبختلف اأدوات الدعم التي متكنن� من العمل الإيج�د حلول مبتكرة تعزز 
املت�ض�رع  احل�ضري  التطور  ظل  يف  خ��ضة  م�ضتدام  ب�ضكل  امل�ئية  مواردن� 

للغ�ية ع�ملي�ً وم� ي�ض�حبه من �ضغوط اإ�ض�فية على امل�ض�در املحدودة".
قدم�ً  ونتطلع  م�ضريتكم  يف  التوفيق  جميع�ً  لكم  " اأمتنى  �ضموه  واأ���ض���ر 
اإيج�بي  ب�ضكل  ت�ضهم  امللتقى من خمرج�ت  اإليه هذا  �ضيتو�ضل  ملت�بعة م� 
وملمو�س على م�ضتقبل هذا القط�ع الواعد ومب� يخدم اأهدافن� امل�ضرتكة 

ويف مقدمته� توظيف خُمرج�ت البحث العلمي خلدمة االإن�ض�نية".
منذ  تر�ضخت  التي  مك�نته  توؤكد  وا�ضعة  دولية  م�ض�ركة  امللتقى  وي�ضهد 
انطالق دورته االأوىل كمن�ضة ع�ملية جتمع يف اأبوظبي اأبرز املتخ�ض�ضني 
امل�ئية  واال�ضتدامة  امل�ئي  االأم��ن  جم���الت  يف  القرار  و�ض�نعي  والب�حثني 

وتعديل الطق�س.
من  دول��ة   18 من  متحدث�ً   46 من  اأك��ر  احل�لية  الن�ضخة  وت�ضت�ضيف 
خمتلف الق�رات حيث �ضهدت الفقرة االفتت�حية كلمة ل�ضع�دة الروفي�ضور 
وكلمة  اجلوية  لالأر�ض�د  الع�ملية  للمنظمة  الع�م  االأم��ني  ت�ال�س  بيتريي 

م�ضجلة ملع�يل مرمي املهريي وزيرة التغري املن�خي والبيئة.
من ج�نبه ق�ل �ضع�دة الدكتور عبداهلل املندو�س " ي�ضرفني اأن اأقوم ني�بًة 
االفتت�حية  الكلمة  ب���إل��ق���ء  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ع��ن 
للملتقى الدويل ال�ض�د�س لال�ضتمط�ر واأتقدم ب�ل�ضكر اجلزيل ل�ضموه على 
�ضموه من  املتخ�ض�س وم� يقدمه  ال��دويل  احل��دث  لهذا  الكرمية  رع�يته 
دعم واهتم�م كبريين للمركز والرن�مج االأمر الذي ك�ن له ب�لغ االأثر يف 
النهو�س بعلوم وتقني�ت اال�ضتمط�ر على ال�ضعيد املحلي والع�ملي وتطوير 

اأداء وف�علية عملي�ت اال�ضتمط�ر يف دولة االإم�رات".
ال�ض�د�ضة  بن�ضخته  لال�ضتمط�ر  ال��دويل  امللتقى  " ميثل  �ضع�دته  واأ���ض���ف 
اإىل الع�مل يف جم�ل ال�ضعي  اإح��دى املن�ض�ت التي توفره� دولة االإم���رات 
لتحقيق االأمن امل�ئي واال�ضتدامة ومواجهة حتدي�ت التغري املن�خي ففي 
اأبوظبي  اأ�ضبوع  فع�لي�ت  اختت�م  ق�ضرية  ف��رتة  قبل  �ضهدن�  ال��ذي  الوقت 
من  املقبلة  الن�ضخة  ال�ضت�ض�فة  ال�ضخمة  اال�ضتعدادات  ومع  لال�ضتدامة 
يف  �ضرك�ء  نكون  اأن  على  حر�ضن�   COP28 االأط����راف  ال���دول  م��وؤمت��ر 
الق�ئمة  اال�ضتمط�ر  لتقني�ت  املبتكرة  احللول  من�ق�ضة  عر  امل�ضرية  هذه 
على البحث العلمي واالبتك�ر وتوفري ال�ضبل لالنتق�ل بتلك احللول اإىل 
التطبيق على اأر�س الواقع حيث ميثل م�ضنع االإم�رات لتح�ضني الطق�س 

واحداً من اأبرز تلك التطبيق�ت".
ويف كلمة األقته� خالل حفل االفتت�ح اأعلنت علي�ء املزروعي مديرة برن�مج 
ا�ضتقب�ل مقرتح�ت  ب����ب  ف��ت��ح  اال���ض��ت��م��ط���رع��ن  ع��ل��وم  ل��ب��ح��وث  االإم������رات 
االأبح�ث �ضمن الدورة اخل�م�ضة من منحة برن�مج االإم�رات لبحوث علوم 
اال�ضتمط�ر التي توفر للم�ض�ريع املخت�رة منحة م�لية تقدر ب� 1.5 مليون 

دوالر )5.511 مليون درهم اإم�راتي( على مدى ثالثة اأعوام.
ويتطلع الرن�مج يف دورته اخل�م�ضة اإىل ا�ضتقط�ب اأبرز امل�ض�ريع البحثية 
وتعزيز  ال�ضحب،  ت��ك��ون  ف��ر���س  حت�ضني  ه��م���:  رئي�ضيني  جم���ل��ني  �ضمن 

هطول االأمط�ر.

•• �أبوظبي – �لفجر:

توعوية  فع�لية  م�ضفح،  بلدية  مركز  خالل  من  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  تنفذ 
تثقيفية ترفيهية بعنوان "مدينتي اأجمل"، ت�ضتهدف ك�فة اأفراد املجتمع �ضمن 
النط�ق اجلغرايف للمركز، بهدف تعزيز التواجد البلدي واإ�ضراك خمتلف فئ�ت 

املجتمع وتفعيل دورهم يف تنمية املدينة واحلف�ظ عليه� من امل�ضوه�ت واالرتق�ء 
ب�ملظهر الع�م والبيئة ال�ضحية النظيفة التي تتمتع به�، وكذلك توعية اجلمهور 
ب�أهمية البيئة امل�ضتدامة.  وت�ضتمر الفع�لية ملدة 5 اأي�م متت�لية، ب�لتع�ون مع 
عدد من ال�ضرك�ء اال�ضرتاتيجيني، هم: القي�دة الع�مة ل�ضرطة اأبوظبي ممثلة 
يف مركز �ضرطة م�ضفح، وهيئة الدف�ع املدين، ومركز اأبوظبي الإدارة النف�ي�ت 

الق�ب�ضة،  الطبية  برجيل  وجم��م��وع��ة  البيئة،  اأ���ض��دق���ء  وجمعية  )ت���دوي���ر(، 
اأبوظبي.  مدينة  بلدية  يف  وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  اإدارة  اإىل  ب���الإ���ض���ف��ة 
وتت�ضمن الفع�لية عقد العديد من الور�س التوعوية يومي�ً من قبل ال�ضرك�ء 
للمدينة  الع�م  املظهر  على  للحف�ظ  توعوية  ور�س  بينه�  اال�ضرتاتيجيني، من 
واحلد من امل�ضوه�ت، وور�س عن املواد املع�د تدويره�، وور�س توعوية عن اأهمية 

الط�قة،  ا�ضتهالك  تر�ضيد  ح��ول  توعوية  ور���س  وكذلك  البيئة،  على  احلف�ظ 
تنظيم  الفع�لية  ت�ضمل  كم�  وال�ضالمة.  وال�ضحة  البيئة  عن  توعوية  وور���س 
والرتفيهية  الري��ضية  وامل�ض�بق�ت  التثقيفية،  التعليمية  االأن�ضطة  من  العديد 
بني امل�ض�ركني من اأفراد املجتمع، ب�الإ�ض�فة اإىل توفري 250 �ضتلة ورد لزراعته� 

من قبل طالب املدار�س على مدار اأي�م الفع�لية، بواقع 50 �ضتلة يومي�ً.

جلنة بالوطني الحتادي تعتمد خطتها ملناق�شة �شيا�شة احلكومة لتعزيز م�شاركة املواطنني بالقطاع ال�شحي
•• دبي-و�م :

يف  الب�ضرية  وامل���وارد  وال�ضك�ن  والعمل  االجتم�عية  ال�ضوؤون  جلنة  اعتمدت 
الفال�ضي  ب�لهول  ���ض��رار  �ضع�دة  برئ��ضة  اأم�����س  االحت����دي،  الوطني  املجل�س 
مو�ضوع  ملن�ق�ضة  عمله�  خطة  بدبي،  الع�مة  االأم���ن��ة  مقر  يف  اللجنة  رئي�س 

�ضي��ضة احلكومة ب�ض�أن تعزيز م�ض�ركة املواطنني يف القط�ع ال�ضحي.
�ض�رك يف االجتم�ع اأع�ض�ء اللجنة �ضع�دة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي 
مقررة اللجنة، وجميلة اأحمد املهريي، وحميد علي العب�ر، والدكتورة حواء 
ال�ضح�ك املن�ضوري، ون�عمة عبدالرحمن املن�ضوري، اأع�ض�ء املجل�س الوطني 
االحت�دي. وتت�ضمن خطة عمل اللجنة دعوة ممثلي اجله�ت احلكومية ذات 

وتوفري  اللجنة،  اجتم�ع�ت  حل�ضور  االخت�ض��س  وذوي  ب�ملو�ضوع  ال�ضلة 
اأف�����ض��ل التو�ضي�ت  م��ع��ل��وم���ت ح���ول حم����ور امل��و���ض��وع ب��ه��دف ال��و���ض��ول اإىل 
وت�ضمينه� يف تقرير اللجنة. وتن�ق�س اللجنة املو�ضوع �ضمن حمورين هم�: 
وتدريب  وت�أهيل  املتخ�ض�ضة،  املواطنة  الطبية  ال��ك��وادر  ا�ضتقط�ب  �ضي��ضة 

الكوادر الطبية املواطنة ورفع كف�ءته� يف القط�ع ال�ضحي.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرة ال�شارقة تطلق هويتها املوؤ�ش�شية اجلديدة

•• �ل�صارقة-و�م:

الذراع  االأ�ضول  الإدارة  ال�ض�رقة  ل�ضركة  الت�بعة  ال�ض�رقة،  اأج��رة  اأطلقت 
اال�ضتثم�رية حلكومة ال�ض�رقة الهوية املوؤ�ض�ضية اجلديدة الأجرة ال�ض�رقة 
توفري  لروؤيته� يف  ب�ضهولة"، حتقيق�ً  الن��س  "لننقل  �ضع�ر  والتي حتمل 
خدم�ت نوعية ومبتكرة للعمالء وتوفري جميع �ضبل الراحة والرف�هية 
ال�ض�رقة  اإم���رة  توجه�ت  مع  ين�ضجم  ومب���  االأج���رة،  مركب�ت  مل�ضتخدمي 
اأفراد  و�ضع�دة  رف���ه  حتقق  التي  اخلدم�ت  خمتلف  وتطوير  االرت��ق���ء  يف 
اأجرة ال�ض�رقة  املجتمع. ج�ء ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي نظمته 
م�ض�ء اأم�س االأول يف جزيرة العلم، بح�ضور كل من �ضع�دة وليد ال�ض�يغ 
ابراهيم  و�ضع�دة  االأ���ض��ول،  الإدارة  ال�ض�رقة  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 
املال  وع��م��ر  ل��ل��خ��دم���ت،  اأ���ض��ول  ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل��وط��ي، 

الرئي�س التنفيذي لقط�ع اال�ضتثم�ر، و�ضع�دة اللواء �ضيف الزري الق�ئد 
الع�م ل�ضرطة ال�ض�رقة، و�ضع�دة املهند�س يو�ضف خمي�س العثمني، رئي�س 
التنفيذي  امل��دي��ر  الكندي  وخ���ل��د  ب�ل�ض�رقة،  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئة 
ال�ض�رقة وعدد من مدراء وم�ضوؤويل اجله�ت احلكومية وممثلي  الأجرة 

اجله�ت الت�بعة ل�ضركة ال�ض�رقة الإدارة االأ�ضول.
املوؤ�ض�ضية  الهوية  اعتم�د  اإن  االفتت�حية  كلمته  يف  الكندي  خ�لد  وق���ل 
اإم�رة ال�ض�رقة يف تبني  اجلديدة الأجرة ال�ض�رقة ي�أتي مواكبة لتوجه�ت 
اال�ضرتاتيجي�ت اجلديدةو املبتكرة وامل�ضتدامة التي حتقق اإ�ضع�د الن��س، 
وذلك من خالل توفري خدم�تذات م�ضتوى ع�يل لهم، مب� ين�ضجم مع 
اآمنة  نقل  خدم�ت  تقدمي  ال��ري���دةيف  اإىل  اله�دفة  ال�ض�رقة  اأج��رة  خطة 

وموثوقة ومبتكرة حتقق طموح وغ�ي�ت العمالء".
ال�ض�رقة  الأج��رة  اجل��دي��دة  املوؤ�ض�ضية  الهوية  “تعك�س  الكندي:  واأ���ض���ف 

وتر�ضيخه�  تعزيزه�  ال�ض�رقة على  اأج��رة  ت�ضعى  التي  من�لقيم  جمموعة 
املتع�ملني،  واإ���ض��ع���د  والتن�ف�ضية  واالب��ت��ك���رواال���ض��ت��دام��ة  التميز  وه���ي، 
املنهجي�ت  م��ن  ال��ع��دي��د  وتطبيق  ات��ب���ع  خ���الل  م��ن  حتقيقه�  ي��ت��م  ال��ت��ي 
علين�  وت��ع��ود  املن�ضودة  االأه���داف  حتقق  التي  املبتكرة  واال�ضرتاتيجي�ت 
ب��ضم  االحتف�ظ  “�ضيتم  الكندي:  واأ�ض�ف  الع�مة”.  واملنفعة  ب�مل�ضلحة 
اأجرة ال�ض�رقة كم� هو، مع تغيري يف ال�ضع�ر الر�ضمي”، موؤكداً اأن الك�ضف 
عن الهوية املوؤ�ض�ضية خطوة متقدمة نحو توحيد اجلهود، وتعزيز الوعي 
ب�أهدافن� وطموح�تن� وخدم�تن� ومب�دراتن�، التي نتطلع من خالله� اإىل 
حتقيق م�ضتقبل م�ضرق يواكب ا�ضم ال�ض�رقة وروؤيته� نحوتعزيز مف�هيم 
من  املزيد  �ضم  خ��الل  من  للبيئة،  �ضديقة  اإم���رة  تكون  واأن  اال�ضتدامة 
املركب�ت الهجينة الأ�ضطول مركب�ت اأجرة ال�ض�رقة، مب� ي�ضهم يف توفري 
اإم�رة ال�ض�رقة،  اآمنة ونظيفة وم�ضتدامة ترتقي اإىل �ضمعة ومك�نة  بيئة 

حممد  بن  �ضلط�ن  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  لتوجيه�ت  وتنفيذاً 
الق��ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى ح�كم ال�ض�رقة، لتبقى االإم�رة دائم�ً يف كل 

املج�الت والقط�ع�ت �ضديقة للبيئة ب�أعلى املع�يري واملوا�ضف�ت.
وذكر: "نعتمد يف الهوية املوؤ�ض�ضية اجلديدة على العديد من املع�يري التي 
ترتقي بنوعية اخلدم�ت املقدمة لعمالئن� من حيث توفري �ضبل الراحة 
العمالء  و�ضالمة  راح��ة  �ضتحقق  التي  املركب�ت،  مل�ضتخدمي  وال�ضي�فة 
الت�ضغيلي  االأداء  ورف��ع  وال�ضك�وى  املالحظ�ت  ع��دد  تخفي�س  يف  وت�ضهم 

لل�ض�ئقني".
وي�ضم اأ�ضطول اأجرة ال�ض�رقة حوايل ال�750 مركبة من خمتلف االأنواع، 
 /IVD/ وال��ت��وزي��ع ب���أج��ه��زة احلجز  م���زودة  امل��رك��ب���ت  ب���أن جميع  علم�ً 
للتوا�ضل مع مركز احلجز والتوزيع والذي يعد مبث�بة حلقة الو�ضل بني 

الراغب يف اخلدمة واملركبة حيث يتلقى الطلب�ت وار�ض�له� عر اأجهزة.

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء يف وفاة حممد اأحمد الأن�شاري
•• عجمان- و�م:

االأعلى  املجل�س  النعيمي ع�ضو  را�ضد  بن  ال�ضيخ حميد  ال�ضمو  قدم �ض�حب 
اأحمد  "ب�إذن اهلل" حممد  ل��ه  املغفور  وف���ة  ال��ع��زاء يف  واج��ب  ح�كم عجم�ن 

حممد االأن�����ض���ري وال���د ك��ل م��ن اإب��راه��ي��م ودك��ت��ور ع��ب��داهلل وع��ب��د الرحمن 
حممد االن�ض�ري.

اأم��ني ال�ضرف�ء يف  – خالل زي�رته جمل�س العزاء يف جمل�س  واأع��رب �ضموه 
منطقة م�ضريف بعجم�ن- ام�س عن خ�ل�س تع�زيه و�ض�دق موا�ض�ته الأبن�ء 

واأ�ضرة وذوي الفقيد.. �ض�ئاًل املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته 
ومغفرته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جن�ته ويلهم اأهله وذويه ال�ضر وال�ضلوان.

كم� قدم واجب العزاء اإىل ج�نب �ضموه .. ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
وال�ضيخ عبد  وامل�لية  االإداري��ة  لل�ضوؤون  ال�ضمو ح�كم عجم�ن  ممثل �ض�حب 

را�ضد  وال�ضيخ  ال�ضي�حية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  العزيز 
اأمني  البلدية والتخطيط و�ضع�دة عبداهلل  دائرة  النعيمي رئي�س  بن حميد 
مكتب  مدير  غليطه  بن  ط���رق  و�ضع�دة  احل�كم،  بديوان  امل�ضت�ض�ر  ال�ضرف�ء 

�ض�حب ال�ضمو ح�كم عجم�ن وعدد من كب�ر امل�ضوؤولني.

افتتح املقر التكن�ل�جي االإقليمي لـ )طلبات( يف دبي واأكد جاذبية االإمارة كمركز رئي�سي للتكن�ل�جيا واالأعمال

من�شور بن حممد: بروؤية حممد بن را�شد ومتابعة حمدان بن حممد.. دبي م�شتمرة يف توفري اأف�شل بيئات العمل

جائزة دبي للقراآن حتتفل بختام م�شابقة هند بنت مكتوم للقراآن بدورتها ال�23

•• دبي- و�م: 

اف��ت��ت��ح ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور بن 
ام�س  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد 
امل���ق���ر ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي اجل����دي����د ل� 
"طلب�ت"، من�ضة التو�ضيل املحلية 
املنطقة،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة 
دب��ي، يف  "�ضيتي ووك"،  واملُ��ق���م يف 
خطوة تعك�س التزام ال�ضركة بدعم 
املنطقة،  يف  التكنولوجي�  وتطوير 
وترز مدى االهتم�م الذي توليه 
لتوظيف احللول التقنية من اأجل 
ن��وع��ي���ت خدم�ت  اأف�����ض��ل  ت��ق��دمي 
املع�يري  اأرق�������ى  وف�����ق  ال��ت��و���ض��ي��ل 
الع�ملية. وهّن�أ �ضمو ال�ضيخ من�ضور 
ال�ضركة  على  الق�ئمني  بن حممد 
اجلديد،  االإق��ل��ي��م��ي  امل��ق��ر  ب�فتت�ح 
العمل  اأمني�ته لفريق  واأع��رب عن 
دبي،  ا�ضتمرار  م��وؤك��داً  ب�لتوفيق، 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  ب����روؤي����ة 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 

يعمل به قط�ع تو�ضيل الطع�م يف 
ال�ضرق االأو���ض��ط وذل��ك من خالل 

االبتك�رات التقنية امل�ضتمرة".
مقرن�  اف����ت����ت�����ح  اإن   " واأ�������ض�������ف 
دبي،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف  االإق��ل��ي��م��ي 
التزامن�  ���ض��ه���دة ع��ل��ى  ه��و مب��ث���ب��ة 
امل�����ض��ت��م��ر ب��دع��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� يف 
التقنية.  امل��واه��ب  وج��ذب  املنطقة 
وُي��ع��ت��ر ف��ري��ق��ن��� امل��ت��خ�����ض�����س من 
من  ف��ري��داً  واملهند�ضني  املطورين 
على  ب�لعمل  يقومون  نوعه، حيث 
طلب�ت  من�ضة  اأ���ض������ض��ي���ت  تطوير 
مدينة  قلب  م��ن  هن�   - ب��ضتمرار 
اآخر.  اأي موقع  م��ن  ولي�س   - دب��ي 
امل��زي��د من  اإىل  ال��ف��ري��ق  وي��ت��ط��ل��ع 
ال��ت��و���ض��ع وذل���ك م��ن خ���الل توفري 
اأك����ر م��ن 100 ف��ر���ض��ة ع��م��ل يف 
ق�ضمي التقنية واملنتج�ت، و�ضيكون 
اأكر من ن�ضفه� يف مقرن� االإقليمي 
التكنولوجي اجلديد هن� يف دبي".
وت���ع���ك�������س اخل�����ط�����وة م���ك����ن���ة دب���ي 
رئي�ضية  ع���مل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  املتن�مية 

اآل مكتوم،  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
اجلديد،  ل��ل��م��ق��ر  زي�����رت����ه  خ����الل 
وال��ت��ي راف��ق��ه ف��ي��ه��� ���ض��ع���دة هالل 
ال��ع���م لدائرة  امل��دي��ر  امل���ّري،  �ضعيد 
على  دب��ي،  يف  وال�ضي�حة  االقت�ض�د 
املقر  ب��ه���  �ضيعنى  ال��ت��ي  االأع���م����ل 
عب�رة  وهو  التكنولوجي  االإقليمي 
عن مبنى مكّون من ثالثة طوابق 
األ���ف   100 اإج���م����ل���ي���ة  مب�����ض���ح��ة 
 2000 نحو  وي�ضم  م��رب��ع،  ق��دم 
موظف من اأكر من 71 جن�ضية، 
اأك����ر مراكز  ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك اأح����د 
االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  التكنولوجي� 
اأكر  اإىل  ت�ضل  ا�ضتيع�بية  بط�قة 
ومب�  ومهند�س،  مطّور   400 من 
طلب�ت  اه��ت��م���م  م��ن  ذل���ك  يعك�ضه 
ب���رع����ي���ة امل����واه����ب ال��ت��ق��ن��ي��ة حول 
امل��ن��ط��ق��ة، ت����أك���ي���داً ل��ق��درت��ه��� على 
اال�ضتمرار يف تقدمي اأف�ضل جتربة 
املن�ضة  م�ضتخدمي  ممكنة جلميع 
وال�����ض��رك���ء و�ض�ئقي  ال��ع��م��الء  م��ن 
التو�ضيل يف جميع اأنح�ء املنطقة، 

“رع�ه اهلل”،  دب��ي  ح���ك��م  ال����وزراء 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  ومت�بعة 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���ض��د  حممد 
بيئ�ت  اأف�ضل  توفري  دب��ي، يف  عهد 
وتوثيق  لالأعم�ل  الداعمة  العمل 
القط�ع  م��وؤ���ض�����ض���ت  م��ع  ���ض��راك��ت��ه��� 

اخل��س �ضواء املحلية اأو الع�ملية.
اإىل م��وا���ض��ل��ة دبي  ���ض��م��وه  واأ����ض����ر 
ت���ع���زي���ز ال����ن����م����وذج االق���ت�������ض����دي 
والق�ئم  ت��ن��ت��ه��ج��ه،  ال����ذي  امل��ت��م��ي��ز 
امل�ضرتكة  امل�����ض���ل��ح  م���راع����ة  ع��ل��ى 
مع  ت��وازي���ً  ال�ضراكة،  ه��ذه  لطريف 
تهيئة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ا���ض��ت��م��راري��ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���الزم���ة لدعم 
الرقمية،  ال���ب���ي���ئ���ة  يف  االأع�����م������ل 
املقوم�ت  ك����ف���ة  ���ض��م���ن  وك���ذل���ك 
الالزمة لتحفيز الط�ق�ت املبدعة 
والعقول املبتكرة واملواهب التقنية 
املتخ�ض�ضة، ت�أكيداً على مك�نة دبي 
وج�ذبيته� كمركز رئي�س لالأعم�ل 

والتكنولوجي� يف املنطقة.
من�ضور  ال�������ض���ي���خ  ����ض���م���و  واط����ل����ع 

�ضبعة  يف  ال�������ض���رك���ة  ت��ع��م��ل  ح���ي���ث 
وال�ضعودية،  االإم������رات  ه���ي:  دول 
والكويت وُعم�ن والبحرين وقطر 

وم�ضر والعراق واالأردن.
واأع����������رب ت���وم��������ض���و رودري����غ����ي����ز، 
لطلب�ت  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
واالمتن�ن  ال�����ض��ك��ر  خ���ل�����س  ع���ن 
حممد  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  ل�ضمو 
لدعمه  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
ب�لزي�رة،  اجلديد  املقر  وت�ضريفه 
وت����ق����دي����ره مل����� ت���ق���دم���ه دب������ي من 
م�����ض��ت��م��ر ملختلف  وت�����ض��ج��ي��ع  دع����م 
�ضمن  ال�ضيم�  االأع��م���ل،  قط�ع�ت 
مب�  منوه�ً  التكنولوجي،  القط�ع 
ت��ط��ور كبري  م��ن  ال�����ض��رك��ة  حققته 
 " وق���ل  ال�ض�بقة.  ال�ضنوات  خ��الل 
اأعم�ل كويتيون من�ضة  اأطلق رواد 
بروؤية  ع�����م�����ً،   18 م��ن��ذ  ط��ل��ب���ت 
تو�ضيل  جت����رب����ة  جل���ع���ل  ت����ه����دف 
واأن� فخور  �ضهلة للجميع،  الطع�م 
مب� حققته طلب�ت حتى اليوم. لقد 
مّهد منون� وتطورن� الطريق الذي 

االأوىل يف امل�ض�بقة.
فع�لي�ت  ع��ن  ف��ي��دي��و  ع��ر���س  ومت 
الث�لثة  دورت������ه�������  يف  امل�������ض����ب���ق���ة 
احل�ضور  ا�ضتمع  ث��م   ، والع�ضرين 
اىل من����ذج م��ن امل��ت�����ض���ب��ق��ني، وفى 
ال�ضه�دات  ت��وزي��ع  مت  احلفل  خت�م 

اأن امل�ض�بقة  واأو�ضح، خالل كلمته، 
فع�لي�ت  اأه��������م  اإح���������دى  ت���ع���ت���ر 
ج�����ئ����زة دب�����ي ال����دول����ي����ة ل���ل���ق���راآن 
امل�ض�بقة  هذه  وت�ضتقطب  الكرمي. 
مواطني  م���ن  اهلل  ك���ت����ب  ح��ف��ظ��ة 
دول������ة االإم�����������رات وامل���ق���ي���م���ني من 

دبي الدولية للقراآن الكرمي؛ كلمة 
ني�بة عن امل�ضت�ض�ر ابراهيم حممد 
ال�ضمو  �ض�حب  م�ضت�ض�ر  بوملحه 
الثق�فية  ل���ل�������ض���وؤون  دب�����ي  ح����ك���م 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  واالن�ض�نية 

للج�ئزة.

تر�ضيحهم  ي��ت��م  مم���ن  اجل��ن�����ض��ني 
القراآن  حتفيظ  م��راك��ز  ق��ب��ل  م��ن 
واملوؤ�ض�ض�ت القراآنية، وبلغ عددهم 
 54 و  الذكور  من  مت�ض�بق�ً   48
موجه�ً  االإن���������ث،  م���ن  م��ت�����ض���ب��ق��ة 
ب�ملراكز  الف�ئزين  جلميع  التهنئة 

لطلب�ت  اجل����دي����د  امل���ق���ر  وي����وف����ر 
م�����ض���ح��ة اإب����داع����ي����ة، ح��ي��ث ميكن 
ت���ق���دمي احل���ل���ول التي  ل��ل��م��واه��ب 
حتدث ت�أثرياً وحتفز وت�ض�عد على 
التكنولوجي،  البيئي  النظ�م  منو 
وامل����ج����ت����م����ع�����ت ال�����ت�����ي ت����ت����واج����د 
ف��ي��ه��� ط��ل��ب���ت. وب��ح�����ض��ول��ه��� على 
 Great Place to" ���ض��ه���دة 
Work" يف دولة االإم�رات، توؤكد 
"طلب�ت" �ضم�ن رف�هية موظفيه� 

وجودة بيئة عملهم.

للتكنولوجي� واالأعم�ل، م�ضتقطبة 
ك�ضركة  ال��ع���مل��ي��ة  االأ����ض���م����ء  اأه�����م 
االأم  ال�����ض��رك��ة  هريو"،  "دليفري 
بني  م���ن  واأن  ال���ض��ي��م���  ل��ط��ل��ب���ت، 
اأهداف االأجندة االقت�ض�دية لدبي 
املقبلة  الع�ضر  لل�ضنوات   )D33(
االأعم�ل  م��رك��ز  امل��دي��ن��ة  ت��ك��ون  اأن 
ال���ع����مل���ي االأ�����ض����رع من�����واً واالأك�����ر 
ج�ذبية ومركزاً لعملي�ت ال�ضرك�ت 
والع�ملية  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية 

والوطنية.

ومت اأخذ اال�ضتدامة بعني االعتب�ر 
التكنولوجي  امل���ق���ر  ت�����ض��م��ي��م  يف 
االإقليمي اجلديد لطلب�ت يف دبي، 
العن��ضر  م��ن  ب���ل��ع��دي��د  يتميز  اإذ 
ال�ضديقة للبيئة مب� يف ذلك: نظ�م 
واالإ�ض�ءة  املي�ه،  ا�ضتهالك  تر�ضيد 
 ،)LED( ل���ل���ط����ق���ة  امل������وف������رة 
ت�ضمح  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رية  وال���ن���واف���ذ 
يزيد  ال�ضم�س مب���  اأ���ض��ع��ة  ب��دخ��ول 
الطبيعية  االإ���ض���ءة  على  االعتم�د 
ويقلل من الت�أثري البيئي للمبنى.

•• دبي-و�م:

دبي  ج���ئ��زة  االأول،  اأم�����س  احتفلت 
ال��ك��رمي بخت�م  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة 
فع�لي�ت م�ض�بقة ال�ضيخة هند بنت 
دورته�  يف  ال��ك��رمي  للقراآن  مكتوم 
مبقر  وذل���ك  وال��ع�����ض��ري��ن،  الث�لثة 

جمعية النه�ضة الن�ض�ئية بدبي.
ت�ضجيلي  فيلم  بعر�س  احلفل  ب��داأ 
�ض�حب  ح��رم  امل�ض�بقة  راع��ي��ة  ع��ن 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
"رع�ه  ال��وزراء ح�كم دبي،  جمل�س 
بنت  ه��ن��د  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  اهلل"، 

مكتوم بن جمعة اآل مكتوم.
واألقى اأحمد الزاهد ع�ضو اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة رئ��ي�����س وح�����دة االإع�����الم 
ب�جل�ئزة املتحدث الر�ضمي جل�ئزة 

التقديرية للم�ض�ركني يف امل�ض�بقة. 
امل��ت�����ض���ب��ق ���ض���ل��ح يحيى  وح�����ض��ل 
مكتوم  م��راك��ز  م��ن  �ضعفل  اأح��م��د 
للقراآن الكرمي وعلومه على املركز 
واملت�ض�بق  االأول،  ال��ف��رع  يف  االأول 
دائرة  ع��ضور من  علي ح�ضني  طه 
والعمل  االإ����ض���الم���ي���ة  ال���������ض����وؤون 
بدبي؛  اخل��ضة  اخل��ريي/امل��راك��ز 
على املركز االأول يف الفرع الث�ين، 
اأم������ اإ���ض��م���ع��ي��ل اإب���راه���ي���م حممد 
ك�ضيدان من مراكز مكتوم للقراآن 
االأول  املركز  على  وعلومه  الكرمي 
يف الفرع الث�لث، بينم� ح�ضل حمد 
من  الظنح�ين  ق��ضم  علي  حممد 
الهيئة الع�مة لل�ضوؤون االإ�ضالمية 
واالأوق�����������ف ف�����رع ال���ف���ج���رية على 
ال���راب���ع،  ال���ف���رع  يف  االأول  امل���رك���ز 
عبداخل�لق  يو�ضف  اأحمد  وحممد 

االإ�ضالمية  ال�������ض���وؤون  دائ�����رة  م���ن 
اخل��ضة  اخلريي/املراكز  والعمل 
الفرع  االأول يف  املركز  على  بدبي؛ 
اخل���م�����س، وح�����ض��ل م����روان اأحمد 

حممد املرزوقي من دائرة ال�ضوؤون 
االإ����ض���الم���ي���ة وال���ع���م���ل اخل����ريي/

املراكز اخل��ضة بدبي؛ على املركز 
االأول يف الفرع ال�ض�د�س.

خمترب املوانئ واجلمارك يجري اأكرث من 3500 فح�س ل�شمان جودة و�شالمة البيئة يف املناطق التابعة له
•• دبي-و�م:

مبوؤ�ض�ضة  امل��رك��زي  املختر  اأج��رى 
واملنطقة  واجل������م�������رك  امل�����وان�����ئ 
3500 حتلياًل  اأك���ر م��ن  احل���رة 
2022 لفح�س كف�ءة  خالل ع�م 
و����ض���الم���ة االأن���ظ���م���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
اإ�ضراف  حتت  تدخل  التي  املن�طق 
املوؤ�ض�ضة بن�ضبة زي�دة بلغت %17 

مق�رنة ب�لع�م امل��ضي.
ب�لهول،  ع��ب��داهلل  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
املدير التنفيذي لدائرة التخطيط 
مبوؤ�ض�ضة  تراخي�س   – والتطوير 
املوانئ واجلم�رك واملنطقة احلرة، 
اإجن�ز  �ضرعة  على  الدائرة  حر�س 

املركزي تعمل على و�ضع العملي�ت 
التنظيمية وتنفيذ  اللوائح  واإقرار 
احل������ل������ول امل����ب����ت����ك����رة م������ن خ����الل 
املتخ�ض�ضة  ال��ف��ن��ي��ة  ال����ك����ف�����ءات 
وامل���وؤه���ل���ة الإج�����راء خم��ت��ل��ف اأن����واع 
التح�ليل التي تبلغ نحو 50 نوع�ً، 
ال�ضرب،  ومنه�: قي��س جودة مي�ه 
وم����ي�����ه ب�����رك ال�������ض���ب����ح���ة، وامل���ي����ه 
الهواء،  ج���ودة  وحتليل  اجل��وف��ي��ة، 
وقي��س  ال���غ����زي���ة،  واالن���ب���ع����ث����ت 
من  وغريه�  ال�ضو�ض�ء،  م�ضتوى 
ا���ض��ت��خ��دام اأحدث  اخل���دم����ت ع��ر 
االأجهزة املبتكرة والتقني�ت الرائدة 
الفيزي�ئية  الفحو�ض�ت  جم���ل  يف 

والكيمي�ئية وامليكروبيولوجية.

و�ضالمة  كف�ءة  لفح�س   2022
التي  املن�طق  يف  البيئية  االأنظمة 
املوؤ�ض�ضة  اإ������ض�����راف  حت����ت  ت���دخ���ل 
17% مق�رنة  بلغت  زي�دة  بن�ضبة 

ب�لع�م امل��ضي.
الر�ضمية  االإح�����ض���ئ��ي���ت  وك�ضفت 
التي اأ�ضدرته� اإدارة البيئة وال�ضحة 
وال�ضالمة بدائرة "تراخي�س" عن 
منو عدد املع�مالت املقدمة الإجراء 
وقد  املختلفة،  البيئية  التح�ليل 
الثالثة  االأوىل  امل���راك���ز  ت�����ض��درت 
فحو�ض�ت مي�ه املين�ء والتي بلغت 
 ،%302 اإىل  و�ضلت  من��و  ن�ضبة 
يليه� مع�مالت التح�ليل البحرية 
ثم   ،24% بنحو  ارت��ف��ع��ت  وال��ت��ي 

ك�فة التوجيه�ت احلكومية املتعلقة 
يف  للحي�ة  م�ضتدامة  بيئة  ب�توفري 
اإم���رة دبي عن طريق التحقق من 
جودة و�ضالمة االأنظمة البيئية يف 
املن�طق اخل��ضعة ل�ضلطة موؤ�ض�ضة 
املوانئ واجلم�رك واملنطقة احلرة 
الن�جتة  البيئية  االأ����ض���رار  وم��ن��ع 
وعملي�ت  االإن�ض�ئية  االأع��م���ل  عن 

الت�ضنيع.
واأف�د ب�لهول، قي�م املختر املركزي 
وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  ب���إدارة 
"تراخي�س"  ل������دائ������رة  ال����ت�����ب����ع 
مب���وؤ����ض�������ض���ة امل�����وان�����ئ واجل����م�����رك 
وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ب�����إج����راء اأك���ر 
ع�م  خ���الل  حت��ل��ي��اًل   3500 م���ن 

ج�ءت يف املرتبة الث�لثة فحو�ض�ت 
ج����ودة امل��ي���ه ب���رت��ف���ع ب��ل��غ 10% 

عن الع�م امل��ضي.
مع�مالت  ت��ق���ري��ر  اأن   ، واأو�����ض����ح 
التح�ليل انق�ضمت م� بني جت�رية 
ورق�بية، حيث و�ضل عدد العين�ت 
حتلياًل   2000 ن��ح��و  ال��رق���ب��ي��ة 
ي��ق��رب من  م����  ب��ل��غ��ت  بن�ضبة من���و 
40% مق�رنة ب�لع�م امل��ضي، كم� 
فح�ضه�  مت  التي  العين�ت  و�ضلت 
الأغ���را����س جت����ري���ة ن��ح��و 1500 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واأك����د  ع��ي��ن��ة. 
لدائرة "تراخي�س" اأن اإدارة البيئة 
وال�������ض���ح���ة وال�������ض���الم���ة يف دائ�����رة 
"تراخي�س" ومن خالل خمتره� 
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•• �ل�صارقة-و�م:

االإع��الم��ي حلكومة  للمكتب  ال��ت���ب��ع  احل��ك��وم��ي  ال���دويل لالت�ض�ل  امل��رك��ز  ب���داأ 
االت�ض�ل  يف  املهني  الدبلوم  برن�مج  من  الث�نية  الن�ضخة  تنفيذ  ام�س  ال�ض�رقة 
يركز  وال���ذي  ب�ل�ض�رقة  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل���م��ع��ة  مبقر  اال�ضرتاتيجي  احل��ك��وم��ي 
على اجل�نبني االأك�دميي والعملي من خالل تدري�س اأحدث نظري�ت االت�ض�ل 
احلكومي وحتليل درا�ض�ت احل�الت وق�ض�س جن�ح اأو اإخف�ق االت�ض�ل احلكومي 

حول الع�مل.
وق�لت �ضع�دة علي�ء ال�ضويدي مدير املكتب االإعالمي حلكومة ال�ض�رقة: "ي�ضكل 
مه�رات  لتطوير  رئي�ضي�ً  راف���داً  احلكومي  لالت�ض�ل  املهني  ال��دب��ل��وم  برن�مج 
املج�ل  بهذا  واملهتمني  االت�ض�ل  وط��الب  احلكومي  االت�ض�ل  موظفي  ومع�رف 
اإىل  و�ضواًل  املتخ�ض�ضة  الكف�ءات  ودعم  اإع��داد  الرن�مج يف  اأهمية  اإىل  ..الفتة 

تطوير قط�ع االت�ض�ل احلكومي ب�ضكل ع�م.
وبينت اأن املركز الدويل لالت�ض�ل احلكومي ب�لتع�ون مع اأ�ضح�ب االخت�ض��س 
واخلرة و�ضع برن�مج اأك�دميي وعملي �ض�مل يف الدبلوم املهني لتعريف امل�ض�ركني 
على ك�فة جم�الت االت�ض�ل احلكومي االأ�ض��ضية �ضمن فئ�ته املختلفة وتعريفهم 

ب��ضرتاتيجي�ت االت�ض�ل احلكومي على ال�ضعيدين الوطني والدويل.

من ج�نبه اأكد الدكتور حممود عنبت�وي عميد كلية االآداب والعلوم يف اجل�معة 
ال�ض�رقة  حلكومة  االإعالمي  املكتب  مع  التع�ون  اأهمية  ال�ض�رقة  يف  االأمريكية 

لتطوير برن�مج االت�ض�ل احلكومي اال�ضرتاتيجي.
الفر�ضة للم�ض�ركني  “عملن� على ت�ضميم هذا الرن�مج بعن�ية الإت�حة  وق�ل: 
لال�ضتف�دة الك�ملة من الروة املعرفية التي يقدمه� اأع�ض�ء الهيئة التدري�ضية 
الع�مل  متطلب�ت  لتلبية  اال�ضرتاتيجية  االت�����ض���ل  م��ه���رات  وت��ع��زي��ز  اخل���راء 
الرقمي املتغري ب��ضتمرار” ..م�ضريا اإىل اأن هذا التع�ون هو جزء ال يتجزاأ من 
خمتلف  مع  والعالق�ت  ال�ضراك�ت  وبن�ء  املجتمعية  امل�ض�ركة  يف  الكلية  جهود 
واالإم�رات  ال�ض�رقة  اإم���رة  تطوير  يف  امل�ض�همة  لزي�دة  والقط�ع�ت  ال�ضن�ع�ت 

العربية املتحدة.
اأ�ض�تذة  ويقدم حم��ضرات برن�مج الن�ضخة الث�نية من الدبلوم املهني عدد من 
االت�����ض���ل يف اجل���م��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة ب���ل�����ض���رق��ة وه���م ال��دك��ت��ور حم��م��د اإبراهيم 
والدكتورة عبري النج�ر والدكتور �ضهيل دحدل والدكتور م�ضطفى طه والدكتور 

ه�ري�س بري�ضلو.
اليوم االأول من الرن�مج �ضمن حم��ضرة  اإبراهيم يف  وتن�ول الدكتور حممد 
االت�ض�ل  حتليل  كيفية  ا�ضرتاتيجية"  كمم�ر�ضة  احلكومي  "االت�ض�ل  بعنوان 
و�ضع  اأهمية  اإىل  الفت�ً  للموؤ�ض�ضة  اال�ضرتاتيجية  التوجه�ت  �ضمن  احلكومي 

االأهداف والغ�ي�ت وموؤ�ضرات االأداء الرئي�ضة امل�ضتندة اإىل ر�ض�لة وروؤية املوؤ�ض�ضة 
مب� فيه� املب�درات واخلطط الت�ضغيلية وامليزانية والتقييم.

االت�ض�ل  ا�ضرتاتيجي�ت  على  اأمثلة  التف�علية  حم��ضرته  �ضمن  وا�ضتعر�س 
امل�����ض���رك��ني على  ت��وزي��ع  ال��وط��ن��ي وال����دويل وج���رى  احل��ك��وم��ي على ال�ضعيدين 
الرئي�ضية  ال�ضم�ت  وحتديد  ملنظم�تهم  ا�ضرتاتيجية  خطط  لو�ضع  جمموع�ت 

ملم�ر�ض�ت االت�ض�ل احلكومي يف موؤ�ض�ض�تهم.
عدة  الق�دمة  االأ�ضبوعية  حم��ضراته  �ضمن  املهني  الدبلوم  برن�مج  ويت�ضمن 
االأزم�ت  ح���الت  احلكومي يف  االت�ض�ل  منه�  احلكومي  االت�ض�ل  مو�ضوع�ت يف 
و�ضن�عة املحتوى املتقدم والبحث اال�ضرتاتيجي وحمالت التوا�ضل االجتم�عي 

يف االت�ض�ل احلكومي.
االت�ض�ل  يف  املهني  الدبلوم  برن�مج  نه�ية  يف  امل�ض�ركون  يخ�ضع  اأن  املقرر  ومن 
احلكومي اال�ضرتاتيجي للتقييم�ت التي تغطي اجل�نب النظري والعملي بعد 
اأن يعملوا �ضمن فرق عمل اأو ب�ضكل فردي لتطوير م�ضروع االت�ض�ل احلكومي 
لتطوير  مدرو�ضة  اإعالمية  وحمالت  مقرتحة  �ضين�ريوه�ت  و�ضع  خ��الل  من 

برامج االت�ض�ل احلكومي.
موظفي  اال�ضرتاتيجي  احلكومي  االت�ض�ل  يف  املهني  الدبلوم  برن�مج  ويخدم 
اإدارات العالق�ت الع�مة واأق�ض�م االإعالم واالت�ض�ل املوؤ�ض�ضي يف املوؤ�ض�ض�ت  ك�فة 

االت�ض�ل  املهتمني مبج�ل  واملحررين  ال�ضحفيني  احلكومية واخل��ضة وكذلك 
احلكومي.

ويعّرف الرن�مج امل�ض�ركني على التوا�ضل يف االأزم�ت ب�عتب�ره ج�نب�ً ا�ضرتاتيجي�ً 
املم�ر�ض�ت يف االت�ض�ل يف  واأف�ضل  املف�هيم  اأهم  من االت�ض�ل احلكومي وير�ضم 

االأزم�ت التي تغطي درا�ض�ت احل�لة االإقليمية والدولية.
احلكومي  لالت�ض�ل  متقدم  حمتوى  اإن�ض�ء  م��ن  امل�ض�ركني  متكني  وي�ضتهدف 
رقمية  و�ض�ئط  حم��ت��وى  الإن�����ض���ء  والتقني�ت  واالأدوات  امل��م���ر���ض���ت  اأف�ضل  وف��ق 
يف  امل�ضتخدمة  البحث  ومنهجي�ت  اأدوات  وي��ب��ني  احل��ك��وم��ي  لالت�ض�ل  مقنع 
امل�دية  البيئ�ت  يف  امل�ضلحة  اأ�ضح�ب  مع  امل�ض�ركة  لتعزيز  احلكومي  االت�ض�ل 

واالفرتا�ضية.
امل��ه��ن��ي يف االت�������ض����ل احلكومي  ال���دب���ل���وم  ب��رن���م��ج  امل�����ض���رك��ون يف  وي�����ض��ت��خ��دم 
اال�ضرتاتيجي املنهجي�ت التقليدية مثل اال�ضتطالع�ت عر االإنرتنت ويجري 
اإعداد جمموع�ت الرتكيز والتحليالت االجتم�عية لتحديد اجلمهور امل�ضتهدف 

وتطوير الر�ض�ئل واختي�ر املن�ض�ت ون�ضر املحتوى.
ويتن�ول الرن�مج حمالت على و�ض�ئل التوا�ضل االجتم�عي لالت�ض�ل احلكومي 
التوا�ضل  و�ض�ئل  حمالت  وتنفيذ  تخطيط  يف  املم�ر�ض�ت  اأف�ضل  وتغطي  حتدد 

االجتم�عي.

•• �أبوظبي -�لفجر:

�ضمن الرامج البحثية ملركز تريندز 
ال�ضي��ضة  يف  واال�ضت�ض�رات  للبحوث 
اخل�رجية والعالق�ت الدولية، اأ�ضدر 
امل��رك��ز درا���ض��ة ج��دي��دة حت��ت عنوان 
اأي  و”بريك�س”..  العربية  "الدول 
م�ضتقبل م�ضرتك؟ تتن�ول ب�لعر�س 
الدولية  املجموعة  ه��ذه  والتحليل 
اإ�ض�فة  وتطوره�  ظهوره�،  وعوامل 
بع�س  ان�����ض��م���م  ���ض��ي��ن���ري��وه���ت  اإىل 
الدول العربية وخ�ضو�ضية امل�ض�لح.

الك�تب  اأعده�  التي  الدرا�ضة  وبينت 
وال�����ض��ح��ف��ي اجل���زائ���ري خ���ل��د عمر 
جمموعة  ت�أ�ضي�س  منذ  اأن��ه  ققه  بن 
)ال�����رازي�����ل،  بريك”   BRIC“
ورو�ضي�، والهند، وال�ضني( يف �ضبتمر 

حم�والت  االأف��ق  يف  الحت   ،2006
ال�ضيطرة  الع�مل للخروج من  دفعت 
مب�  الع�ملي،  االقت�ض�د  على  الغربية 
اأح�دية  من  ال�ضيطرة  تلك  اأظهرته 

قطبية يف جميع املج�الت.
اأن هن�ك ظروًف� مو�ضوعية  وذك��رت 
الريك�س؛  ظ���ه���ور  ع���ل���ى  ����ض����ع���دت 
منه�: تبع�ت حركة العوملة وعالقته� 
ونت�ئج  االقت�ض�دي،  النمو  بت�ضريع 
االأزمة امل�لية الع�ملية التي بداأت مع 
 ،2008 ع���م  يف  االأمريكية  ال�ضوق 
وم���� ت��اله��� م��ن ج��ر االق��ت�����ض���د اإىل 
هذا  اأن  مو�ضحة  امل���دى،  بعيد  رك��ود 
بريك�س  دول  وع����ي  م���ن  زاد  االأم�����ر 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي���ت اجل��دي��دة التي 
اأث�رته� االأزمة ب�ضكل اأف�ضل، ومن ثم 
املط�لبة بنظ�م اقت�ض�دي دويل اأكر 

تطلع�ت  يلبي  اأن  ���ض���أن��ه  م��ن  ع����داًل، 
البلدان الن�مية ب�ضكل اأف�ضل.

املجموعة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  واأ���ض���رت 
رغبة  ع��ن  الت�أ�ضي�س  قمة  يف  ك�ضفت 
لتن�ضيق  ق����دت���ه����  ل�����دى  م�����ض��رتك��ة 
التنمية  ق�����ض���ي���  ب�����ض���أن  م��واق��ف��ه��م 
واالأم��ن ال��دويل، وبعده� ب�ضنة تغري 
“بريك�س”  لي�ضبح  املجموعة  ا���ض��م 

بعد ان�ضم�م جنوب اأفريقي� اإليه�.
وذكرت الدرا�ضة عدة اأ�ضب�ب اأدت اإىل 
ال���دول االأخ����رى مبجموعة  اه��ت��م���م 
الوا�ضحة  االإ���ض���رات  ومنه�  بريك�س، 
مل�ضتقبل االقت�ض�د الع�ملي، حتى قبل 
اأن ي�ضبح على النحو الذي هو عليه 
"بريك�س" حمل  ب���ت��ت  حيث  ال��ي��وم، 
زادت رغبة  ب��ل  ك��ث��رية،  دول  اه��ت��م���م 

بع�س الدول يف االلتح�ق به�.

ثالث  هن�ك  اأن  الدرا�ضة  واأو�ضحت 
ملف�ته�  حت�ضري  ب�ضدد  عربية  دول 
جمموعة  اإىل  لالن�ضم�م  دعوته�  اأو 
�ضتنعقد  التي  القمة  خ��الل  بريك�س 
املقبلة  ال�����ض��ن��ة  اأف��ري��ق��ي���  ج��ن��وب  يف 
)2023(، هي )اجلزائر وال�ضعودية 

وم�ضر(.
�ضين�ريوه�ت  ال���درا����ض���ة  وت���وق���ع���ت 
ان�����ض��م���م ه����ذه ال������دول، م���وؤك���دة اأن 
�ضتجنيه�  الفوائد  من  جملة  هن�ك 
وال�ضعودية  وم�ضر  اجلزائر  من  كٌل 
جمموعة  اإىل  ان�����ض��م���م��ه���  ح����ل  يف 
ب���ري���ك�������س، ت��خ��ت��ل��ف م����ن دول������ة اإىل 
ط�بع  ذات  وم���ع���ظ���م���ه����  اأخ������������رى، 
الدول  ب�ضعي  ت�ضي  وه��ي  اقت�ض�دي، 
التغريات  م��ع  ال��ت���أق��ل��م  اإىل  ال��ث��الث 
الرو�ضية- احلرب  وخ��ضة  الراهنة، 

االأوك���ران���ي���ة، وال��ع��م��ل م���ن اأج����ل اأن 
اأفق  امل�ضتقبل �ضمن  تكون جزًءا من 
االأقط�ب”  “متعدد  ع�����مل  ��ك��ل  ت�����ضُّ
الع�ضوان  تقوم فيه رو�ضي� وال�ضني، 
االأ����ض��������ض���ي����ن يف ب���ري���ك�������س، ب����ل���دور 
االأك���������ر، م����ع احل����ف�����ظ يف ال���وق���ت 
اال�ضرتاتيجية  العالق�ت  على  نف�ضه 

القدمية مع الغرب.
وق�لت الدرا�ضة اإن املعطي�ت الراهنة 
ان�ضم�مه�  جل��ه��ة  ال���ث���الث  ل���ل���دول 
مللف  بتقدميه�  اجلزائر   - لريك�س 
العملي  بدخوله�  وم�ضر  االن�ضم�م، 
عر موؤ�ض�ض�ت املجموعة، وال�ضعودية 
بعر�س االن�ضم�م عليه� - كله� توؤكد 
انخراطه�  بني   � تع�ر�ضً ترى  ال  اأنه� 
بريك�س،  جم��م��وع��ة  يف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي 
اقت�ض�دية  ت��ك��ت��الت  يف  ووج����وده����� 

لكن  ع����مل���ي���ة،  اأو  اإق��ل��ي��م��ي��ة  اأخ�������رى، 
ال���درا����ض���ة م���ع ذل����ك ح�����ددت ثالثة 
�ضين�ريوه�ت االأول: اأن ت�ضتويف هذه 
الدول ال�ضروط، وتتم موافقة اأع�ض�ء 
تندمج  وب���ل��ت���يل  عليه�،  املجموعة 
اأم�  املجموعة مثل اجلزائر.  كلًي� يف 
االكتف�ء  يتم  فقد  الث�ين  ال�ضين�ريو 
موؤ�ض�ض�ت  ب��ع�����س  اإىل  ب���الن�����ض��م���م 

اأن  وميكن  البنوك،  خ��ضة  بريك�س، 
نعتره ان�ضم�ًم� جزئًي�، مثل م�ضر، 
ويتمثل ال�ضين�ريو الث�لث يف اأن يكون 
بريك�س  جم��م��وع��ة  اإىل  االن�����ض��م���م 
مع  حدث  كم�  م�ضتقبلًي�“،  “وعًدا 
ال�����ض��ع��ودي��ة. وي��ت��ح��دد م�����ض��ريه بن�ء 
على رد فعل احللف�ء القدامى، وعلى 
تطور االأحداث على ال�ضعيد الع�ملي 

يف امل�ضتقبل املنظور.
ال���دول  اأن  اإىل  ال���درا����ض���ة  وخ��ل�����ض��ت 
ت��ب��دو يف عالقته�  ال��ث��الث  ال��ع��رب��ي��ة 
جمموعة  م��ع  وامل�ضتقبلية  ال��راه��ن��ة 
لي�ضت  ال��ع��الق��ة  تلك  لكن  بريك�س، 
االقت�ض�دي  ب�ل�ضق  ف��ق��ط  م��ره��ون��ة 
له�  واإمن����  واملك��ضب،  التو�ضع  جلهة 

� ب�ملواقف ال�ضي��ضية. عالقة اأي�ضً

درا�شة ل� )تريندز( ت�شتعر�س �شعي دول عربية لالن�شمام 
ملجموعة بريك�س وتقراأ ال�شيناريوهات وخ�شو�شية امل�شالح

•• �ل�صارقة-و�م:

والكتب  القدمية  للمخطوط�ت  ق�ضم�  الع�مة  ال�ض�رقة  مكتبة  خ�ض�ضت 
ذات الطبع�ت الن�درة ذات القيمة الت�ريخية واملعرفية نظراً مل� حتويه من 
والن�ضخ  الت�أليف  لفنون  تطور  من  تك�ضفه  وم�  واأدبية  علمية  م�ض�مني 

و�ضوال اإىل بواكري الطب�عة احلديثة.
الكتب  اأق���دم  م��ن   912 بينه�  م�ضنف   3102 على  الق�ضم  وي��ح��ت��وي 
والفرن�ضية  واالإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ه��ي  ل��غ���ت  بخم�س  وامل��خ��ط��وط���ت 
والف�ر�ضية واالأمل�نية ومتت�ز بجذب الب�حثني والزوار املهتمني ب�الطالع 
والنحو  اللغة  كتب  ب��ني  مو�ضوع�ته�  تتنوع  ال��ت��ي  ال��ن���درة  الكتب  على 

واملق�م�ت والطب والتف��ضري وعلم الفلك وغريه�.

ال�ض�رقة  م��ن مكتبة  الق�ضم  ه��ذا  ال��ن���درة يف  املخطوط�ت  اأق���دم  ب��ني  م��ن 
من  ن�ضخة  اأقدمه�  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  خمطوط�ت  م��ن  جمموعة  الع�مة 
اهلل  )ر�ضي  عف�ن  بن  عثم�ن  اإىل  املن�ضوب  ال�ضريف  امل�ضحف  خمطوط 
عنه( تط�بق الن�ضخة املحفوظة يف متحف "طوب ق�بي �ضراي" يف تركي�.

امل�ضلمني  امل�ضحف قيمة كبرية لدى ع�مة وخ��ضة  الن�ضخة من  ولهذه 
الأن الذي اأمر بجمعه بني نه�ية �ضنة 24 وبداية �ضنة 25 للهجرة هو 
اخلليفة الرا�ضد الث�لث عثم�ن بن عف�ن )ر�ضي اهلل عنه( واأمر بكت�بته 

واإر�ض�ل ُن�ضخ منُه اإىل بقية اأق�ليم دولة اخلالفة االإ�ضالمية.
ومن بني املخطوط�ت النفي�ضة التي ت�ضمه� املكتبة ن�ضخة للمخطوطة 
ميالدي   1122 �ضنة  املتوفى  احل��ري��ري  مبق�م�ت  امل��ع��روف��ة  ال�ضهرية 
وخمطوطة اأخرى بعنوان "�ضرح ق�ضيدة ابن عبدون" للموؤلف عبد امللك 

بن عبداهلل ابن بدورن من القرن ال�ض�د�س للهجرة.
الن�درة  الكتب  ق�ضم  ي�ضم  الفقه  جم���ل  يف  ال��ن���درة  املخطوط�ت  وم��ن 
بِن  حم��ّم��ِد  ت�أليف  م��ن  احل�ض�مي"  املنتخب  "�ضرح  بعنوان  خمطوطة 
الكتب  يبحثون عن  وملن   1247 �ضنة  املتوفى  االأخ�ضيكثي  حمّمد عمر 
"كت�ب  بعنوان  الن�درة خمطوطة  الكتب  ق�ضم  النحو جند يف  الن�درة يف 
ك�ضف النق�ب عن خمدرات ملحة االإعراب" لعبد اهلل بن اأحمد الف�كهي 

املتوفى �ضنة 1565م.
وميكن للق�رئ االطالع يف هذا الق�ضم على جمموعة من املجالت العربية 
1921 وجملة  اللغة العربية بدم�ضق ل�ضنة  الن�درة مثل جملة جممع 
الر�ض�لة التي اأ�ضدره� االأديب اأحمد ح�ضن الزي�ت �ضنة 1933 واأعداد 
وغريه�   1958 منذ  ال�ضدور  يف  ب���داأت  التي  الكويتية  العربي  جملة 

من املجالت والدوري�ت العربية التي �ضدرت اأوائل القرن امل��ضي.
ومن بني اآالف املطبوع�ت والكتب الن�درة ميكن للق�رئ والب�حث االطالع 
 1849 �ضنة  املطبوع  املوجودات  وغرائب  املخلوق�ت  كت�ب عج�ئب  على 
وكت�ب االأعالق النفي�ضة الأحمد بن عمر ابرن�ضته املطبوع �ضنة 1891 
وكت�ب ت�ريخ ال�ضعراء احل�ضرميني للموؤلف عبداهلل بن حممد ال�ضق�ف 

املطبوع �ضنة 1923 وغريه� من الكتب واملوؤلف�ت.
الراغبني ب�الطالع على حمتوى  للقراء  الع�مة  ال�ض�رقة  وتوفر مكتبة 
لت�ضهيل  اإلكرتوني�ً  امل�ضنف�ت  عن  البحث  اإمك�نية  ال��ن���درة  الكتب  ق�ضم 
التي  الكتب  واأق��دم  واملجالت  واملخطوط�ت  املراجع  اآالف  اإىل  الو�ضول 
العربي  امل�ضتوى  على  الكتب  طب�عة  ت��ط��ور  ب��داي��ة  على  ���ض���ه��دة  ك���ن��ت 

والع�ملي.

مكتبات ال�شارقة تخ�ش�س ق�شمًا للكتب النادرة ي�شم 912 من اأقدم املخطوطات والطبعات

ي�ستمر على مدى 10 اأيام

اجتماعية ال�ش������ارقة ت�شارك مبهرج����ان العائلة
•• �ل�صــــــارقة-�لفجر:

فع�لي�ت  يف  ال�ض�رقة،  يف  االجتم�عية  اخلدم�ت  دائ��رة  ت�ض�رك 
"مهرج�ن الع�ئلة لل�ض�رقة " الذي تنظمه  الدورة االأوىل من 
وي�كم  "�ضت�ن�  ���ض��ع���ر  حت��ت  االأ����ض���ول  الإدارة  ال�����ض���رق��ة  ���ض��رك��ة 

اأحلى".
29 ين�ير اجل�ري مب�ض�ركة  وت�ضتمر فع�لي�ت املهرج�ن، حتى 
ال�ض�رقة،  اإم���رة  يف  احلكومية  واملوؤ�ض�ض�ت  اجله�ت  العديد من 

الرتفيهية  االأن�ضطة  م��ن  جمموعة  املهرج�ن  يت�ضمن  حيث 
والفع�لي�ت الثق�فية والفنية.

االجتم�عي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق�����ض��ري  م���رمي  وق����ل���ت 
ب�لدائرة، على مدار 10 اأي�م متوا�ضلة ت�ض�رك الدائرة ب�لعديد 
والتوعوية  والرتفيهية  الثق�فية  وال��رام��ج  الفع�لي�ت  م��ن 
املهرج�ن  واأن  خ��ضة  ب�الأ�ضرة  اأ�ض��ضي�  ارتب�ط�  ترتبط  والتي 
عنوانه الع�ئلة، ونحن جزء من هذا الن�ضيج االجتم�عي، ومن 
واجبن� امل�ض�ركة بهذه الفع�لية التي تتوجه لالأ�ضرة، حيث نقدم 

جرع�ت من التوعية املجتمعية لك�فة زوار املهرج�ن من خالل 
من�ضة دائرة اخلدم�ت االجتم�عية.

و���ض��ي��ت��م ت��ق��دمي 4 ف��ع���ل��ي���ت م��ت��ن��وع��ة ي��وم��ي��� ع��ل��ى م���دار اأي�م 
املواطنني  ك���ب����ر  م���ن  ف��ي��ه جم��م��وع��ة  ي�����ض���رك  اإذ  امل���ه���رج����ن، 

امل�ضتفيدين من خدم�ت الدائرة.
البعد  على  حتر�س  االجتم�عي  التثقيف  اإدارة  اأن  وت�ضيف، 
اإىل  واالأطف�ل  ال�ضب�ب  نفو�س  يف  وغر�ضه  االجتم�عي  القيمي 

ج�نب امل�ض�بق�ت الثق�فية والفنية والتعليمية.

�ل�صارقة-و�م:

 تراأ�س �ضمو ال�ضيخ �ضلط�ن بن حممد بن �ضلط�ن الق��ضمي ويل العهد ن�ئب 
بن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ال�ض�رقة  ح�كم 
�ض�مل بن �ضلط�ن الق��ضمي ن�ئب ح�كم ال�ض�رقة ن�ئب رئي�س املجل�س التنفيذي، 
و�ضمو ال�ضيخ �ضلط�ن بن اأحمد بن �ضلط�ن الق��ضمي ن�ئب ح�كم ال�ض�رقة ن�ئب 
رئي�س املجل�س التنفيذي، �ضب�ح ام�س الثالث�ء اجتم�ع املجل�س التنفيذي الإم�رة 

ال�ض�رقة الذي عقد يف مكتب �ضمو احل�كم.

ون�ق�س املجل�س عدداً من املو�ضوع�ت احلكومية التي تتعلق مبختلف القط�ع�ت 
اإم�رة ال�ض�رقة، وبحث احللول واملقرتح�ت اله�دفة اإىل  واملج�الت احليوية يف 

االرتق�ء مبنظومة العمل احلكومي.
احلكومي  لالت�ض�ل  ال���دويل  امل��ن��ت��دى  تو�ضي�ت  تقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
الذي ت�ضمن اأبرز تو�ضي�ت الن�ضخة احل�دية ع�ضر واله�دفة لتطوير االت�ض�ل 
الظواهر  اأب���رز  م��ع  للتع�مل  وم��ب���درات  وت��ق��دمي حلول  االإم�����رة،  احلكومي يف 
والتحدي�ت واالأزم�ت، كم� ت�ضمن التقرير تو�ضي�ت املنتدى الدويل لالت�ض�ل 
اإم����رة  2012م وم���� مت اإجن�����زه منه� يف  ال��ع���م  احل��ك��وم��ي م��ن��ذ ان��ط��الق��ه يف 

ال�ض�رقة.
واأث��ن��ى املجل�س ع��ل��ى ج��ه��ود امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ض���رق��ة يف تطوير 
تنفيذ  على  ب�لعمل  موجه�ً  ال�ض�رقة  اإم����رة  يف  احلكومي  االت�ض�ل  منظومة 
تو�ضي�ت الن�ضخة احل�دية ع�ضرة من املنتدى ب�لتن�ضيق مع اجله�ت املعنية يف 
االإم�رة. ون�ق�س املجل�س م�ضروع تطوير اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة ال�ض�رقة 
على  املقدمة  ج��ودة اخلدم�ت  االأداء وحت�ضني  م�ضتوى  رف��ع  اإىل  يهدف  ال��ذي 
والتطوير  للتح�ضني  ال�ض�رقة  حكومة  خطط  �ضمن  وذل��ك  االإم����رة،  م�ضتوى 

امل�ضتمر الذي داأبت عليه يف خططه� الع�مة.

االإم���رة مثل  التي عملت عليه�  ال�ض�بقة  والرامج  املب�درات  التقرير  وت�ضمن 
جودة  لتعزيز  املتقدمة  امل��ع���ي��ري  وو���ض��ع  احلكومية  اخل��دم���ت  دل��ي��ل  اإط���الق 
اخلدم�ت ب�الإ�ض�فة اإىل اخلطط امل�ضتقبلية املرنة التي تواكب التطور ال�ضريع 

يف خمتلف اأ�ض�ليب احلي�ة والتقني�ت امل�ضتخدمة.
واأثنى املجل�س على جهود االأم�نة الع�مة للمجل�س التنفيذي يف العمل امل�ضتمر 
ب�لتن�ضيق مع خمتلف اجله�ت لتطوير اخلدم�ت احلكومية وحت�ضني جودته�، 
اخلدم�ت  ت��ط��وي��ر  م�����ض��روع  يف  اجل��ه���ت  ك���ف��ة  ج��ه��ود  بتظ�فر  املجل�س  ووج���ه 

احلكومية تعزيزاً ملك�نة االإم�رة.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

املركز الدويل لالت�شال احلكومي ينفذ برنامج الدبلوم املهني بن�شخته الثانية
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اأخبـار الإمـارات
مهرجان طريان الإمارات لالآداب 

تنطلق فرباير املقبل
•• دبي-و�م:

تنطلق الدورة اخل�م�ضة ع�ضرة من مهرج�ن طريان االإم�رات لالآداب يف دبي - اأحد اأف�ضل املهرج�ن�ت 
االأدبية على م�ضتوى الع�مل واأكر احتف�ل ب�لق�ض�س يف الوطن العربي - خالل الفرتة من 1 اإىل 6 

فراير املقبل مب�ض�ركة اأكر من 250 من الكت�ب وال�ضخ�ضي�ت االأدبية امل�ضهورة يف الع�مل.
وتق�م اأم�ضية مفتوحة يف م�ضرح مكتبة حممد بن را�ضد يوم اخلمي�س 2 فراير مم� يتيح الفر�ضة 
يف  املحلية  امل��واه��ب  الأف�ضل  �ض�مل  عر�س  خ��الل  املميزة  ق�ض�ئدهم  لتقدمي  املنطقة  �ضعراء  الأب��رز 
اإىل العديد من اجلل�ض�ت امللهمة التي يقدمه� نخبة من الكت�ب  �ضعر الكلم�ت املنطوقة، ب�الإ�ض�فة 

واخلراء الإثراء املهرج�ن هذ الع�م ب�ضكل مميز وفريد من نوعه.

•• عجمان -و�م:

االأوىل  جمموعته�  عجم�ن  ل�ضرطة  الع�مة  القي�دة  طرحت 
 ”NFT“ لال�ضتبدال  الق�بلة  غري  الرقمية  االأ���ض��ول  من 
وتتكون من 200 اأ�ضل رقمي ومنحه� للمتع�ملني وال�ضرك�ء 

والع�ملني.
ج���ء ذل��ك خ��الل ال��ل��ق���ء ال���ذي ت��راأ���ض��ه ���ض��ع���دة ال��ل��واء ال�ضيخ 
�ضلط�ن بن عبد اهلل النعيمي ق�ئد ع�م �ضرطة عجم�ن بح�ضور 
�ضع�دة العميد علي عبيد ال�ض�م�ضي مدير اإدارة اال�ضرتاتيجية 
وتطوير االأداء، و�ضع�دة العميد حممد �ضيب�ن �ضويدان رئي�س 
اأع�ض�ء فريق االبتك�ر يف ال�ضرطة،  فريق االبتك�ر، وعدد من 

تكنولوجيز  ف�ينن�ض�ل  في�ضل  ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�س 
في�ضل عبيد بوعفراء، حيث مت ا�ضتعرا�س خطة عمل امل�ضروع 
لال�ضتبدال  الق�بلة  غ��ري  ال��رم��وز  وا�ضتخدام  توظيف  ليتم 
ا�ضرتاتيجية  مع  يتوائم  مب�  احلكومي  العمل  يف  وتطبيقه� 

االإم�رات لالبتك�ر.
�ضرطة  اإن  النعيمي  عبداهلل  بن  �ضلط�ن  ال��ل��واء  �ضع�دة  وق���ل 
عجم�ن وبعد تد�ضينه� م�ضروع امليت�فري�س تعزز من تواجده� 
يف ال�ضبكة العنكبوتية من خالل اإطالق الرموز غري الق�بلة 
اإط�ر  �ضمن  ت�أتي  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�ضرياً  لال�ضتبدال، 
ال�ضعي ملواكبة التوجه احلكومي يف جم�ل االأ�ضول الرقمية، 
الرقمي  القط�ع  ه��ذا  نحو  املهتمني  ا�ضتقط�ب  يف  وامل�ض�همة 

احلديث، وحتقيق الري�دة يف هذا املج�ل الذي يعد فريداً من 
التي  اإىل اجله�ت  ان�ضمت  �ضرطة عجم�ن  ب���أن  منوه�ً  نوعه، 

ُتنتج اأ�ضواًل رقمية خ��ضة به�.
من ج�نبه اأ�ض�ر �ضع�دة العميد حممد �ضيب�ن �ضويدان رئي�س 
الق�بلة  غري  الرموز  اأن  اإىل  عجم�ن  ب�ضرطة  االبتك�ر  فريق 
لال�ضتبدال تتميز ب�ضهولة عر�ضه� والو�ضول اإليه� رقمي�ً من 
جميع اأنح�ء الع�مل، واأن االأ�ضول الرقمية NFT يتم �ضكه� 
فريدة  ن�ضخ  له�  رقمية  ب�أ�ضول  ت�ضني  البلوك  �ضل�ضلة  على 
�ض�ملة  بي�ن�ت  ت�ضم  وه��ي  تزييفه�،  اأو  ا�ضتن�ض�خه�  ميكن  ال 
ر�ضمي على  ب�ضكل  لتوثق  اإن�ض�ئه  وت�ريخ  االأ�ضل  عن �ض�حب 

البلوك ت�ضني.

NFT شرطة عجمان تطرح جمموعة من الرموز غري القابلة لال�شتبدال�

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

راأ�س  عهد  ويل  الق��ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  �ضهد 
للقراآن  اخليمة  راأ���س  جل�ئزة  النه�ئية  الت�ضفي�ت  اأم�س،  �ضب�ح  اخليمة، 
ال��ك��رمي يف دورت��ه��� احل���دي��ة والع�ضرين ال��ت��ي ت��ق���م حت��ت رع���ي��ة �ض�حب 
ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر الق��ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى ح�كم راأ�س 

اخليمة.. وذلك يف م�ضجد ال�ضيخ زايد يف راأ�س اخليمة.
)والء  �ضع�ر  حتت  تق�م  التي   - امل�ض�بقة  يف  امل�ض�ركني  ع��دد  اإجم�يل  وبلغ 
اإىل  ت�أهل  52 جن�ضية.. فيم�  1400 مت�ض�بق ومت�ض�بقة من  ووف���ء( - 
الت�ضفي�ت النه�ئية 441 مت�ض�بق�ً ومت�ض�بقة يف خمتلف اأفرع م�ض�بق�ت 

اجل�ئزة.
وك�ن يف ا�ضتقب�ل �ضموه ..ال�ضيخ �ضقر بن خ�لد بن حميد الق��ضمي رئي�س 

والدكتور  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س 
الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  ج�ئزة  ع���م  اأم��ني  �ضبيع�ن  اإبراهيم  اأحمد 
رئي�س اللجنة العلي� املنظمة وعدد من امل�ضوؤولني يف اجل�ئزة فيم� رافق 
�ضموه ال�ضيخ اأرحمة بن �ضعود بن خ�لد الق��ضمي مدير الق�ضم االإعالمي 
مبكتب �ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة، وال�ضيخ الدكتور حممد بن �ضعود بن 

خ�لد الق��ضمي.

القي�دة  ب�هتم�م  الق��ضمي  �ضعود بن �ضقر  ال�ضيخ حممد بن  �ضمو  واأ�ض�د 
الوطنية ودعمه� جلهود املراكز والق�ئمني على حتفيظ القراآن لالأجي�ل 
وجل  ع��ز  اهلل  بكت�ب  والعن�ية  ال�ضحيحة  التن�ضئة  وتن�ضئتهم  وال��ن�����سء 
التي ق�مت  ..مثمن� اجلهود  لهم  امل�ضتمرة  والرع�ية  واالهتم�م بحفظته 
به� اللجنة املنظمة للج�ئزة الجن�ح واإخراج الن�ضخة احل�دية والع�ضرين 

جل�ئزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي على الوجه املرجو منه�.

حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ي�شهد الت�شفيات النهائية جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي

•• ر�أ�س �خليمة -و�م: 

تفقد ال�ضيخ �ضقر بن خ�لد بن حميد الق��ضمي رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�ض�ضة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه الت�ضفي�ت 
اخليمة  راأ���س  ج�ئزة  من  والع�ضرين  احل�دية  للدورة  النه�ئية 
للقراآن الكرمي التي تق�م يف م�ضجد ال�ضيخ زايد براأ�س اخليمة 
حتت رع�ية كرمية من �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 

الق��ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى ح�كم راأ�س اخليمة.
اإبراهيم  اأحمد  الدكتور  يرافقه  بن خ�لد  ال�ضيخ �ضقر  واطلع 

له�  املنظمة  العلي�  اللجنة  رئي�س  اجل���ئ��زة  ع���م  اأم��ني  �ضبيع�ن 
على �ضري عمل االختب�رات والت�أكد من توفري كل م� يلزم من 
اأجل �ضم�ن ح�ضول املت�ض�بقني على بيئة مريحة ت�ضل بهم اإىل 
قمم االإبداع والتميز حيث بلغ اأعداد امل�ض�ركني يف هذه اجل�ئزة 
ومواطنة  مواطن   401 منهم  ومت�ض�بقة  مت�ض�بق   1400
اأ�ضغرهم  اأع��م���ر متف�وتة تبلغ  اأب��ن���ء دول��ة االإم�����رات م��ن  م��ن 
من العمر 6 �ضنوات واأكرهم تبلغ 77 �ضنة وقد ت�أهل 441 

مت�ض�بق� ومت�ض�بقة لالختب�رات النه�ئية.
الذين  املت�ض�بقني  بع�س  اأ���ض��وات  اإىل  �ضقر  ال�ضيخ  وا�ضتمع 

واطلع  االخ��ت��ب���رات  اأداء  يف  تن�ف�ضهم  خ��الل  وت���أل��ق��وا  اأب��دع��وا 
الذي  والتطور  التنظيم  بح�ضن  واأ���ض���د  العمل  جمري�ت  على 
به�  يقوم  التي  الكبرية  واجل��ه��ود  ع���م  ك��ل  اجل���ئ��زة يف  ت�ضهده 
فريق عمل اجل�ئزة للخروج به� يف اأبهى �ضورة م�ضيدا ب�الإقب�ل 
املجتمعي الوا�ضع الذي ت�ضهده م�ض�بق�ت اجل�ئزة يف كل اأفرعه� 
وفع�لي�ته� املتنوعة موؤكدا ب�أن خدمة القراآن الكرمي والعن�ية 
بحفظة كت�ب اهلل وتكرميهم هو �ضرف كبري الأي اإن�ض�ن �ض�كرا 
القي�دة احلكيمة للدولة على م� تبذل من جهود وا�ضعة وكبرية 

يف كل م� فيه نفع املجتمع و�ضع�دته.

�شقر بن خالد بن حميد القا�شمي يتفقد جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي ال� 21

جناح ال�شعودية بالقرية العاملية يقدم معرو�شاته لل�شيوف ...»2«

••  دبي- �صمري �ل�صعدي:

ركن�  ال�ضعودية  يف  ال�ضن�عة  ت�ضكل 
ه���ئ��ال وت��ت��ن��وع وت�����زداد ك��ث��ريا على 
دائم�  وال�ضنني، وحت���ول  االأي���م  مر 
ال�ضن�ع�ت  ه����ذه  ب��ع�����س  ت��وف��ر  اأن 
ويف  الع�ملية..  ب�لقرية  جن�حه�  يف 
اجلن�ح تتنوع املعرو�ض�ت واملنتج�ت 
ل�ضيوف  مغرية  ب�ضورة  ال�ضعودية 
و�ضرائه�  ب�إقتن�ئه�  الع�ملية  القرية 
ع��ل��ي��ه���.. وهذه  ال��ت��ع��رف  اأو جم���رد 
ب�جلن�ح  وامل���ن���ت���ج����ت  امل���ع���رو����ض����ت 
تتنوع م� بني التمور ال�ضعودية بكل 
اأنواعه� واالأزي�ء ال�ضعودية ب�أنواعه� 
ومنه� العب�ي�ت الرج�لية والن�ض�ئية 
التقليدية  االأخ����������رى  واالأزي��������������ء 
واحل��دي��ث��ة ب��ك��ل اأن��واع��ه��� مب��� يلزم 
للرج�ل وللن�ض�ء ولالأطف�ل والنق�ب 
والعطور  ال�������ض���ع���ودي،  واحل����ج�����ب 
ال�����ض��ع��ودي��ة وال��ع��رب��ي��ة واالأوروب���ي���ة 
واحللوي�ت  ال���ع���دي���دة،  ب����أن���واع���ه���� 
وال�ضعودية  ال�����ض��رق��ي��ة  ب����أن���واع���ه���� 
واملحم�ض�ت  واملك�ضرات  واخلفيفة، 
العديدة،  ب���أن��واع��ه���  وامل��ق��رم�����ض���ت 
وال�ض�بون  وال��ب��ق���ل��ة  وامل��ن��ظ��ف���ت 
الطبيعية  وال���ك���رمي����ت  وال����زي����وت 
وغريه�  ب�أنواعه  والع�ضل  ب�أنواعه�، 
واالآن  امل���ت���ن���وع���ة..  امل���ن���ت���ج����ت  م����ن 
ي��ق��وم ال��ع���ر���ض��ون ب���ل��ت��ع��ري��ف عن 

معرو�ض�تهم ومنتج�تهم،
ال�ضعود..  فريد  ن��وال  مع  -البداية 
للمرة  ت�������ض����رك  مي������م  حم����ل  م����ن 

م���� ت��ن��ت��ج��ه ن�����ض��ن��ع��ه ب����مل���ن���زل مثل 
ب�أنواعة  الطبيعي  ال�ض�بون  األ���واح 
ب�لالفندر  اأو  ب�لنخ�ع  ك�ل�ض�بون 
اجلم�ل  بحليب  اأو  ب���الأف��وك���دو  اأو 
اأو  ال��ه��م���ل��ني  اأو مب��ل��ح  ال���ع���ود  م���ع 
ب���ل��ل��ب���ن ال��ذك��ر، و���ض���ب��ون ملع�جلة 
الن�ضط وزيت  ب�لفحم  ال�ضب�ب  حب 
الع�ضفر  و���ض���ب��ون  ال�����ض���ي،  �ضجرة 
لرائحة  مزيل  ولديه�  الطبيعي.. 
اأوب�لالفندر  امل�ضك  برائحة  العرق 
اأو ب�لنعن�ع، وكور  اأو بزهرة القطن 
االإ���ض��ت��ح��م���م ال���ف���وارة م��ن االأم���الح 
والتونر  لل�ضعر  وك���رمي  الطبيعية 
ل��ل��ب�����ض��رة.. وك����ل م���� ت��ن��ت��ج��ه يكون 

ب�لزيوت الطبيعية املختلفة.
الفهمي..  ووف�������ء  ع��ل��ي  ���ض��ل��م��ى   -
الك�ئنة  ت����ورز  ج���ل��ريي  �ضركة  م��ن 
ب�لقرية  وت�ض�رك�ن  امل��ك��رم��ة   مبكة 
وتعر�ض�ن  االأوىل،  للمرة  الع�ملية 
مثل  ال�ضركة  منتج�ت  من  العديد 
�ضج�د لل�ضالة برمز ل�ضت�ئر الكعبة 
امل�ضرفة وكذلك لب�ب الكعبة، وحتف 
م�ضتوح�ة اأي�ض� من الكعبة امل�ضرفة 
مثل ب�ب احلرم وب�ب ال�ضديق وب�ب 
وغريه�..  ال��رح��م��ة  وب�����ب  ع��ث��م���ن 
وت��ع��ر���ض���ن اأي�����ض��� ث��الث��ة اأن����واع من 
ال��ب��خ��ور، وع���دة اأن����واع م��ن العطور 
وميدالي�ت  ال�����ض��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��م��ف���ت��ي��ح م�����ض��ت��وح���ة م���ن احل���رم 
تعر�ض�ن  ك��م���  ال�������ض���رف..  ال��ن��ب��وي 
احل����ل����وي�����ت امل���ع���ل���ب���ة ك����ل���ب���ت���ي فور 
واأي�ض�  البلبل..  وع�����س  وال��ب��ق��الوة 

ب�ملدينة،  اأح�����د  ج��ب��ل  ح���ج����رة  م���ن 
م�ضك  م���ث���ل  امل�������ض���ك  وجم����م����وع����ة 
ال��رم���ن وال��ع��ود واالأب��ي�����س وغريه، 
اخل��ضة  ال�������ض���دو  م���ن  واحل���ق����ئ���ب 
املحمول،  االإل��ك��رتون��ي��ة  ب���أالأج��ه��زة 
لالإ�ضتخدام�ت  ي���دوي���ة  وح���ف��ظ��ة 

املتعددة.
االأح����م����د.. من  ع��ب��د اهلل  خ����ل���د   -
االأوىل  ل��ل��م��رة  وي�������ض����رك  جت�����ض��ي��د 
ويبيع  وي��ع��ر���س  ال��ع���مل��ي��ة،  ب�لقرية 
�ضعودية  الأ����ض���ر  ي���دوي���ة  م��ن��ت��ج���ت  
وخي�طة  ت��ف�����ض��ي��ل  م���ث���ل  م��ن��ت��ج��ة 
الن�ض�ئية  وال���ع���ب����ي����ت  ال�����ف�����روات 
التحف  م���ن  وع���دي���د  ال�������ض���ع���ودي���ة، 
ت�ضمى  م�����������دة  م������ن  امل���������ض����ن����وع����ة 
اأدوات  مثل  اخلر�ض�نة  ب�ل�ضعودية 
ال�ضموع  م���ن  وان�������واع  ل��ل��م��ف���ت��ي��ح، 
واملب�خر  اأو،  ب���ل��ع�����ض��ل  امل���م���زوج���ة 
بخيوط  واأ���ض���ور  م��ت��ع��ددة،  ب�أ�ضك�ل 
الزري وكم�دات ع�ضوية، و�ضبح من 
الكهرم�ن ومن عظ�م اجلم�ل ومن 
من  ن�ض�ئية  واأ����ض����ور  ال��ك��وك،  نبتة 
ب�لوؤلوؤالطبيعي،  املر�ضعة  الف�ضة 
وللتليفون  ل��ل��م��ف���ت��ي��ح  وت��ع��ل��ي��ق���ت 
امل���������ح���������م���������ول م�����������ن االأح�����������ج������������ر 
اأغلفته�  م��زي��ن��ة  ال��ك��رمي��ة،ودغ���ت��ر 
ب�������ض���ور امل�������ض����ه���ري م����ن ال���ن���ج���وم، 
بطريقة  امل�ضنع  الكمبودي  والعود 
عليه�  القم��س  من  وحق�ئب  فنية، 
خ�رطة  واأي�ض�  فنية  ل��وح���ت  �ضور 

ال�ضعودية.
للمرة  ت�����ض���رك  خ���ف����ج���ي..  م��ه���   -

وال���ق���ط����ي���ف امل��ح�����ض��وة ب����جل���ن اأو 
امل�ضوي  والبلح  املك�ضرات..  اأو  القدة 
ح�ضوه  ثم  اأوال  بعجنه  اإع���داده  يتم 
ب��خ��م�����س ن��ك��ه���ت وب���ع���دا ي��و���ض��ع يف 

الفرن لل�ضي.
- ط������رق ال�������ض���الم����ت.. م���ن واح���ة 
الع�ملية  القرية  يف  وي�ض�رك  للتمور 
هذا  وي�������ض����رك   2008 ع�����م  م��ن��ذ 
ب��ع��دة حم���الت يف اجلن�ح  امل��و���ض��م  
ال�����ض��ع��ودي، ي��ع��ر���س وي��ب��ي��ع  معظم 
املدينة  من  ال�ضعوية  التمور  اأن���واع 
املن�طق  وب�����س  وال��ق�����ض��ي��م  امل���ن���ورة 
مثل  لديه  التي  والتمور  االأخ���رى، 
ال�������ض���ك���ري���ى وال�������ض���ج���ع���ي وم�����روم 
امل����دي����ن����ة وامل������ج������دول واخل����ال�����س 
���ض��ل��ط���ن ونبتة  واخل�����ض��ري ون��ب��ت��ة 
���ض��ي��ف وغ�����ريه������.. ك���م���� ل���دي���ه كل 
التمر  فيه�  ي��دخ��ل  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج���ت 
املعمول  اأن����واع  وك��ل  الك�ليج�  مثل 
ذلك،  وغ��ري  وح�ضواته  نكه�ته  بكل 
ال�����ض��ع��ودي��ة بنكه�ت  ال��ق��ه��وة  ول��دي��ه 
نواة  وق��ه��وة  املدينة  ودق���ة  خمتلفة 

التمر.
للعود  امل�جد  ���ض��الح.. من  اأحمد   -
ب���ل��ق��ري��ة ال��ع���مل��ي��ة للمرة  وي�����ض���رك 
العطور  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���س  االأوىل، 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ض���ع���ودي���ة م���ث���ل عطر 
ع���ودي وع��ط��ر ورد وواي���ت وغريه� 
ب�لزيوت  ال��ع��ط��ور  ه��ذه  وي��ت��م عمل 
والعود  وامل�ضك  العربية  العطرية 
الفرن�ضية  وال��ع��ط��ور  واخل�������ض���ب.. 
املكونة من الف�نيلي� اأو الي��ضمني اأو 

وتعر�س  الع�ملية،  القرية  االأوىل يف 
منتج�ت تقوم ا�ضر �ضعودية منتجة 
ب�إنت�جه� وجتهيزه� للعر�س والبيع 
وال�ض�ي  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ق��ه��وة  م��ث��ل 
وال�ضوكوالتة  واملعمول  احل��ج���زي، 
ومنتج�ت  وال��ك��ل��ي��ج���  ال�����ض��ع��ودي��ة 
التمور  وتعليب  ال�ضعودية،  التمور 
ال�ضعودية مثل اخلال�س وال�ضجعي 
ومت���ر امل��دي��ن��ة ومت���ر ال�����ض��ك��ري من 
داخل  امل��ع��دة  وال��ب��ه���رات  الق�ضيم، 
والكركم  ال��زجن��ب��ي��ل  م��ث��ل  ال��ب��ي��وت 
وم�������ض���ح���وف ال����ل����ي����م����ون، واأي�������ض���� 
الب�حة،  وع�����ض��ل  ال��ن��ب��وي��ة  التلبينة 
م�ضنعه�  ينتجه  م���  اإىل  ب�الإ�ض�فة 
القهوة  اأن���واع  من  القهوة  تف��ضيل 
اجلن�ح  ل�ضيوف  منه�  تقدم  والتي 
لتذوقه�  الع�ملية  القرية  و�ضيوف 
وال�ضراء منه� حيث اأن هذه االآنواع 
من القهوة تعتبري خ��ضة وال يوجد 

يف االأ�ضواق مثله�.
موؤ�ض�ضة  م���ن  اجل���ه���ن���ي..  ت��رك��ي   -
االأوىل  ل��ل��م��رة  وي�������ض����رك  ال��ع��ي��ن��ي��ة 
ويعر�س  ال����ع�����مل����ي����ة،  ال����ق����ري����ة  يف 
امل�ضتوحى  ال��ي��دوي  ال�ضج�د  ويبيع 
ت�����ض��م��ي��م��ه ون���ق���و����ض���ه م����ن احل����رم 
ال���ن���ب���وي ال�������ض���ري���ف م���ث���ل حم����راب 
املتحركة  والقبة  ال�ضريفة  الرو�ضة 
عمل  ومت  النبوي  امل�ضجد  واأق��وا���س 
ال�ضج�د من مواد خمتلفة ك�لقطن 
واحل������ري������ر وال�������������ض������وف.. ول����دي����ه 
وم��ع��رو���ض���ت ح��رف ي��دوي��ة كغط�ء 
امل�ضنعة  وال�ضبح  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 

اأجود  متور املدينة املعلبة وهي من 
اأنواع متور املدينة.

- اأروى عبد الرحمن.. من اأ�ضولو 
ب�لقرية  االأوىل  ل��ل��م��رة  وت�����ض���رك 
روائ����ح منزلية  وت��ع��ر���س  ال��ع���مل��ي��ة، 
املعطر  ال�ضمع  مثل  �ضعودي  بط�بع 
ال�ضعودية  الثق�فة  حتمل  ب��روائ��ح 
ق�����ض��ة وحك�ية،  رائ���ح���ة  ل��ك��ل  ح��ي��ث 
ال�ضعودية  االأع����ي�����د  رائ���ح���ة  م��ث��ل 
به  ال��ت��ي تتميز  ورائ��ح��ة اخل��زام��ي 
ال�����ض��ع��ودي��ة وغ���ريه����.. ك��م��� تعر�س 
امل��ت��ع��ددة للفرا�س  امل��ع��ظ��رات  اأي�����ض��� 
امل��ن���زل وامل��ك���ت��ب وتتمتع  والأرك������ن 
بنف�س ال��روائ��ح ال��ت��ي مت ذك��ره��� يف 

ال�ضموع.        
ع���رف.. من نوافذ  - حممد ه�ض�م 
للمرة  الع�ملية  القرية  يف  وي�ض�رك 
الب�ضوت  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���س  االأوىل، 
ال�ضعودية  خ�ضو�ض�  اأن��واع��ه���  بكل 
ب�لزري  ومطرزة  يدوي�  وامل�ضنوعة 
ال���ذه���ب���ي، واحل���ق����ئ���ب واالأ������ض������ور 
اأي�ض�،  ب���ل��زري  امل�ضغولة  الن�ض�ئية 
وح�����ف����ظ����ة ال�����ك�����روت وال������������الأوراق 
مطرزة  وكله�  ال��ن��ظ���رات  وح�فظة 

ب�لزري الذهبي اأي�ض�.
من  ط�������ه������ر..  اهلل  ع���ب���د  ع���م���ر   -
يف  االأوىل  للمرة  وي�����ض���رك  ف�ضتقي 
القرية الع�ملية، يعر�س ويبيع اأنواع 
م���ن احل���ل���وى امل�����ض��وي��ة ال��ت��ي يقوم 
ب�إعداده� و�ضويه� يف حملة ب�جلن�ح 
م���ث���ل ال���ب���ل���ح امل�������ض���وي وال���ب���ق���الوة 
ب�����ل����ك����رمي����ة واحل�������ل�������وى ب����جل���ن 

وهي  ال���ع����مل���ي���ة،  ب����ل���ق���ري���ة  االأوىل 
مدربة وم�ضممة اإك�ض�ضوارات و�ضبح 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ري ع���دي��ة وت��ع��ت��ر من 
ال��ت��ح��ف ووك��ل��ه��� م�����ض��ن��وع��ة يدوي� 
مثل ال�ضبح ب�ضر�ضوب يرمز للطراز 
العود  وبهن  وم�ضنوعة  االإ�ضالمي 
لتتميز به امل�ضبحة وتفوح برائحته، 
اأن���واع احلج�رة  ك��ل  م��ن  وم�ضنوعة 
والكهرم�ن  ك����ل���ف���ريوز  ال���ك���رمي���ة 
والعقيق  واالأكوم�رين  النمر  وعني 
ال��ي��م��ن��ي وال���رازي���ل���ي واالإم���ريي���ل 
والالبي�س وغريه� بحيث تر�ضي كل 
االأذواق.. كم� تعر�س من ت�ضميمه� 
الن�ض�ئية  االإك�����ض�����ض��وارات  واإنت�جه� 
من  بدالي�ت  وال�ضال�ضل  ك�خلوامت 
الف�ضة اأواحلج�رة الكرمية، وعقود 
احلج�رة  م��ن  للنظ�رات  وتعليق�ت 

الكرمية املتنوعة واللوؤلوؤ.
م�����ن حمل  ال���������ض����و�����ض����ي..  ن����ه����ى   -
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  وت�������ض����رك  ب������رز 
ال��ع���مل��ي��ة، وت��ع��ر���س وتبيع  ال��ق��ري��ة 

الرغموت والفلفل الوردي والورد 
الط�ئفي والورد املغربي.. والبخور 
البودرة  وب��خ��ور  املعطر  ال��ع��ود  مثل 
البخور  م��ن  تتكون  ال��ب��خ��ور  وه���ذه 
الزعفران  من  تكون  التي  العربية 
اأوخ�����ض��ب العود  وال���ع���ود وامل�����ض��ك.. 
والكمبودي  ال�ضيويف  ال��ع��ود  فمثل 
وال�����ه�����ن�����دي امل������������وري وامل������ل�����ي�����زي 
والفليبيني.. ولديه اأي�ض� معطرات 

الفرا�س واملن�زل واملك�تب.
- اآالء ال�ض�لح.. من تهلل وت�ض�رك 
ل��ل��م��رة االأوىل،  ال��ع���مل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف 
لديه� اأوال منوذج ر�ضم اإ�ضمه القط 
اأعلى قمة يف  م�أخوذ من  الع�ضريي 
الزاهية  املختلفة  ب���الأل��وان  ع�ضري 
التى حتكي احلي�ة، وتبدو األوان هذا 
النموذج وا�ضحة يف معرو�ض�ته� من 
تهلل مثل فن�جني القهوة ال�ضعودية 
املختلفة  واملب�خر  متعددة  ب�أحج�م 
وك��ض�ت  ي���دوي����  وامل���ل���ون���ة  االأن�������واع 
ال�ض�ي وحق�ئب �ضيدات من القم��س 
واأخرى مب�ض�هد ومع�مل من ع�ضري 
املعرو�ض�ت..  تتكلم عنه� هذه  التي 
ك�نت  طف�ضة  اإ�ضمه�  قبع�ت  ولديه� 
ال�������ض���ي���دات ق���دمي���� ت��رت��دي��ه��� فوق 
وال�ضم�س..  للحر  اإت���ق����ءا  ال�ضيلة 
ب�أحج�م  للط�والت  مف�ر�س  ولديه� 
كم�  االأذواق..  ك��ل  ت��ر���ض��ي  واأل�����وان 
عب�ي�ت  فري�ضة  م���رك��ة  م��ن  لديه� 
ن�ض�ئية خمتلفة االألوان واملوديالت  
نق�ض�ته�  ت��رم��ز  خ������ض��ة  وج��الل��ي��ب 

اإىل كل مدن اململكة.    
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•• دبي-و�م:

عقدت اللجنة اال�ضت�ض�رية للجمعية 
م���ن احلرائق  ل��ل��ح��م���ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
االأو����ض���ط  ل��ل�����ض��رق   ”NFPA“
االأول  اجتم�عه�  اأفريقي�،  و�ضم�ل 
العميد  ب��رئ������ض��ة   2023 ل��ل��ع���م 
حممد عبداهلل النعيمي مدير ع�م 
�ضوؤون االإطف�ء واحلم�ية وال�ضالمة 
يف ال��ق��ي���دة ال��ع���م��ة ل��ل��دف���ع املدين 

وبح�ضور ك�فة اأع�ض�ء اللجنة.
من  �ضل�ضلة  �ضمن  االجتم�ع  وي�أتي 
التي تُعقد يف خمتلف  االجتم�ع�ت 
واملع�رف،  اخل���رات  لتب�دل  ال���دول 

الع�ملية  االأ�ض�ليب  اأح���دث  وع��ر���س 
الفّع�لة يف جم�ل مك�فحة احلرائق 
الن�جتة  امل��خ���ط��ر  ن�����ض��ب��ة  وت��ق��ل��ي��ل 
عنه�. فيم� مت اختي�ر عقد االجتم�ع 
يف   2023 ل��ل��ع���م  ل��ل��ج��ن��ة  االأول 
 ،ESL خمتر االإم���رات لل�ضالمة 
ن��وع��ه على  م���ن  االأول  ي��ع��د  ال����ذي 
حل�ضوله  االأو�ضط  ال�ضرق  م�ضتوى 
ع���ل���ى ال����ع����دي����د م����ن االع����ت����م�����دات 
واإجراء  املط�بقة  ل�ضه�دات  الدولية 
امل�ضنعة  امل���واد  لك�فة  الفحو�ض�ت 
وامل�������ض���ت���وردة يف جم�����ل االإط����ف�����ء. 
واطّلع اأع�ض�ء اللجنة على اآلية �ضري 
العمل يف املختر الذي مت تد�ضينه 

لدعم قط�ع البن�ء واالن�ض�ءات من 
مواد  ك���ف��ة  مت��ري��ر  ت�ضهيل  خ���الل 
من  والت�أكد  والت�ضنيع  اال�ضترياد 
م��ط���ب��ق��ت��ه��� ال�����ض����رتاط�����ت االأم�����ن 
ج�هزيته�  وم�������دى  وال���������ض����الم����ة 

كود  طريق  ع��ن  وفع�ليته�  واأمنه� 
خ������س ب��ه��� ل�����ض��م���ن زي������دة كف�ءة 
اأن��ظ��م��ة االإط���ف����ء يف امل��ب���ين وذلك 
للت�أكد  اخل��راء  من  ع��دد  ب�إ�ضراف 
م�����ن ع���م���ل���ي����ت ال���ف���ح�������س وم�����دى 

امل��واد واالأج��ه��زة امل�ضتخدمة  ج��ودة 
ومط�بقته�  ال���ب���ن����ء  ع��م��ل��ي���ت  يف 
لال�ضرتاط�ت، وب�لت�يل يتم اإ�ضدار 
ملنتج�ت  الدولية  املعتمدة  ال�ضه�دة 

ال�ضالمة.

•• �أبوظبي-و�م:

افتتح مع�يل ال�ضيخ نهي�ن بن مب�رك 
والتع�ي�س  الت�ض�مح  وزي���ر  نهي�ن  اآل 
الوطن،  �ضندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عبدالرحمن  الدكتور  مع�يل  يرافقه 
ب���ن ع���ب���دامل���ن����ن ال���ع���ور وزي�����ر امل�����وارد 
املفتوح  ال��ي��وم  وال��ت��وط��ني..  الب�ضرية 
توفري  يف  الوطن  �ضندوق  "ا�ضه�م�ت 
وبن�ت  اأبن�ء  اأم���م  املنتج  العمل  فر�س 
ال�ضندوق  ينظمه  ال���ذي  االإم�رات" 
للمع�ر�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
التج�رب  اأه���م  على  ال�ضوء  لت�ضليط 
ال��ن���ج��ح��ة الأب��ن���ء وب��ن���ت االإم������رات يف 
جم����ل ري�����دة االع��م���ل ب��دع��م مب��ضر 
من ال�ضندوق، واإبراز ج�نب مهم من 
عمل ال�ضندوق، والت�أكيد على ر�ض�لته 
توفري  امل�ضتمر يف  واإ�ضه�مه  ال�ض�مية، 
ك�فة الفر�س اأم�م اأبن�ء وبن�ت الوطن، 
يف  الن�ضطة  امل�����ض���رك��ة  م��ن  ومتكينهم 
الدولة  يف  وال��ت��ق��دم،  التنمية  ج��ه��ود 

واملنطقة والع�مل.
القي�دات  م���ن  ع���دد  االف��ت��ت���ح  ح�����ض��ر 
واأع�ض�ء  ب�لدولة،  والفكرية  املحلية 
وال�ضرك�ء  ال�����ض��ن��دوق،  اإدارة  جمل�س 

واملن�حني.
وق�م مع�ليه بتكرمي خريجي برن�مج 
اجلل�ض�ت  م��ن  ج�نب�  وح�ضر  ج�ضور، 
املمولة  امل�ضروع�ت  النق��ضية، واختي�ر 
م����ن خ�����الل دع�����م ومت���ك���ني االأع����م�����ل 

الن��ضئة لل�ضب�ب االإم�راتي.
واأكد مع�ليه يف الكلمة االفتت�حية اأن 
اأن�ضطة  خ��الل  يركز  الوطن  �ضندوق 
ال����ذي ي��ح��م��ل عنوان  ال���ي���وم امل��ف��ت��وح 
توفري  يف  الوطن  �ضندوق  "ا�ضه�م�ت 
وبن�ت  اأبن�ء  اأم���م  املنتج  العمل  فر�س 
مب�دراته  ا�ضتعرا�س  على  االإم�رات" 
متكني  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  وب����راجم����ه 
وتطوير  بن�ء  واالإ���ض��ه���م يف  االإن�����ض���ن، 
ب�ملع�رف  امل��زودة  املواطنة،  العمل  قوة 
ت�������ض����رك يف رفع  وال����ت����ي  وال�����ق�����درات 
االإنت�جية، وبن�ء االقت�ض�د الق�ئم على 
التن�ف�س  القدرة على  وتعزيز  املع�رف 
كل  وعلى  امل��ج���الت  جميع  يف  الن�جح 
امل�ضتوي�ت، من خالل النت�ئج امللمو�ضة 
والتج�رب الن�جحة التي اجنزه� اأبن�ء 

االإم�رات يف العديد من املج�الت.
ظل  يف  االإم����������رات  دول�����ة  “اإن  وق������ل 
امل�ضتنرية  واجلهود  احلكيمة،  القي�دة 
ال�ضمو  ل�����ض���ح��ب  امل��ت��وا���ض��ل  وال��ع��م��ل 
نهي�ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ض��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” هي دولة 
رائدة  بق�دته�،  قوية  ب�ضعبه�،  عزيزة 

فيه�  يلتحم  وموؤ�ض�ض�ته�،  بنظ�مه� 
اجلميع  ويلتف  ال��ق��ي���دة،  م��ع  ال�ضعب 
فيه� حول هدف وطني مهم، هو تنمية 
االإن�ض�ن ومتكينه من االأداء واالإجن�ز، 
ك�ملة  قن�عة  على  االإم�����رات  واإن��ن��� يف 
اإمن�  االإن�����ض���ن،  تنمية  ب���أن جن�حن� يف 
الواثقة  ل��ل��ن��ظ��رة  عميق  جت�ضيد  ه��و 
نحو امل�ضتقبل، هو كذلك تعبري وا�ضح 
ال��وط��ن واالنتم�ء  ع��ن ح��ب  واأ���ض��ي��ل 
للمجتمع، والوالء للدولة والقي�دة”.

" اأنتهز هذه املن��ضبة  واأ�ض�ف مع�ليه 
رئي�س  ال�ضمو  �ض�حب  اإىل  اأرف���ع  ك��ي 
واأ�ضمى  ال�ضكر،  اآي����ت  اأ���ض��دق  ال��دول��ة 
ال��ع��رف���ن واالح�����رتام تقديراً  م��ع���ين 
الث�بت  وال���ت���زام���ه  ال����ق����وي،  ل��دع��م��ه 
ب���إت���ح��ة ك���ف��ة ال��ف��ر���س امل��م��ك��ن��ة اأم�م 
اأبن�ء وبن�ت الوطن، لالإ�ضه�م يف ك�فة 
اأتقدم  االأن�ضطة واالإجن���زات فيه، كم� 
بعظيم  ���ض��م��وه  اإىل  امل��ن������ض��ب��ة  ه���ذه  يف 
القوية،  مل�ض�ندته  واالم��ت��ن���ن  ال�ضكر 
ل�ضندوق الوطن وم� ي�ضعى ال�ضندوق 
اأه���داف وغ���ي���ت، يف  اإىل حتقيقه م��ن 
دولتن�  يف  واالإن�����ض���ن  املجتمع  خ��دم��ة 

العزيزة".
وعن اأهم املب�دئ التي ت�ضكل منظومة 
ع��م��ل ���ض��ن��دوق ال���وط���ن، ق����ل مع�ليه 
ب�ضدد  واأنتم  اليوم  اأم�مكم  اأوؤك��د   “
التعرف على اأن�ضطة وبرامج �ضندوق 
فر�س  ت���وف���ري  جم�������الت  يف  ال����وط����ن 
العمل املنتج اأم�م اأبن�ء وبن�ت االإم�رات، 
التي  االأ�ض��ضية  املب�دئ  من  ع��دد  على 
املج�ل  ه��ذا  يف  ال�ضندوق  عمل  حتكم 
ال��ه���م، وه���ي م��ب���دئ مت حت��دي��ده��� يف 
رئي�س  ال�ضمو  توجيه�ت �ض�حب  اإط�ر 

الدولة ”حفظه اهلل".
املبداأ االأول: هو اأن احلديث عن تنمية 
االإن�ض�ن يف االإم�رات اإمن� ُيعد يف واقع 
االأم������ر، ح��دي��ث���ً ع���ن امل�����ض��ت��ق��ب��ل وعن 

امل�ضتقبل،  ه��ذا  مواجهة  على  قدراتن� 
وعن دور اأبن�ء وبن�ت الوطن يف �ضي�غة 
املبداأ  اأم�  اأ�ضك�له..  مالحمه وحتديد 
حتقيق  اإىل  ال��ط��ري��ق  اأن  فهو  ال��ث���ين 
تنمية االإن�ض�ن يف االإم�رات اإمن� يعتمد 
لالإجن�ز،  ع�لية  بتوقع�ت  االأخ��ذ  على 
نعمل مع� يف  واأن  امل�ضتوي�ت،  كل  على 
�ضبيل اأن يكون كل فرد يف هذا املجتمع 
مزوداً ب�ملع�رف والقدرات التي متكنه 
من العمل املنتج يف هذا الع�ضر.. فيم� 
الث�لث من عمل �ضندوق  املبداأ  يوؤكد 
الوطن، اأن التنمية الن�جحة لالإن�ض�ن 
تتطلب االهتم�م بك�فة فئ�ت ال�ضك�ن، 

الرج�ل والن�ض�ء على ال�ضواء.
الرابع  امل��ب��داأ  اأن  اإىل  مع�ليه  واأ����ض����ر 
زي�دة  على  العمل  اأه��م��ي��ة  على  ي��رك��ز 
اخل��س  ال��ق��ط���ع  يف  امل��واط��ن��ني  ن�ضبة 
ب�لدولة، واأن نبذل اأق�ضى اجلهد من 
اأجل حتفيز ك�فة ال�ضرك�ت وموؤ�ض�ض�ت 
القط�ع اخل��س ال�ضتقط�ب املواطنني، 
ل��ل��ع��م��ل امل��ن��ت��ج ف��ي��ه���، وذل����ك يف اإط����ر 
الدولة  اخل��ضفي  ال��ق��ط���ع  ي��ك��ون  اأن 
منوذج� رائدا يف امل�ضوؤولية املجتمعية 
على  ال��ت���م،  احلر�س  يف  تتج�ضد  التي 
الأبن�ء  واال���ض��ت��ق��رار  ال�����ض��ع���دة  حتقيق 
ك�ملة  قن�عة  ال��وط��ن، يف ظ��ل  وب��ن���ت 
ب�����أن ذل���ك ي����وؤدي اإىل جن����ح وازده�����ر 

القط�ع اخل��س ذاته.
امل��ب��داأ اخل���م�����س يف عمل  اأن  واأ����ض����ف 
بدعم  االل��ت��زام  على  ي��وؤك��د  ال�ضندوق 
ق���درة اأب��ن���ء وب��ن���ت ال��وط��ن يف جم�ل 
ال�ضرك�ت  واإن�������ض����ء  االأع����م�����ل،  ري������دة 
اجلديدة، ودعم ك�فة اجلهود اله�دفة 
لدى  ال��ن���ف��ع��ة  االأف����ك�����ر  اإىل حت���وي���ل 
عملية  تطبيق�ت  اإىل  ال��وط��ن  اأب���ن����ء 
االأمر  ���ض��واء تعلق  ن���ج��ح��ة،  وجت���ري��ة 
بتوفري م�ض�در التمويل الالزمة له�، 
وامل�ضورة،  والتوجيه  التدريب  �ضبل  اأو 

وال�ضندوق يقوم بهذا الدور بت�ضجيع 
اأ�ضح�ب املب�درات وم�ض�عدهم وتوفري 
فر�س النج�ح لهم، والعمل معهم على 
تقوية التوا�ضل مع اأقرانهمفي داخل 

الدولة وخ�رجه�.
وعن املبداأ ال�ض�د�س يف عمل ال�ضندوق 
اأو�ضح مع�يل ال�ضيخ نهي�ن بن مب�رك، 
االإن�ض�ن هي  تنمية  اأن  على  يركز  اأن��ه 
م�ضوؤولية اجلميع، واأن النج�ح يف هذا 
من  اجل��م��ي��ع،  تك�تف  يتطلب  امل�ضعى 
للتعليم  ف��ع���ل��ة  ب��رام��ج  تنفيذ  خ���الل 
التج�رب  م���ن  واالإف���������دة  وال���ت���دري���ب 
واالأخذبنت�ئج  ال��ن���ج��ح��ة،  ال��ع���مل��ي��ة 
والتخطيط  وال����درا�����ض�����ت  ال���ب���ح���وث 
ب�الأهداف  اجل��م��ي��ع  وت��وع��ي��ة  ال�ضليم 
والغ�ي�ت املرجوة، واالعتم�د على طرق 

وا�ضحة للمت�بعة وتقييم النت�ئج.
مب�دئ  ك�����ف����ة  “اإن  م���ع����ل���ي���ه  وق��������ل 
املب�درات  يف  مت�م�  وا�ضحة  ال�ضندوق 
يف  �ضواء  عر�ضه�،  مت  التي  وال��رام��ج 
ذل��ك امل���ب����درات وال��رام��ج ال��ت��ي تقوم 
لاللتح�ق  اخل��ري��ج��ني  اإع������داد  ع��ل��ى 
اأو تلك  ال��ق��ط���ع اخل��������س،  ب��وظ���ئ��ف 
ال����ت����ي ت����رك����ز ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة م����ه�����رات 
ري����دة االأع��م���ل يف امل��ج���الت املختلفة، 
ت�أ�ضي�س  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  وم�����ض���ع��دة 
���ض��رك���ت��ه��م ب���ن���ج����ح، ب����الإ����ض����ف���ة اإىل 
العمل على اإيج�د اآلية فع�لة للتن�ضيق 
يف ع��م��ل ح������ض��ن���ت ري�����دة االأع���م����ل يف 
ال�ضندوق  برامج  ت�ضمل  كم�  الدولة، 
مع  التع�مل  على  امل��واط��ن��ني  ت��دري��ب 
ال���ع����مل ال���رق���م���ي، وم�����ض���ع��دت��ه��م يف 
اإنت�ج  حت��وي��ل ه��ذه ال��ق��درة اإىل م���ورد 
ال�ضب�ب  و���ض��ي��ق��وم  ل���ه���م،  اق��ت�����ض���دي 
التي  م�ضروع�تهم،  بعر�س  اأنف�ضهم 
ب�الإ�ض�فة  برع�يته�  ال�ضندوق  يقوم 
اإىل االحتف�ء بعدد من ق�ض�س النج�ح 

يف هذا املج�ل”.

واأ����ض����ف “ ك��م��� ي��ت��م ا���ض��ت��ع��را���س دور 
ال�ضندوق، يف االعتم�د على الدرا�ض�ت 
تعميق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وال��ب��ح��وث 
ك�فة  ب��ني  واحل����وار،  التوا�ضل  ق��ن��وات 
موؤ�ض�ض�ت املجتمع يف جم�الت ت�ضغيل 
خ��ضة  ب�ضفٍة  واالإ���ض��ه���م  اخلريجني، 
اخل��������س  ال����ق����ط�����ع  دور  ت���ط���وي���ر  يف 
االإن�ض�ن،ويرتبط  متكني  يف  ب�لدولة 
لت�ضجيع  ب��رن���م��ج مكثف  ك��ل��ه،  ب��ذل��ك 
امل����واط����ن����ني م����ن خم��ت��ل��ف االأع�����م������ر، 
التفوق  على  امل��دار���س  طلبة  وال�ضيم� 
الرجمة  جم�������الت  يف   ، واالإجن����������ز 
والذك�ء اال�ضطن�عي واالآالت الذكية، 
وم�ض�عدتهم يف هذا املج�ل الذي يعتر 
االآن جزءا مهم� من االقت�ض�د الق�ئم 

على املع�رف يف املنطقة والع�مل”.
�ضندوق  يف  العمل  اأن  مع�ليه  واأو�ضح 
التع�ون  حتقيق  اإىل  ي��ه��دف  ال��وط��ن 
املجتمع،  موؤ�ض�ض�ت  ك�فة  م��ع  الوثيق 
القدرات،  ك�فة  االإف���دة من  يكفل  مب� 
وي�����ض��ع��ى ال�����ض��ن��دوق ك��ي ي��ك��ون حلقة 
الوطن  وبن�ت  اأبن�ء  بني  مهمة  و�ضل 
والهيئ�ت  وال�����������وزارات  ج�����ن����ب،  م����ن 
وموؤ�ض�ض�ت  واجل����م���ع����ت  وامل����دار�����س 
املجتمع  وموؤ�ض�ض�ت  اخل��س،  القط�ع 
املدين من ج�نب اآخر، وذلك من اأجل 
حت��ق��ي��ق ال��ك��ف���ءة وال��ف���ع��ل��ي��ة يف عمل 
اجلميع، مثمن� جهود �ضرك�ء �ضندوق 
اليوم  ي�����ض���رك��ون يف  ال��ذي��ن  ال���وط���ن، 
املفتوح، مقدرا دعمهم القوي لرامج 
وا�ضتعدادهم  ال�����ض��ن��دوق،  وم���ب����درات 
واال�ضت�ض�رات  اخل��رات  لتقدمي  الت�م 
يف  النج�ح  لتحقيق  ال��الزم��ة  وامل���وارد 

هذا اجلهد الوطني اله�م.
واأ������ض������ر م���ع����يل ال�������ض���ي���خ ن���ه���ي����ن بن 
مب�رك اآل نهي�ن اإىل اأن اليوم املفتوح 
ل�ضندوق الوطن هو ت�أكيد على الثقة 
الكبرية يف ر�ض�لة ال�ضندوق وبراجمه 

ومب�دراته، وعلى احلر�س على توفري 
ل��ه���، وتعميق  ال��ن��ج���ح  ���ض��روط  ك���ف��ة 

مك�نة ال�ضندوق يف م�ضرية الوطن.
عبد  الدكتور  مع�يل  ق���ل  ج�نبه  م��ن 
الب�ضرية  امل��وارد  وزي��ر  العور  الرحمن 
وكلن�  ال����ي����وم،  “ ن��ل��ت��ق��ي  وال���ت���وط���ني 
ف���خ���ر واع�����ت�����زاز ب����وج����ود ن��خ��ب��ة من 
بروح  يتحلون  ال��ذي��ن  وبن�تن�  اأبن�ئن� 
يف  وال��ع��زم  والتحدي  والثقة  االبتك�ر 
، وهو  ري���دة االعم�ل  انطالقهم نحو 
القي�دة  روؤي���ة  م��ع  وين�ضجم  يلبي  م��� 
الق�ئم  ال���دول���ة  مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ال��ر���ض��ي��دة 
واالبتك�ر  امل�����ض��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وتر�ضيخ  وامل��ج��ت��م��ع��ي،  االق���ت�������ض����دي 
منوذجن� التنموي الق�ئم على متكني 
امل��ب���درات ال��ف��ردي��ة وال��ق��ط���ع اخل��س 

وبن�ء ال�ضراكة معه”.
ال��روؤي��ة احلكيمة  اأن��ه بف�ضل  واأ���ض���ف 
اقت�ض�د  يتع�مل  ال��ر���ض��ي��دة،  ل��ل��ق��ي���دة 
دول���ة االإم�������رات م��ع اأك���ر م��ن 200 
دول���������ة ك�������ض���ري���ك جت����������ري وه�������و م� 
ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��زي��ز م���رون���ة وق�����درة هذا 
هذه  �ضمن  املن�ف�ضة  على  االق��ت�����ض���د 
ب��ضتمرار،  امل��ت��غ��رية  ال��ع���مل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
التن�ف�ضية  م���زاي����ه  ع��ل��ى  واحل���ف����ظ 
النمو  اأعلىم�ضتوي�ت  حتقيق  و�ضم�ن 
االجتم�عي،  وال����رف�����ه  االق���ت�������ض����دي 
لهذا الغر�س، ق�مت حكومة االإم�رات 
قدم�  للم�ضي  املن��ضب  ال��زخ��م  ببن�ء 
النمو  اأج��ل  م��ن  اإمك�ن�ته�،  تعزيز  يف 
ح�ضة  زي���دة  ا�ضتهداف  عر  امل�ضتدام، 
%50بحلول  اإىل  النظيفة  الط�قة 
الن�جت  زي�����دة  وك��ذل��ك   ،2050 ع����م 
مبقدار  ال�ضن�عي  االإج��م���يل  املحلي 
ع�م  ب���ح���ل���ول  دره������م  م���ل���ي����ر   300
فر�ض�  ذل���ك  ي�����ض��ك��ل  ح��ي��ث   ،2031
كبرية لتقدم االقت�ض�د الوطني ومنو 
ومتكني  االإم�راتية  الن��ضئة  ال�ضرك�ت 

امل�ضتثمرين من رواد االأعم�ل".
واأو�ضح مع�ليه اأن رع�ية وتنمية قدرات 
موا�ضلة  ت�����ض��ت��دع��ي  االأع����م�����ل  ري������دة 
غر�س وتر�ضيخ هذه الثق�فة وتكييفه� 
من خالل منظومة متك�ملة وفع�لة، 
ا�ضتب�قي،  ت��ع��ل��ي��م��ي  ن��ظ���م  م���ن  ت���ب���داأ 
ق������در على  ع��م��ل  ����ض���وق  اإىل  و����ض���وال 
التج�رية  واالأف��ك���ر  املواهب  ا�ضتيع�ب 
اجلديدة، لذلك، تعمل احلكومة على 
تهيئة مثل هذه املنظومة الفع�لة من 
البيئة  ب��ني  ال��ت��ك���م��ل  ت�ضهيل  خ���الل 
برامج  ع��ر  العمل  و���ض��وق  التعليمية 
امل�����ض��م��م��ة ب�ضكل  ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر 
واإن�ض�ء  امل����واه����ب،  ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رتك 
التجريبية  واحل������ض��ن���ت  امل��خ��ت��رات 
التمويل  اإىل  ب����الإ����ض����ف���ة  وغ����ريه�����، 
امل�����ل.  اإىل راأ�������س  ال���و����ض���ول  واإت�����ح����ة 
وبدوره�، تلتزم وزارة املوارد الب�ضرية 
االإم�راتية  املواهب  بتنمية  والتوطني 
الراغبة ب�اللتح�ق ب�ضوق العمل �ضواء 

كموظفني اأو كرواد اأعم�ل.
ال��ذي نثق  �ضب�بن�  اإىل  " اأتوجه  وق���ل 
به وبقدراته، واأقول لهم ، اإن االأبواب 
ر�ضم  يف  لت�ض�ركوا  اأم�مكم  م�ضروعة 
مالمح وحتقيق روؤي��ة االم����رات التي 
ت�ضتثمر  التي  ل��ل��دول  من��وذج���  تعتر 
يف امل�ضتقبل وتتملك اأدواته وت�أخذ بيد 
غد  نحو  دافعة  ق��وة  ليكونوا  ال�ضب�ب 

اأكر ا�ضراق�".
فر�س  ح�����ول  االأوىل  اجل��ل�����ض��ة  ويف 
�ضع�د  اأك��د  اخل������س  القط�ع  يف  العمل 
�ضندوق  ع���م  مدير  ال��ق��رق���وي  ي��ضر 
بجهود  ي��ق��وم  ال�����ض��ن��دوق  اأن  ال��وط��ن 
ك��ب��رية وم��ت��وا���ض��ل��ة م���ن اأج����ل متكني 
ال���ق����ع اخل��س،  م���ن  ال���وط���ن  ���ض��ب���ب 
حيث تن�ول جهود �ضندوق الوطن يف 
اخل��س،  القط�ع  يف  التوظيف  جم�ل 
وطرح اأ�ضلوب العمل يف برن�مج ج�ضور 

كنموذج لهذا التوجه.
مو�ضوع  ف��ط��رح  الث�نية  اجلل�ضة  اأم���� 
الفر�س"  و�ضن�عة  االأعم�ل  ري���دة   "
وحت����دث ف��ي��ه��� اخل��ب��ري ال��ع���مل��ي ج�ن 
ل����وك ح����ول اإم��ك���ن��ي��ة ال��ت��وظ��ي��ف من 
خ�����الل خ���ل���ق وظ�����ئ����ف ج����دي����دة عر 
االأعم�ل  وري�������دة  ال��ن������ض��ئ��ة  االأع���م����ل 
ك�فة  بني  توا�ضل  �ضبك�ت  ان�ض�ء  عر 
اأدوارهم  لتتك�مل  الن��ضئة  امل�ضروع�ت 
ولكي تن�ض�أ اأ�ضك�ل تع�ون خمتلفة فيم� 
والنج�ح  التوظيف  يف  ت�ض�عد  بينهم 

واال�ضتدامة.
ويف اجلل�ضة الث�لثة حول "بحوث حول 
اخل��س"  ال��ق��ط���ع  يف  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 
حتدثت الدكتورة جورجي� ديلور حول 
ن��ت���ئ��ج ال��ب��ح��ث امل��ي��داين ال���ذي تن�ول 
القط�ع  يف  للمواطنني  العمل  فر�س 
اخل��س وم� يكتنف هذا املو�ضوع من 

جن�ح�ت وحتدي�ت.
اختي�ر  امل���ف���ت���وح  ال����ي����وم  ���ض��م��ل  ك���م���� 
امل�����ض��روع���ت امل��م��ول��ة م��ن خ���الل دعم 
لل�ضب�ب  ال��ن������ض��ئ��ة  االأع���م����ل  ومت��ك��ني 
االإم�������رات������ي، وذل������ك ب���ل��ت��ن�����ض��ي��ق مع 
اجل�����م����ع�����ت وح����������ض����ن�����ت االأع�����م������ل 
الدولة،  اأم���ك��ن  خمتلف  يف  املنت�ضرة 
والتيرتع�ه� موؤ�ض�ض�ت خمتلفة، وهذا 
م�ض�ريع  متكني  اإىل  يهدف  التن�ضيق 
�ضرك�ت  ت�أ�ضي�س  ودع��م  ال��وط��ن،  اأب��ن���ء 
ن��ضئة يف خمتلف جم���الت وقط�ع�ت 

التنمية يف املجتمع.
تدريبية  دورة  الوطن  �ضندوق  ونظم 
ل�80  احلر"  ال���رق���م���ي  ال���ع���م���ل   "
ُم���ت���درب����، ح���ول ال��ت��ع���م��ل م���ع الع�مل 
ال��رق��م��ي م���ن خ���الل ات����ح���ة جم�الت 
العمل املتعددة لهم، وتوفري الفر�ضة 
اأم�����م����ه����م ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن اإن�������ض����ء 
اأعم�لهم و�ضرك�تهم اخل��ضة وت�ضويق 

انت�ج�تهم الرقمية املبدعة.

نهيان بن مبارك: �شندوق الوطن ي�شهم يف متكني اأبناء وبنات الوطن من امل�شاركة بجهود التنمية والتقدم

•• �ل�صارقة -و�م:

اأنواعه� خالل  بك�فة  اإيج�ر  األف عقد   294 ال�ض�رقة  بلدية  اعتمدت 
اأ�ضح�به� من قرار  األف عقد ا�ضتف�د   94 2022 منه�  الع�م امل��ضي 
%50 على العقود االإيج�رية املت�أخرة والعقود اجلديدة  منح خ�ضم 
اال�ضتف�دة  ال�ض�رقة بقرار متديد فرتة  بلدية مدينة  واأ�ض�دت  حينه�. 
ال�ض�رقة  اإم����رة  امل��ت���أخ��رة يف  االإي��ج���ر  %50 على عقود  م��ن اخل�ضم 
والذي ج�ء تنفيذاً لتوجيه�ت �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلط�ن 
بن حممد الق��ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى ح�كم ال�ض�رقة واأعلن عنه 
حممد  بن  �ضلط�ن  ال�ضيخ  �ضمو  برئ��ضة  ل��الإم���رة  التنفيذي  املجل�س 

املجل�س  رئي�س  ال�ض�رقة  ن�ئب ح�كم  العهد  الق��ضمي ويل  �ضلط�ن  بن 
مدينة  ب��ل��دي��ة  ع����م  م��دي��ر  الطنيجي  �ضعيد  عبيد  واأك����د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي. 
ال�ض�رقة اأن القرار يعك�س دور االإم���رة يف تقدمي خمتلف الت�ضهيالت 
لل�ضك�ن وامل�ضتثمرين وتر�ضيخ مك�نته� الع�ملية بف�ضل بيئته� اجل�ذبة 
للعي�س واال�ضتثم�ر وم� تقدمه من ت�ضهيالت وخدم�ت نوعية بف�ضل 
�ضمو  ومت�بعة  ال�ض�رقة  ح�كم  ال�ضمو  �ض�حب  ودع��م  وتوجيه�ت  روؤى 
ويل العهد ن�ئب ح�كم ال�ض�رقة حيث �ض�هم القرار يف حتفيز اأ�ضح�ب 
العالقة  اأط��راف  ك�فة  ت�ضديقه� وحفظ حقوق  املت�أخرة على  العقود 

من موؤجر وم�ضت�أجر.
واأو�ضح اأن البلدية خ�ض�ضت عدة قنوات لت�ضديق العقود منه� املوقع 

من�طق  خمتلف  يف  املنت�ضرة  اخلدمة  ومراكز  له�  الت�بع  االإلكرتوين 
مدينة ال�ض�رقة كم� توفر ك�فة االأدوات الالزمة وكوادر العمل للتع�مل 
مع االإقب�ل الكبري على ت�ضديق العقود االإيج�رية الفت� اإىل اأن قرار 
متديد فرتة اال�ضتف�دة من اخل�ضم حتى 1 فراير املقبل يطبق فقط 
ُيطبق  وال   2023/1/1 ت�ريخ  قبل  املنتهية  االإيج�رية  العقود  على 
اجلديدة  العقود  اأو  بعده  وم���  الت�ريخ  ه��ذا  يف  املنتهية  العقود  على 
اأن البلدية عملت منذ �ضدور القرار على حث املتع�ملني  اإىل  م�ضرياً 
متعددة  و�ض�ئل  لغ�ت ومن خالل  بعدة  له  والرتويج  منه  لال�ضتف�دة 
ولفت  املعنيني.  املتع�ملني  من  ممكنة  �ضريحة  الأك��ر  اإي�ض�له  بهدف 
مدير ع�م بلدية مدينة ال�ض�رقة اإىل اأن عقود االإيج�ر امل�ضدقة تعتر 

وث�ئق معتمدة لدى البلدية وتعمل على تنظيم العالقة بني املوؤجر 
البلدية  تعمل  ل��ذا  حقه  ط��رف  ك��ل  ي�ضمن  خالله�  وم��ن  وامل�ضت�أجر 
ذات  الدوائر  بع�س  مع  ب�لتع�ون  اجلمهور  توعية  على  دائمة  ب�ضورة 
امل�ضدقني  غ��ري  وح��ث  االإي��ج���ر  ع��ق��ود  ت�ضديق  ���ض��رورة  على  ال�ضلة 
لعقودهم على �ضرورة ت�ضديقه� ومراجعة البلدية بهذا ال�ضدد حتى 
خالله�  من  وي�ضمن  ق�نونية  وامل�ضت�أجر  امل�لك  بني  العالقة  تكون 

الطرفني ك�فة حقوقهم�.
القرار  من  لال�ضتف�دة  اجلمهور  اأف��راد  ال�ض�رقة  مدينة  بلدية  ودع��ت 
اأو�ض�ع العقود املنتهية مب�  اإ�ض�فية وتعديل  خ��ضة بعد التمديد ملدة 

ي�ضمن حقوق ك�فة اأطراف العالقة من موؤجر وم�ضت�أجر.

بلدية ال�شارقة : تعتمد 294 األف عقد اإيجار العام املا�شي .. 94 األفا ا�شتفادوا من اخل�شم

•• دبي -و�م: 

موؤمتر  اإق�مة  عن  ت�ر�ضو�س  ب�لتع�ون مع جمموعة  ويك  اأفيي�ضن  �ضبكة  اأعلنت 
الرائد  امللتقى   2023 الط�ئرات  وجتديد  واإ���ض��الح  ل�ضي�نة  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
ال�ضرق  ومعر�س  املنطقة  يف  التج�ري  ال��ط��ريان  قط�ع  يف  البيع  بعد  م�  ل�ضوق 
ت�ضميم  ل�ضرك�ت  جتمع  اأك��ر   2023 للط�ئرات  الداخلي  للت�ضميم  االأو���ض��ط 
مق�ضورات الط�ئرات يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط واأفريقي� وجنوب اآ�ضي� للجمع 

بني �ضرك�ت الطريان ومزودي التجهيزات الداخلية للط�ئرات يف دبي.
املقبل  م�ر�س  و2   1 املعر�ضني �ضمن م�ض�حة م�ضرتكة بني  اإق�مة  املقرر  ومن 
وفر�س  التوجه�ت  اأح��دث  على  ال�ضوء  لت�ضليط  الع�ملي  التج�ري  دبي  يف مركز 
االبتك�ر واالأعم�ل التي ت�ضهم بر�ضم مالمح م�ضتقبل �ضال�ضل التوريد يف قط�ع 

الطريان على م�ضتوى الع�مل.
واأعربت ليدي� ج�نو املدير االإداري ل�ضوؤون الفع�لي�ت يف �ضبكة اأفيي�ضن ويك عن 
الط�ئرات  وجتديد  واإ�ضالح  ل�ضي�نة  االأو�ضط  ال�ضرق  معر�س  ب�إق�مة  �ضع�دته� 
الذي يتيح للح��ضرين التعرف على اأحدث التقني�ت امل�ضتخدمة يف �ضوق م� بعد 

اإىل اال�ضتف�دة من خراء القط�ع وتو�ضيع �ضبكة  اإ�ض�فًة  البيع بقط�ع الطريان 
العرو�س  ب�ضل�ضلة من  الع�م  ثي�تر" هذا  "جو اليف  تعود من�ضة  كم�  مع�رفهم 
اأبرز ق�ض�ي� القط�ع مب�  التقدميية واجلل�ض�ت احلوارية ودرا�ض�ت احل�لة حول 
الرقمية  واالجت���ه���ت  واال�ضتدامة  وامل��ح��رك���ت  التوريد  �ضل�ضلة  حت��دي���ت  فيه� 

والتقني�ت املبتكرة".
وت�ضت�ضيف من�ضة جو اليف ثي�تر على مدار يومني اأكر من 30 متحدث� من 
اآرائهم القيمة حول كيفية تعزيز منو قط�ع الطريان  املنطقة والع�مل مل�ض�ركة 
�ضركة  م��ن  الق��ضم�ين  وراغ���د  ج��ت  روي����ل  �ضركة  م��ن  فيهم ه�ض�م عثم�ن  مب��ن 
وك��ي��دو���س ميلك�مو من  للطريان  االحت����د  م��ن  اجل��زي��رة وعلي اجلمل  ط��ريان 

اخلطوط اجلوية االإثيوبية.
من ج�نبه تطلع تيم ه�وز املدير االإداري ملجموعة ت�ر�ضو�س اإىل ا�ضت�ض�فة املعر�س 
الوحيد املتخ�ض�س ب�لت�ضميم الداخلي للط�ئرات يف ال�ضرق االأو�ضط والرتحيب 
ب�جله�ت الع�ر�ضة والزوار من خمتلف اأنح�ء الع�مل اإىل دبي خالل �ضهر م�ر�س 
املقبل ويت�ضمن معر�س ال�ضرق االأو�ضط للت�ضميم الداخلي للط�ئرات 2023 
جمموعًة من امليزات اجلديدة واملعززة كم� ي�ضلط ال�ضوء على اأحدث التقني�ت 

واملنتج�ت يف �ضل�ضلة توريد قط�ع الطريان.
املخ�ض�ضة   Onboard Hub من�ضة  اإط��الق  الع�م  ه��ذا  املعر�س  وي�ضهد 
الإق�مة ور�س عمل تت�ضمن عرو�ض�ً تقدميية حية للمنتج�ت والتقني�ت املبتكرة 
اإىل ج�نب ور�س عمل ومق�بالت مع �ضرك�ت طريان اإقليمية مثل طريان االإم�رات 

واخلطوط ال�ضعودية واخلطوط اجلوية الكينية واخلطوط اجلوية الرتكية.
كم� �ضيتم ا�ضتقب�ل عدد من �ضرك�ت ت�ضنيع املق�عد وموردي املواد يف املعر�س يف 
�ضوء اجت�ه �ضرك�ت الطريان لزي�دة اال�ضتثم�ر يف عرو�س الدرجة االقت�ض�دية 

املمت�زة اخل��ضة به� ا�ضتج�بًة الرتف�ع طلب الرك�ب.
ومن املتوقع اأن ي�ضهد قط�ع الطريان خالل ع�م 2023 ارتف�ع� كبريا يف اأعداد 
امل�ض�فرين يتج�وز االأربعة ملي�ر م�ض�فر مم� �ضجع على اإطالق خطوط طريان 
جديدة مثل �ضركة الطريان ري� يف اململكة العربية ال�ضعودية و�ضركة ف�ليوجت 
النيجريية و�ض�هم يف حتفيز �ضرك�ت الطريان احل�لية على ت�ضيري الرحالت اإىل 

وجه�ت جديدة و�ضراء الط�ئرات.
مثل  ال��دول  ت�ضتثمر  حيث  االأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  ملحوظ�ً  من��واً  القط�ع  وي�ضهد 
تنويع  بهدف  اجلوية  قط�ع�ته�  يف  االإم����رات  ودول��ة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

اقت�ض�داته� فتت�ضمن روؤية ال�ضعودية 2030 على �ضبيل املث�ل تقدمي ا�ضتثم�ر 
بقيمة 100 ملي�ر دوالر يف قط�ع الطريان.

وت�ضهم زي�دة اال�ضتثم�رات ب��ضتداد املن�ف�ضة على م�ضتوى القط�ع واملتمثلة ب�ضعي 
�ضبيل  وعلى  عليهم.  واملح�فظة  الرك�ب  جلذب  طرق  الإيج�د  الطريان  �ضرك�ت 
اأ�ضطوله�  اإىل   A350 اإيرب��س  االإم���رات الإدخ���ل ط�ئرة  املث�ل ت�ضتعد طريان 
اجلوي كم� اأطلقت موؤخرا ا�ضتثم�را بقيمة 2 ملي�ر دوالر لتعزيز جتربة العمالء 
اإير  اأي�ض� �ضركة ويز  املمت�زة يف حني تعمل  الدرجة االقت�ض�دية  وزي���دة مق�عد 

اأبوظبي على تو�ضيع �ضبكة رحالته� الع�ملية.
ويتيح املعر�ض�ن لل�ضرك�ت لق�ء اأبرز خراء القط�ع من املوردين يف قط�ع خدم�ت 
ال�ضي�نة واالإ�ضالح والعمرة اإىل ج�نب �ضرك�ت ت�ضنيع املعدات االأ�ضلية وموردي 
ق��ط��ع ال��ط���ئ��رات وم��ك��ون���ت��ه��� و���ض��رك���ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة وت���أج��ري الط�ئرات 

واملتخ�ض�ضني يف الت�ضميم الداخلي.
كم� ت�ضلط الفع�لية ال�ضوء على جت�رب الرك�ب يف �ضوء تركيز �ضرك�ت الطريان 
تقدمي  فتت�ضمن  عليهم  واملح�فظة  العمالء  ا�ضتقط�ب  على  الع�م  هذا  املتزايد 

اجله�ت الع�ر�ضة الأحدث منتج�ته� املبتكرة بهدف اإله�م �ضرك�ت الطريان.

دبي تنظم معر�شي ال�شرق الأو�شط ل�شيانة واإ�شالح وجتديد الطائرات والت�شميم الداخلي للطائرات مار�س املقبل

الوطنية للحماية من احلرائق NFPA تعقد اجتماعها الأول مبخترب الإمارات لل�شالمة
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العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/مطبقية 

للحلوي�ت والتمور
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�ضة رقم:3838882 

الغ�ء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ض�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض������دة/ب�ضت  ب�ن  االقت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ت�رجيت للو�ض�طة التج�رية
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�ضة رقم:3654194 

الغ�ء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ض�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/او�ضرتج 

للقهوة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�ضة رقم:3948789 

الغ�ء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ض�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض������دة/2  ب�ن  االقت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليفن للتج�رة
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�ضة رقم:4325173 

الغ�ء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ض�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
: موؤ�ض�ضة بن علي  ال�ض�دة   / ب�أن  االإقت�ض�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�ضي�نة الع�مة
CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم:1037288 

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 
ا�ض�فة علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 
حذف حممد علي ابراهيم عبداهلل املرزوقي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ض�دية  التنمية 
االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : فري رايد للدراج�ت 

الهوائيه
CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم:4350653 

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 
ا�ض�فة ف�طمة مب�ضر ب�ضور حربي %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 
حذف ابراهيم علي حممد علي املزروعي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ض�دية  التنمية 
االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : ك�فتريي� كرنف�ل

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم:1703122 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 

ا�ض�فة جنمه حمد حممد را�ضد املن�ضوري %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 

حذف حممد بي�ت حمد ب�ل�ضم املن�ضوري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ض�دية  التنمية 
االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : كراج لوي�ل لت�ضليح 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: ال�ضي�رات رخ�ضة رقم:4200656 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 

ا�ض�فة �ضعيد عبيد حمدان �ضويدان الع�مري %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع 

حذف ابراهيم علي غلوم مو�ضى العبيديل
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ض�دية  التنمية 
االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : اركى فور انتنيور دزين

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 3018452 
تعديل مدير / اإ�ض�فة حممد على طه درغ�م

 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة حممد على طه درغ�م %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف ا�ضم�ء ا�ضعد زكري� مو�ضى

تعديل وكيل خدم�ت / حذف ج�بر ح�ضني م�ضعود جويعد االحب�بى
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 10000

تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ اركى فور انتنيور دزين
ARCHY FOR INTERIOR DESIGN

اإىل/ اركي للت�ضميم الداخلي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ARCHY FOR INTERIOR DESIGN SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
التعهدات  و  للخدم�ت  �ضتوجت�رت   : ال�ض�دة   / ب�أن  االإقت�ض�دية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: الري��ضية ذ.م.م رخ�ضة رقم: 1167206 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة حممد عبدالرحيم �ضليم�ن احمد %100

تعديل مدير / اإ�ض�فة حممد عبدالرحيم �ضليم�ن احمد
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف �ضليم�ن خمي�س �ضليم�ن �ض�مل الذهلى

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد عبدالرحيم �ضليم�ن احمد
تعديل �ضكل ق�نوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ �ضتوجت�رت للخدم�ت و التعهدات الري��ضية ذ.م.م
STUTTGART SPORTS UNDERTAKING & SERVICES L.L.C

اإىل / �ضتوجت�رت للخدم�ت والتعهدات الري��ضيه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
STUTTGART SPORTS UNDERTAKING AND SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : ك�فتريي� كرك ارت�ل

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 2663867 
تعديل مدير / اإ�ض�فة عبدالكبري �ض�ى ف�البيل

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة عبدالكبري �ض�ى ف�البيل %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف زايد ب�ضري حممد على

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 10000
تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ ك�فتريي� كرك ارت�ل
KARK ARTAL CAFETERIA

اإىل/ ك�فتريي� روي�ل رب��س - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ROYAL AL RABBASH CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : �ضبريو ك�فيه

 رخ�ضة رقم: CN 3893535 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ �ضبريو ك�فيه

SPARROW CAFE

اإىل/ ك�فيه و�ض�لون �ضبريو
  SPARROW CAFE AND BARBERSHOP

تعديل ن�ض�ط / اإ�ض�فة ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحلالقة للرج�ل  9602101
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ض�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : جمموعة بروجر�س

 رخ�ضة رقم: CN 1194342 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ جمموعة بروجر�س

PROGRESS GROUP

اإىل/ بن عتيبه الق�ب�ضة

  BIN OTAIBA HOLDINGS 

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

االقت�ض�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة 

غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة :ترنكي الين لال�ضت�ض�رات الفنية - �ضركة ال�ضخ�س 

الواحد ذ م م رخ�ضة رقم: CN 4560860 قد تقدموا اإلين� بطلب:
 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة ابهين�ند ج�ي�كوم�رى راج��ضيكه�ران ن�ير  %33

تعديل مدير / اإ�ض�فة ب�رامب�ت جيجو جو�س ب�رامب�ت ديف��ضى جو�س
 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة ب�رامب�ت جيجو جو�س ب�رامب�ت ديف��ضى جو�س  %33

 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة ري��س �ضريوكونوم�ل عبدالعزيز كوالي�ك�راث %34
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف ابهين�ند ج�ي�كوم�رى راج��ضيكه�ران ن�ير

تعديل راأ�س امل�ل / من 100000 اإىل 150000
تعديل �ضكل ق�نوين / من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ ترنكي الين لال�ضت�ض�رات الفنية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

TURNKEY LINE TECHNICAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / ترنكي الين لال�ضت�ض�رات الفنية ذ.م.م

TURNKEY LINE TECHNICAL CONSULTANCY L.L.C.
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التج�ري:حمل بريفكت م�ني� للهداي� ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:و�ضط املدينة الكويت�ت 139 - �ض�رع عثم�ن بن عف�ن - مبنى 

العنود احمد بن ح�مد بطي
CN 3841864 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ض�دي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�ضركة  وت�ضفية  حل   -  1

لل�ضركة  ق�نوين  كم�ضفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�ض�ده/املن�رة  تعيني   -  2
بت�ريخ:2023/10/11   وذلك بن�ء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية 
ت�ريخ   2250027809 ب�لرقم  العدل  ك�تب  لدى  املوثق  الع�دية  غري 

التعديل:2023/01/23
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : جود فيل العم�ل االأملنيوم ذ.م.م

رخ�ضة رقم: CN 1466294 قد تقدموا اإلين� بطلب:
تعديل مدير / اإ�ض�فة نو�ض�د �ض�وديبريى مويدو

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة احمد عبداهلل مب�رك عبداهلل اخلمريى %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف احمد عو�س عمر ال�ضيخ على العفيفى

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداللطيف ك�لورافى بوزه�ك�را
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

تعديل �ضكل ق�نوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ جود فيل العم�ل االأملنيوم ذ.م.م

GOOD FEEL ALUMINIUM WORKS L.L.C
اإىل/ �ضم�رت الين للقرط��ضية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

SMART LINE STATIONERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي منطقة املفرق ال�ضن�عية مدينة املفرق ال�ضن�عية - حمل 168109 
G13 قرية الراحة العق�رية ذ م م و اخرين اإىل اأبوظبي مدينة حممد بن زايد حممد بن زايد 

�ضرق 9 202300157720 202300157720 �ض�رة م�ضلم احمد
 تعديل ن�ض�ط / اإ�ض�فة بيع ادوات القرط��ضية - ب�لتجزئة  4761003

 تعديل ن�ض�ط / اإ�ض�فة بيع الهداي� - ب�لتجزئة  4773402
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : �ض�لون الريق

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 1029193 
تعديل مدير / اإ�ض�فة ده�ن� كوم�ر �ضيل بروف�ت كوم�ر �ضيل

تعديل وكيل خدم�ت / حذف ابراهيم مب�رك خلف�ن قذالن املزروعى
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 50000

تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ �ض�لون الريق

THE BRILLIANT SALON

اإىل/ �ض�لون الريق - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL BAREEK SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : ور�ضة حممد علي ال�ض�عدى للحدادة 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: واجلب�س  رخ�ضة رقم: 2295350 

تعديل مدير / اإ�ض�فة حممد �ضيف العلم ابوالك��ضيم

تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 10000

تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ ور�ضة حممد علي ال�ض�عدى للحدادة واجلب�س

MOHAMMED ALI ALSAEDI STEEL AND GYPSUM WORKSHOP

اإىل/ ور�ضة �ضبي�ضل كينج للحدادة واجلب�س - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

SPECIAL KING STEEL AND GYPSUM WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 

خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : �ضركه ر�ض��س للعق�رات ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 1163921 
تعديل مدير / اإ�ض�فة ح�ض�ن �ض�لح البحرى

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / ح�ض�ن �ض�لح البحرى من �ضريك اإىل م�لك
 تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء / ح�ض�ن �ض�لح البحرى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف عي�ضى ابراهيم حممد ابراهيم الرئي�ضى
تعديل راأ�س امل�ل / من 150000 اإىل 50000

تعديل �ضكل ق�نوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ �ضركه ر�ض��س للعق�رات ذ.م.م

RESAS REAL ESTATE COMPANY L.L.C
اإىل/ ر�ض��س للعق�رات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

RESAS REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : مدائن لالإ�ضتثم�ر ذ.م.م

 رخ�ضة رقم: CN 1184375 قد تقدموا اإلين� بطلب:

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ مدائن لالإ�ضتثم�ر ذ.م.م

MIDEIN INVESTMENT L.L.C

اإىل/ اإك�ض�كتف لالإ�ضتثم�ر ذ.م.م

   EXECUTIVE INVESTMENT L.L.C. 

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

االقت�ض�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة 

غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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حني  الن�فذة  من  امل��ضي  اجلمعة  االأ�ضل  لبن�ين  اأعم�ل  رجل  قفز   
طرقت ال�ضرطة ب�ب منزله يف مدينة ريو دي ج�نريو، على خلفية 
اته�مه بتمويل اأن�ض�ر للرئي�س الرازيلي ال�ض�بق ج�يري بول�ضون�رو، 

اإثر اقتح�مهم للق�ضر الرئ��ضي يف 8 ين�ير اجل�ري.
مع  ب�ت�ض�ل  ال��رازي��ل  يف  اللبن�نية  اجل���ل��ي��ة  ب��ضم  متحدث  وق����ل 
رائف  لبن�ين  اأ�ضل  من  الرازيلي  اإن  عربية”  نيوز  “�ضك�ي  موقع 
جران فيليو، هرب من ال�ضرطة وال يزال متوار عن االأنظ�ر . وق�ل 
ال�ضحفي املتخ�ض�س يف �ضوؤون اأمريك� الالتينية واملقيم يف الرازيل 
املمولة  ال�ضرك�ت  من  جمموعة  تالحق  “ال�ضرطة  اإن  فرح�ت  علي 
بع�س  هن�ك  واأن  ين�ير  مطلع  اندلعت  التي  ال�ضغب  الحتج�ج�ت 
املتواري  فيليو  ب�لتمويل، وجران  �ض�ركت  التي  ال�ضغرية  ال�ضرك�ت 
ات�ض�ل مع موقع  واأ�ض�ف فرح�ت يف  اإحداه�«.  االأنظ�ر �ض�حب  عن 
واملداهم�ت  ج�رية  زال��ت  ال  “التحقيق�ت  اأن  عربية”  نيوز  “�ضك�ي 
من  ال��ع��دي��د  وب��ي��ن��ه��م  االح��ت��ج���ج���ت  مم���ويل  ع��ن  للبحث  م�ضتمرة 
“م�ضدراً يف  اأن  ف��رح���ت  اأ���ض��ول ع��رب��ي��ة«. وك�ضف  ال��رازي��ل��ي��ني م��ن 
اأن هن�ك بع�س  اإع��الم حملية  لو�ض�ئل  اأكد  الرازيلي  العم�ل  حزب 
�ضتظهر  املقبلة  القليلة  االأي�����م  واأن  عربية  اأ���ض��ول  م��ن  امل��ت��ورط��ني 
م�ضرياً  الرازيل،  العربية يف  اجل�لية  اأو�ض�ع  و�ضرح فرح�ت  ذل��ك«. 
اإىل اأن املتورطني هم مغرتبون منذ اأكر من 20 ع�م�ً ومعظمهم 
جمموعة  هن�ك  واأن  كم�  لبن�ن،  يعرفون  وال  الرازيل  مواليد  من 
اأخرى قيد املالحقة من ج�لي�ت عربية اأخرى. ولفت اإىل اأن “بع�س 
لي�س  اإمن���  فقط  ب�العت�ض�م�ت  �ض�ركوا  لبن�نية  اأ�ضول  من  ال�ضب�ب 
اجل�لي�ت  “اأبن�ء  اأن  واأ���ض���ف  ال��ت��خ��ري��ب«.  وب���أع��م���ل  ب���ل��ت��ظ���ه��رات 
العربية اجلدد مبعظمهم من موؤيدي الرئي�س ال�ض�بق بول�ضون�رو«.

اأن  االث��ن��ني،  م�ض�ء  م��ن  م��ت���أخ��رة  �ض�عة  يف  الرو�ضية  ال��دف���ع  وزارة  ذك���رت 
�ضوري�  �ضم�يل  الع�ضكرية  اجلوية  اجل��راح  ق�عدة  رممت�  ودم�ضق  مو�ضكو 

ال�ضتخدامه� ب�ضكل م�ضرتك.
وق�لت الوزارة على تطبيق الرتا�ضل “تلغرام”: “رمم الع�ضكريون الرو�س 

وال�ضوريون مط�ر اجلراح املدمر«.
واأ�ض�فت: “الق�عدة اجلوية امل�ضرتكة للقوات اجلوية الرو�ضية وال�ضورية 

يف مط�ر اجلراح جتعل من املمكن تغطية حدود الدولة«.
تنظيم  م�ضلحي  من  حلب  �ضرقي  الواقعة  ال�ضغرية  الق�عدة  وا�ضتعيدت 

.2017 “داع�س” ع�م 
ورو�ضي� قوة ع�ضكرية مهيمنة يف �ضوري� منذ �ضنه� �ضرب�ت جوية وعملي�ت 
الوالي�ت  �ضحبت  اأن  بعد  وج��وده���  اأك���دت  كم�   ،2015 ع���م  ه��ن���ك  ب��ري��ة 

املتحدة قواته� يف ع�م 2019.

من  لن�ضخة  متطرف  مييني  ن��ضط  حرق  اأن  املتحدة  الوالي�ت  راأت 
امل�ضحف يف ال�ضويد رمب� يكون ا�ضتهداف� لوحدة ال�ضف داخل حلف 
�ضتوكهومل  جهود  دعم  جم��ددا  اأنقرة  ا�ضتبع�د  مع  االأطل�ضي،  �ضم�ل 

لالن�ضم�م اإىل احللف.
وق����م امل��ت��ط��رف ال�����ض��وي��دي ال��دمن���رك��ي را���ض��م��و���س ب����ل���ودان ال�ضبت 
بتظ�هرة اأم�م ال�ضف�رة الرتكية يف �ضتوكهومل حيث اأقدم على حرق 

ن�ضخة من امل�ضحف، م� اأث�ر غ�ضب تركي�.
وق�ل نيد براي�س املتحدث ب��ضم اخل�رجية االأمريكية لل�ضحفيني اإن 

“حرق كتب تعد مقد�ضة للكثريين هو عمل مهني للغ�ية«.
“مثري  ب���أن��ه  اأي�����ض���  احل�����دث  وا���ض��ف���  بغي�س”،  اأم���ر  “اإنه  واأ����ض����ف 
اأن حرق امل�ضحف ك�ن عمل  و”كريه«. واعتر براي�س  لال�ضمئزاز” 
تب�عد  اإىل  عمدا  �ضعى  و”رمب�  اال�ضتفزاز”،  اىل  “يهدف  �ضخ�س 
حليفني مقربني تركي� وال�ضويد«. واأ�ض�ر براي�س اىل اأنه “رمب� �ضعى 
ال�ضويد  ان�ضم�م  ب�ض�أن  اجل���ري��ة  املن�ق�ض�ت  على  الت�أثري  اإىل  عمدا 

وفنلندا اإىل حلف �ضم�ل االأطل�ضي«.
ودافع براي�س عن موقف ال�ضويد ق�ئال اإنه� تدعم “حرية التجمع”، 

واأن الفعل “قد يكون ق�نوني� وم�ضين� يف اآن«.
حي�ل  غ�ضبه  ع��ن  اأردوغ������ن  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  واأع����رب 
احل���دث، مب� يف ذلك ترخي�س ال�ضويد للتجمع الذي جرى خالله 

اإحراق امل�ضحف.

عو��صم

بر�زيليا

مو�صكو

و��صنطن

ب�شبب اأوكرانيا.. نق�س كبري 
يف خمزون ال�شالح الأمريكي

•• و��صنطن-وكاالت

ك�ضفت درا�ضة ع�ضكرية عن نق�س كبري يف خمزون ال�ضالح االأمريكي ب�ضبب 
احلرب الدائرة يف اأوكراني�.

اأوكراني�  ف���إن  جورن�ل”  �ضرتيت  “وول  ن�ضرته�  التي  ال��درا���ض��ة  وبح�ضب 
ا�ضتهلكت خمزون 7 �ضنوات من اإنت�ج اأمريك� ل�ضواريخ “ج�فلني«.

ووفق� للدرا�ضة، ف�إن اأمريك� �ضتع�ين من م�ضكالت يف الذخرية اإذا واجهت 
االأمريكي احل�يل  ال�ضالح  اأن خمزون  اإىل  قريب�ً، م�ضرية  ال�ضني ع�ضكري�ً 

غري ك�ف يف وقت احلرب.
مت ا�ضتهالك خمزون 7 �ضنوات من اإنت�ج اأمريك� ل�ضواريخ ج�فلني بتقدمي 

8500 وحدة منه� اإىل اأوكراني�.
للط�ئرات  امل�ض�دة  “�ضتينغر”  منظومة   1600 اأوكراني�  �ضلمت  اأمريك� 

والتي ت�ض�وي الكمية التي مت ت�ضديره� للخ�رج خالل 20 ع�م�ً.
امل�ض�دة  وال���رادارات  “ه�وتزر”   هن�ك تراجع كبري يف خمزون�ت مدفعية 
للمدفعية. تقل�ضت اإمدادات اجلي�س االأمريكي ب�أكر من مليون طلقة من 
ال�ض�حلي  الدف�ع  155 ملم.  انخف�ضت املخزون�ت من نظ�م  ذخرية عي�ر 

“ه�ربون«.
ويف ظل هذه اخل�ض�ئر �ضتع�ين الوالي�ت املتحدة من جملة تداعي�ت �ضعبة، 
يكمن اأبرزه� يف نق�س الذخرية بح�ل ح�ضول مواجهة قريبة مع ال�ضني، 
ب�الإ�ض�فة اإىل ت�أخر ا�ضتالم الذخرية ب�ضبب ا�ضطراب�ت �ضال�ضل االإمدادات. 
كم� اأن اإنت�ج كل منظومة ج�فلني يتطلب اأكر من 250 رق�قة اإلكرتونية 

وتوفره� يواجه �ضعوبة يف هذه الظروف.
الوالي�ت  اأر�ضلت  االآن،  ع�م من  قبل حوايل  االأوكرانية،  بدء احلرب  ومنذ 

املتحدة اأطن�ن من امل�ض�عدات الع�ضكرية اإىل كييف.
اأن  الع�ضكري، موؤكدة  الدعم  ب�ملزيد من  الغربية  الدول  اأوكراني�  وتط�لب 

ذلك �ضيكون ع�ماًل ح��ضم�ً يف احلرب مع رو�ضي�.
امل�ض�عدات  م��ن  ع��ن حزمة ج��دي��دة  امل��ت��ح��دة،  ال��والي���ت  اأعلنت  اأي����م،  وقبل 
مئ�ت  خ�ضو�ض�  ت�ضمل  دوالر،  ملي�ر   2.5 بقيمة  الأوك��ران��ي���  الع�ضكرية 
املركب�ت املدرعة من اأنواع خمتلفة، لكنه� ال ت�ضم دب�ب�ت ثقيلة من طراز 

“اأبرامز«.
وبهذه ال�ضريحة اجلديدة، يرتفع اإجم�يل امل�ض�عدات الع�ضكرية االأمريكية 
الرو�ضي يف  الع�ضكري  الهجوم  26.7 ملي�ر دوالر منذ بدء  اإىل  الأوكراني� 

24 فراير.

اإ�سرائيل على �سفيح �ساخن

الق�شاء يدر�س عزل نتانياهو والئتالف يحّذر من النقالب

�شربيا حتت ال�شغط للتو�شل اإىل اتفاق مع كو�شوفو 

اإدانة عنا�شر يف ميلي�شيا »اأوث كيربز« بالتمرد
•• و��صنطن-�أ ف ب

اأدين اأربعة عن��ضر من ميلي�ضي� “اأوث كيرز” )حّرا�س الَق�َضم( اليمينية 
يف  االأمريكي  الكونغر�س  مقر  على  الهجوم  يف  لدورهم  ب�لتمرد  املتطّرفة 

وا�ضنطن، يف خت�م ث�ين حم�كمة جتري بهذه التهمة الن�درة جدا.
دون�لد  ال�ض�بق  اجلمهوري  الرئي�س  اأن�ض�ر  م��ن   950 م��ن  اأك��ر  واأوق���ف 
ال��ث���ين/ ك���ن��ون   6 يف  وا�ضنطن  يف  الك�بيتول  على  ال��ه��ج��وم  منذ  ت��رام��ب 

مقر  يف  الفو�ضى  ل��زرع��ه��م  ر�ضمي�  التهم  اإل��ي��ه��م  ووج��ه��ت   2021 ين�ير 
الدميوقراطية االأمريكية.

واّتهم 14 ن��ضط� فقط من بينهم ينتمون اإىل جمموعتني �ضغريتني من 
اليمني املتطرف، هم ت�ضعة عن��ضر من “اأوث كيرز” وخم�ضة من “براود 
ب�ل�ضجن  تع�َقب  تهمة  وه��ي  ب�”التمرد”،  ال��ف��خ��ورون(،  )ال�ضب�ب  بويز” 
الت�ضدي  ب��ه��دف  ال��ق��وة  م��ن خطط ال���ض��ت��خ��دام  به�  وي���دان  ع���م���  ع�ضرين 

للحكومة.

اإيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والربيطانية 
اإدراك  عن  عجزهم�  على  ي��دل  الريط�ين  والنظ�م  االأوروب���ي  االحت���د 

�ضحيح لواقع اإيران وارتب�كهم� جت�ه قوة اجلمهورية االإيرانية«.
و�ضدد يف بي�ن على اأن طهران “حتتفظ بحقه� يف الرد املتب�دل على مثل 
اجلديدة  العقوب�ت  ق�ئمة  عن  قريب�  و�ضتعلن  الف��ضلة  ال�ضي��ض�ت  هذه 
االأوروبي  االحت���د  االإره����ب يف  وم��رّوج��ي  االن�ض�ن  على منتهكي حقوق 

وبريط�ني�«.
واأدرج التكتل الق�ري الثالث�ء اأ�ضم�ء 37 �ضخ�ضية وكي�ن� اإيرانيني، مب� 
ي�ضمل ق�دة من احلر�س الثوري ووحدات ع�ضكرية ت�بعة له، على ق�ئمته 

للعقوب�ت على خلفية ارتك�ب انته�ك�ت حلقوق االن�ض�ن.
وكي�نني،  اأ�ضخ��س  خم�ضة  على  عقوب�ت  بريط�ني�  فر�ضت  جهته�،  من 
الذين  االإيرانيني  والكي�ن�ت  االأ�ضخ��س  ع��دد   50 اىل  بذلك  لريتفع 

اأدرجتهم على ق�ئمته� ال�ضوداء، مب� ي�ضمل جتميد اأ�ضول ومنع �ضفر.

دليل “عجز واإحب�ط«
اأعلنت وا�ضنطن بدوره� فر�س  وب�لتزامن مع خطوة لندن وبروك�ضل، 
اإيرانيني  واح��د  اأف��راد وكي�ن   10 �ضملت  العقوب�ت،  حزمة جديدة من 
اأف�دت  م�  وفق  ال�ضلمية”،  “ال�ض�لعني يف قمع االحتج�ج�ت  ت�ضتهدف 

اخل�رجية االأمريكية.
من  وع���ددا  را���ض��دي  ن��ضر  اال�ضتخب�رات  وزي��ر  ن�ئب  الق�ئمة  و�ضملت 

الق�دة الع�ضكريني يف احلر�س الثوري.
ومل تتطرق اخل�رجية االإيرانية يف بي�نه� اىل االإجراءات االأمريكية.

وراأى كنع�ين اأن “فر�س العقوب�ت على نواب جمل�س ال�ضورى االإ�ضالمي 
وال��ث��ق���ف��ي��ني يف اجلمهورية  وال��ع�����ض��ك��ري��ني  ال��ق�����ض���ئ��ي��ني  وامل�����ض��وؤول��ني 
عجزهم  على  ي��دل  وبريط�ني�،  اأوروب����  قبل  من  االإي��ران��ي��ة  االإ�ضالمية 

واإحب�طهم وغ�ضبهم من الهزمية املخزية االأخرية يف زعزعة اأمن اإيران 
رغم كل املح�والت والتك�ليف الب�هظة«.

ال�ضعب  ب�����إرادة  مت�����ّس  ال  العقوب�ت  اأن  ج��ي��دا  ي��ع��رف��ون  “اإنهم  واأ���ض���ف 
االإيراين يف الت�ضدي للتدخالت واملوؤامرات االأجنبية«.

واأتت اخلطوة االأوروبية والريط�نية االأخرية يف ظل توتر متن�ٍم بني 
ال�ضلط�ت  تع�مل  اأبرزه�  واالأوروبيني على خلفية ق�ض�ي� عدة،  طهران 
مع االحتج�ج�ت، واته�م الغرب لطهران بتوفري دعم ع�ضكري لرو�ضي� 

يف حربه� �ضد اأوكراني�.
وقتل املئ�ت، بينهم ع�ضرات من عن��ضر قوات االأمن، خالل االحتج�ج�ت 
التي تخلله� رفع �ضع�رات من�ه�ضة لل�ضلط�ت. واأعلن الق�ض�ء االإيراين 
اإ�ضدار 18 حكم� ب�الإعدام على خلفية اعتداءات مرتبطة ب�الحتج�ج�ت، 

مت تنفيذ اأربعة منه�.

•• طهر�ن-�أ ف ب

تعهدت اإيران الثالث�ء ب�لرد على حزمة جديدة من العقوب�ت فر�ضه� 
التي  االح��ت��ج���ج���ت  خلفية  على  وبريط�ني�  االأوروب����ي  االحت����د  عليه� 
ت�ضهده� اجلمهورية االإ�ضالمية منذ وف�ة مه�ض� اأميني، يف خطوة ت�أتي 

و�ضط توتر مت�ض�عد بني طهران واالأوروبيني.
بحق  العقوب�ت  من  جديدة  حزمة  الثالث�ء  ولندن  بروك�ضل  وفر�ضت 
“انته�ك�ت  خلفية  على  االإ�ضالمية،  اجلمهورية  يف  وكي�ن�ت  م�ضوؤولني 
حلقوق االإن�ض�ن” يف اإط�ر “قمع” االحتج�ج�ت التي اندلعت منذ 16 
اإثر توقيفه� من قبل �ضرطة االأخالق  اأميني  اأيلول/�ضبتمر بعد وف�ة 

يف طهران لعدم التزامه� قواعد اللب��س.
وق�ل املتحدث ب��ضم وزارة اخل�رجية االإيرانية ن��ضر كنع�ين اإن “اإجراء 

•• �لقد�س-وكاالت

اأكدت ت�ضريب�ت اإعالمية، اأن الن�ئبة 
عدد  مع  بحثت  اإ�ضرائيل  يف  الع�مة 
م��ن امل�����ض��وؤول��ني وال��ق�����ض���ة يف وزارة 
العدل، اإمك�نية عزل رئي�س الوزراء 
ب��ن��ي���م��ني ن��ت���ن��ي���ه��و، م�����ض��ت��ن��دة اإىل 

االته�م�ت اجلن�ئية املوجهة اإليه.
واأث�رت الت�ضريب�ت قلق�ً يف االأو�ض�ط 
الق�ض�ئية االإ�ضرائيلية واأم�س االأول 
“ه�آرت�س”،  �ضحيفة  ق�لت  االثنني 
به�راف  غ����يل  ال��ع���م��ة  ال��ن���ئ��ب��ة  اإن 
اإعالن ين�س على  مي�را، �ضتنظر يف 
اأن نت�ني�هو غري الئق ملن�ضب رئي�س 
م�ض�لح  تن�ق�س  ب�ضبب  احل��ك��وم��ة، 
واأحك�م  يتبعه�،  التي  ال�ضي��ضة  بني 

الق�ض�ء.
امل�ضت�ض�رة  اأن،  ال�ضحيفة،  واأك����دت 
مع  تلتقي  قد  مي�را،  به�راف  غ�يل 
العدل  وزارة  يف  امل�����ض��وؤول��ني  ك��ب���ر 
املقبلة ملن�ق�ضة ق�ضية  االأي���م  خالل 
عزل نت�ني�هو، واإمك�نية اإ�ضدار اأمر 

هذه  اأن  ال���وزارة،  م�ضوؤولو  واأو���ض��ح  العمل.  بتوقيفه 
جمرد من�ق�ض�ت ولي�ضت اإجراءات ر�ضمية.

واالأ����ض���ب���وع امل��������ض���ي، ذّك�����رت ب����ه���راف م���ي����را رئي�س 
احلكومة االإ�ضرائيلية بني�مني نت�ني�هو، ب�أنه ال يزال 

•• بلغر�د-�أ ف ب

األك�ضندر  ال�ضربي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
اإن�����ذارا  تلق�������ى  اأن���ه  فوت�ض������يت�س 
ن�فذه  غ��رب��ي��ة  دول  م���ن  ن��ه���ئ��ي������������������ 

مواجه�����ة  اأو  كو�ض�������وفو  م�����ع  الع��������الق����ت  لتطبيع 
كبريا”  “�ضررا  تلحق  اأن  �ض����������أنه�  م��ن  اإج�����راءات 

ببالده.
اجتم�ع  خ��الل  اق��رتاح���  ت�ضّلم  اإن��ه  فوت�ضيت�س  وق���ل 
االأوروبي  ع��ن االحت����د  م��ع ممثلني  امل��ضي  االأ���ض��ب��وع 
يرمي  واإيط�لي�  واأمل�ني�  وفرن�ض�  املتحدة  وال��والي���ت 
مع  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  م��ن��ذ  امل�ضتمر  للتوتر  ح��د  ل��و���ض��ع 

كو�ضوفو.
واأ�ض�ف اأنهم ق�لوا له “يجب اأن تقبل هذه اخلطة، 
االأوروب�����ي،  االإن���دم����ج  عملية  اإي���ق����ف  ���ض��ت��واج��ه  واإال 
االقت�ض�دية  وال����ت����داب����ري  اال����ض���ت���ث���م����رات  و����ض���ح���ب 
وال�ضي��ضية ال�ض�ملة ووقفه�، م� �ضيلحق �ضررا كبريا 

بجمهورية �ضربي�«.
اأ�ض�ر  تلفزيوين  �ضح�يف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ح��دي��ث  ويف 
عليه  �ضيتعني  ال�ضربي  ال��رمل���ن  اأن  اىل  فوت�ضيت�س 
م��ن���ق�����ض��ة االق�������رتاح، م��ل��م��ح��� اإىل اح���ت���م����ل اإج�����راء 

ا�ضتفت�ء.
ومل يف�ضح الرئي�س ال�ضربي عم� ت�ضمنه االقرتاح، 
اأنه بدون االحت���د االأوروب��ي �ضت�ضبح  لكنه �ضدد على 

�ضربي� “معزولة«.

وظيفته كرئي�س حكومة وتعيني ق�ئم ب�أعم�ل رئي�س 
احلكوم������ة مك�نه خالل حم�كمته، ب�عتب�ر اأن بق�ءه 
�ضالحي�ت  لتقييد  ُي�����ض��ت��غ��ل  اأن  مي��ك��ن  امل��ن�����ض��ب  يف 

املحكمة.
ولكن، وبعد اأن تعهد نت�ني�هو ب�أال يتدخل يف ق�ض�ي� 

ملزم�ً برتتيب ت�ض�رب امل�ض�لح الذي وقع عليه قبل 
3 �ضنوات.

احلكم”  “طه�رة  منظمة  وج��ه��ت  ���ض��ن��وات،   3 وق��ب��ل 
نت�ني�هو  اإق���ل��ة  اإىل  ف��ي��ه  ت��دع��و  املحكمة  اإىل  ط��ل��ب���ً 
جتميد  االأق��ل  على  اأو  احلكومة،  رئي�س  من�ضب  من 

ال��ت��ق��دم يف ه��ذا االق����رتاح �ضيحقق  اأن  و���ض��ددن��� على 
فوائد كبرية للج�نبني«.

االأوروبي  االحت���د  اإىل  لالن�ضم�م  مر�ضحة  و�ضربي� 

وق�������ل رئي�س ال�ض��ي��ضة اخل�رجية يف االحت�د االأوروبي 
جوزيب بوري������ل االإثنني اإن االجتم�ع�ت يف كو�ضوفو 
و�ضربي� ركزت على “بحث اقرتاح تطبيع العالق�ت. 

اإج����راءات  ال��ق�����ض���ء، وال ي��ْق��دم على 
على  املحكمة  وافقت  مت�س اجله�ز، 

بق�ئه مبن�ضبه. 
واالآن ف�إن نت�ني�هو ال يتدخل فقط 
م�ضروع�ً  يقود  اإن��ه  ب��ل  الق�ض�ء،  يف 
وتقلي�س  ال��ق�����ض���ء  ج��ه���ز  ل�����ض��رب 
�ضالحي�ت املحكمة ب�ضكل جوهري، 
وا�ضعة،  جم�هريية  مع�ر�ضة  و�ضط 
�ضخمة  م�����ظ������ه�����رات  يف  ت���ت���م���ث���ل 
وا�ضتطالع�ت ت�ضري اإىل اأن 63% 
امل�ضروع،  من اجلمهور يع�ر�س هذا 
اأحزاب  ن�خبي  م��ن  الكثري  وبينهم 

اليمني.
االئتالف  يف  نت�ني�هو  حلف�ء  واأك��د 
الوزراء  رئي�س  ع��زل  اأن  احل��ك��وم��ي، 

تعد مبث�بة اإعالن لالنقالب. 
وق�ل حلف�ء نت�ني�هو، اإن “حم�ولة اإعالن عجز زعيم 
ق�نونية  غري  حم�ولة  بو�ضوح  ي�ضكل  ملن�ضبه  �ض�غل 

لعزل حكومة منتخبة وق�نونية«. 

لكن  عق�������د،  م��ن  اأكث�������ر  من�������ذ 
كو�ضوفو  م���ع  ال���ع���الق��������ت  ت��ط��ب��ي��ع 
ل��ل��م�����ض��ي قدم�  ����ض���رط رئ��ي�����ض��������������������ي 

مبلفه�.
تظل  اأن  “يجب  فوت�ضيت�س  واأك����د 
�ضربي� على م�ض�ره� لالن�ضم�م اىل االحت�د االأوروبي 
كن�  اإذا  و�ضي��ضي�.  اقت�ض�دي�  �ضن�ضيع  ذلك  بون  الأنن� 
به  اأق��ب��ل  ق��د  �ضيئ�  لي�س  فهذا  وم��ع��زول��ني،  وحيدين 

كرئي�س«.
واأعلنت كو�ضوفو ا�ضتقالله� عن �ضربي� ع�م 2008 

بعد حرب دامية اأواخر الت�ضعين�ت.
ال��رئ��ي�����ض��ي��ت���ن رو�ضي�  ب��ل��غ��راد وح��ل��ي��ف��ت���ه���  ورف�����ض��ت 
ح��������رم  م���  ب�خلط������وة،  االعت�������راف  وال�ضي���������ن 
االأمم  يف  مقع��������د  على  احل�ض����������ول  م��ن  بري�ضتين� 

املتح���������دة.
ال�ضي��ضة  خ��ط  ع��ن  �ضربي�  حتي���������د  م���  وغ�لب��������� 
رف�ضت  عندم�  اآخ��ره���  وك����ن  لروك�ضل،  اخل���رج��ي��ة 
غزو  ب��ع��د  مو�ضكو  ع��ل��ى  عقوب�����������ت  ف��ر���س  ب��ل��غ��راد 
االأخ���رية اأوك��ران��ي���، رغ��م اأن��ه��� اأدان���ت ال��غ��زو يف االأمم 

املتحدة.
واأعرب فوت�ضيت�س عن اعتق�ده اأن ال�ضغط حلل ق�ضية 
كو�ضوفو هو نتيجة “تغرّي الظروف اجليو�ضي��ضية«.

اأج��ن��دت��ه��م اخل������ض��ة وهي  )ال���غ���رب(  “لديهم  وق����ل 
اإنزال الهزمية برو�ضي�، وكل م� يعرت�س طريق هذه 

االأجندة �ضيتم �ضحقه«.

ر�شالة مفتوحة اإىل نتانياهو من »يهودي يف ال�شتات« •• باري�س-وكاالت

الفرن�ضي  البولندي  الك�تب  وج��ه 
رئي�س  اإىل  ر�ض�لة  ه���ل��رت،  م���ري��ك 
بني�مني  االإ����ض���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
نت�ني�هو يحذره فيه� من التي�رات 
تهدد  ال��ت��ي  حكومته  يف  الداخلية 

جوهر الدولة اليهودية.
ن�ضره�  ال��ت��ي  الر�ض�لة  ن�س  ت���ل��ي���ً 
الفرن�ضية  اإيكو”  “يل  يف �ضحيفة 
ب�ري�س  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
رئي�س  ال�ضيد  عزيزي  له�،:  مقراً 
نت�ني�هو،  ب���ن���ي����م���ني  ال������������وزراء 
اأ�ضتطيع اأن اأتخيل ده�ضتك عندم� 
تتلقى هذه الر�ض�لة. منذ م� يزيد 
قلياًل عن 40 ع�م�ً، وجهت ر�ض�لة 
اآنذاك  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  مم�ثلة 
من�حيم بيغن، ذّكرته فيه� ب�ملب�دئ 
ال�ضت�ت،  يهود  نحن  تربطن�،  التي 
فهم  لقد  اإ�ضرائيل.  دول��ة  مبب�دئ 
واأج�بني  م��ق���رب��ت��ي  بيغن  ال�����ض��ي��د 
بعد  لل�ضح�فة  مفتوحة  ر�ض�لة  يف 
اأي�������م ق��ل��ي��ل��ة. ك��م��� ه���و احل������ل مع 

اإىل تي�رين  واأنت ننتمي  اأن�  بيغن، 
يتعلق�ن  ال��ف��ك��ر  يف  م��ت��ع���ر���ض��ني 
امل��ت��ع�����ض��ب��ني وتي�ر  ت��ي���ر  ب�����ض��ع��ب��ن���: 
يكون  اأن  االأول  اأراد  الفري�ضيني. 
الث�ين  و�ض�ء  الدنيوي،  ال��رب  ذراع 

اأن ميثل كلمته و�ضوته.
يجب اأن اأعرتف اأنه اإذا مل ت�ضتطع 
القوة حم�ية ال�ضعب اليهودي من 
املنفى، ف�إن الكت�ب مل يحمهم من 
الربرية اأي�ض�ً. فال يوجد خال�س 
املبداأين مع  اأحد هذين  اإذا حتقق 

ا�ضتبع�د االآخر.
ويف ع�ملن� املليء ب�لعنف، ُيعد العزم 
اأي  لوجود  قوية  �ضم�ن�ت  وال��ق��وة 
دولة، وخ��ضة الإ�ضرائيل التي على 
عك�س ال��دول االأخ��رى ال ت�ضتطيع 
اأن تع�ين اأي هزمية. ولكنه� لي�ضت 

ال�ضم�ن�ت الوحيدة.
اإىل  ي��ه��ودا  يف  ي�فنيه  مدر�ضة  م��ن 
اأك�دميي�ت نيه�ردي� وبومبيديت� يف 

وعلم�ء  وكّت�ب  حكم�ء  وعْر  ب�بل، 
مثل را�ضي يف فرن�ض� اأو �ضبينوزا يف 
ح�ضن�ً  ه��وؤالء  جميع  بنى  هولندا، 
اليهود  متكن  حيث  الق�نون  ح��ول 
اجلم�عي  م�ضريهم  حت��دي��د  م��ن 
ال�ضت�ت.  يف  اأو  اأ�ضالفهم  اأر���س  يف 
ي فرويد هذا احل�ضن ب��ضم  وي�ضمِّ

ْرح اليهودية اخلفي«. “�ضَ
ال�ضرح،  هذا  على  و�ضي�ً  وب�ضفتي 
اأنبي�ء  اآخ��ري��ن، كم� فعل  ب��ني  م��ن 
اأ�ضتمتع  ف���إن��ن��ي  امل��ق��د���س،  ال��ك��ت���ب 
ال�ضي��ضيني  ال��ق���دة  بدعوة  بحرية 
ينحرفون عن  النظ�م، عندم�  اإىل 
املب�دئ االأخالقية التي تهدف اإىل 
املب�دئ  ه��ذه  اح��رتام  اإن  توحيدن�. 
����ض���روري ل��وج��ود اإ���ض��رائ��ي��ل مثله 
مثل اأمن حدوده�. ومع ذلك، ف�إن 
الت�ضريح�ت االأخرية لبع�س وزراء 

حكومتكم تثبت اأنهم جت�هلوه�.
ب��ح��ك���ي��ة �ضوف  ���ض���أن��ه��ي ح��دي��ث��ي 

تروق لك. يف 1968، قمت بزي�رة 
دي��ف��ي��د ب��ن غ���وري���ون يف م��ن��زل��ه يف 
�ضديه بوكري، وهي مزرعة يف قلب 
الوا�ضح  من  ك�ن  النقب.  �ضحراء 
اأنه �ضعيد ب��ضتقب�ل مثقف فرن�ضي 
من  �ض��ضعة  م�ض�ح�ت  َع���َرَ  ���ض���ب 
رو�ضي� اإىل ك�زاخ�ضت�ن واأوزبك�ضت�ن 
م�������الذاً يف  اأخ��������رياً  اأن ي���ج���د  ق���ب���ل 
ب�ري�س، وب�لت�يل يج�ّضد جزءاً من 
الغداء  وب��ع��د  ال��ي��ه��ودي.  ال��ت���ري��خ 
ب���وال، عر�س  اأعدته زوجته  ال��ذي 

اأن ينزلني اإىل تل اأبيب.
ك�نت �ضي�رته مريحة، واإن مل تكن 
عند  مفتوحة.  وال��ن��واف��ذ  مكيفة، 
ال�ضي�رة  ت��وق��ف��ت  امل��دي��ن��ة،  م��دخ��ل 
بعيدة  لي�ضت  ح��م��راء،  اإ���ض���رة  عند 
ال��ق��دمي��ة حيث  االأوب�������را  دار  ع���ن 
ع�م  اإ�ضرائيل  دولة  ب�إعالن  احَتَفَل 

.1948
وم�لت  ال�ضي�رة  �ض�بة من  اقرتبت 

اليدي�ضية:  ب�للغة  وق���ل��ت  نحوي 
ق�دم؟”  اأن����ت  ه���ل  ك��ي��م�����ض��ت؟  “دو 
ي��ه��ودي��ة! وتتحدث  ع���ه��رة  ك���ن��ت 
�ضدمة.  ان��ت���ب��ت��ن��ي  االأم!  ب��ل��غ��ت��ي 
�ضحك بن غ��وري��ون. وق���ل: “كم� 
ع�دي�ً،  �ضعب�ً  اأخ��رياً  اأ�ضبحن�  ترى، 
ل�ضو�ضن�،  حتى  لدين�  اأن  اأراه����ن 

ومف�ضدين�، واأوغ�دن�..!«.
ك������ن ع���ل���ى و����ض���ك اال����ض���ت���م���رار يف 
يهددون  ال��ذي��ن  امل��ن��ب��وذي��ن  ق�ئمة 
ق�طعته  ع��ن��دم���  ال���ع����مل  دول  ك���ل 
اأن  اأري��د  ال  ديفيد،  “لكن  بغ�ضب، 

اأكون ع�دي�ً!«
اليهودي  ال�����ض��ع��ب  اأن  اأع���ل���م  ك��ن��ت 
جن� من املنفى واال�ضطه�د وحتى 
الذين  اأول����ئ����ك  ب��ف�����ض��ل  امل���ح���رق���ة 
الع�دية  احلي�ة  هذه  مثل  ع�ر�ضوا 
اأع��رف��ه هو  اأك��ن  يف الت�ريخ. م� مل 
اأن��ه يف ي��وم من االأي���م يف امل�ضتقبل 
���ض��ت��ه���ج��م حكومة  ال��ب��ع��ي��د،  غ���ري 

العلي�  ال��ع��دل  حمكمة  اإ�ضرائيلية 
ال����ت����ي ب���ن����ه���� ب����ن غ�����وري�����ون ملنع 
الق�نون  حتريف  م��ن  ال�ضي��ضيني 
ل�ض�حلهم اأو لتغيري الد�ضتور كم� 

يحلو لهم.
ك�نت  نف�ضه�  العلي�  املحكمة  ه��ذه 
يف  الدميقراطي�ت  اإعج�ب  مو�ضع 
جميع اأن��ح���ء ال��ع���مل. اأخ�����رياً، مل 
اال�ضطه�د  �ضح�ي�  اأنن�،  اأعلم  اأكن 
ب�إع�دة  م�  يوم�ً  �ضنخ�طر  الديني، 
ل�ضبب  ال  الدينية  احل��رب  اإ���ض��ع���ل 

�ضوى طموح وزير يف حكومتك.
تزعجك  قد  قن�ع�تي  اأن  اأفهم  اأن��� 
لن�خبيه.  ال��وع��ود  يقدم  ك�ضي��ضي 
ب�مل�ضوؤولية  لكن كرجل لديه ح�س 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ال���ت����ري���خ،  جت�����ه 
ي��زال هن�ك يهود  الأن��ه ال  م�ضروراً 
ملواجهة  اإ���ض��رائ��ي��ل  ويف  ال�ضت�ت  يف 
ه���ذا ال��و���ض��ع ال��ع���دي ال���ذي يهدد 
تلك  وي����ق����و�����س  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
الدعوة العزيزة جداً على اإبراهيم: 
اأن  ي��ج��ب  ال����ذي  ال��ع��دل  “العدل، 

ت�ضعى اإليه«.
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عربي ودويل
 تركيا ت�شتدعي ال�شفري الهولندي 

•• �أنقرة-رويرتز

ق�لت وزارة اخل�رجية الرتكية اإن اأنقرة ا�ضتدعت ال�ضفري الهولندي لديه� 
ن�ضخة  االأح��د يف اله�ي ت�ضمن متزيق  ب�ضبب احتج�ج يوم  الثالث�ء  اأم�س 

من امل�ضحف.
وزارتن�  اإىل  اأن��ق��رة  يف  الهولندي  ال�ضفري  ا�ضتدع�ء  “مت  بي�ن  يف  واأ�ض�فت 
ونددن� واحتججن� على هذا العمل الب�ضع وال��دينء وط�لبن� هولندا بعدم 

ال�ضم�ح مبثل هذه االأفع�ل اال�ضتفزازية«.
وج�ء يف البي�ن اأن “هذا العمل الدينء الذي وقع هذه املرة يف هولندا بعد 
كراهية،  ويحتوي على جرمية  املقد�ضة  قيمن�  اإىل  ي�ضيء  وال��ذي  ال�ضويد، 
اأن االإ�ضالموفوبي� والتمييز وكراهية االأج�نب ال تعرف  اإعالن وا�ضح  هو 

حدودا يف اأوروب�«. 

ق�نون �ضدر ع�م 2004 بهدف لفت االنتب�ه اىل املخ�وف 
تعد  التي  ال�ضم�لية  كوري�  احلقوقية يف  االنته�ك�ت  ب�ض�أن 

من اأكر دول الع�مل ا�ضتبدادية.
لكن املن�ضب ظل �ض�غرا منذ ك�نون الث�ين-ين�ير 2017 
الرئي�س  اإدارة  عينته  ال��ذي  كينغ  روب���رت  ا�ضتق�ل  عندم� 

االأ�ضبق ب�راك اأوب�م�.
و�ضعى ريك�س تيلر�ضون اأول وزير خ�رجية يف عهد ترامب 
ل��ل��وزارة لتوحيد  اإع����دة هيكلة  اإط���ر  اإل��غ���ء املن�ضب يف  اإىل 
مراكز املبعوثني. ومل يعني خليفته م�يك بومبيو اأي�ض� اأي 
انته�ج ترامب �ضي��ضة الدبلوم��ضية مع زعيم  �ضخ�س مع 
الزعيم�ن  التقى  حيث  اأون،  جونغ  كيم  ال�ضم�لية  ك��وري��� 
ثالث مرات وخفت حدة التوتر بني البلدين دون اأن يوؤدي 

•• و��صنطن-�أ ف ب

ب�يدن تعيني مبعوث خ��س  االأمريكي جو  الرئي�س  اأعلن 
حلقوق االإن�ض�ن يف كوري� ال�ضم�لية بعد اأن ظل هذا املن�ضب 
اأع��وام �ضملت ك�مل والية الرئي�س  �ض�غرا على مدى �ضتة 
ال�����ض���ب��ق دون����ل���د ت��رام��ب ال���ذي اأج����رى م��ب���ح��ث���ت رفيعة 

امل�ضتوى مع بيونغ ي�نغ.
ور�ضح ب�يدن لهذا املن�ضب جويل ترينر، وهي دبلوم��ضية 
اآ�ضي� يف مكتب حقوق  ق�ضم  االآن  وتراأ�س  الكورية  تتحدث 
التعيني اىل م�ض�دقة  ب��وزارة اخل�رجية. ويحت�ج  االإن�ض�ن 

جمل�س ال�ضيوخ حيث يتوقع اأن يواجه مع�ر�ضة �ضئيلة.
وا�ضتحدث الكونغر�س هذا املن�ضب من رتبة �ضفري مبوجب 

ال��ذي تعهد عند انتخ�به  ات��ف���ق دائ���م. وب���ي��دن  اإىل  ذل��ك 
ب�لرتكيز على ق�ض�ي� حقوق االإن�ض�ن قّدم ترينر مر�ضحته 
ب��دء والي��ت��ه. وك�نت  اأك��ر من ع�مني على  بعد  للمن�ضب 
مع  امل�ضتوى  منخف�ضة  دبلوم��ضية  اق��رتح��ت  ق��د  اإدارت����ه 
بل  للتف�و�س،  عدة  عرو�ض�  رف�ضت  التي  ال�ضم�لية  كوري� 

واأجرت �ضل�ضلة جت�رب �ض�روخية بع�ضه� ع�بر للق�رات.
وع����ددت اخل���رج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف ت��ق��ري��ره��� االأخ����ري عن 
النط�ق  وا�ضعة  انته�ك�ت  الع�مل  يف  االإن�ض�ن  حقوق  و�ضع 
يف كوري� ال�ضم�لية، بينه� حظر اأي نوع من اأنواع املع�ر�ضة 
فيه�  يزج  التي  االعتق�ل  ومع�ضكرات  العلنية  واالإعدام�ت 
الق�ضري ويتعر�ضون  العمل  ال�ضجن�ء حيث يجرون على 

للتجويع.

بايدن يعني مبعوثا حلقوق الإن�شان يف كوريا ال�شمالية

•• عو��صم-وكاالت

ي��ت��ج��ه م��وؤ���ض��ر ح����رب اأوك���ران���ي���� اإىل 
رو�ضية  ا����ض���ت���ع���دادات  م���ع  م��و���ض��ك��و، 
وحترك�ت  ال��ع������ض��م��ة،  ع���ن  ل��ل��دف���ع 
ب�الأ�ضلحة  اأوكراني�  الإم��داد  اخل�ضوم 

الثقيلة و”�ضن هجوم م�ض�د كبري«.
بعد  ف���إن��ه  �ضي��ضيني،  حمللني  ووف��ق 
تراجع فر�س ال�ضالم ف�إن “كل �ضيء 
ممكن”، را�ضدين ملوقع “�ضك�ي نيوز 
لتوقع  رو�ضي�  تدفع  اأ�ضب�ب�  عربية” 
مو�ضكو،  ع��ل��ى  وق���ت  اأي  يف  ال��ه��ج��وم 
وت���دف���ع خ�����ض��وم��ه��� يف احل����رب ل�ضن 
الدف�ع  وزارة  واأعلنت  الهجوم.  ه��ذا 
ال���رو����ض���ي���ة ال�����ض��ب��ت امل��������ض���ي اإج�����راء 
ا�ضتخدام  على  مو�ضكو  يف  ت��دري��ب���ت 
منظومة S-300 امل�ض�دة للط�ئرات 
“ل�ضد الهجم�ت اجلوية على املن�ض�آت 

الع�ضكرية واالإدارية املهمة«.
ن�ضر  ال��دف���ع��ي��ة  ال��ت��دري��ب���ت  و�ضملت 
ف���رق ال��ب��ط���ري���ت ع��ل��ى امل��ج��م��ع���ت يف 
اكت�ض�ف  وع��ن��د  ق��ت���ل��ي��ة،  ت�����ض��ك��ي��الت 
وال�ضواريخ  الط�ئرات  ت�ضبه  اأه��داف 
امل�ض�دة  املدفعية  ق�مت  الب�لي�ضتية، 
ل����ل����ط�����ئ����رات ب�������إط������الق �����ض����واري����خ 
ب��ضم  امل��ت��ح��دث  اأن  اإال  اإل��ك��رتون��ي��ة. 
الكرملني، دميرتي بي�ضكوف، رف�س 
االإج�����ب����ة ع��ل��ى ����ض���وؤال ب�����ض���أن م���� اإذا 
ك�نت رو�ضي� تخ�ضى اأن تكون مو�ضكو 
ل���وزارة  ال�����ض��وؤال  واأح�����ل  م�ضتهدفة، 

الدف�ع.

حتركات اخل�س�م
• تزامن التدريب الرو�ضي مع تعهد 
وزير الدف�ع االأمريكي، لويد اأو�ضنت، 
ممثلي  �ضم  اجتم�ع  خ��الل  اجلمعة، 
50 دولة ومنظمة يف اأمل�ني� مبوا�ضلة 

•• عو��صم-وكاالت

الع�ملية  ال�����ض��ح��ف  اأب������رز  ���ض��ل��ط��ت 
ال�ضوء على الف�ض�د ال�ضي��ضي الذي 
اعترته  حيث  اأوك��ران��ي���،  ي�ضرب 
زمن  يف  دول���ة  ل�����ض��ورة  “م�ضيئ�ً” 
الغربيني،  ح��ل��ف���ئ��ه���  ب��ني  احل����رب 
وذل����ك و���ض��ط ت��ق���ري��ر ت��ك�����ض��ف اأن 
“حلم”  ع��ن  كييف  تبعد  االأزم�����ة 

االن�ضم�م لالحت�د االأوروبي.
ال�ض�درة  ال�����ض��ح��ف  ت��ن���ول��ت  ك��م��� 
تطورات  ال���ث���الث����ء  اأم�������س  ���ض��ب���ح 
وال�ضويد،  ت���رك���ي����  ب����ني  االأزم���������ة 
ب��ع��د اإع�����الن اأن���ق���رة رف�����ض��ه��� دعم 
�ضتوكهومل ب�ض�أن االن�ضم�م حللف 
)الن�تو(،االأمر  االأط��ل�����ض��ي  �ضم�ل 
ورمب�  ال�ضويد،  جهود  يبدد  ال��ذي 
التح�لف  يف  ل��الن��خ��راط  ف��ن��ل��ن��دا، 
وا�ضنطن،  ويف  الغربي.  الع�ضكري 
و�ضفته  ع��م���  ال�����ض��ح��ف  حت���دث���ت 
يهددالرئي�س،  جديد  ب�”�ضداع” 
ج��و ب����ي���دن، و���ض��ط اأن���ب����ء ع��ن نية 
ال���ن���واب اجلديد  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
زي�����رة ت����ي���وان، االأم����ر ال���ذي ينذر 
ال�ضني،  م��ع  ال��ت��وت��رات  بت�ضعيد 
الرئي�س  ح�ض�ب�ت  ي��رب��ك  اأن���ه  كم� 
الدميوقراطي الذي يع�ين ب�لفعل 

من �ضل�ضلة اأزم�ت داخلية.

»�سح�ة” رو�سية باجلن�ب
�ضرتيت  “وول  �ضحيفة  ت��ن���ول��ت 
اآخ������ر  االأم�����ري�����ك�����ي�����ة  جورن�ل” 
للحرب  امل����ي����دان����ي����ة  ال�����ت�����ط�����ورات 
و�ضط  االأوك�����ران�����ي�����ة،  ال���رو����ض���ي���ة 
ه���ج���م����ت رو�����ض����ي����ة م���ك���ث���ف���ة على 
جنوب البالد، مب� يف ذلك منطقة 
تنتظر  وق��ت  يف  وذل��ك  زابوريجي�، 
اأ�ضلحة  على  احل�ضول  كييف  فيه 

ثقيلة من حلف�ئه� الغربيني.
م�ضوؤول  ع���ن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
اأن  ب����جل���ي�������س االأوك������������راين  ب��������رز 
ال���ق���وات ال��رو���ض��ي��ة ق�����ض��ف��ت “بال 
على  وق���������رى  ب�����ل�����دات  هوادة” 
منطقة  يف  االأم����م���ي���ة  اخل���ط���وط 
ال�ضحيفة  وذك�����رت  زاب���وري���ج���ي����. 
اجلنوب  يف  ال��رو���ض��ي  ال��ت��ق��دم  اأن 
مهمة”ا�ضرتاتيجًي�”  خطوة  يعد 
�ضل�ضلة  ب��ع��د  للكرملني  ب�لن�ضبة 

ملواجهة  الأوكراني�  الع�ضكري  الدعم 
اجلي�س الرو�ضي.

االأخرية  االأ�ضهر  رو�ضي� يف  �ضهدت   •
هجم�ت عدة ُن�ضبت اإىل اأوكراني�.

اإىل  ل���ف���ت حم���ل���ل���ون ع�����ض��ك��ري��ون   •
تقرير ن�ضرته �ضحيفة “ديلي ميل” 
الرو�ضي،  الرئي�س  قلق  ع��ن  يتحدث 
ا�ضتهداف  م���ن  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري 
مو�ضكو ب�ل�ضواريخ، م�ضتدلني بن�ضر 
رو�ضي� منظومة “ب�نت�ضري” على بعد 
يف  اإق�مته  مقر  من  كيلومرتات   10

نوفو اأوج�ريوفو قرب الع��ضمة.

اأنظمة  م����ن  ب���ط����ري���ة  م�������ض����رك���ة   •
ال�����ض��واري��خ امل�����ض���دة ل��ل��ط���ئ��رات من 
يف�ضر   ،S-300 )SAM( ط���راز 
ع��ضمتهم  لتعر�س  الرو�س  حت�ضب�ت 
ل�������ض���رب����ت ب���ع���د ال����دع����م االأم����ريك����ي 

لكييف ب�ضواريخ “ب�تريوت«.

�سيا�سة “خط�ة بخط�ة«
يف  املتخ�ض�س  ال��ب���ح��ث  ي�ضتعبد  ال 
ال�ض�أن الدويل، اأحمد �ضلط�ن، تعر�س 
مو�ضكو ل�ضرب�ت �ض�روخية، واإن ك�ن 
لي�س االآن، الفت� اإىل اأن كل �ضيء وارد 

“ب�نت�ضري  الأن��ظ��م��ة  مو�ضكو  ن�ضر   •
اإ�س-1” امل�ضممة العرتا�س �ضواريخ 
كروز وال�ضواريخ الب�لي�ضتية، ون�ضب 
امل��ن��ظ��وم��ة ق���رب م��ب��ن��ى ت���ب��ع ل����وزارة 
الدف�ع، واأخ��رى على �ضطح مبنى يف 

و�ضط الع��ضمة.
• ر���ض���ل��ة ���ض��م��ن��ي��ة م���ن ب���وت���ني اإىل 
الدف�ع  وزارة  ب���أن  الرو�س  القوميني 
تتخذ االإجراءات املن��ضبة للحم�ية يف 

ح�لة احلرب.

»�سم�د اأوكراين«
بتلك  مت�أزم”..  رو���ض��ي���  يف  »ال��و���ض��ع 
بيلي�ضكوف،  مل���ي��ك��وال  ر  ف�ضَّ الكلم�ت 
امل��ع��ه��د الوطني  ال��ب���ح��ث يف  ال��زم��ي��ل 
االإ�ضرتاتيجية،  للدرا�ض�ت  االأوكراين 
�ضواريخ  ل��ن�����ض��ر  م��و���ض��ك��و  حت���رك����ت 
ا�ضتهداف  ب��ع��د  ال��ع������ض��م��ة  وت����أم���ني 
عدة  وال��ق��رم  ال��رو���ض��ي  العمق  كييف 

مرات، منه�:
رو�ضية  ع�ضكرية  ق�عدة  ا�ضتهداف   •
يف ال��ع��م��ق؛ م��� ي��وؤ���ض��ر ل��ق��درة كييف 
بعيدة  ���ض��رب���ت  ���ض��ن  ع��ل��ى  م�ضتقبال 

املدى.
تخريب  لهجم�ت  رو�ضي�  تعر�ضت   •
ب���ن���ى حت���ت���ي���ة و�����ض����رب�����ت ب���ط����ئ���رات 
م�ضرية واأخرى مدفعية على من�طق 

حدودية مع اأوكراني�.
اأوكراني�  ف����إن  بيلي�ضكوف،  وبح�ضب 
اأنه�  وهو  ق��ضًي�،  در�ًض�  رو�ضي�  اأعطت 
حتى  مو�ضكو  اأ�ضلحة  اأم����م  ���ض���م��دة 
لهجوم  ال��ت��ح�����ض��ري  ب���خ���الف  االآن، 

م�ض�د قريًب�.
“ال�ضمود”  ه����ذا  ع��ل��ى  وا���ض��ت�����ض��ه��د 
ب���ن�����ض��ح���ب اجل���ي�������س ال���رو����ض���ي من 
وعدم  اأوك��ران��ي���،  جنوبي  خ��ري���ض��ون، 

قدرته على ا�ضتع�دته�.

يف احلرب بعد تراجع فر�س ال�ضالم.
مو�ضكو  ب��ضتهداف  توقع�ته  وُيرجع 
التي  “اخلطوة خطوة”  �ضي��ضة  اإىل 
ان��دالع احلرب  منذ  وا�ضنطن  تتبعه� 

فراير امل��ضي.
وي�ضيف: “بداأت وا�ضنطن مبح��ضرة 
وح�ض�ر  اقت�ض�دية  بعقوب�ت  رو�ضي� 
كييف  تغذية  ث��م  واإع��الم��ي،  �ضي��ضي 
اإعلنت  وم����وؤخ����را  ث��ق��ي��ل��ة،  ب���أ���ض��ل��ح��ة 
جمموعة  على  عقوب�ت  فر�س  ق��رب 
التي  ال��رو���ض��ي��ة  امل�ضلحة  “ف�غرن” 
ت�������ض����رك م����ع اجل���ي�������س ال���رو����ض���ي يف 

معركة  يف  جن�ح�ت  وحققت  القت�ل، 
�ضوليدار«.

وي�سرد �سلطان اأ�سبابا يراها 
تدلل على تخ�ف رو�سيا من 

ا�ستهداف العا�سمة:
بتقدمي  الن�تو  بحلف  دول  تعهد   •

اأ�ضلحة ثقيلة لكييف.
• مط�لبة كييف حللف�ءه� بت�ضليمه� 
اأ���ض��ل��ح��ة ب��ع��ي��دة امل����دى ل�����ض��رب عمق 
الع�ضكري  االإم��������������داد  اخل������ط������وط 

الرو�ضية.

له�  تعر�ضت  التي  االنتك��ض�ت  من 
قواته يف االأ�ضهر االأخرية.

واأ����ض����ف امل�������ض���وؤول ال��ع�����ض��ك��ري اأن 
نظريته�  دفعت  الرو�ضية  ال��ق��وات 
االأوك����ران����ي����ة ل���ل���رتاج���ع ع���ن خط 
زابوريجي�،  منطقة  يف  امل��واج��ه��ة 
على  �ضنوا  ال��رو���س  اأن  اإىل  م�ضرياً 
مدار اليومني امل��ضيني �ضل�ضلة من 
الهجم�ت �ضرق نهر دنيرو، مب� يف 

ذلك ق�ضف 20 بلدة وقرية.
الزخم  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض���رت 
ال����رو�����ض����ي االأخ��������ري ي���ت���زام���ن مع 
ب��ني ح��ل��ف���ء كييف  �ضبت  خ��الف���ت 
�ضيتم  ك���ن  اإذا  م���  ح��ول  الغربيني 
اأمل�نية  ب��دب���ب���ت  اأوك��ران��ي���  ت��زوي��د 
مم�  ال�ضنع من طراز “ليوب�رد”، 
جعل برلني على خالف مع العديد 

من حلف�ئه� يف “الن�تو«.
اال�ضرتاتيجية  االأه���م���ي���ة  وع�����ن 
لزابوريجي� ب�لن�ضبة لكييف، �ضرح 
حمللون ع�ضكريون لل�ضحيفة ب�أن 
�ضن اأي هجوم اأوكراين يف املنطقة 
قطع  اإىل  ي������وؤدي  ق���د  اجل��ن��وب��ي��ة 
“احتلته�”القوات  التي  االأرا���ض��ي 
املن�طق  وت���ق�������ض���ي���م  ال����رو�����ض����ي����ة، 
ي�ضيطر  التي  واجلنوبية  ال�ضرقية 
ويقطع  ح���ل��ًي���،  ال��ك��رم��ل��ني  عليه� 

املط�لبة  ا�ضتمرت يف  لكنه�  للن�تو، 
اأبرزه�  �ضتوكهومل،  من  بتن�زالت 

ت�ضليم قي�دات كردية اإىل اأنقرة.
وق�لت الوك�لة اإن تركي� - مثل اأي 
ح�ض��ضة   - اأخ���رى  اإ�ضالمية  دول��ة 
جت����ه  ع����دائ����ي  ع���م���ل  اأي  ب���������ض�����أن 
يتطلع  رئي�ضه�  اأن  كم�  االإ����ض���الم، 
قبل  ديني�ً  املح�فظني  مغ�زلة  اإىل 
اأي�ر  اإجراوؤه� يف  االنتخ�ب�ت املقرر 

م�يو.
بدوره�، ن�ق�ضت جملة “نيوزويك” 
االأمريكية الق�ضية، لكن من زاوية 
موقف  اأن  واع����ت����رت  خم��ت��ل��ف��ة، 
“انت�ض�راً”لبوتني  اأردوغ�ن يعتر 
الع�ضكري  ل��ل��ت��ح���ل��ف  امل���ن����ه�������س 
تو�ضع  منع  اأ���ض��ب��ح  حيث  ال��غ��رب��ي، 
الزعيم  اأول�����وي������ت  اأح������د  ال���ن����ت���و 
م��ن عقدين  اأك��ر  الرو�ضي خ��الل 

يف ال�ضلطة.
الرو�ضي  الرئي�س  اإن  املجلة  وق�لت 
���ض��ي��ك��ون اأح������د امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن من 
الن�تو  يف  ال�ضويد  ع�ضوية  حظر 
ال����ذي ي��ع��ت��ره ت��ع��دًي��� ع��ل��ى نفوذ 
االحت�د  جمهوري�ت  و�ضط  مو�ضكو 
ال�������ض���وف���ي���ت���ي ال�������ض����ب���ق واأوروب����������� 
ك�ن  بوتني  اأن  واأ�ض�فت  ال�ضرقية. 
ق��د ح���ذر يف االأ���ض��ه��ر ال��ت��ي �ضبقت 

الثمني ملو�ضكو بني  اجل�ضر الري 
رو�ضي� و�ضبه جزيرة القرم.

وق�ل املحللون اإن هدف كييف من 
القوات  �ضفوف  يف  خ�ض�ئر  اإحل���ق 
ال��رو���ض��ي��ة يف ���ض��رق اأوك���ران���ي���� هو 
��� ���ض��ح��ب ال���ق���وات ب��ع��ي��ًدا عن  اأي�����ضً
من�طق  يف  ال���رو����ض���ي���ة  اخل���ط���وط 
زابوريجي�.  ذل���ك  يف  مب���  اأخ�����رى، 
وب�لن�ضبة لرو�ضي�، راأى املحللون اأن 
التقدم يف زابوريجي� ميكن اأن يعزز 
اجلنوب  يف  اللوج�ضتية  ق��درات��ه��� 
وي�ض�عد قواته� على التوغل ب�ضكل 

اأعمق يف اأوكراني�.
ونقلت ال�ضحيفة عن وزارة الدف�ع 
اإن اجل���رنال  ال��ري��ط���ن��ي��ة ق��ول��ه��� 
جريا�ضيموف،  ف���ل��ريي  ال��رو���ض��ي، 
لقي�دة  م���وؤخ���ًرا  تعيينه  مت  ال���ذي 
اأوكراني�،  يف  الع�ضكرية  العملي�ت 
ق��د ات��خ��ذ ع��ل��ى االأرج����ح اإج����راءات 
االن�������������ض������ب�������ط بني  ل����ت����ح���������ض����ني 
ال��ت��ي ت�ضررت  ال��رو���ض��ي��ة  ال���ق���وات 
معنوي�ته� ب�ضبب م�ضكالت املعدات 

واللوج�ضتي�ت.
ويف �ضربة موجعة الأوكراني�، ق�لت 
االأمريكية  “بوليتيكو”  �ضحيفة 
ي�ضر  البالد  يهز  الذي  الف�ض�د  اإن 
ب�ضورة الدولة التي مزقته� احلرب 

اأي�م  ثالثة  نتيجة  ولكن  ال��ق��راآن، 
�ضهدت  ب�ل�ضويد  امل��ظ���ه��رات  م��ن 
من  ال��رتك��ي  للرئي�س  دم��ي��ة  �ضنق 
للحرك�ت  ت�بعني  متظ�هرين  قبل 

الكردية.
�ضرح  اللهجة،  �ضديد  تهديد  ويف 
اأردوغ���ن اأنه : “اإذا مل تتمكن من 
اإظه�ر االحرتام لن�..فلن ترى اأي 
دعم من� ب�ض�أن ق�ضية الن�تو”، دون 

االإ�ض�رة اإىل غلق ب�ب املف�و�ض�ت.
اإن  “بلومبريغ”  وق���������ل��������ت 
ال�ضويد  الت�ضريح�ت جتعل جهود 
اإىل  لالن�ضم�م  امل��ج���ورة  وفنلندا 
حتقيق  مت�م�ً”عن  “بعيدة  الن�تو 
موافقة  الأن  ن���ظ���ًرا  اخ�����رتاق،  اأي 
للم�ضي  مطلوبة  الرتكي  الرمل�ن 

قدًم� يف هذه اخلطوة.
جميع  اأن  اإىل  االإ������ض������رة  وجت�����در 
ب��ضتثن�ء  الثالثني،  الن�تو  اأع�ض�ء 
ت��رك��ي��� وامل���ج���ر، ق��د ���ض���دق��وا على 
وبينم�  وفنلندا.  ال�ضويد  طلب�ت 
للقي�م  تخطط  اإن��ه���  امل��ج��ر  ق���ل��ت 
ال�ضهر  الرمل�ن  افتت�ح  عند  بذلك 
املعوق  ت��رك��ي���  ذل���ك  امل��ق��ب��ل، يجعل 

الوحيد للتو�ضع اأم�م البلدين.
وك�نت تركي� قد وافقت من حيث 
املبداأ على ان�ضم�م ال�ضويد وفنلندا 

ع��ل��ى امل�����ض��رح ال�����دويل، وذل���ك بعد 
ن�ئب  اإق�لة  عن  اأ�ضفرت  حتقيق�ت 
وزير البنية التحتية ب�ضبهة تلقيه 
الدف�ع  وزارة  اأعلنت  فيم�  ر���ض��وة، 
اإبرام  ح��ول  اآخ���ر  حتقيق  فتح  ع��ن 
ملنتج�ت  فيه�  مب�لغ  ب�أ�ضع�ر  عقود 

غذائية خم�ض�ضة للع�ضكريني.
ب�ضكل  ال�ضوء  ال�ضحيفة  و�ضلطت 
خ��س على وزير الدف�ع، اأوليك�ضي 
ريزنيكوف، الذي تعر�س النتق�دات 
ح�دة ب�ضبب حتقيق�ت الف�ض�د داخل 

وزارته.
حتى  ظ����ل  امل���������ض����وؤول  اإن  وق�����ل����ت 
اأبرز  اأح��د  التحقيق�ت  عن  الك�ضف 
وج��وه احل��رب ال��ذي يتع�طف معه 

الغرب ويدعمه.
م�ضوؤويل  اإن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وق����ل���ت 
ك��ي��ي��ف ي��ع��م��ل��ون م��ن��ذ ب���دء احلرب 
“تطهر”  ال��ب��الد  اأن  اإظ��ه���ر  ع��ل��ى 
ال�ضي��ضي  ال��ف�����ض���د  م���ن  ن��ف�����ض��ه��� 
الت�ريخي هن�ك، يف حم�ولة لر�ضم 
م�ض�ر نحو حلم االن�ضم�م لالحت�د 
اأن  اإىل  اأ����ض����رت  لكنه�  االأوروب�������ي، 
الك�ضف عن حتقيق�ت ف�ض�د جديدة 

يعد �ضربة قوية لهذه اجلهود.
واأ�ض�فت ال�ضحيفة اأنه ب�لرغم من 
�ضخ�ضًي�  ي��وق��ع  مل  ريزنيكوف  اأن 

اأن  اإال  امل�����ض��ب��وه��ة،  ال�����ض��ف��ق��ة  ع��ل��ى 
ق�لت  مطلعة  اأوك���ران���ي���ة  م�����ض���در 
اإنه يتحمل امل�ضوؤولية الك�ملة الأنه 
ت��ع��ه��د م�����راراً ب��ع��دم ال��ت�����ض���م��ح مع 
الف�ض�د. وت�بعت اأنه بداًل من اتخ�ذ 
ريزنيكوف  زع����م  ح�������زم،  م���وق���ف 
االت���ه����م����ت هو  م���ن  ال���غ���ر����س  اأن 
اأم�م  ب�ضورته  واالإ���ض��رار  الت�ضهري 

�ضرك�ئه الدوليني.

»غ�سب اأردوغان«
وك�لة  اع��ت��رت  اآخ���ر،  ويف مو�ضوع 
االأمريكية  “بلومبريغ”  اأن���ب����ء 
االن�ضم�م  ب�ض�أن  ال�ضويد  اآم���ل  اأن 
ل��ل��ن���ت��و ب���ت��ت حم���ل ���ض��ك ب��ع��د اأن 
اأعلن الرئي�س الرتكي، رجب طيب 
لن  ب����الده  اأن  اأردوغ����ن،����ض���راح���ة 
اإحراق  على  رداً  اجلهد  هذا  تدعم 
ال�ضريف خالل مظ�هرة  امل�ضحف 

ب�ضتوكهومل.
اأحد  به  ق�م  ا�ضتفزازي  عمل  وبعد 
املتطرفني  اليمينيني  ال��ن�����ض��ط���ء 
وجلب اإدان�ت عربية وا�ضعة وكذلك 
االإخب�رية  ال��وك���ل��ة  راأت  غ��رب��ي��ة، 
ت�ضريح�ت  اأن  ل���ه����  ت���ق���ري���ر  يف 
لي�ضت  ج����ءت  الغ��ضبة  اأردوغ������ن 
ف��ق��ط ب�����ض��ب��ب اإح������راق ن�����ض��خ��ة من 

الأمم املتحدة: اجلائحة 
خف�شت معدلت الجتار بالب�شر 

•• فيينا-رويرتز

اأول  اإىل  اأدت  كوفيد-19  ج�ئحة  اإن  الثالث�ء  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  ق���ل 
مع  ع�م�   20 منذ  ب�لب�ضر  االجت���ر  ل�ضح�ي�  امل��ع��روف  العدد  يف  انخف��س 
رمب�  اأوك��ران��ي���  ح��رب  لكن  ال�ضرطة،  وعملي�ت  التهريب  فر�س  انخف��س 
ت�ضببت االآن يف زي�دة جديدة. وق�ل مكتب االأمم املتحدة املعني ب�ملخدرات 
اإن عدد �ضح�ي�  ب�لب�ضر  االجت���ر  ال�ض�بع عن  الع�ملي  تقريره  واجلرمية يف 
اآخ��ر ع�م  2020، وهو  11 ب�ملئة يف  االإجت���ر الذين مت ر�ضدهم انخف�س 
تتوفر فيه البي�ن�ت يف معظم البلدان. واأ�ض�ف املكتب يف ملخ�س للتقرير 
“يف ع�م 2020 والأول مرة انخف�س عدد ال�ضح�ي� الذين مت ر�ضدهم على 
البلدان  اأكر انخف��ض�ت جرى ت�ضجيله� يف  اأن  م�ضيف�  م�ضتوى الع�مل”، 
منخف�ضة ومتو�ضطة الدخل خ��ضة يف اأمريك� اجلنوبية والو�ضطى، وكذلك 
يف منطقة اأفريقي� جنوب ال�ضحراء الكرى و�ضرق اآ�ضي� ومنطقة املحيط 
اأن يكون هذا التغيري يف االجت�ه�ت نتيجة لثالثة  “ميكن  اله�دي. وت�بع 
عوامل خمتلفة توؤثر ب�ضكل خ��س على البلدان املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل 
وقلة  ال�ضح�ي�  اكت�ض�ف  على  املوؤ�ض�ضية  القدرة  انخف��س  اجل�ئحة:  اأثن�ء 
كوفيد-19 وحتول  قيود مك�فحة  ب�ضبب  للمهربني  املت�حة  العمل  فر�س 

بع�س اأمن�ط االجت�ر اإىل من�طق اأقل و�ضوح� وتقل فر�س ر�ضده�«.
اإىل  ت�ضري  فقط  دول���ة   20 م��ن   2021 ل��ع���م  االأول��ي��ة  البي�ن�ت  اإن  وق����ل 
مزيد من االنخف��س يف ذلك الع�م يف اأجزاء من جنوب �ضرق اآ�ضي� واأمريك� 

الو�ضطى ومنطقة البحر الك�ريبي.

الغزو من جمرد “طرح” اإمك�نية 
التح�لف  اإىل  اأوك��ران��ي���  ان�����ض��م���م 
ك�ن  اإذا  م���  ُي��ع��رف  ومل  ال��غ��رب��ي. 
ع�ضوية  ع��ل��ى  ���ض��ي��وؤث��ر  اخل�����الف 

فنلندا.
واأ�ض�رت املجلة اإىل اأن مو�ضكو ك�نت 
ب�”االنتق�م”ح�ل  م��راراً  قد هددت 
ان�����ض��م���م ال�����ض��وي��د وف��ن��ل��ن��دا، حيث 
البنية  “تو�ضيع  اأن  ب��وت��ني  ح���ذر 
هذه  يف  للن�تو  الع�ضكرية  التحتية 
امل��ن��ط��ق��ة ����ض���ي���وؤدي ب���ل��ت���أك��ي��د اإىل 

ردن�.«

»�سداع” بايدن اجلديد ب�سبب 
تاي�ان

الذي  االأزم�����ت  مل�ضل�ضل  ا���ض��ت��م��راًرا 
يهز البيت االأبي�س، اأوردت �ضحيفة 
الريط�نية  اإك�ضري�س”  “ديلي 
ب�يدن،  اإدارة  ت��ه��دد  ج��دي��دة  اأزم���ة 
جمل�س  رئ���ي�������س  ي�������ض���ت���ع���د  ح���ي���ث 
لزي�رة  م��ك���رث��ي،  كيفني  ال���ن���واب، 
ت�يوان، االأمر الذي ينذر بت�ضعيد 

جديد للتوترات مع ال�ضني.
وعلى خطى الزي�رة املثرية للجدل 
���ض��ل��ف��ت��ه، ن�ن�ضي  ب��ه���  ال��ت��ي ق���م��ت 
عن  اأ�ضفرت  اأغ�ضط�س  يف  بيلو�ضي، 
مكثفة  �ضينية  ع�ضكرية  تدريب�ت 
ال�ضحيفة  و�ضفت  اجلزيرة،  حول 
مك�رثي  خ����ط����وة  ال���ري���ط����ن���ي���ة 
ب�”ال�ضداع” الذي يربك ح�ض�ب�ت 
ب���ي��دن وج����دول اأع��م���ل��ه، ك��م��� اأنه 
مع  التوترات  ب�آم�ل خف�س  يطيح 

ال�ضني.
واأ����ض����ف���ت ال�����ض��ح��ي��ف��ة، ن��ق��اًل عن 
الدف�ع  وزارة  اأن  مطلعة،  م�ض�در 
تتخذ  )ال��ب��ن��ت���غ��ون(  االأم��ري��ك��ي��ة 
الالزمة”ب�ض�أن  “اال�ضتعدادات 
زي����رة مك�رثي ل��ت���ي��وان امل��ق��ررة يف 
اأن  اإىل  واأ�����ض�����رت  امل��ق��ب��ل.  ال��رب��ي��ع 
النواب  جم��ل�����س  يف  اجل��م��ه��وري��ني 
“حم�ربة  ج���ع���ل  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
اأجندتهم  تركيز  حم��ور  ال�ضني” 

الت�ضريعية.
انتخ�ب�ت  ق��ب��ل  م���ك����رث���ي،  وك������ن 
يف  للكونغر�س  الن�ضفي  التجديد 
وعد  ق��د  نوفمر،  ال��ث���ين  ت�ضرين 
رئي�ًض�  اأ���ض��ب��ح  اإذا  ت���ي��وان  ب��زي���رة 

للمجل�س.

تدريبات مبو�شكو.. هل باتت العا�شمة يف مرمى اأوكرانيا؟

�سحف عاملية: �سداع بايدن اجلديد ب�سبب تاي�ان.. وحتذير من ت�ترات جديدة مع ال�سني

الف�شاد باأوكرانيا يهدد »احللم الأوروبي«.. و»عقبة« تركية اأمام ال�شويد ب�شاأن الناتو
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•• عو��صم-وكاالت

����ض���ل���ط���ت ����ض���ح���ف ع����مل���ي���ة اأم�������س   
ال�ضوء على االأداء االأوروب��ي الذي 
احلرب  جت���ه  التوقع�ت”  “يفوق 
تت�ض�ءل  تق�رير  و�ضط  االأوكرانية، 
ح��ول ق��درة ال��دول االأوروب��ي��ة على 
موا�ضلة الدعم يف ظل االنق�ض�م�ت، 
ي�أتي ذلك بينم� لوح م�ضوؤول رو�ضي 
جديد  ع�ضكري”  ب�”حت�لف  رفيع 

من�ه�س لوا�ضنطن.
عن  �ضحف  ك�ضفت  اإ�ضرائيل،  ويف 
اأعدته�  امل����راح����ل  رب����ع���ي���ة  خ��ط��ة 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
الق�ض�ء”  “تدمري  ���ض���أن��ه���  م���ن 
يف ال��ب��الد؛ م��� ي��ف���ق��م م��ن غ�ضب 
املنتف�س  االإ����ض���رائ���ي���ل���ي  ال�������ض����رع 

ب�لفعل.

عزمية اأوروبية
�ضرتيت  “وول  �ضحيفة  ت�ض�ءلت 
اإذا  م�  ح��ول  االأمريكية  جورن�ل” 
موا�ضلة  على  ق����درة  اأوروب����  ك�نت 
الأوكراني�  ال��ك���يف  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
مل�������ض����ع���دت���ه���� ع���ل���ى ����ض���د ال����رو�����س 
وط����رده����م م���ن اأرا����ض���ي���ه����، وذل���ك 
الدول  ف��ي��ه معظم  ت��ق��دم  وق���ت  يف 
التع�مل  يف  مذهاًل  اأداًء  االأوروبية 

مع ال�ضراع الذي يهدد الق�رة.
حتليل  يف  ال�����ض��ح��ي��ف��ة،  وذك��������رت 
من  اخل�������وف  اأن  ل����ه�����،  اإخ�����ب������ري 
احتم�لية تراجع الدعم االأمريكي 
الأوكراني� قد دفع الدول االأوروبية 
الت���خ����ذ خ���ط���وات اأك�����ر ج������راأة يف 
االأوكرانية،  احل���رب  م��ع  تع�مله� 
ع��ك�����س م���� ك����ن���ت ع��ل��ي��ه يف االأي������م 
ب����داأ يف  ال����ذي  ال���غ���زو  االأوىل م���ن 

�ضب�ط/فراير امل��ضي.
وق�لت ال�ضحيفة اإن اأوروب� حققت 
يف  التوقع�ت”  “تفوق  م��ك������ض��ب 
اأبرزه�  االأزم��ة؛  مع  ق�دته�  تع�مل 
مع  الط�قة”  ب�”حرب  ال����ف����وز 
رو�ضي�، ب�الإ�ض�فة اإىل اأن اقت�ض�دات 
و�ضي��ض�ت املنطقة اأثبتت اأنه� اأكر 
ق�دته�  يخ�ضى  ك���ن  مم�  ا�ضتقراًرا 
مع  مواجهتهم  يف  ���ض���ب��ق  وق���ت  يف 
يف  ال�ضحيفة،  واأ���ض���ف��ت  مو�ضكو. 
يواجه  ال��ذي  ال�ضوؤال  ف���إن  املق�بل، 
اإذا ك�نوا  اأوروب���� االآن ه��و م���  ق���دة 
يف  اأوك��ران��ي���  تنت�ضر  اأن  ي���ري���دون 
احل����رب ال���دائ���رة، وذل����ك يف �ضوء 
بتقوي�س  تنذر  التي  االنق�ض�م�ت 
اجلبهة الغربية املن�ه�ضة لرو�ضي�.

قلق
وق�لت اإنه على �ضبيل املث�ل، يعك�س 
اخل���الف ب��ني اأمل���ن��ي��� وال��ع��دي��د من 
االأطل�ضي  �ضم�ل  حلف  يف  حلف�ئه� 
ك����ن �ضيتم  اإذا  )ال��ن���ت��و( ح���ول م��� 
“ليوب�رد  ب��دب���ب���ت  كييف  ت��زوي��د 

حذر حمللون اأن طهران “يف �ضب�ق 
نووية”  قفزة  لتحقيق  الزمن  مع 
من  املح��ضر  نظ�مه�  انهي�ر  قبل 

قبل املحتجني.
وق�لت ال�ضحيفة، يف تقرير له�، اإن 
م�ضداقية”  “ذات  غربية  تق�رير 
اأف�����دت ب����أن ال��ن��ظ���م االإي����راين ب�ت 
لتخ�ضيب  “اأ�ض�بيع قليلة”  اأم�مه 
خم���زون����ت���ه م���ن ال���ي���وران���ي���وم اإىل 
املطلوب  امل�����ض��ت��وى  وه����و   ،90%
ل�ضن�عة راأ�س حربي ميكن و�ضعه 

يف �ض�روخ ب�ل�ضتي.
ي����أت���ي ذل����ك يف وق����ت و���ض��ل��ت فيه 
االحتج�ج�ت ب�إيران اإىل م�ضتوي�ت 
انهي�ر  م��ع  ت��زام��ن���ً  م�ضبوقة  غ��ري 
وتعتقد  ال�����دوالر.  م��ق���ب��ل  العملة 
اأن���ه����، م��ن خ���الل ت�ضليح  ط��ه��ران 
برن�جمه� النووي، �ضتعزز موقفه� 
من  “حم�ضن�ً  ن��ظ���م��ه���  وجت���ع���ل 

ال�ضقوط«.
حني  يف  اأن���ه  ال�ضحيفة  واأ���ض���ف��ت 
�ضهًرا   18 �ضي�ضتغرق  االأم����ر  اأن 
اأخرى الإن�ض�ء نظ�م ت�ضنيع فع�ل، 
 ،90% عتبة  اإىل  الو�ضول  اأن  اإال 
ك���م���� ي���خ�������ض���ى، ����ض���ي���ج���ر ال���غ���رب 
اإع�دة  على  االإقليميني  والالعبني 
تقييم خي�راتهم الحتواء التهديد 
الذي �ضت�ضكله الدولة على املنطقة 

والع�مل.
حمور  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض���رت 
وال�ضني  اإي���������ران  ب����ني  ال����ت����ع�����ون 
بتدعيم  ي���ه���دد  وال�����ذي  ورو����ض���ي����، 
ن���ق����ط ���ض��ع��ف ال���ن���ظ����م، ي��ع��ن��ي اأن 
للغرب  ب���ل��ن�����ض��ب��ة  ي��ن��ف��د  ال����وق����ت 
مثل  االإق���ل���ي���م���ي���ني  وال����الع����ب����ني 
اإ���ض��رائ��ي��ل، ح��ي��ث ل��وح��ت االأخ���رية 
يف  الع�ضكري  العمل  اإىل  ب�للجوء 

نه�ية املط�ف.
م�ضدر  ع����ن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
“بينم�  ق��ول��ه:  رف��ي��ع،  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
متثل ال�ضني م�ضكلة طويلة االأمد، 
تقدمه�  التي  النفط  ع���ئ��دات  الأن 
الإيران ت�ضمح للنظ�م بتخفيف اآث�ر 
رو�ضي�  مع  التع�ون  ف�إن  العقوب�ت، 

هو ال�ض�غل االأكر لدين�«.
واأ�ض�ف: “ك�نت اإيران تزود رو�ضي� 
ل�����ض��ن هجم�ت  ب��ط���ئ��رات م�����ض��رية 
االأوكرانية،  التحتية  البنية  على 

وتتوقع رد اجلميل.«
اأن  اإن��ه يف ح��ني  ال�ضحيفة  وق���ل��ت 
ب�ض�أن  ال��ق��ل��ق  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل  ه��ن���ك 
االإيراين  للنظ�م  بوتني  م�ض�عدة 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ����ض���الح���ه ال����ن����ووي 
رو�ضي�  ب����إم���ك����ن  ي�����زال  ال   ،��� ف��ع��ل��يًّ
دف���ع جوي وقدرات  اأنظمة  توفري 
�ضيء  اأي  بكثري  تفوق  اإلكرتونية 
االأقم�ر  اإي��ران، ف�ضاًل عن  متتلكه 
ال�ضرب�ت  يجعل  م���  ال�����ض��ن���ع��ي��ة، 
ال���ع�������ض���ك���ري���ة ����ض���د اإي����������ران اأك�����ر 

تعقيًدا.

حجم  ال�������ض���ن���ع،  االأمل������ن�����ي�����ة   ”2
الق�دة  بني  امل�ضتمرة  االنق�ض�م�ت 
ملخ�طر  تف�ضريهم  حول  الغربيني 

احلرب االأوكرانية.
نهج  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ����ض����رت 
اأمل�ني� احلذر لت�ضليح كييف، والذي 
يعك�س كال من ال�ضي��ضة الداخلية 
النووي  ال��ت�����ض��ع��ي��د  م���ن  واخل�����وف 
من  ل�ضغوط  يتعر�س  ال��رو���ض��ي، 
دول يف �ضم�ل و�ضرق اأوروب��� ت�ضعر 
ب���إح�����ض������س اأك�����ر ب���ل��ق��ل��ق، حيث 
لهجم�ت  واأوكراني�  رو�ضي�  ت�ضتعد 

متب�دلة خالل اأي�م.
 � اأي�ضً ال�����دول  ب��ع�����س  اأن  وت���ب��ع��ت 
تعّول  اأوروب���  اأن  ب�لقلق من  ت�ضعر 
ك����ث����رًيا ع���ل���ى ال����دع����م االأم���ري���ك���ي 
ميكن  وال��ت��ي  الأوك��ران��ي���،  امل�ضتمر 
ال�ضي��ضية  للتقلب�ت  ت�ضت�ضلم  اأن 
اأوكراني�  تتمكن  مل  م���  الداخلية 

من حتقيق اخرتاق.
اإن�����ه يف حني  وق����ل���ت ال�����ض��ح��ي��ف��ة 
اأج�����ز  االأم���ري���ك���ي  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن 
�ضخمة  مت���وي���ل  ح���زم���ة  ب���ل��ف��ع��ل 
الأوكراني� هذا الع�م، ف�إن مع�ر�ضة 
– الذين ي�ضيطرون  اجلمهوريني 
مللي�رات   - ال���ن���واب  جم��ل�����س  ع��ل��ى 
ت��ع��ق��د املزيد  ل��ك��ي��ي��ف ق���د  اأخ������رى 
م�  اإىل  الع�ضكرية  امل�ض�عدات  م��ن 
ب���ع���د ذل������ك، ف�������ض���اًل ع����ن حمالت 
املقبل  الع�م  الرئ��ضية  االنتخ�ب�ت 
وال���ت���ي ق���د ت������وؤدي اإىل ت��غ��ي��ري يف 

ال�ضي��ضة.
“الواقع  اأن  ال�ضحيفة  واأ���ض���ف��ت 
املعركة  ����ض����ح���ة  يف  الق��ضي” 
�ضيظهر م� اإذا ك�ن تدفق االأ�ضلحة 
وال���ذخ���رية ال��غ��رب��ي��ة، مب��� يف ذلك 
ال���دوالرات من  م� قيمته ملي�رات 
يف  به�  التعهد  مت  ال��ت��ي  االأ���ض��ل��ح��ة 
الدف�ع  مل�ضوؤويل  اجلمعة،  اجتم�ع، 
اجلوية  رام�ضت�ين”  “ق�عدة  يف 
الإيق�ف  ك�فًي�  ب�أمل�ني�،  االأمريكية 
املتوقع،  الكبري  الرو�ضي  الهجوم 
وا���ض��ت��ع���دة اأوك���ران���ي���� ل��ل��م��زي��د من 
اأرا�ضيه�. واأ�ض�رت ال�ضحيفة اإىل اأن 
فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س  ره�ن 
االنق�ض�م�ت  تعزيز  ب�ض�أن  ب��وت��ني، 
وفيم�  االأوروب�����ي�����ة  ال������دول  داخ�����ل 
لكنه�  االآن،  حتى  ينجح  مل  بينه�، 
ح����ذرت م���ن اأن خ��ط��ر ح���دوث���ه ال 
العديد  ت��واج��ه  حيث  ق�ئًم�،  ي��زال 
�ضعبية  اح��ت��ج���ج���ت  ال������دول  م���ن 

واإ�ضراب�ت ب�ضبب الت�ضخم.
جم���ل���ة  ق��������ل�������ت  ال�������������ض������ي�������ق،  يف 
اإن  االأم����ري����ك����ي����ة  “نيوزويك” 
ت�����ض��ري��ح���ت م��ي��دف��ي��دي��ف، ال���ذي 
رئي�س  ن���ئ��ب  من�ضب  االآن  ي�ضغل 
جمل�س االأمن يف االحت�د الرو�ضي، 
ُتعد االأكر ت�ضعيدا جت�ه وا�ضنطن 
اإنه�  كم�  الرو�ضي،  الغزو  بدء  منذ 
الغرب  �ضد  ع���داًء  اأك���ر  اأ�ضبحت 

القوانني.
العرية  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وت���ط���رق���ت 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث���ل��ث��ة، وال���ت���ي تن�س 
احلق  وت�ضييق  “التق��ضي  ع��ل��ى 
للخطة،  وف��ًق���  اإن���ه  وق���ل��ت  فيه”، 
ف�إن الهدف الرئي�س لهذه املرحلة 
هو “ت�ضييق احلق يف الوقوف اإىل 
االإ�ضرائيليني”  امل��واط��ن��ني  ج���ن��ب 
العلي�  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  ل���ل���و����ض���ول 
وت��ق��دمي ال��ت��م������ض���ت ���ض��د ق���رارات 

الدولة.
االأخ����رية،  ب���مل��رح��ل��ة  يتعلق  وف��ي��م��� 
اإن اخلطة تهدف  ق�لت ال�ضحيفة 
اإىل “تق�ضيم” دور الن�ئب الع�م، اإذ 
من املقرر اأن يعني جمل�س الوزراء 
م�ضوؤوال  �ضيكون  ع���ًم���  “مدعًي�” 
�ضد  جن�ئية  اته�م�ت  توجيه  ع��ن 
الوزراء واأع�ض�ء “الكني�ضت”، وهي 
ال�ضلطة التي ميتلكه� الن�ئب الع�م 
احل�����يل؛ م��� ي��ث��ري امل���خ����وف حول 

حم�كمة نتني�هو، بتهم ف�ض�د.
ي����أت���ي ذل����ك، يف وق���ت ي���واج���ه فيه 
نتني�هو، على جبهة اأخرى تهديدا 
وذل����ك  ح���ك���وم���ت���ه،  ب�”�ضقوط” 
قرار  اإىل  االأح������د،  ام��ت��ث��ل  ب��ع��دم��� 
اإق�لته  خ��الل  م��ن  العلي�  املحكمة 
كوزير  من�ضبه  من  درع��ي،  الأرييه 
ل��ل��داخ��ل��ي��ة وال�������ض���ح���ة، م���� يرتك 
ال�����وزراء اجل��دي��د يف م�أزق  رئ��ي�����س 
ق�نوين و�ضي��ضي، ويزعزع ا�ضتقرار 
ائ���ت���الف ب��ع��د اأ���ض���ب��ي��ع ف��ق��ط من 

و�ضوله اإىل ال�ضلطة.
وق�لت �ضحيفة “نيويورك ت�ميز” 
االأمريكية اإنه من خالل االمتث�ل 
نتني�هو،  جت��ن��ب  امل��ح��ك��م��ة،  ل��ق��رار 
لوجه  وج����ه�����ً  ف����وري����ة  م���واج���ه���ة 
فيه  ت�ضهد  وق���ت  يف  ال��ق�����ض���ء  م��ع 
البالد غ�ضب�ً وا�ضع�ً ب�ضبب خطط 

احلكومة الإ�ضالح الق�ض�ء.
نتني�هو،  اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
يواجه م�أزق� يف الوقت احل�يل حول 
كيفية تعوي�س درعي، زعيم حزب 
“�ض��س” املت�ضدد، الذي يعد حليف� 
�ض�عد  وال���ذي  ل��ه،  وثيق�  �ضي��ضي� 
يف  االئ��ت��الف  اأغلبية  مت��ضك  على 
“الكن�ضيت” ب�11 مقعًدا. واأِ�ض�رت 
ال�ضحيفة اإىل اأزمة تلوح يف االأفق 
ب��ني احللف�ء،  ق��د تثري اخل��الف���ت 
وذل��ك بعدم� ع���ر���س درع���ي، قرار 
اإق�لته، وق�ل اأم�م جمل�س الوزراء: 
“لن مينعني اأي قرار ق�ض�ئي من 
اأنوي  ومتثيلهم..  اأن�ض�ري  خدمة 
قوتي  بكل  امل�ض�همة  يف  اال�ضتمرار 

بخدمة ال�ضعب واالئتالف«.

العامل يتاأهب لـ”قفزة 
ن�وية” باإيران

ذكرت �ضحيفة “ديلي اإك�ضري�س” 
الريط�نية اأن الع�مل يخ�ضى اإحراز 
اإذ  اإي��ران النووي،  تقدم يف برن�مج 

ه���ن����ك ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول التي 
حت���ل��ف��ت م��ع رو���ض��ي��� و���ض��ط حرب 
 � اأي�ضً اإليه�  ُينظر  التي  اأوك��ران��ي��� 
للوالي�ت  اأع�������داء  م���ن  اأن���ه����  ع��ل��ى 

املتحدة، مب� يف ذلك ال�ضني.

نتنياه�.. وخطة
 تدمري الق�ساء

�ضحيفة  ك�����ض��ف��ت  اإ����ض���رائ���ي���ل،  ويف 
عن  ال��ن��ق���ب  ال��ع��ري��ة  “ه�آرت�س” 
نتني�هو،  بني�مني  حكومة،  خطة 
تعديالت  اإدخ����ل  اإىل  تهدف  التي 
م����ث����رية ل����ل����ج����دل ع����ل����ى ال���ن���ظ����م 
اأث������رت غ�ضًب�  وال���ت���ي  ال��ق�����ض���ئ��ي، 
�ضعبيًّ� وا�ضع النط�ق تخللته ثالث 

مظ�هرات ح��ضدة.
اخلطة،  اأن  ال�ضحيفة  واأو���ض��ح��ت 

ب�ضكل علني.
ون���ق���ل���ت امل���ج���ل���ة االأم���ري���ك���ي���ة عن 
رو�ضي�  اأن  حت��ذي��ره  م��ي��دف��ي��دي��ف، 
اأخ������رى  دول  اإىل  ت���ن�������ض���م  “قد 
تع�ر�س الهيمنة االأمريكية وت�ضكل 
� يهدف اإىل اإ�ضع�ف  حت�لًف� ع�ضكريًّ

هيمنته� يف ال�ضي��ضة الع�ملية.
وق�����ل اإن اإط����ل���ة اأم����د احل����رب قد 
ت����أت���ي ب��ن��ت���ئ��ج ع��ك�����ض��ي��ة؛ م���� ي���وؤدي 
الع�ضكري  ال��ت��ح���ل��ف  ت�ضكيل  اإىل 

املزعوم.
“نيوزويك”،  اأوردت���ه  م�  وبح�ضب 
اأي  م�����ي�����دف�����ي�����دي�����ف،  ي������ق������دم  مل 
“التح�لف  حول  حمددة  تف��ضيل 
ذلك  اجل��دي��د، مب� يف  الع�ضكري” 
اإليه،  اأن تن�ضم  ال��دول التي ميكن 
وم���� ه���ي اأه����داف����ه. واأو����ض���ح���ت اأن 

يف  الق�نونيني  امل�ضت�ض�رين  مك�نة 
الوزارات.

اأم����� ع��ن امل��رح��ل��ة ال��ث���ن��ي��ة، والتي 
اأ�ض��ضي  “ق�نون  ع���ن���وان  حت��م��ل 
ف�����أ�����ض�����رت  للت�ضريع”،  ج����دي����د 
ال�ضحيفة اإىل اأن ليفني ونتني�هو، 
يخطط�ن لتمريره� خالل جل�ضة 
واأنهم�  امل���ق���ب���ل���ة،  “الكني�ضت” 
اأ�ض��ضي  لق�نون  التو�ضل  يعتزم�ن 

جديد حول الت�ضريع.
اأن���ه م��ن امل��ق��رر اأن ينظم  وت���ب��ع��ت 
م�ضروع الق�نون و�ضع القوانني يف 
البالد وكذلك قدرة حمكمة العدل 
العلي� على اإلغ�ئه�، م�ضرية اإىل اأنه 
من املتوقع اأي�ض� اأن ينظم الق�نون 
على  “الكني�ضت”  ق��درة  االأ�ض��ضي 
اإلغ�ء قرارات املحكمة العلي� ب�إلغ�ء 

ال��ت��ي اأع��ده��� وزي���ر ال��ع��دل ي�ريف 
ليفني، تتكون من 4 مراحل تهدف 
“تدمري”  اإىل  م��ن��ه���  واح�����دة  ك���ل 
الق�ض�ء االإ�ضرائيلي، م�ضرية اإىل اأن 
الهدف املب��ضر للحكومة اليمينية 
املتطرفة هو املوافقة على املرحلة 
االأوىل يف الكني�ضت من اأجل امل�ضي 

قدم� نحو املراحل االأخرى.
وذكرت ال�ضحيفة اأن املرحلة االأوىل 
اأرب��ع خطوات مهمة؛ مب�  تت�ضمن 
يف ذلك ت�ضريع “بند جت�وز” من 
من  “الكني�ضت”  ميكن  اأن  �ض�أنه 
مترير ت�ضريع مت اإبط�له من قبل 
“معي�ر  واإل���غ����ء  ال��ع��ل��ي���،  امل��ح��ك��م��ة 
وتعزيز  ل��ل��م��ح���ك��م،  املعقولية” 
ق����وة االئ���ت���الف احل����ك���م يف جلنة 
واإ�ضع�ف  الق�ض�ئية،  التعيين�ت 

العامل يتاأهب لـ »قفزة ن�وية« باإيران....طهران يف �سباق مع الزمن 

�شحف عاملية: �شمود اأوروبي اأمام رو�شيا.. وخطة رباعية ل� »تدمري« الق�شاء الإ�شرائيلي

 باك�شتان تعلن ا�شتعادة التيار الكهربائي اأزمة �شوريا املعي�شية.. الدواء يف مرمى الدولر
•• دم�صق-وكاالت

اأ�ضع�ر الدواء ب�ضبب اإ�ضراب  قررت احلكومة ال�ضورية زي�دة جديدة يف 
ال��ك��ث��ري م��ن م�����ض���ن��ع االأدوي�����ة يف ال���ب���الد، ب��ع��د ارت���ف����ع ق��ي��م��ة ال����دوالر 

االأمريكي مق�بل اللرية.
واأدى انهي�ر قيمة اللرية ال�ضورية لتدهور االأو�ض�ع املعي�ضية يف البالد، 

وانعك�س ذلك بطبيعة احل�ل على اأ�ضع�ر االأدوية.
عربية:  نيوز  ل�ضك�ي  حديث  يف  �ض�لح  حممد  ال�ضوري،  املواطن  وق���ل 
الو�ضع �ضيء، راتبي 80 األف واأحت�ج لدواء يبلغ �ضعره، 40 األف�، كيف 

يل اأن اأ�ضرف على ع�ئلتي«.
ارتف�ع اأ�ضع�ر االأدوية ج�ء بعد رفع البنك املركزي ال�ضوري ل�ضعر �ضرف 

االأدوية  مع�مل  وتعتمد  ال�ضورية،  ال��ل��رية  مق�بل  االأم��ريك��ي  ال���دوالر 
املحلية على املواد امل�ضتوردة للت�ضنيع.

وق�ل ال�ضيدالين �ضالح رمو، اإن “�ضبب غالء اأ�ضع�ر االأدوية هو ارتف�ع 
م�ضتوردة،  م��واد  االأ�ض��ضية  امل��واد  الأن  امل��رك��زي  البنك  ال���دوالر يف  �ضعر 
رفعوا �ضعر الدوالر من 2500 ل� 4500، وهي اأ�ضع�ر مرتفعة قي��ض� 

بدخل الفرد«.
وبح�ضب الن�ضرة اجلديدة، تراوحت ن�ضب ارتف�ع اأ�ضع�ر االدوية بني 65 

و 100 ب�ملئة.
هذا االرتف�ع يف اأ�ضع�ر االأدوية قد يدفع البع�س اإىل التوجه نحو الطب 
دون احل�جة  قليال  ولو  االأمل  عنهم  م� يخفف  علهم يجدون  البديل، 

لتك�ليف ال ي�ضتطيعون ت�أمينه�.

••  �إ�صالم �باد-رويرتز

اأ�ضواأ انقط�ع للتي�ر  اأرجع وزير الط�قة الب�ك�ضت�ين خوروم دا�ضت�جري 
ال�ضبكة،  اال�ضتثم�ر يف  اإىل نق�س  اأ�ضهر  البالد منذ  ت�ضهده  الكهرب�ئي 
من  درو�ض�”  “تعلمت  امل�����ض���ع��دات  على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ب��الد  اإن  وق����ل 

االنقط�ع الذي ت�ضرر منه املاليني.
�ضبكة  ف���إن  الوطنية،  التحتية  البنية  مرافق  من  الكثري  �ض�أن  و�ض�أنه� 
ينتقل  بلد  التمويل يف  �ضح  اإىل حتديث و�ضط  الكهرب�ء بح�جة م��ضة 
من حزمة اإنق�ذ اإىل اأخرى من �ضندوق النقد الدويل. وك�ن االنقط�ع 
النط�ق  وا�ضع  انقط�ع  ث���ين  هو  االثنني  االأول  اأم�س  �ضب�ح  ب��داأ  ال��ذي 
منذ اأكتوبر ت�ضرين االأول. وق�ل وزير الط�قة لل�ضحفيني لدى اإعالن 

مليون   220 عددهم  الب�لغ  البالد  ل�ضك�ن  للتي�ر  الك�ملة  اال�ضتع�دة 
ن�ضمة “تعلمن� درو�ض� مم� حدث ب�الأم�س وهي اأنن� بح�جة اإىل اال�ضتثم�ر 
يف �ضبكة التوزيع«. واأ�ض�ف “مل يتم توجيه اأي ا�ضتثم�ر لتح�ضني اأداء 

هذه ال�ضبك�ت من احلكومة ال�ض�بقة«.
لب�ك�ضت�ن على مدار  اإن��ق���ذ  ح��زم  ال��دويل خم�س  النقد  وق��دم �ضندوق 
مع  خالف�ت  و�ضط  ح�لي�  اإن��ق���ذ  �ضريحة  وتتعر  امل��ضيني.  العقدين 
احلكومة ب�ض�أن مراجعة برن�مج ك�ن من املفرت�س اكتم�له يف نوفمر 

ت�ضرين الث�ين.
اأن  اإال  الطلب،  لتلبية  تكفي  ب�ك�ضت�ن ط�قة كهرب�ئية مركبة  ومتتلك 
القط�ع مثقل مت�م� ب�لديون لدرجة اأنه ال ميكنه حتمل اال�ضتثم�ر يف 

البنية التحتية وخطوط الكهرب�ء.

هذه اأبرز قدرات وموا�شفات الدبابة »ليوبارد 2« •• برلني-وكاالت

اأعلنت �ضركة “راينميت�ل” الدف�عية االأمل�نية اإنه� “قد” ت�ضلم اأوكراني� م� ي�ضل 
اإىل 139 دب�بة قت�لية من طراز “ليوب�رد” “اإذا لزم االأمر«.

ت�ضريح�ت  يف  للدب�ب�ت  امل�ضنعة  ال�ضركة  ب��ضم  ال�ضركة  ب��ضم  املتحدث  وق���ل 
ملجموعة “اآر اإن دي” االإعالمية، ق�ل فيه� اإن “راينميت�ل” ميكنه� ت�ضليم 29 
دب�بة “ليوب�رد 2 اإيه 4” بحلول اأبريل اإىل م�يو، و22 دب�بة اأخرى من الطراز 
واأ�ض�ر اإىل اأن ب�إمك�ن ال�ضركة  نف�ضه يف نه�ية ع�م 2023 اأو اأوائل ع�م 2024. 
اأي�ض� ت�ضليم اأوكراني� 88 دب�بة “ليوب�رد 1” االأقدم، لكن من دون اإعط�ء اإط�ر 
زمني حمتمل. اجلدير ب�لذكر اأن اأمل�ني� تتعر�س ل�ضغوط �ضديدة من اأوكراني� 
واأع�ض�ء من حلف الن�تو، مثل بولندا، لل�ضم�ح بتزويد كييف بدب�ب�ت “ليوب�رد” 
اأمل�نية ال�ضنع، لتعزيز دف�عه� يف مواجهة الهجوم الع�ضكري الرو�ضي. لكن برلني 
تقول اإنه� لن تر�ضل دب�ب�ته� اإىل اأوكراني� اإال اإذا فعلت وا�ضنطن ال�ضيء ذاته مع 
اأمريكية ال�ضنع، يف الوقت الذي توؤكد فيه الوالي�ت املتحدة  “اأبرامز”  دب�ب�ت 
�ضعوبة ذلك ب�ضبب كلفة الت�ضغيل والتدريب وال�ضي�نة املرتفعة. ويف حتول وا�ضح 
يف املوقف االأمل�ين، ق�لت وزيرة اخل�رجية اأن�لين� بريبوك، االأحد، اإن حكومته� لن 

متنع بولندا اإذا ح�ولت اإر�ض�ل الدب�ب�ت “ليوب�رد” الأوكراني�.

ما هي دبابة لي�بارد 2؟
م�يف”،  “كراوا�س  امل�ضممة  ال�ضركة   .1979 ع���م  م��رة  اأول  اخل��دم��ة  دخ��ل��ت 
“اإم  �ضركة  �ضنع  من  املحرم  بينم�  مدفعه�،  “راينميت�ل”  �ضركة  �ضممت  فيم� 
تي يو فريديريك�ض�فن«. تعد من بني االأف�ضل يف الع�مل، حيث و�ضفته� �ضركة 
املن�ورة  على  والقدرة  والتنقل  احلم�ية  من  مث�يل  “مزيج  ب�أنه�  “راينميت�ل” 
اأمل�ني�،  م��ن  برتخي�س  اأخ���رى  دول   3 يف  ليوب�رد  ت�ضنيع  يتم  ال��ن���ري��ة«.  وال��ق��وة 

احلركة والت�سليح
كيلومرتا يف   68 نحو  اإىل  “ الق�ضوى  اإيه4   2 “ليوب�رد  الدب�بة  �ضرعة  ت�ضل 
الطراز الذي يرجح اأن حت�ضل  ال�ض�عة. يبلغ وزن الدب�بة “ليوب�رد 2 اإيه 4”، 

وتوجد لدى جيو�س 21 دولة اأخرى كله� اأع�ض�ء يف حلف “الن�تو«.
االأح���دث فهي  الن�ضخة  اأم���  ت�ضنيع�،  االأك��ر  هي   ”4 اإي��ه   2 “ليوب�رد  الن�ضخة 

“ليوب�رد 2 اإيه +7«.

عليه اأوكراني�- حوايل 52 طن�، و55 طن� حني تكون جمهزة للقت�ل. 
قوة حمركه� 1500 ح�ض�ن، و�ضعته من الديزل حوايل 1160 ليرتا، ميكنه� 
على  كيلومرتا   338( كيلومرتا   280 نحو  اإىل  ت�ضل  م�ض�فة  به�  تقطع  اأن 

الطرق�ت امل�ضفلتة اأو 218 كيلومرتا عر الطرق�ت غري امل�ضفلتة(. 
ط�قم الدب�بة يت�ألف من 4 اأفراد، بينهم ق�ئد الدب�بة.

احلماية
التنغ�ضنت  ومعدن  ال�ضلب  ي�ضمل  مدرعة مبزيج   ”4 اإي��ه   2 “ليوب�رد  الن�ضخة 
اإ�ض�فية من مواد  اأخ��رى منه� تتوفر حم�ية  املعي�رية. يف ن�ضخ  الن�در، وال��دروع 

بينه� التيت�نيوم والتنغ�ضنت ملنطقتي الرج والق�عدة.
ميكن اأي�ض� تزويده� ب�إجراءات حم�ية ن�ضطة.

النج������ة  على  بقدرته������  االإعج�������ب  ليوب�������رد  اأث���رت  اأفغ�ن�ض������ت�ن،  يف  احلرب  يف   
خ�������الل  بع�ضه�  خ�ضر  الرتكي  اجلي�س  لكن  الن��ض��فة،  ب�لعبوات  الهجم�ت  من 
عملي�ته يف �ض����وري� ج�����راء هجم������ت بقذائف م�ض������دة للدب�ب�ت وقن�ب�������ل وعبوات 

ن��ض����فة.

الق�ة النارية
120 مليمرتا من  عي�ر  “اأمل�س”  جمهزة مبدفع  2اإيه4”  “ليوب�رد  الن�ضخة 

اإنت�ج �ضركة راينميت�ل، ور�ض��ضني عي�ر 7.62 مليمرتات.
وميكن  ك��ي��ل��وم��رتات،   5 اإىل  ي�ضل  2اإيه4”  “ليوب�رد  ل��دب���ب��ة  ال��ف��ع���ل  امل���دى   
م�ض�عفة املدى اإىل نحو 10 كيلومرتات من خالل تركيب نظ�م اإطالق خ��س 

للذخ�ئر.
120 مليمرتا و4750 طلقة  42 قذيفة من عي�ر   ميكن لهذا الطراز حمل 

من عي�ر7.62 مليمرتات عند حتميله� ب�لك�مل.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : مطعم دي نيو ديلز ج�ردن

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 4614827 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / مب�رك بن حم�ضن بن غر�ضف املنه�ىل من م�لك اإىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء / مب�رك بن حم�ضن بن غر�ضف املنه�ىل من 100 % اإىل %50
تعديل مدير / اإ�ض�فة قوينيت�ضل ري�س ك�تيبود

 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة قوينيت�ضل ري�س ك�تيبود %50
تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000

تعديل لوحه االإعالن / اإجم�يل من م�ض�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة مهنية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ مطعم دي نيو ديلز ج�ردن
THE NOODLES GARDEN RESTAURANT

اإىل/ مطعم دي نيو ديلز ج�ردن ذ.م.م
THE NOODLES GARDEN RESTAURANT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : مركز برامي ت�مي لتجميل ال�ضيدات

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 4203908 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة هبه نبيه االيوب %100

تعديل مدير / اإ�ض�فة هبه نبيه االيوب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف زهره الن�ظري

تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة مهنية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جت�ري من/ مركز برامي ت�مي لتجميل ال�ضيدات

PRIME TIME BEAUTY LADY CENTER
اإىل/ مركز برامي ت�مي لتجميل ال�ضيدات- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

PRIME TIME BEAUTY LADY CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ض�ط / اإ�ض�فة مركز تدليك واإ�ضرتخ�ء ن�ض�ئي  9609013

 تعديل ن�ض�ط / اإ�ض�فة بيع م�ضتح�ضرات التجميل - ب�لتجزئة  4772008
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : مركز ال�ض��ضي خلدمة ال�ضي�رات

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 2135334 
تعديل مدير / اإ�ض�فة امتي�ز على رفقت على

 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة امتي�ز على رفقت على %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداهلل جران عبداهلل جران ال�ضكيلى

تعديل راأ�س امل�ل / من  null اإىل 10000
تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ مركز ال�ض��ضي خلدمة ال�ضي�رات
CHASSIS CAR SERVICES CENTER

اإىل/ مركز ال�ض��ضي خلدمة ال�ضي�رات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SERVICES CENTER CHASSIS CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : الكرنف�ل للتج�رة الع�مة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 2357543 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة م�ضعود خ�ن حممد ق��ضم خ�ن %100

تعديل مدير / اإ�ض�فة م�ضعود خ�ن حممد ق��ضم خ�ن
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف �ض�مل �ضهيل �ض�مل �ضهيل اخلييلى
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبدالفت�ح حممد مر�ضى مو�ضى

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 150000
تعديل �ضكل ق�نوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ الكرنف�ل للتج�رة الع�مة ذ.م.م
ALCARNIVALGENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ الك�رنف�ل لتج�رة الع�مة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL CARNIVAL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : الطري الذهبي العم�ل تركيب احلجر

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 1184901 
 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة فوؤاد فواز رزوق  %99

تعديل مدير / اإ�ض�فة فوؤاد فواز رزوق
 تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ض�فة احمد حممد احمد رم�ض�ن العبيدىل %1

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف احمد حممد احمد رم�ض�ن العبيدىل
تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ الطري الذهبي العم�ل تركيب احلجر
GOLDEN BIRD STONE WORKS

اإىل/ الطري الذهبي الأعم�ل تركيب احلجر ذ.م.م
GOLDEN BIRD STONE  WORKS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ض�دية ب�أن / ال�ض�دة : اليوبل الذهبي خلدم�ت الطب�عة

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: رخ�ضة رقم: 4149907 
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / نوح وليد ابو عون من مدير اإىل م�لك

تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء / نوح وليد ابو عون من 0% اإىل %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد عبداهلل حممد عبدالوه�ب النعيمى

تعديل راأ�س امل�ل / من null اإىل 2000000
تعديل �ضكل ق�نوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جت�ري من/ اليوبل الذهبي خلدم�ت الطب�عة
GOLDEN JUBILEE TYPING SERVICES

اإىل/ اليوبل الذهبي خلدم�ت الطب�عة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
GOLDEN JUBILEE TYPING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ض�دية 
خالل اأربعة ع�ضر يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال ف�إن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�ضة  بخ�ضو�س  االإقت�ض�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN ب�ال�ضم التج�ري مطعم ك�ضري  رقم:4255136 
�ضط�ضطة ، ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�ضة واع�دة الو�ضع 

كم� ك�ن عليه �ض�بق�.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  االقت�ض�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�إن  واإال  االإعالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ض�ء هذه املدة  م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ضتعجلة – عن بيع ال�ضي�رات الت�لية عن طريق �ضركة االإم�رات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف مت�م ال�ض�عة اخل�م�ضة م�ض�ءاً يوم االأربع�ء املوافق 30 ين�ير 2023 وعلى من يرغب مبع�ينة ال�ضي�رات بزي�رة موقع املزاد اأو بزي�رة املوقع 

االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف ح�لة االعرتا�س مراجعة ق�ضم التنفيذ املدين اأثن�ء الدوام الر�ضمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

##  
1 2016  53/2023   78439 T 38000       
2 2018  20/2023   57627 B 68000    
3 2012  57/2023   79101 8 18000     
4 2017  54/2023   82426 T 28000    
5 2014  6476/2022   26881 B 45000      
6 2019  52/2023   76166 H 26000   
7 2016  55/2023   96495 17 23000   
8 2018  13/2023   12562  26000      
9 2017  56/2023   91954 B 25000     
10 2020   14/2023   35180  C 72000     
11 2013  28/2023   2396 O 32000    

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/برالني
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�ضة رقم:4324936 

الغ�ء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ض�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اإعــــــــــالن
ال�ض������دة/حن�ء  ب�ن  االقت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تراك
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�ضة رقم:2967536 

الغ�ء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ض�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�ضر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - تريازو املحدودة   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008367/ 

اإىل املحكوم عليه : تريازو املحدودة  - العنوان : ال�ض�رقة - ال�ضن�عية رقم 2 - �ض�رع اخل�ن - اأر�س م�ضورة 
ملك حمد مب�رك حمد خمي�س بو عميم - ه�تف رقم : 0506466337 

حيث انه بت�ريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح املدعي 
املنفذ ك��ضت� للتج�رة الع�مة - ذ م م  - يف الق�ضية امل�ض�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ض�مال الر�ضوم وامل�ض�ريف 114980.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�ضند التنفيذي امل�ض�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�أنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ضتتخذ بحقك  اأم�م املحكمة  ال�ض�عة -   -

التنفيذ اجلري املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
حمكمة ال�شارقة الحتادية

اإعلن ح�شور جل�شة بالت�شال املرئي عن بعد
)SHCEXCIPROB2022/0000062 ( يف الق�شية رقم

اإعلن امل�شت�شكل �شده ن�شرا
 9ymuXa : بن�ء على طلب : م�ضت�ضكل : ث�مر حممد عبداهلل احلو�ضني  - رمز التفوي�س

وعنوانه / اإم�رة دبي - ديرة - �ض�رع املكتوم - بن�ية الرمي 1503 - بوك�لة املح�مي / حممد عبداهلل احل�ضرمي  
اىل : م�ضت�ضكل �ضده : عبدالعزيز علي �ضليم�ن احلو�ض�ين 

chUB8p : رمز التفوي�س
وعنوانه / ال�ضعودية - ه�تف رقم : 971502785777 

م�ضت�ضكل �ضده : خ�لد عمر حم�ضن عبدهلل الك�ف 
cZgtFH : رمز التفوي�س

 RCPC12757 وعنوانه / اأبوظبي ه�تف متحرك 0506025404 رقم موحد 211281 جواز �ضفر
انت مكلف بح�ضور اجلل�ضة املرئية واملقررة بت�ريخ 31/1/2023 ، ال�ض�عة 9.00 والتي �ضتعقده� يف حمكمة ال�ض�رقة االإحت�دية 

دائرة التنفيذ الث�نية عن بعد بوا�ضطة االت�ض�ل املرئي عر موقع وزارة العدل
https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search/
اأدن���ه بك�مريا اله�تف  بي�ن�ت  اأو قم مب�ضح الرمز املبني  بوابة اجلل�ض�ت االإجتم�ع�ت املرئية. �ضخ�ضي� او بوا�ضطة وكيل معتمد. 

  EH000101473 االإجتم�ع : رقم االإجتم�ع
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارف�ق امل�ضتندات عر النظ�م االلكرتوين بعد ت�ضريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �شعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/1942 تنفيذ جتاري    
بن�ء على طلب / املحكوم له / في�ضل �ضعيد عبداهلل لقطري العتيبي اجلن�ضية / االإم�رات 

العربية املتحدة
اىل املحكوم عليه / جلف�ر ل�ضي�نة املب�ين �س ذ م م  اجلن�ضية

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��� ل��دي��ك ب����ن حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق��د ا����ض���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��� بت�ريخ 
وق���دره  م��ب��ل��غ  ب��دف��ع  ب���ل��زام��ك   ،  )914/2022( ال��ق�����ض��ي��ة  يف   2022/10/3
تقدم  قد  اعاله  له  املحكوم  ان  ومب�  وامل�ض�ريف.  الر�ضوم  �ض�مال  درهم�   31207.00
بطلب لتنفيذ حكم و�ضجل ب�لرقم امل�ض�ر اعاله ، ف�أنت مكلف بتنفيذ م� ج�ء اعاله خالل 
7 اأي�م من اليوم الت�يل للتبليغ ويف ح�ل تخلفك عن ذلك ف�ن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

االجراءات الق�نونية املن��ضبة لتنفيذ احلكم والر�ضوم املرتبة عليك. 
املالحظ�ت : يجب االإعالن ب�للغة العربية واالجنليزية 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70337

الدين  ن���زمي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�س     ، ع���ل���ي  ي���و����ض���ف 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)EF0353878(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ض������ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502291177

فقدان جواز �شفر
�ضريين  مر�س   / املدعو  فقد 
اخ��������رت �������ض������راج اال��������ض�������الم ، 
اجلن�ضية  ب����ن����غ����الدي���������س   
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )A00192071(
يجده عليه االت�ض�ل بتليفون 

رقم  0554819304    

فقدان جواز �شفر
ن����ت���ن����ي���ل   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ارتريي�   ، ت�ضيج�ى  تومزجي 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   -  )0444079K(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اق����رب  او  ارت����ريي�����  ب�������ض���ف����رة 

مركز �ضرطة ب�الم�رات.

فقدان جواز �شفر
�����ض����وي����ت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اي������وب ك����ه�������ض����ى ، ارت���ريي���� 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   -  )0444112K(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ارت���ريي����  ب���ل�����ض��ف���رة 

مركز �ضرطة ب�الم�رات.

فقدان جواز �شفر

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعلن بالن�شر        

 47/2023/40 مدين 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اإ�ضم�عيل احمد ح�ضن  - جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :القوة احل�ض�نية لت�جري ال�ضي�رات ذ.م.م 

اأق�م عليك الدعوى ومو�ضوعه� الزام املدعي عليهم� ب�لت�ض�من والتك�فل فيم� بينهم� ب�ن  قد 
يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )150.000( درهم م�ئة وخم�ضون الف درهم قيمة االق�ض�ط الثالثة 
 2022/1/4 امل��وؤرخ  الت�ضوية  عقد  مبوجب   1/10/2022 و   1/7/2022 و   1/4/2022 يف  امل�ضتحقة 
واملذيلة بتوقيع�ت املدعي عليهم� مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ اال�ضتحق�ق وحتى 

ال�ضداد الت�م و�ضمول احلكم ال�ض�در ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة والر�ضوم وامل�ض�ريف. 
وحددت له� جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2023/1/26 ال�ض�عة 09:00 �ضب�ح� يف ق�عة التق��ضي عن 
بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�ضور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعلن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:38/2023/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمن�زع�ت الث�نية رقم 751
مو�ضوع املن�زعة : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )136.687.06( درهم والر�ضوم وامل�ض�ريف 

واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ اال�ضتحق�ق وحتى ال�ضداد الت�م . 
املتن�زع:�ضركة جمموعة االم�رات لالت�ض�الت )جمموعة ات�ض�الت( �س.م.ع

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - ديرة - �ض�رع بني ي��س - مبنى برج ات�ض�الت مق�بل �ضرياتون اخلور
وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل ن��ضر العوي�س ال�ض�م�ضي 

املطلوب اإعالنه :  1- م�ضعل ح�ضني علي حممد البلو�ضي  -  �ضفته : متن�زع �ضده
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�ضوعه�  اأق���م عليك  قد    : االإع��الن  مو�ضوع 
)136.687.06( درهم والر�ضوم وامل�ض�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ اال�ضتحق�ق وحتى 
بق�عة  �ضب�ح�  ال�ض�عة:09:00  امل���واف���ق:2023/1/25  االرب��ع���ء  ي��وم  جل�ضة  له�  وح��ددت  الت�م-  ال�ضداد 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�ضور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا  بعد  عن  التق��ضي 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70021

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1940/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اال�ضتئن�ف املدنية الث�نية رقم 82

مو�ضوع اال�ضتئن�ف : اإ�ضتئن�ف احلكم ال�ض�در يف الدعوى رقم:1370/2022 مدين جزئي والر�ضوم 
وامل�ض�ريف واالتع�ب. 

امل�ضت�أنف:عبداهلل ح�ضن احمد حمود ال�ضحي
عنوانه:االم�رات - ام���رة راأ���س اخليمة - الظيت - را�س اخليمه - مبنى مدينة خليفة بن زايد 

اجلديدة - �ضقة بلوك 11
املطلوب اإعالنه :  1- �ضكيور بوينت خلدم�ت مت�بعة املع�مالت �س.ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضت�أنف �ضده

مو�ضوع االإعالن :  قد اأ�ضت�أنف/احلكم ال�ض�در ب�لدعوى رقم:1370/2022 مدين جزئي. وحددت 
له� جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  2023/2/2  ال�ض�عة 10.00 �س بق�عة التق��ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70021 العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 

اعلن حم�شر حجز  بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1460/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ض�در يف الدعوى رقم 69 ل�ضنة 2021 جت�ري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )25956385.8( درهم �ض�مال للر�ضوم وامل�ض�ريف .
ط�لب التنفيذ : بنك برودا

ع��ن��وان��ه:االم���رات - ام���رة دب��ي - بردبي - دب��ي - ال�ضوق الكبري - بن�ية بنك ب��رودا - مكتب رق��م 201 - 
مك�ين:2809195296

ب�تو )زوج��ة( 2- هين�ل  �ضيت�ن مهيندرا  املتويف  ارت��ي بهوتل - ب�ضفته� من ورث��ة   -1 : اإعالنهم  املطلوب 
بهوت� - ب�ضفته� من ورثة املتويف �ضيت�ن مهيندرا ب�تو )ابنة( 3- ابهجيت بهوت� - ب�ضفته من ورثة املتويف 

�ضيت�ن ميهندرا ب�تو )ابن( 4- ايه �ضي اأي ميت�ل م.م.ح - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
املنفعه بقطعة  اموالكم اخل��ضة وهي عب�رة عن )احل��ق  ب�نه مت احلجز على  : نعلنكم  االإع��الن  مو�ضوع 
االر�س رقم s31002 ب�ملنطقه احلره بجبل علي( وف�ء للمبلغ املط�لب به )25956385.8( درهم وذلك للعلم 

مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعلن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:1392/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التج�رية االوىل - متييز رقم 546

مو�ضوع الطعن : قبول الطعن �ضكال ومو�ضوع� ونق�س احلكم املطعون فيه واح�لته اىل حمكمة اال�ضتئن�ف 
ال�ضدار حكمه� على �ضوء م� تقرره حمكمة ب�لنق�س والزام املطعون �ضده ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف واالتع�ب . 

الط�عن:ليخراج ت�كوردا�س ب�ج�رانى - واخرون
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - ديرة -  دبي - �ض�رع االحت�د - مبنى تي �ضويرتام واوالده

وميثله:�ض�مي �ض�مل حممد ج��ضم املدفع
املطلوب اإعالنهم : 1- عبري حممد ب�قر احمد ابو حليقة 2-جالل حممد ب�قر احمد ابوحليقة 3- احمد 
حممد ب�قر احمد ابو حليقة 4- علي حممد ب�قر احمد ابوحليقه 5- امنه حممد ب�قر احمد ابو حليقه 6- 
عبداهلل حممد ب�قر احمد عبداهلل ابو حليقه 7- مني حممد ب�قر احمد ابو حليقه 8- ورثة املرحوم/حممد 
ابو حليقة 11- ندى  العي�ضى  ابو حليقه 9- مرمي علي ح�ضن 10- ح�ضني علي حممد  ب�قر احمد عبداهلل 

حممد احمد ابو حليقة 12- ف�تن حممد ب�قر احمد ابوحليقة  -  �ضفتهم : مطعون �ضدهم 
اع��اله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل  املذكور  الطعن  اق���م عليكم  الط�عن  ب���ن  نعلنكم    : االإع��الن  مو�ضوع 

حمكمة التمييز وذلك للرد �ضحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13757 بتاريخ 2023/1/25 
اعلن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 1692/2022/445 طعن جتاري  
املنظورة يف : الدائرة التج�رية االوىل - متييز رقم 546 

االإ�ضتئن�ف  حمكمة  اىل  اإح�لته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�ضوع�  �ضكال  النق�س  قبول   : الطعن  مو�ضوع 
الإ�ضدار حكمه� على �ضوء م� تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �ضده ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف واالتع�ب. 

الط�عن : ر�ضملة تريد ف�ين�ن�س ف�ند - واآخرون
عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - معر اخلليج التج�ري - �ض�رع االأبراج - بن�ية o14 - الط�بق 14 - 
مكتب بيكر مكنزي حبيب املال مك�ين - 2563786091 �س ب 2268 دبي - ه�تف رقم 044230000 

- ف�ك�س 044479777  - وميثله : حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال  
املطلوب اإعالنهم� : 1- ف�رلني انريجي & كوموديتيز - م م ح - �ضفته : مطعون �ضده 

�ضده مطعون   : �ضفته   - ف�روق  حممد   -2
مو�ضوع االإعالن : نعلنكم ب�أن الط�عن اأق�م عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اإىل حمكمة 

التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة    التمييز 

70353
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املال والأعمال

فو�شى عارمة يف بريو.. ووزير الدفاع يدعو لإقامة ممرات اإن�شانية

•• ليما-وكاالت

دع� وزير الدف�ع يف بريو خورجي 
مم����رات  اإق������م�����ة  اإىل  ت�������ض����ف���ي���ز، 
عدة  يف  االإن�����ض���ن��ي��ة  للم�ض�عدات 
اأج��ل تلبية  ب��ريو، من  من�طق يف 

مط�لب املواطنني.
اأن هذا  اأنب�ء بريو  وذك��رت وك�لة 
القوات  قي�م  قبل  ج���ء  الت�ضريح 
اجل��وي��ة يف ب��ريو بنقل اأك���ر من 
13 طن�ً من االم��دادات، وت�ضمل 
م��ي���ه م��ع���جل��ة واأط��ع��م��ة واأدوي����ة 
بجنوب  دي��و���س  دي  م����در  ملنطقة 

�ضرق البالد.
مهم  عمل  “هذا  ال��وزي��ر:  وق����ل 
وم�ضرتك بعد توقف احلركة على 
منطقة  ذل��ك  ويت�ضمن  ال��ط��رق، 
م�در دي ديو�س، ومن املهم اإق�مة 
االن�ض�نية  ل��ل��م�����ض���ع��دات  مم����ر 
لي�س  املواطنني،  مط�لب  لتلبية 
ولكن  م�لدون�دو  بريتو  يف  فقط 
اإغالق  اأخرى مت  اأم�كن  اأي�ض�ً يف 

الطرق به�«.
وك���ن مكتب اأم��ني دي��وان املظ�مل 
يف  اأعلن  قد  اجلنوبية  اأمريك�  يف 
الع��ضر من ين�ير)ك�نون الث�ين( 
على  ���ض��خ�����ض���ً،   17 اإن  اجل������ري 
االأق��ل، لقوا حتفهم و�ضط جتدد 
االحتج�ج�ت املن�ه�ضة للحكومة 

يف بريو.

اعتقال 200 حمتج
ب����ريو  يف  ال���������ض����رط����ة  وق�������م������ت 
ب�إخالء ج�معة يف ليم�، واعتق�ل 
بعد  ���ض��������خ�����س،   200 م���ن  اأك����ر 
ال�ضرطة  ب���ني  ا���ض��ت��ب���ك���ت  وق����وع 
وم����ت����ظ�����ه����ري����ن، ب���ي���ن���م���� اأغ����ل����ق 
اأهم  واح��دة من  اأي�ض�  امل�ضوؤولون 
م���ن����ط���ق اجل������ذب ال�����ض��ي���ح��ي يف 

البالد ب�ضبب اال�ضطراب�ت.
“اآر.بي.بي. حم���ط���ة  ون���ق���ل���ت 

الع�م  امل��دع��ي  ع��ن  نوتي�ضي��س” 
األ��ف��ون�����ض��و ب���رن��ي�����ض��ي���، ق���ول���ه اإن 
امل���ع���ت���ق���ل���ني م���ت���ه���م���ون ب���دخ���ول 
�ض�ن  ل�”ج�معة  اجل�معي  احل��رم 

•• و��صنطن-وكاالت

اأن”  اأن  “�ضي  ����ض���ب���ك���ة  ح��������ذرت 
ال����والي�����ت  اأن  م����ن  االأم����ري����ك����ي����ة، 
ت��ك��ون متجهة لفرتة  ق��د  امل��ت��ح��دة 
�ضل�ضلة  بعد  اجل���ري،  الع�م  دموية 
من حوادث اإطالق الن�ر اجلم�عية 

يف االأي�م امل��ضية.
بعنوان  االثنني  ن�ضرته  تقرير  ويف 
اإطالق  ح����دث  و28  اأ���ض���ب��ي��ع   3“
اأمريك�  ه���ي  ه����ذه  ج���م����ع���ي..  ن�����ر 
اإن  ال�������ض���ب���ك���ة  ق�����ل����ت   ،”2023
ال�����والي������ت امل���ت���ح���دة ه����ي ال���دول���ة 
ال��وح��ي��دة يف ال��ع���مل ال��ت��ي يتج�وز 

فيه� عدد االأ�ضلحة عدد ال�ضك�ن.
لقي  اأن  بعد  ال�ضبكة  تقرير  وج���ء 
اأ�ضخ��س على االأق��ل م�ضرعهم   7
يف ك���ل��ي��ف��ورن��ي���، يف ث����ين اإط���الق 
 48 الوالية خالل  ن�ر جم�عي يف 

�ض�عة.
ومت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل�����ض��ت��ب��ه ب���ه يف 
اإط������الق ال���ن����ر م�����ض���ء االث���ن���ني يف 
اجلزء ال�ضم�يل من الوالية، وفًق� 
مل� ذكره رئي�س جمل�س امل�ضرفني يف 

مق�طعة �ض�ن م�تيو، ديف ب�ين.
 � �ضخ�ضً  11 م��ن  اأك����ر  ل��ق��ي  ك��م��� 
ح�دث  يف  ال�ضبت  ل��ي��ل  م�ضرعهم 
“مونتريي  اإط��الق ن�ر جم�عي يف 
بح�ضب  ب���ك����ل���ي���ف���ورن���ي����،  ب�رك” 
اإطالق  اأن  اأو�ضحت  التي  ال�ضبكة 
اجل�لية  ك���ن��ت  بينم�  ح���دث  ال��ن���ر 
املدينة  يف  االآ���ض��ي��وي��ة  االأم��ري��ك��ي��ة 
االأ�ضبوع  ن��ه���ي��ة  ب��ع��ط��ل��ة  حت��ت��ف��ل 

القمرية اجلديدة.

من�طق.
ولكن بولوارتي رف�ضت الدعوات 
انتخ�ب�ت  واإج��راء  اال�ضتق�لة  اإىل 
مبكرة ودع��ت ب��داًل من ذل��ك اإىل 
ووع�����دت مبع�قبة  ح����وار  اإج������راء 

املتورطني يف اال�ضطراب�ت.
املحليني  ال�����ض��ك���ن  ب��ع�����س  واأ����ض����ر 
بولوارتي  اإىل  االت���ه����م  ب���أ���ض���ب��ع 
لقمع  اإجراء”  اأي  اتخ�ذ  “لعدم 
االحتج�ج�ت التي بداأت يف ال�ض�بع 

من دي�ضمر-ك�نون االأول.
ذك���رت وك�لة  اأخ���رى،  ن�حية  م��ن 
اأندين�”  “اأجن�ضي�  ب���ريو  اأن���ب����ء 
تقطع  اإىل  اأدت  اخلطوة  ه��ذه  اأن 
�ض�ئح،   400 م��ن  ب���أك��ر  ال�ضبل 
اإىل  نقلهم  يتم  اأن  اإىل  ا�ضطروا 

مدينة كو�ضكو القريبة.
واأغلبهم  امل��ت��ظ���ه��رون،  ويط�لب 
م�����ن ج����ن����وب ال�����ب�����الد ال���ف���ق���ري، 
و�ضلت  التي  ب��ول��وارت  ب��ضتق�لة 
اإىل �ضدة احلكم بعد عزل �ضلفه�، 
ح�لي�ً  املعتقل  ال�ض�بق  الرئي�س 
الكونغر�س  وحل  ك��ضتيلو  بيدرو 

واالإفراج عن ك��ضتيلو.
وك�ن ك��ضتيلو، وهو مدر�س �ض�بق 
يف مدر�ضة ب�إحدى القرى، يرغب 
يف ا�ضتب�ق اإجراء ت�ضويت بحجب 
االأول  دي�ضمر-ك�نون  يف  الثقة 
القي�م  اأجل  الكونغر�س من  وحل 
ق�م  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن  اإال  ب���ذل���ك، 

حينئذ بعزله من من�ضبه.
حم�ولة  ب��ت��ه��م��ة  اع���ت���ق����ل���ه  ومت 
ال���ق���ي����م ب����ن���ق���الب، وه�����و م������زال 
انتظ�راً  االحتي�طي  احلب�س  قيد 

ملح�كمته. 
ال�ضوارع  اإىل  اأن�����ض���ره  خ��رج  وق��د 

مراراً منذ اعتق�له.
ك��م��� ق��ت��ل ن��ح��و 20 ���ض��خ�����ض���ً يف 

ا�ضتب�ك�ت وقعت مع ال�ضرطة.
واتهمت جم�ع�ت حقوق االإن�ض�ن 
ب��ضتخدام  واجل��ي�����س  ال�����ض��رط��ة 
الذخرية احلية. وتقول ال�ضرطة 
اإن املتظ�هرين ا�ضتخدموا اأ�ضلحة 

ومتفجرات حملية ال�ضنع.

معدالت  اأن  ال���ب����ح���ث���ون  ووج������د 
ال����وف����ي�����ت ب����الأ����ض���ل���ح���ة ال���ن����ري���ة 
املجموع�ت  ملعظم  ب�لن�ضبة  زادت 
ال�������ض���ن���وات  يف  ال����دمي����وغ����راف����ي����ة 
اأث���ن����ء ج�ئحة  خ������ض��ة  االأخ�������رية، 

كورون�.
ولفتت ال�ضبكة اإىل اأن معدل القتل 
ب���ني ال�����ض��ب���ب ال�����ض��ود ك����ن حوايل 
األف   100 لكل  وف���ة  142 ح�لة 
رج��ل اأ���ض��ود ت���رتاوح اأع��م���ره��م بني 
بنحو  اأع��ل��ى  اأي  ع���م���،   24 و   20
الوفي�ت  اأ���ض��ع���ف م��ن م��ع��دل   10
االإج���م����يل ب���الأ���ض��ل��ح��ة ال��ن���ري��ة يف 

الوالي�ت املتحدة يف ع�م 2021.
تقريره�:  يف  ال�����ض��ب��ك��ة  وق�����ل����ت 
بكث�فة..  م�ضلحون  “االأمريكيون 
مليون   393 ح�������وايل  وه�����ن������ك 
قطعة �ضالح ن�ري مملوكة للقط�ع 
املتحدة،  ال�����والي������ت  يف  اخل����������س 
 100 ل���ك���ل  ب���ن���دق���ي���ة   120 اأي 

اأمريكي«.
ح�ض�ب  ي�ضعب  حني  “يف  وت�بعت: 
الن�رية  لالأ�ضلحة  الدقيق  ال��ع��دد 
ب�ضبب  امل���دن���ي���ون،  مي��ل��ك��ه���  ال���ت���ي 
العوامل  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
مب� يف ذلك االأ�ضلحة غري امل�ضجلة، 
والتج�رة غري امل�ضروعة، وال�ضراع 
الع�ملي، ال توجد دولة اأخرى لديه� 

اأ�ضلحة مدنية اأكر من الن��س«.
موؤ�ض�ضة  اأجرته  ال�ضتطالع  ووفق� 
“غ�لوب” االأمريكية موؤخرا، ق�ل 
%45 م���ن ال��ب���ل��غ��ني يف  ح����وايل 
الوالي�ت املتحدة، اإنهم يعي�ضون يف 

منزل به �ضالح ن�ري.

م�ركو�س الوطنية” ب�ضورة غري 
ق�نونية.

املتظ�هرين  اأن  التقرير  يف  وج�ء 
من  ال��ع������ض��م��������������������ة  اإىل  ج������������������ءوا 
م��دي��ن��ت��ي ب��ون�����������������������و وك��و���ض��ك��و يف 
اإىل  ل����الن���������ض����م����������م  اجل�������ن�������وب، 
االحتج�ج�ت �ضد رئي�ضة البالد، 

دين� بولوارت.
واأمر مكتب املدعي الع�م يف بريو، 
املحتجني  غ�لبية  ع��ن  ب����الإف���راج 
اع���ت���ق����ل���ه���م خ���الل  ال�����ذي�����ن مت 
ا�ضتب�ك�ت مع ال�ضرطة يف ج�معة 

ليم�، يوم ال�ضبت.
وق������ل امل���دع���ي ال���ع����م اإن�����ه جرى 
اإطالق �ضراح 192 متظ�هراً من 
بني 193 متظ�هراً مت اعتق�لهم، 
�ضخ�س  اح��ت��ج���ز  ا���ض��ت��م��رار  م���ع 

واحد ب�ضبب مذكرة توقيف.

اإدانة اأوروبية
مفو�ضة  دع�����ت  ج����ن���ب���ه����،  وم�����ن 
حلقوق  ال�ض�مية  املتحدة  االأمم 

و�ضط ليم� واأبدت اأ�ضفه� خل�ض�رة 
“اأ�ضول �ضخمة«.

ون���ف���ت احل���ك���وم���ة م����� ت������ردد عن 
ي�ضفر  مل  ال����ذي  احل��ري��������������������ق  اأن 
عن  نتج  اإ�ض�ب�������ت  وق�������وع  ع��ن 
األقته�  للدموع  م�ضيل  غ�ز  قنبلة 
اال�ضتب�ك�ت  خ�����الل  ال�������ض���رط���ة 

العنيفة.
تظ�هر  اأن  ب��ع��د  احل������دث  ووق����ع 
�ض�بق  وق����ت  يف  ل��ي��م���  يف  االآالف 
بتغيري  مط�لبني  االأ���ض��ب��وع  ه��ذا 
�ض�مل والإبداء غ�ضبهم من زي�دة 
االحتج�ج�ت  يف  القتلى  ح�ضيلة 
 45 اإىل  ر���ض��م��ي���ً  ارت��ف��ع��ت  ال��ت��ي 

بح�ضب م� ذكرت ال�ضلط�ت.
وان��دل��ع��ت ا���ض��ت��ب���ك���ت ج��دي��دة يف 
املتظ�هرين  ب��ني  اأريكيب�  مدينة 
العمل  تعليق  مت  فيم�  وال�ضرطة 
ب�ملنطقة،  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ط����ر  يف 

اخلمي�س.
وك���ن��ت احلكومة ق��د م��ددت هذا 
االأ���ض��ب��وع ح���ل��ة ال��ط��وارئ اإىل 6 

م�  واع����ت����ق�����ل����ه، 
ال�ضلط�ت  دف����ع 
ف������ر�������س  اإىل 
الطوارئ  ح���ل��ة 
التي  املن�طق  يف 
ت�����ض��ه��د اأع����م�����ل 

عنف.
واأ�������������������ض�������������������ف 
ب�����ي������ن االحت��������د 
اأن  االأوروب��������������ي 
ت  ا هر لتظ� ا “
التي  ال�����ض��ل��م��ي��ة 
�ضي�دة  حت������رتم 

جمتمع  يف  م�����ض��روع��ة  ال���ق����ن���ون 
دمي����وق����راط����ي. وي���ك���رر االحت�����د 
االأوروب����ي اإدان��ت��ه الأع��م���ل العنف 
املنت�ضرة على نط�ق وا�ضع وكذلك 
ا�ضتخدام قوات االأمن للقوة على 

نحو غري متن��ضب«.
االأوروبي  اإىل ذلك رّحب االحت�د 
ب����ل���زي����رة االأخ������رية ال��ت��ي ق�مت 
االأمريكية  ال��ب��ل��دان  حمكمة  به� 

اإىل  ال�ضرطة  ب��ريو  يف  االإن�����ض���ن، 
العملية،  ب��ع��د  ال��ت��ن������ض��ب  اإظ���ه����ر 
حيث اأن هن�ك ع�ضرات االأ�ضخ��س 
بداية  منذ  حتفهم  ل��ق��وا  ال��ذي��ن 
دي�ضمر)ك�نون  يف  االحتج�ج�ت 

االأول( امل��ضي.
اأعم�ل  االأوروب����ي،  االحت����د  واأدان 
واال�ضتخدام  ال��ب��ريو  يف  ال��ع��ن��ف 
�ضد  ل��ل��ق��وة  املتن��ضب”  “غري 
ال�ضلط�ت  داع���ي����  امل��ت��ظ���ه��ري��ن، 
ب���إي��ج���د ح��ل �ضلمي  اإىل االإ���ض��راع 
ب��ضم  متحدث  و���ض��ّرح  ل��الأزم��ة. 
االحت�د اأن االأخريق�ئاًل: “ي�أ�ضف 
ال�ضح�ي�  من  جداً  الكبري  للعدد 

منذ بداية التظ�هرات«.
بني  ال��ع��ن��ي��ف��ة  ال�����ض��دام���ت  اأودت 
ال�ضرطة واملتظ�هرين بحي�ة 46 
وعن�ضراً  م��دن��ي���ً   45( �ضخ�ض�ً 
واحداً من ال�ضرطة( منذ ال�ض�بع 

من دي�ضمر)ك�نون االأول(.
عزل  بعد  اال�ضطراب�ت  واندلعت 
ك��ضتيو  بيدرو  الي�ض�ري  الرئي�س 

و�ضيلة للخروج من االأزمة«.
موقع  اإغ��الق  احلكومة،  واأعلنت 
االإنك�  ج���وه���رة  ب��ي��ت�����ض��و،  م���ت�����ض��و 
اال�ضطراب�ت.  ب�ضبب  ال�ضي�حية، 
امل�����ظ������ه�����رات على  ت�����وؤث�����ر  ك����م����� 
اأغ��ل��ق��ت وزارة  ال�����ض��ي���ح��ة، ح��ي��ث 
اأنق��س  اإىل  ال��و���ض��ول  ال��ث��ق���ف��ة 
مدينة “م�ت�ضو بيت�ضو” العريقة 
“يف  “اإنك�”،  ال�  التي بن�ه� �ضعب 
�ضوء الو�ضع االجتم�عي احل�يل 

مبنطقتن�«.
واأت�����ى ح��ري��ق ���ض��خ��م، ع��ل��ى اأحد 
ليم�  م���دي���ن���ة  يف  امل����ب�����ين  اأق�������دم 
ع��������ض���م���ة ب�����ريو ب���ع���د ل���ي���ل���ة من 
االحتج�ج�ت املن�ه�ضة للحكومة 
التي عمت اأنح�ء البالد يف الوقت 
دين�  الرئي�ضة  فيه  تعهدت  ال��ذي 
اأكر  اأ�ضلوب  ب�نته�ج  ب��ول��وارت��ي، 

�ضرامة �ضد “املخربني«.
االأ�ضب�ب  يف  ال�����ض��ل��ط���ت  وحت��ق��ق 
ال��ن���ر يف  ا���ض��ت��ع���ل  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
ق�ضر عمره م� يقرب من قرن يف 

االإن�ض�ن  حلقوق 
ال������ب������ريو،  اإىل 
موؤكداً اأنه يتوقع 
ال�ضلط�ت  م����ن 
مرتكبي  تقدمي 
حقوق  انته�ك�ت 
اإىل  االإن�����������ض������ن 

العدالة.
البي�ن  وت�����ب����ع 
“ي�������������������ج�������������������ب 
االأزم�������ة  اإدارة 
ال���������ض����ي����������ض����ي����ة 
عية  جتم� ال ا و
الك�مل  االح������رتام  م���ع  احل���ل��ي��ة 
و�ضي�دة  ال����د�����ض����ت����وري  ل���ل���ن���ظ����م 

الق�نون وحقوق االإن�ض�ن«.
االأوروبي  االحت�د  “يدعو  واأردف 
ال�ضي��ضيني  ال���ف����ع���ل���ني  ج��م��ي��ع 
ع�جلة  ت������داب������ري  ات������خ�������ذ  اإىل 
حوار  و�ضم�ن  ال��ه��دوء  ال�ضتع�دة 
املدين  املجتمع  مب�ض�ركة  �ض�مل 
ب�عتب�ره  امل��ت�����ض��ررة  واملجتمع�ت 

الكثري  ي��زال  “ال  ال�ضبكة:  وق�لت 
م�ض�هد  ل����ك����ن  م������ع������روف،  غ�����ري 
م�ألوفة  اأ���ض��ب��ح��ت  وال��رع��ب  االأمل 
اأم�����ري�����ك������،  يف  م�����ت�����زاي�����د  ب�������ض���ك���ل 
جو�ضني  من  املجتمع�ت  واأ�ضبحت 
ب�لتيمور  اإىل  وك����ل���ي���ف���ورن���ي����، 
وم�ريالند، تت�أرجح، بينم� ي�ضتعد 
االآخ������رون الح��ت��م���ل ح����دوث مثل 

يف الوالي�ت املتحدة.
واأ���ض���رت اإىل اأن��ه من ع���م 2015 
حتى ع�م 2020، ك�ن هن�ك م� ال 
يقل عن 2070 ح�دث اإطالق ن�ر 
غري مق�ضود من قبل اأطف�ل دون 
�ضن 18 ع�ًم� يف الوالي�ت املتحدة، 
�ضخ�ض�   765 واأ�ضفرت عن مقتل 

واإ�ض�بة 1366 اآخرين.

يجب  العنف  ه��ذا  اأن  ن��درك  بلدن� 
ال�ضبكة  وت�����ض���ءل��ت  ي��ت��وق��ف«.  اأن 
ق�ئلة: “لكن كيف يحدث ذلك مع 
والو�ضف�ت  املنق�ضم،  الكونغر�س 
كبري،  حد  اإىل  املختلفة  ال�ضي��ضية 
وثق�فة ال�ضالح الرا�ضخة بعمق ال 

تزال يتعني روؤيته�؟«.
ب�يدن  ج��و  الرئي�س  ح��ث  وب���دوره، 

هذا العنف يف �ض�ح�تهم اخللفية«.
االأمريكي  الرئي�س  ن�ئبة  وق���ل��ت 
ك����م����ال ه���ري�����س اأم������م ح�����ض��د من 
ب���والي���ة  ت�����اله����������ض����ي  ال����ن����������س يف 
فلوريدا، االأحد، اإنه “وقت احتف�ل 
ب�ضبب  اآخر  ثق�يف.. متزق جمتمع 
لل�ضالح..  امل�������رر  غ����ري  ال���ع���ن���ف 
ويف  ال��غ��رف��ة  ه��ذه  يف  جميًع�  نحن 

م�ضوؤولية  ه��ن���ك  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
ك���ل م���� يف و�ضعن�  ب����ذل  اأك����ر م���ن 
ل���������ض����م�����ن ������ض�����الم�����ة اأط����ف�����ل����ن����� 

وجمتمع�تن� واأمتن�«.
اإ�ض�ب�ت  ت���ع���د  ل��ل�����ض��ب��ك��ة،  ووف����ق����� 
ال�ضبب  االآن  ال���ن����ري���ة  االأ���ض��ل��ح��ة 
االأ�ضخ��س  ب��ني  للوف�ة  الرئي�ضي 
الذين تقل اأعم�رهم عن 24 ع�ًم� 

مترير  على  االث��ن��ني،  الكونغر�س، 
التي  ال��ق��وان��ني  م�ض�ريع  م��ن  ع��دد 
الهجومية  االأ�ضلحة  حلظر  ت�ضعى 
�ضراء  املن�ضورات ورفع �ضن  وبع�س 
من��ضدا  ع���م���،   21 اإىل  ال�����ض��الح 

امل�ضرعني “الت�ضرف ب�ضرعة«.
ال�ضعب  غ�لبية  “يتفق  واأ���ض���ف: 
االأم���ري���ك���ي م���ع ه���ذا ال���ع����م���ل.. ال 

تغيري حمافظ املركزي بالعراق.. ما عالقته ب�شراع وا�شنطن وطهران؟
•• عو��صم-وكاالت

عر  املركزي  البنك  حم�فظ  تغيري  تداعي�ت  ت�ضت�ضعر  العراق  اأ�ضواق  ب��داأت 
تراجع �ضعر �ضرف الدوالر االأمريكي؛ مم� يعني اأن قرار تغيريه له خلفي�ت 

اأخرى غري املعلنة، وفق خبري عراقي.
عربية”،  نيوز  “�ضك�ي  ملوقع  ال�ضم�ع،  هم�م  االق��ت�����ض���دي،  اخلبري  وير�ضد 
ب�ل�ضراع  و�ضلة اخلطوة  من�ضبه،  غ�لب خميف من  اإعف�ء م�ضطفى  اأ�ضب�ب 

االأمريكي االإيراين يف العراق.
“رئي�س  اأن  ع��ن م�ضدر حكومي  ال��ع��راق  اأن��ب���ء  وك���ل��ة  نقلت  �ض�بق،  وق��ت  ويف 
الوزراء حممد �ضي�ع ال�ضوداين قرر اإعف�ء حم�فظ البنك املركزي م�ضطفى 
العالق  حم�ضن  علي  و”كلف  طلبه”،  على  بن�ء  من�ضبه  م��ن  خميف  غ�لب 

ب�إدارة البنك املركزي ب�لوك�لة«.

وج�ء االإعالن و�ضط تراجع كبري ل�ضعر الدين�ر العراقي الذي �ضجل، اجلمعة، 
1670مق�بل الدوالر، وفقد الدين�ر 7 ب�مل�ئة من قيمته منذ نوفمر؛ مم� 

ارتد على االأ�ضواق ب�رتف�ع كبري يف االأ�ضع�ر.
للقرار،  اأخ��رى  اأ�ضب�ب�  يو�ضح  ال�ضم�ع،  هم�م  العراقي،  االقت�ض�دي  اخلبري 

بح�ضب وجهة نظره، ق�ئال:
• اإن قرار اإعف�ء حم�فظ البنك ج�ء اإثر تزايد املوؤ�ضرات التي تفيد ب�أنه مل 

يكن اإيج�بي� يف مع�جلة االأزمة احل�لية.
الن�ضبة  على  ت�ضتحوذ  اأن  واح���د  ل�ضخ�س  مملوكة  م�ض�رف  الأرب��ع��ة  اأت����ح   •

العظمى من حواالت البنك املركزي.
املئة من ح��واالت ن�فذة بيع و�ضراء  90 يف  االأرب��ع��ة ح��ول  امل�ض�رف  م�لك   •
العملة، وب�لت�يل مل مينح فر�ضة للفيدرايل االأمريكي واخلزانة االأمريكية 

التع�مل مبرونة وترتيب عملي�ت منع غ�ضيل االأموال.

الفيدرايل االأمريكي قرر التدخل ب�ضكل مب��ضر ملنع احلواالت ومنع هذه   •
البنوك االأربعة من التع�مل.

ال�ضغط  االأمريكية مزيدا من  ال�ضي��ضة  فيه  تطلبت  القرار ج�ء يف وقت   •
ال�ضعبية  االحتج�ج�ت  وت�ض�عد  النووية،  املف�و�ض�ت  ف�ضل  ب�ضبب  اإي��ران  على 

يف اإيران.
ملنع  ب�ضكل ح��ضم  االأمريكية دخال  واخلزانة  االأمريكي  الفيدرايل  البنك   •

عملي�ت غ�ضيل االأموال، وذلك لثقتهم املحدودة يف املح�فظ ال�ض�بق.
ب���ع طويل يف  امل��رك��زي، له  ال��ع��الق، املح�فظ اجلديد للبنك  علي حم�ضن   •
اإدارة البنك، ولديه القدرة واملرونة التي متكنه من التف�و�س مع االأمريكيني 

حلل امل�ضكلة.
اأ�ضت�ذ االقت�ض�د امل�يل بج�معة بغداد، ف�إن هذه التغيريات له� تداعي�ت  وفق 
اإيج�بية، حيث بداأ �ضعر �ضرف الدوالر ب�لرتاجع االآن، ومن املتوقع اأن يعود 

اإقب�ل  يتح�ضن  اأن  بعد  ك���ن عليه،  م�  اإىل  اأ�ضبوع  ال��دوالر خ��الل  �ضعر �ضرف 
نتيجة  االأم���ور  تتح�ضن  اأن  ويتوقع  العملة.  و���ض��راء  بيع  نوافذ  على  البنوك 
ل��ت��ف���و���س ال��ع��الق م��ع ال��ف��ي��درايل االأم���ريك���ي، م��ن اأج���ل ت�ضيري االإج�����راءات 
للدخول يف ن�فذة بيع و�ضراء العملة، مع مراع�ة التقيد بعدم اإجراء عملي�ت 
غ�ضيل االأموال. وت�أتي خطوة تغيري حم�فظ البنك املركزي يف اإط�ر حترك�ت 
رئي�س  ت�ضريح�ت  بح�ضب  الف�ض�د،  ومك�فحة  ال��دوالر  �ضعر  ل�ضبط  حكومية 
ملحمد  �ض�بقة  ت�ضريح�ت  بح�ضب  التحرك�ت  هذه  وت�ضمل  العراقي.  ال��وزراء 
دعمه�  احلكومة  وموا�ضلة  امل��وازن��ة،  ق���ن��ون  م��ن  االن��ت��ه���ء  ال�����ض��وداين،  �ضي�ع 
للبنك املركزي الإع�دة �ضعر �ضرف الدوالر اإىل ال�ضعر الر�ضمي، ودعن الدين�ر، 
مالحقة  كذلك،  االإ�ضالحي  احلكومة  برن�مج  ويت�ضمن  الف�ض�د.  ومك�فحة 
املوازنة  اأهداف  املنهوبة، واالأخذ بعني  االأم��وال  املطلوبني، والعمل ال�ضرتداد 

“تخفيف الفقر امل�ضتوطن يف بع�س البيئ�ت والقط�ع�ت«.

38 حادثة اإطالق نار يف 3 اأ�سابيع..

 تقرير: الوليات املتحدة الأمريكية تتجه ل� »فرتة دموية«

ما توابع تكليف »املطرقة الغليظة« بقيادة احلملة الرو�شية يف اأوكرانيا؟ •• عو��صم-وكاالت

يف تغيري للقي�دة و�ضف ب�أنه االأكر 
درام���ت��ي��ك��ي��ة منذ ب��داي��ة احل���رب يف 
االأرك�ن  رئي�س  تكليف  مت  اأوكراني�، 

الع�مة الرو�ضية ف�لريي جريا�ضيموف بقي�دة احلملة الرو�ضية، 
خلف�ً ل�ضريغي �ضوروفيكني، الذي اأ�ضرف على م� ت�ضميه مو�ضكو 

الع�ضكرية اخل��ضة” منذ اأكتوبر -ت�ضرين االأول. “العملية 
املرة  املف�جئة هي  “نيوزويك” اإن هذه اخلطوة  وق�لت جملة 
الرابعة التي يغري فيه� بوتني ق�ئد احلرب لديه، وبينم� �ض�عد 
جريا�ضيموف يف التخطيط للغزو، مل ُي�ض�هد كثرياً علن�ً، حيث 
مل ترد تق�رير اإال عن زي�رة واحدة له اإىل مركز القي�دة داخل 

اأرا�ضي العدو وا�ضتهداف  احلملة، ف�ضاًل عن ال�ضرب يف عمق 
البنية التحتية املدنية والع�ضكرية احليوية.

هذه  يف  ي�ض�رك  بوتني  اأن  على  موؤ�ضر  هذا  اأن  “اأعتقد  وت�بع: 
اأن  االأ�ضبوع  ه��ذا  اإع��الن  اإىل  اأي�ض�ً  م�ضرياً  الطويلة”،  اللعبة 
1.5 مليون عن�ضر دليل على  اإىل  رو�ضي� �ضتزيد حجم قوته� 
اأن هذا  �ضريف  وراأى  االأم��د.  ا�ضتعداده� خلو�س حرب طويلة 
االإع��الن عن اأع��داد القوات الرو�ضية يعد مبث�بة “موؤ�ضر على 
اأن بوتني يدرك اأن هذه معركة طويلة االأمد. ولن يرتاجع يف 

يف  الن�تو  حلف  لقوات  االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  والتقى  اأوكراني�. 
ال�ضري ريت�ض�رد �ضريف، ب�جلرنال  اأوروب� “2014-2011”، 
جريا�ضيموف عدة مرات وو�ضفه ب�أنه “من نوعية اجلرناالت 

الرو�س الذين خرجوا من دولة ال�ضوفييت املركزية«.
وق�ل �ضريف ملجلة “نيوزويك”: “�ضيكون هذا اجلرنال الرو�ضي 

ق��ضي�ً، ومتوح�ض�ً، و�ضي�ضتعمل مطرقة ثقيلة للتدمري«.
واأ�ض�ف �ضريف اأن عقيدة جريا�ضيموف يف ال�ضي��ضة اخل�رجية 
جوانب  جميع  وتن�ضيق  املعلوم�ت،  ف�ض�ء  يف  ب�لتحكم  ترتبط 

يف  ا�ضرتاتيجيته  و�ضتتمثل  غ���زوه، 
لو  اأوك��ران��ي���«. وحتى  زي���دة مع�ن�ة 
مل ي��وؤث��ر ه���ذا االإع����الن ع��ن حجم 
الع�م”،  هذا  املعركة  “على  القوات 
املقبل  “الع�م  ت�أثري  له  يكون  فقد 

اأو الع�م الذي يليه«.
 ومع ذلك، اأعرب �ضريف عن قلقه الب�لغ من الر�ض�ئل الواردة 
اخل�ض�ئر  ب���أن  االأمريكية  ال��دف���ع  موؤ�ض�ضة  م�ض�در  بع�س  م��ن 
الكبرية يف القوات الرو�ضية وعملي�ت االن�ضح�ب تعني اأن جهود 
بوتني احلربية يعرتيه� الف�ضل. واأ�ض�ف “رو�ضي� لديه� القدرة 
على حتمل االأمل وتتب�هى بذلك، لذلك اأعتقد اأنه يتعني علين� 

توخي احلذر من التقليل من �ض�أنه�«.
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املال والأعمال
دبي لال�شتثمار توقع اتفاقية لفتتاح فندق جديد يف راأ�س اخليمة

ك��م��� ت��وج��ه ب���ل�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  م�����ض��رف االإم������رات 
الرق�بية  اجل��ه���ت  وج��م��ي��ع  امل���رك���زي 
ع��ل��ى دع��م��ه��م ال��ق��ّي��م، ك��م��� اأع����رب عن 
ام��ت��ن���ن��ه حل��ك��وم��ة دول�����ة االإم��������رات 
يف  قدم�ً  للم�ضي  امل�ضتمر  لتوجيهه� 

طريق التطور واالزده�ر. 
من جهته، ق�ل ال�ضيد �ضريي�س بهيد 
“ اإنن�  ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك: 
���ض��ع��داء ج���داً ب���مل��واف��ق��ة ال��ت��ي ح�ضلن� 
اأدوات  اإ�����ض����دار  ب�����ض���أن  ال���ي���وم  ع��ل��ي��ه��� 
للتحويل  ق�بلة  غ��ري  اإ�ض�فية  م�لية 
 .)»AT1«( االأوىل  ال����درج����ة  م���ن 
امل�ض�همني  التزام  توؤّكد  هذه اخلطوة 
ا�ضرتاتيجية  جت���ه  االإدارة  وجمل�س 
ال��ن��م��و امل��ع��ت��م��دة و����ض���وف ت�����ض���ه��م يف 
االرت������ق�������ء ب����ل���ب���ن���ك وت���ع���زي���ز من����ّوه 

امل�ضتدام.«

•• دبي -د.حممود علياء

مل�ض�همي  العمومية  اجلمعية  عقدت 
“�س.م.ع.”  امل��ت��ح��د  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك 
 24 امل��واف��ق  الثالث�ء  ي��وم  اجتم�عه� 
ث�ين،  دو�ضت  2023 يف فندق  ين�ير 
دب���ي ب��رئ������ض��ة ���ض��ع���دة ال�����ض��ي��خ في�ضل 
الق��ضمي،  ����ض����مل  ب����ن  ���ض��ل��ط���ن  ب����ن 
من  بتفوي�س  االإدارة،  جمل�س  رئي�س 
وافقت  ح��ي��ث  ال��ب��ن��ك،  اإدارة  جم��ل�����س 
على اإ�ضدار اأدوات م�لية اإ�ض�فية غري 
االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  للتحويل  ق�بلة 

 )»AT1«(
عقد االجتم�ع ب�إ�ضراف �ضوق اأبوظبي 
لالأوراق امل�لية )»ADX«( مبوجب 
ات��ف���ق��ي��ة م�����ض��ج��ل��ة مت ت��وق��ي��ع��ه��� بني 
ال���ب���ن���ك و�����ض����وق اأب���وظ���ب���ي ل�������الأوراق 
امل�ض�همون  ال�����ض���دة  بح�ضور  امل���ل��ي��ة، 

واأع�ض�ء جمل�س االإدارة وممثلو هيئة 
االأوراق امل�لية وال�ضلع ودائرة التنمية 
واأع�ض�ء  ال�����ض���رق��ة  يف  االق��ت�����ض���دي��ة 
العربي  ال���ب���ن���ك  يف  ال��ع��ل��ي���  االإدارة 

املتحد.
اأدوات  اإ���ض��دار  على  امل�ض�همون  واف��ق 
للتحويل  ق�بلة  غ��ري  اإ�ض�فية  م�لية 
من الدرجة االأوىل )»AT1«( لغ�ية 
مبلغ 150 مليون دوالر اأمريكي )اأو 
الأغرا�س  اأخ��رى(  بعمالت  يع�دله  م� 
بعد  البنك،  م���ل  راأ����س  كف�ية  تعزيز 
واملع�يري  االإج���������راءات  ك����ف���ة  ات���خ����ذ 
االإم�رات  م�ضرف  قبل  من  املطلوبة 
العربية املتحدة املركزي حيث تخ�ضع 
االإر�ض�دات  ال��واردة يف  للقوانني  دائًم� 
وامل��ع���ي��ري وال��ق��واع��د وال��ل��وائ��ح التي 
العربية  االإم�����رات  م�ضرف  اأ���ض��دره��� 
املتحدة املركزي فيم� يتعلق ب�الأدوات 

امل�لية االإ�ض�فية الغري ق�بلة للتحويل 
 )»AT1«( االأوىل  ال����درج����ة  م����ن 

ومتطلب�ت ب�زل 3 ذات ال�ضلة.
ال�ضيخ  ق�����ل  االإ�����ض����دار  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��� 
في�ضل بن �ضلط�ن بن �ض�مل الق��ضمي، 
العربي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
البنك  م�ض�همو  اأظهر  “لقد  املتحد: 
ال��ع��رب��ي امل��ت��ح��د م���رة اأخ����رى دعمهم 
وت�����ض��ّرف��ن��� بح�ضور  ل��ل��ب��ن��ك،  ال��ث���ب��ت 
اليوم.  اجتم�عن�  يف  منهم  االأغلبية 
وعلى مر ال�ضنني، اأثبت البنك العربي 
املتحد املرونة والتجّدد الدائم. ونظراً 
اأ�ضبحن�  ف��ق��د  امل��ت��خ��ذة،  ل���الإج���راءات 
البنك  �ضعي  يف  وذل���ك  بكثري  اأق����وى 
اأجل  م��ن  م�ضتدامة  ف��وائ��د  لتحقيق 
مل�ض�همين�  م�ضتدامة  عوائد  لتحقيق 
ودعم اقت�ض�د دولة االإم�رات العربية 

املتحدة يف امل�ضتقبل.« 

اجلمعية العم�مية مل�ساهمي البنك العربي املتحد  

»AT1« توافق على اإ�شدار اأدوات مالية اإ�شافية غري قابلة للتحويل من الدرجة الأوىل

رئي�س  ن�ئب  كلب�ن،  ب��ن  خ�لد  وق��������ل  واأفريقي�.  االأو���ض��ط 
�ض�������ركة  يف  التنفيذيني  امل�ضوؤولني  وكبري  االدارة  جمل�س 
راأ�س  اإم���رة  يف  ال�ض����ي�حي  القط�������ع  ان  لال�ضتثم�ر”،  “دبي 
هوام�س  م�ض�����جاًل  م�ض��������تدام�ً،  من��واً  ي�ض������هد  اخليم�����ة، 
العديد من  تنفي�����ذ  على  العمل  ويجري  ربحي������ة جمزي������ة 
اخلطط الطموحة ملوا�ضلة م�ضرية منو وتطور ه��ذا القط�ع 
احليوي، م�ض�������رياً اإىل اأن امل�ضروع اجلدد ميث������ل اال�ض����تف�دة 
من النمو امل�ض������تدام حلركة ال�ضي�حة يف اإم�رة راأ�س اخليمة 

على النحو االأمثل.
واإدارت��ه حتت  ت�ضغيله  �ضيتم  الذي  الفندق اجلديد،  وي�ضم 
300 غرفة،  مظلة العالمة التج�رية “جراند ميلينيوم”، 

ال��راق��ي��ة، ح��ي��ث يقدم  املنتجع�ت  اأ���ض��ل��وب وط���ب��ع  وي��ح���ك��ي 
ج�نب  اإىل  واملميزة،  املتخ�ض�ضة  واملق�هي  املط�عم  خي�رات 
ممت لتعزيز جتربة  املرافق الرتفيهية ال�ض�طئية، والتي �ضُ

�ضي�حة املنتجع�ت الف�خرة يف اإم�رة راأ�س اخليمة.
الذي  بيي،  دان��ه  م�ضروع  �ضمن  اجلديد،  الفندق  ويتواجد 
يحمل  مث�لي�ً  وم��الذاً  متك�مل  �ض���������طئي  جمتمع  ُي�ض�����كل 
اإر�ض�ء مع�يري جديدة  ط�بع الوجه�ت الف�خرة، وي�ض�هم يف 

يف اإم�رة راأ�س اخليمة..
�ضي�حية  كوجهة  “دانه بيي”  تعزيز مك�نة  ي�ض�هم يف   كم� 
مث�لية، ومن املتوقع اأن يتم اإجن�ز االأعم�ل االإن�ض�ئية لهذا 

الفندق بنه�ية ع�م 2025.

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

وقعت دبي لال�ضتثم�ر اتف�قية تع�ون مع فن�دق ومنتجع�ت 
“منتجع  الف��ت��ت���ح  ال��ع���مل��ي��ة،  ال��ف��ن���دق  جمموعة  ميلينيوم، 
م�ض�ريع  واأح�����دث  اأب����رز  ب��ي��ي،  دان���ه  يف  ميلينيوم”  ج��ران��د 
ال�ضركة للتملك احلر يف االإم�رات العربية املتحدة، يف قلب 

جزيرة املرج�ن يف اإم�رة راأ�س اخليمة.
ووق����ع االت��ف���ق��ي��ة ك���ٌل م���ن خ���ل��د ب���ن ك��ل��ب���ن، ن���ئ��ب رئي�س 
�ضركة  يف  التنفيذيني  امل�����ض��وؤول��ني  وك��ب��ري  االدارة  جمل�س 
الرئي�س  ك���ظ��م،  ال��رح��ي��م  عبد  وف��ه��د  لال�ضتثم�ر”،  “دبي 
ال�ضرق  يف  ميلينيوم  ومنتجع�ت  فن�دق  ملجموعة  التنفيذي 

غرفة دبي: قمة ال�شراكة الهندية الإماراتية تهدف لتاأ�شي�س �شراكات اقت�شادية تدعم الروؤى التنموية للبلدين

املالية تعقد جل�شة افرتا�شية �شمن برنامج التوعية العامة ب�شريبة ال�شركات

ايدج تعلن عن ا�شتثمار ا�شرتاتيجي يف �شركة هايالندر

واالطالع  ال��دول��ة،  اإم����رات  كل  يف  الع�ملة  ال�ضرك�ت  وممثلي  ال�ضريبيني 
النظ�م  بتطبيق  املتعلقة  واملو�ضوع�ت  تف��ضيله  ك�فة  وفهم  الق�نون  على 
ال�ضريبي اجلديد وكيفية االلتزام به. وت�ضمنت اجلل�ضة عر�س حول اأبرز 
مالمح و�ضم�ت النظ�م ال�ضريبي اجلديد، وجل�ضة حوارية مع خراء من 
ال�ضي��ض�ت  بيغم، مدير تنفيذي بقط�ع  اأم�ن خ�ن  �ضب�ن�  امل�لية وهم  وزارة 
وف�طمة  ال��دول��ي��ة،  ال�ضرائب  اإدارة  م��دي��ر  اله��ضمي،  وث��ري���  ال�ضريبية، 
ال�ضيخ، مدير اإدارة ال�ضي��ض�ت والت�ضريع�ت ال�ضريبية، ور�ض� احل�ج ح�ضني 

خبري ال�ضي��ض�ت والت�ضريع�ت ال�ضريبية.
اأ�ضئلتهم وا�ضتف�ض�راتهم التي اأج�ب  وكم� اأتيحت الفر�ضة للح�ضور لطرح 

عليه� ون�ق�ضه� اأع�ض�ء فريق الوزارة ب�ضكل مب��ضر.
ون�ضبة  ال�ضرك�ت،  �ضريبة  ق�نون  ومالمح  عن��ضر  اأه��م  اجلل�ضة  واأب���رزت 
ال�ضريبة، وخ�ضوع االأ�ضخ��س املقيمني وغري املقيمني يف الدولة ل�ضريبة 
للنظ�م  امل�ضرتك  واالئتالف  املوؤ�ض�ضة  ال�ضراك�ت  وكيفية خ�ضوع  ال�ضرك�ت، 

ال�ضوء  اجلل�ضة  و�ضلطت  الع�ئلية.  املوؤ�ض�ض�ت  وو�ضع  اجلديد،  ال�ضريبي 
يف  الع�ملة  ال�ضرك�ت  وو�ضع  ال�ضرك�ت،  �ضريبة  من  املعف�ة  الكي�ن�ت  على 
املن�طق احلرة، بج�ب اإدارة �ضريبة ال�ضرك�ت من حيث الت�ضجيل والقوائم 
امل�لية واالحتف�ظ ب�ل�ضجالت امل�لية والغرام�ت، وت�ضهيالت ونقل اخل�ض�ئر 

ال�ضريبية، وغريه�.
وال��ذي ميتد  ال�ضرك�ت  الزمني ل�ضريبة  ا�ضتعر�ضت اجلل�ضة اجل��دول  كم� 
الأكر من ع�مني لال�ضتعداد، والق�عدة الع�مة ملك�فحة اإ�ض�ءة اال�ضتخدام، 
وكيفية دعم النظ�م ال�ضريبي اجلديد لل�ضرك�ت ال�ضغرية، واإي�ض�ح الدور 
جت�ه  لل�ضرائب  االحت���دي��ة  والهيئة  امل�لية  وزارة  م��ن  لكل  واالخت�ض��س 

تطبيق النظ�م ال�ضريبي اجلديد.
وتقوم الوزارة بعقد املزيد من جل�ض�ت التوعية الع�مة ب�ضريبة ال�ضرك�ت 
افرتا�ضي من خالل  وب�ضكل  ال��دول��ة،  اإم����رات  ب�ضكل ح�ضوري يف خمتلف 

من�ضة رقمية.

•• �أبوظبي -و�م:

الع�مة  التوعية  “برن�مج  �ضمن  افرتا�ضية  جل�ضة  امل�لية  وزارة  ع��ق��دت 
800 �ضخ�س من ممثلي قط�ع  اأكر من  مب�ض�ركة  ال�ضرك�ت”،  ب�ضريبة 
االأعم�ل وخراء ال�ضرائب واملح��ضبني واأ�ضح�ب ال�ضرك�ت من جميع اأنح�ء 
الدولة. وت�أتي اجلل�ضة االفرتا�ضية �� التي عقدت اأم�س االأول �� �ضمن برن�مج 
التوعية الع�مة ب�ضريبة ال�ضرك�ت الذي اأطلقته الوزارة لرفع الوعي جت�ه 
اإ�ضدار مر�ضوم بق�نون احت�دي يف �ض�أن ال�ضريبة على  اأعق�ب  ال�ضريبة يف 
امل��ضي. وتعتر اجلل�ضة ث�لثة جل�ض�ت برن�مج  ال�ضهر  االأعم�ل وال�ضرك�ت 
التوعية الع�مة ب�ضريبة ال�ضرك�ت واالأوىل من نوعه� على �ضبكة االنرتنت، 
والث�نية  اأبوظبي  الع��ضمة  يف  االأوىل  ك�نت  جل�ضتني،  ال���وزارة  نظمت  اإذ 
اإط�ر  يف  الرن�مج  �ضمن  افرتا�ضية  جل�ض�ت  عقد  اأهمية  وت���أت��ي  دب��ي.  يف 
حر�س الوزارة على الو�ضول الأكر عدد ممكن من رواد االأعم�ل واخلراء 

وامل��ت��و���ض��ط��ة مم���� ي��ف��ت��ح امل���ج����ل اأم�����م 
قط�ع�ت  �ضمن  على  متزايدة  فر�س 

عديدة”.
من ج�نبه ذكر ديني�س جو�ضي رئي�س 
االأعم�ل  ل��ع��الق���ت  ال����دويل  امل��ن��ت��دى 
ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �ضرك�ت 
 /SatyaGiri/ “�ض�تي�جريي” 
الهند  ل��ق��ي���دت��ي  ال��ث���ق��ب��ة  ال���روؤي���ة  اأن 
العالق�ت  بتعزيز  �ض�همت  واالإم����رات 
ت�أثريات  له�  �ضيكون  وال��ت��ي  الق�ئمة 
املقبلة..  ال���ف���رتة  يف  االأم������د  ط��وي��ل��ة 
م�ضريا اإىل اأن توقيع اتف�قية ال�ضراكة 
يوم�   88 يف  ال�����ض���م��ل��ة  االق��ت�����ض���دي��ة 
يظهر التزام البلدين بعالق�ت متينة 
الهندية  ال�����ض��راك��ة  ق��م��ة  اأن  وم��ع��ت��را 
املعنية  االأط�����راف  االإم����رات���ي���ة جت��م��ع 
ل���ت���ط���وي���ر وب����ح����ث ف����ر�����س االأع����م�����ل 
اتف�قية  و����ض���ت�������ض����ع���ف  امل�������ض���رتك���ة. 
ال�ضراكة االقت�ض�دية ال�ض�ملة التج�رة 
اإىل  ب�مل�ئة   120 البلدين بن�ضبة  بني 
�ضنوات   5 خ��الل  دوالر  ملي�ر   100

مق�بل 45 ملي�ر دوالر ح�لي�.

•• دبي-و�م:

اأك�������د م����ع�����يل ب���ي���و����س غ����وي�����ل وزي����ر 
جمهورية  يف  وال�����ض��ن���ع��ة  ال���ت���ج����رة 
ال�ضراكة  اتف�قية  اأن  ال�ضديقة  الهند 
الهند  ب���ني  ال�����ض���م��ل��ة  االق���ت�������ض����دي���ة 
ودول��ة االإم����رات وف��رت زخم� طبيعي� 
املنتج�ت  م��ث��ل  رئ��ي�����ض��ي��ة  ل��ق��ط���ع���ت 
ال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ب���الإ���ض���ف��ة اإىل 
جت�رة االأحج�ر الكرمية واملجوهرات.

قمة  فع�لي�ت  افتت�ح  خالل  ذلك  ج�ء 
ال�����ض��راك��ة ال��ه��ن��دي��ة االإم����رات���ي���ة التي 
مقره�  يف  دب���ي  غ���رف  اأم�����س  نظمته� 
ب�لتع�ون مع املنتدى الدويل لعالق�ت 
االأع������م�������ل ل���الح���ت���ف����ء ب����ل���ع���الق����ت 
االقت�ض�دية املتميزة التي تربط دولة 

االإم�رات ب�لهند.
تقنية  كلمة عر  وق���ل مع�ليه خالل 
الفيديو املب��ضر “ تعتمد الهند ودولة 
و�ضي��ض�ت  ا���ض��رتات��ي��ج��ي���ت  االإم�������رات 
ا���ض��ت��ث��م���ري��ة وجت����ري���ة ح��ي��وي��ة حيث 
�ض�دراته�  قيمة  لبلوغ  الهند  تتطلع 

الدويل لعالق�ت االأعم�ل وغرفة دبي 
الع�ملية اإحدى الغرف الثالث الع�ملة 

حتت مظلة غرف دبي.
و�ضلطت القمة ال�ضوء على العالق�ت 
ال��ث��ن���ئ��ي��ة ب��ني ال��ه��ن��د واالإم��������رات مع 
الفر�س  على  خ��ضة  ب�ضورة  الرتكيز 
الت�ضنيع  ق����ط�����ع�����ت  يف  ال������واع������دة 
والتكنولوجي�  ال��ن������ض��ئ��ة  وال�����ض��رك���ت 
الغذائية  وال�������ض���ن����ع����ت  ال����زراع����ي����ة 
والتكنولوجي�  ال�����ض��ح��ة  وم�����ض��ت��ق��ب��ل 

امل�لية واال�ضتثم�ر.
جذب  اإىل  الع�ملية  دبي  غرفة  وت�ضعى 
ال�ضرك�ت متعددة اجلن�ضي�ت يف الهند 
التج�رية  ال��ع��الق���ت  ن��ط���ق  وت��و���ض��ي��ع 

بني دبي وال�ضوق الهندية.
وتوفر القمة فر�ضة ه�مة ال�ضتك�ض�ف 
ال��ت��ع���ون وجم�����الت وقط�ع�ت  اأوج����ه 
الرتكيز  للبلدين  ميكن  ال��ت��ي  النمو 
وال  امل��ت��ب���دل��ة  املنفعة  لتحقيق  عليه� 
ال���دويل  امل��ن��ت��دى  ام��ت��الك  �ضيم� م��ع 
�ضبكة ح�ضرية من  االأعم�ل  لعالق�ت 

العالق�ت مع �ضخ�ضي�ت ع�ملية ب�رزة.

الثالث الع�ملة حتت مظلة غرف دبي 
يف مومب�ي يلعب دورا مهم� يف تطوير 
وا�ضتقط�ب  امل�������ض���رتك���ة  ال����ع����الق�����ت 
الن��ضئة  الهندية  ال�ضرك�ت  من  املزيد 
وال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة اإىل االإم�����رة 
�ضي�ضهد  احل�����يل  ال��ع���م  اأن  ..م���وؤك���دا 
الغرفة  م��ك��ت��ب  ن�����ض���ط���ت  يف  ت��و���ض��ع��� 
يف ال��ه��ن��د مل��واك��ب��ة ال��زخ��م امل��ت��ن���م��ي يف 

العالق�ت بني اجل�نبني.
م��ن خ��الل مك�تبن�  “ نعمل  واأ���ض���ف 
اخل����رج���ي���ة وم�����ن ب��ي��ن��ه��� م��ك��ت��ب��ن��� يف 
دب����ي جلوب�ل  م���ب����درة  ���ض��م��ن  ال��ه��ن��د 
ال�����ض��ي��خ حمدان  ���ض��م��و  اأع��ل��ن��ه���  ال���ت���ي 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د 
كوجهة  االإم�����������رة  م���ك����ن���ة  ل��رت���ض��ي��خ 
وا�ضتقط�ب  واال�ضتثم�رات  لالأعم�ل 
ال�ضرك�ت  وت����دوي����ل  اال����ض���ت���ث���م����رات 
دب���ي وم��ل��ت��زم��ون تطبيق  ال��ع���م��ل��ة يف 
روؤية قي�دتن� الر�ضيدة يف تعزيز مك�نة 

دبي كع��ضمة لالقت�ض�د الع�ملي”.
املنتدى  ب�ل�ضراكة بني  القمة  ونظمت 

ال��ه��ن��د وع����دد م��ن امل��ت��ح��دث��ني الذين 
ميثلون جمتمعي االأعم�ل يف االإم�رات 

والهند.
اإىل  ال���ق���م���ة  يف  امل����ت����ح����دث����ون  ودع��������� 
م�ضرتكة  اقت�ض�دية  �ضراك�ت  ت�أ�ضي�س 
الطموحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال�����روؤى  ت��دع��م 
امل�ضرتكة  االأه���داف  وحتقق  للبلدين 
االقت�ض�دي  ال��ن��م��و  بعجلة  ال��دف��ع  يف 
ال��ف��ر���س يف  احل������ض��رون  ن�ق�س  حيث 
الن��ضئة  وامل�ض�ريع  الت�ضنيع  قط�ع�ت 
والغذائية  ال���زراع���ي���ة  وال�����ض��ن���ع���ت 

والتقني�ت امل�لية.
وق�ل راجيف بودار رئي�س جمل�س اإدارة 
 “ االأع��م���ل  ال��دويل لعالق�ت  املنتدى 
البينية  التج�رة  قيمة  تبلغ  اإن  يتوقع 
ملي�ر   88 ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن���ئ��ي��ة 
 2023-2022 يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
و�ضكل قط�عي االأغذية واأمن الط�قة 
القط�ع�ت االأكر تركيزا للتع�ون بني 
اتف�قية  اإن  حني  يف  والهند  االإم����رات 
تركز  ال�ض�ملة  االقت�ض�دية  ال�ضراكة 
ال�ضغرية  امل�ض�ريع  قط�ع  على  اأي�ض�ً 

ال�ضرك�ت  منظومتي  من  واال�ضتف�دة 
الن��ضئة يف االإم�رات والهند م�ضرياً اإىل 
وج��ود فر�س كذلك يف قط�ع�ت مثل 
والبنية  النظيفة  والط�قة  االأقم�ضة 
التحتية من مط�رات وموانىء وطرق 

ب�الإ�ض�فة اإىل اإدارة النف�ي�ت.
من ج�نبه ق�ل حممد علي را�ضد لوت�ه 
م��دي��ر ع����م غ���رف دب���ي خ���الل كلمته 
الهندية  ال�ضرك�ت  ع��دد  اإن  القمة  يف 
لع�ضوية  ان�����ض��م��ت  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
غ��رف��ة جت�����رة دب���ي يف ال��ع���م 2022 
قد تخطى 11 األف �ضركة مم� يرفع 
الهندية  لل�ضرك�ت  االإج��م���يل  ال��ع��دد 
اأكر  اإىل  الغرفة  امل�ضجلة يف ع�ضوية 
قوة  يعك�س  �ضركة مم���  األ��ف   83 م��ن 
واال�ضتثم�رية  االقت�ض�دية  ال��رواب��ط 
واأهمية  اجل���ن��ب��ني  ب���ني  وال��ت��ج���ري��ة 
تعزيز  يف  االق���ت�������ض����دي���ة  ال�������ض���راك����ت 
العالق�ت الثن�ئية امل�ضتقبلية وحتقيق 

اأهداف التنمية.
اخل�رجي  املكتب  اأن  اإىل  لوت�ه  ولفت 
ل��غ��رف��ة دب���ي ال��ع���مل��ي��ة اإح�����دى الغرف 

الفر�س  درا����ض���ة  اإىل  ال��ق��م��ة  وه��دف��ت 
يف ق��ط���ع���ت ج��دي��دة وت��غ��ي��ري اأمن�ط 
بني  ح�لي�ً  الق�ئمة  التج�ري  التب�دل 
جديدة  جم�الت  ال�ضتك�ض�ف  البلدين 
تطوير  يف  رغ��ب��ت��ه��م���  م���ن  ان���ط���الق���� 
اقت�ض�دات رقمية قوية وحتفيز عجلة 
التوقع�ت  ���ض��وء  يف  وذل����ك  االب���ت���ك����ر 
االقت�ض�دين  ل��ك��ال  ال���ق���وي  ب���ل��ن��م��و 

االإم�راتي والهندي يف ع�م 2023.
الهندية  ال�������ض���راك���ة  ق���م���ة  وج���م���ع���ت 
املتحدثني  م��ن  جمموعة  االإم���رات��ي��ة 
وامل�ض�ركني الب�رزين من بينهم مع�يل 
بيو�س غوي�ل وزير التج�رة وال�ضن�عة 
�ضودهري  �ضنج�ي  و���ض��ع���دة  ال��ه��ن��دي؛ 
؛ يف حني  ال��دول��ة  ل��دى  الهند  �ضفري 
نق��ضية  جل�ض�ت  يف  القمة  ا�ضت�ض�فت 
املتحدثني  م���ن  جم��م��وع��ة  وح���واري���ة 
من كب�ر ق�دة االأعم�ل اأبرزهم عي�ضى 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير  ع��ب��داهلل 
و�ضع�دة  الغرير لال�ضتثم�ر”  “عي�ضى 
البن�  اأح���م���د ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور 
ال�����ض���ب��ق لدى  االإم�������رات  �ضفري دول���ة 

على  اأم����ري����ك����ي  دوالر  ت���ري���ل���ي���ون   1
امل�����دى ال���ق���ري���ب وامل���ت���و����ض���ط يف حني 
البلدين  بني  الثن�ئية  التج�رة  تلعب 
االإم�رات  جهود  دع��م  يف  اأ�ض��ضي�  دورا 
اق��ت�����ض���ده��� بحلول  مل�����ض���ع��ف��ة ح��ج��م 

.” الع�م 2030 
والهند  االإم�����رات  م�ضري  اأن  واأ���ض���ف 
ك�ن مرتبط� ارتب�ط� وثيق� منذ قرون 
والتع�ون الوثيق والثقة املتب�دلة وروح 
فر�س  بخلق  �ضت�ض�هم  االأعم�ل  ري���دة 
البلدين  الق��ت�����ض���دي  حم�����دودة  غ���ري 
واأهلهم�  وم���دن���ه���م����  وق��ط���ع���ت��ه��م��� 
ه����ذه هي  ال���ق����دم���ة  ول���الأج���ي����ل  االآن 
ال�ضراكة  اتف�قية  تتطلع  التي  الروؤية 
اإىل  لتحويله�  ال�ض�ملة  االقت�ض�دية 

حقيقة.
و���ض��ل��ط م��ع���ل��ي��ه ال�������ض���وء ع��ل��ى اآف�����ق 
اجل�نبني  ب����ني  امل���ت���ن���وع���ة  ال����ت����ع�����ون 
التج�ري  ال����ت����ب�����دل  ت�����ض��م��ل  وال����ت����ي 
الدرهم  وه��م���  املحليتني  ب�لعملتني 
وممر  الهندية  وال��روب��ي��ة  االإم����رات���ي 
االأغذية  ومم��ر  االفرتا�ضية  التج�رة 

•• �أبوظبي-و�م:
اأعلنت جمموعة “ايدج” االإم�راتية، الرائدة ع�ملي�ً يف جم�ل التكنولوجي� 
التي  “ه�يالندر”،  �ضركة  يف  ا�ضرتاتيجي  ا�ضتثم�ر  عن  والدف�ع،  املتقدمة 
تقّدم Universal UTM، النظ�م الرائد ع�ملي�ً الإدارة ال�ض�ملة حلركة 
والتن�ضيق  االأمتتة  خ�ض�ئ�س  ه�يالندر  نظ�م  وُيوفر  امل�أهولة.  غري  امل��رور 

واالأم�ن املطلوبة ب�ضدة يف ظل التزايد يف ازدح�م االأجواء.
ومن �ض�أن هذا اال�ضتثم�ر، الذي تبلغ قيمته 14 مليون دوالر اأمريكي، اأن 
يوؤ�ض�س ل�ضراكة ري�دية وي�ضوغ اتف�ق�ت م�ضتمرة وفر�ض� ع�لية القيمة يف 

املج�لني الع�ضكري واملدين بني اأكر مزودي التكنولوجي� حول الع�مل، مع 
بكل  اخل��ضة  الطريق  خريطة  وفق  التقّدم  من  املزيد  ال�ضركتني  حتقيق 

منهم�.
وق�ل �ضع�دة في�ضل البن�ي، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ايدج: “مع ت�ض�رع 
منو وتقدم ايدج، وتركيزن� املُن�ضب على تطوير حلول جوية م�ضتقلة رائدة 
احلركة  الإدارة  اجلهوزية  ودائ��م  متفوق  نظ�م  اإىل  احل�جة  تتع�ظم  ع�ملي�ً، 
احل�لية  الت�ضغيلية  البيئ�ت  وتتطّلب  م�ضى.  وق��ت  اأي  من  اأك��ر  اجلوية 
حيث  امل�أهولة،  غري  اجلوية  احلركة  يف  للتحكم  تقدم�ً  االأق�ضى  االأنظمة 
ا�ضتثم�رن�  ي�ضّكل  امللّحة. كم�  ال�ض�مل لتلك احل�جة  توفر ه�يالندر احلل 

كم�ض�همني رئي�ضيني يف ه�يالندر اأمراً منطقي�ً ملجموعة ايدج، حيث يخدم 
م�ضلحة الطرفني كونه مالئم�ً ب�متي�ز لل�ضركتني، مم� ي�ضمح لن� بتنمية 

واإتق�ن تلك احللول مع�ً يف املج�لني الع�ضكري واملدين على حد �ضواء”.
على  وا�ضح�ً  تركيزاً  �ضركة،   20 مظلته�  حت��ت  ت�ضم  التي  اي���دج،  وُت���ويل 
ي�ضمل  ال��دويل، مب�  للنمو  ا�ضرتاتيجيته�  امل�ضتقلة �ضمن  االأنظمة  تطوير 
ال�ضيرانية.  والتكنولوجي�  ال��ذك��ي��ة،  واالأ�ضلحة  امل���أه��ول��ة،  غ��ري  امل��رك��ب���ت 
وحتر�س املجموعة على تقدمي دعم معزز له�يالندر ب�جت�ه تطوير اجليل 
 Universal الت�يل من احلل ال�ض�مل الإدارة حركة املرور غري امل�أهولة
UTM، والذي ُيوفر تن�غم�ً اآمن�ً بني الط�ئرات امل�أهولة وغري امل�أهولة. 
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املال والأعمال

اأبوظبي للزراعة تفوز بجائزة التميز امل�شرف املركزي: ارتفاع الودائع النقدية اإىل 628.4 مليار درهم خالل نوفمرب املا�شي
يف الأعمال العاملية عن برنامج عون

•• �أبوظبي-و�م:

2022 عن فئة  اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية بج�ئزة التميز يف االأعم�ل الع�ملية لع�م  ف�زت هيئة 
املب�درة املجتمعية املتميزة من خالل امل�ض�ركة مبلف برن�مج عون للخدمة املجتمعية.

الغذائية،  للزراعة وال�ضالمة  اأبوظبي  املجتمعية لهيئة  امل�ضوؤولية  اأهداف حتقيق  “عون”  ويدعم برن�مج 
ويتم من خالل الرن�مج تنفيذ العدد من املب�درات املجتمعية، منه� حمالت الترع ب�لدم، ودعم اأ�ضح�ب 
الهمم، ومر�ضى ال�ضرط�ن، ب�الإ�ض�فة اإىل دعم مب�درات التنمية املجتمعية والبيئية وم�ض�ريع تخرج الطالب، 
وال�ضرك�ت ال�ضغرية واملتو�ضطة الع�ملة يف قط�ع الزراعة ب�إم�رة اأبوظبي، ف�ضاًل عن حتفيز موظفي الهيئة 
لل�ضوؤون  الع�م  املدير  ن�ئب  املهريي  �ضهيل  �ضع�دة موزة  وق�لت  املجتمعية.  التطوعي واخلدمة  العمل  على 
التنظيمية واالإدارية يف هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية اإن برن�مج عون للخدمة املجتمعية هو 

اأحد املب�درات اال�ضرتاتيجية الذي اأطلقته� الهيئة لدعم م�ضوؤوليته� نحو املجتمع املحلي.

اإ�ض�فة  ب���ل��دره��م  للمقيمني  التوفري  وودائ���ع  الأج���ل  ال��ودائ��ع 
“الودائع  تعرف  بينم�  االأجنبية،  ب�لعملة  املقيمني  ودائع  اإىل 
النقدية” ب�أنه� ك�فة الودائع ق�ضرية االآجل التي ميكن لعميل 

البنك �ضحبه� على اأ�ض��ضه� بدون اإخط�ر م�ضبق.
وبح�ضب اإح�ض�ئي�ت امل�ضرف املركزي، زادت الودائع احلكومية 
اإىل 432.1 ملي�ر درهم يف نوفمر امل��ضي بنمو على اأ�ض��س 
�ضنوي بن�ضبة %38.05 مق�بل 313 ملي�ر درهم يف نوفمر 

2021، بزي�دة تع�دل 119.1 ملي�ر درهم.
واأظهرت االإح�ض�ئي�ت ارتف�ع النقد امل�ضدر اإىل 121.2 ملي�ر 
درهم يف نه�ية نوفمر امل��ضي بزي�دة على اأ�ض��س �ضنوي بن�ضبة 
%8 مق�رنة بنحو 112.2 ملي�ر درهم يف نوفمر 2021. 
وتوزع النقد امل�ضدر بواقع 19.9 ملي�ر درهم للنقد ب�لبنوك 

•• �أبوظبي-و�م:

النقدية  الودائع  ارتف�ع  املركزي عن  االإم���رات  ك�ضف م�ضرف 
اإىل 628.4 ملي�ر درهم يف نوفمر امل��ضي، بزي�دة على اأ�ض��س 
�ضنوي بن�ضبة %6.3 اأو م� يع�دل 37.2 ملي�ر درهم مق�بل 

591.2 ملي�ر درهم يف نوفمر 2021.
واأ�ض�ر امل�ضرف املركزي، يف اإح�ض�ئي�ت املج�ميع النقدية للدولة 
، اإىل اأن الودائع �ضبه النقدية ارتفعت اإىل 948.4 ملي�ر درهم 
يف نوفمر امل��ضي، ب�رتف�ع على اأ�ض��س �ضنوي بنحو 14.1%، 
ب�رتف�ع   ،2021 ن��وف��م��ر  يف  دره���م  م��ل��ي���ر   831.1 م��ق���ب��ل 

يوازي 117.3 ملي�ر درهم.
هي  امل��رك��زي،  امل�����ض��رف  بح�ضب  النقدية”،  �ضبه  و”الودائع 

و101.3 ملي�ر درهم للنقد املتداول خ�رج البنوك وذلك يف 
نوفمر امل��ضي. يف �ضي�ق مت�ضل، اأظهرت اإح�ض�ئي�ت امل�ضرف 
بن�ضبة  �ضنوي  اأ�ض��س  على  النقدية  الق�عدة  ارت��ف���ع  امل��رك��زي 
امل��ضي  ن��وف��م��ر  يف  دره���م  م��ل��ي���ر   486 اإىل  لت�ضل   5.3%
مق�رنة بنحو 461.7 ملي�ر درهم يف نوفمر 2021، بزي�دة 

تع�دل 24.3 ملي�ر درهم.
وت�ضمل الق�عدة النقدية نحو 153.9 ملي�ر درهم ل�ضه�دات 
االإي��داع واالأذون���ت النقدية و118.1 ملي�ر درهم للح�ض�ب�ت 
اجل�رية للبنوك واملوؤ�ض�ض�ت امل�لية االأخرى ب�مل�ضرف املركزي، 
املتداول  النقد  وي�ضمل  امل�ضدر  للنقد  دره��م  ملي�ر  و121.2 
خ�رج البنوك اإ�ض�فة اإىل النقد ب�لبنوك و92.8 ملي�ر درهم 

ح�ض�ب االحتي�طي.

الأول مرة يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

اأبوظبي ت�شت�شيف ملتقى فورت�شن العاملي 2023 

املدرجة  ال��ع���مل  يف  االأك����ر  ال�500 
للتفكري يف   500 يف ق�ئمة فورت�ضن 
خمتلف  يف  واأعم�له�  املقبلة  املرحلة 

اأنح�ء الع�مل«.
مبقوم�ت  اأب��وظ��ب��ي  تتميز  واأ����ض����ف: 
اأب��رز اجله�ت  متعددة  جتعله� �ضمن 
ل��الأع��م���ل، وك��ل��ي ثقة ب����أن ق����دة اأكر 
�ضريحبون  ال����ع�����مل  يف  ال�������ض���رك����ت 
نوفمر  يف  امل��ل��ت��ق��ى  يف  ب����مل�������ض����رك���ة 

املقبل.
 ،1995 ال����ع�����م  يف  ت���أ���ض��ي�����ض��ه  م���ن���ذ 
ال��ع���مل��ي من  ف��ورت�����ض��ن  مت��ك��ن ملتقى 
الق�دة  جلمع  كمنتدى  مك�نته  تعزيز 
االأع��م���ل والروؤ�ض�ء  وال��روؤ���ض���ء وق���دة 
التنفيذيني الأكر ال�ضرك�ت يف الع�مل 
مب� يف ذلك ال�ضرك�ت املدرجة يف ق�ئمة 
التوجه�ت  ملن�ق�ضة   ،500 فورت�ضن 
االقت�ض�د  يف  امل�����وؤث�����رة  وال����ع����وام����ل 
التع�ون  ف��ر���س  وا�ضتك�ض�ف  ال��ع���مل��ي 
واال����ض���ت���ث���م����رات امل�����ض��رتك��ة. وخ���الل 
فع�لي�ت  يف  �ض�رك  امل��ضية،  ال�ضنوات 
دول  روؤ���ض���ء  الع�ملي  فورت�ضن  ملتقى 
مثل الرئي�ضني االأمريكيني ال�ض�بقني 
ورئي�س  ب��و���س،  وج���ورج  كلينتون  بيل 
الوزراء الكندي  ج��ضنت ترودو، وق�دة 
اأعم�ل مثل جيمي دميون من جي بي 
مورغ�ن ت�ضي�س، وجيني روميتي من 
اإيجري من �ضركة  اإم، وروب��رت  اآي بي 
واإليك�س غور�ضكي من  دي��زين،  وول��ت 
جون�ضون اآند جون�ضون، واإج�ي ب�جن� 
من م��ضرتد ك���رد، وم� يون من علي 
ب�ب�، وفردريك دبليو �ضميث من فيد 
�ضينوف��ضن  من  يل  فو  وك���ي  اإيك�س، 
ف���ي���ت�������ض���رز، وك�����رل����و�����س ب���ري���ت���و من 

اأنهي�ضور بو�س اإن بيف.

اجليو�ضي��ضية  ال���ت���ط���ورات  ظ���ل  يف 
واالقت�ض�دية والعلمية والتكنولوجية 
التي ت�ضهم يف اإع�دة ت�ضكيل االقت�ض�د 
ينظم  ال��ذي  امللتقى،  ين�ق�س  الع�ملي، 
حتت �ضع�ر “حقبة جديدة لالأعم�ل”، 
اأهم الق�ض�ي� يف الوقت احل�يل مب� يف 
التج�رة،  ودي��ن���م��ي���ت  االأ����ض���واق  ذل���ك 
والتطورات اجليو�ضي��ضية، والتقني�ت 
اجل���دي���دة، وامل���واه���ب وال��ت��ح��والت يف 
املن�خية،  وامل��خ���ط��ر  ال��ع��م��ل،  ظ���روف 

واجت�ه�ت امل�ضتهلكني.
التنويع  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده���  و���ض��م��ن 
التوجه�ت  وم���واك���ب���ة  االق���ت�������ض����دي 
اأبوظبي  ُت��رك��ز  ال��ع���مل،  اجل��دي��دة يف 
ع���ل���ى اق���ت�������ض����د امل���ع���رف���ة واالب���ت���ك����ر 
ع��ر اال���ض��ت��ث��م���ر يف ال��ق��ط���ع���ت التي 
ت��ت��م��ي��ز ب����إم���ك����ن����ت من����و اأع����ل����ى مثل 
والتكنولوجي�  ال��زراع��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت 
وال�ضن�عة  ال�ضحية  والرع�ية  امل�لية 
وال�ضي�حة،  وال���ط����ق���ة،  ال����دوائ����ي����ة، 
االإم�����رة  وتتميز  امل��ع��ل��وم���ت.  وتقنية 
وتن�ف�ضية  داع��م��ة  اق��ت�����ض���دي��ة  ببيئة 
ل��ري���دة االأع��م���ل من  ع���مل��ي��ة، ومنهج 
اأج���ل ت��وف��ري ف��ر���س ال��ن��م��و لالأعم�ل 

واالأفراد.
الكرمي  ع���ب���د  را�����ض����د  ����ض���ع����دة  وق�������ل 
التنمية  دائ�������رة  وك���ي���ل  ال���ب���ل���و����ض���ي، 
:»ت�ضكل   اأب���وظ���ب���ي  االق���ت�������ض����دي���ة- 
الع�ملي  فورت�ضن  مللتقى  ا�ضت�ض�فتن� 
التقدم  ا�ضرتاتيجية  من  مهم�ً  ج��زءاً 
االقت�ض�دي الإم�رة اأبوظبي خ�ضو�ض�ً 
قط�ع  تطوير  يف  م�ض�همته�  ظ��ل  يف 
االأعم�ل الع�ملي ودعم االأجندة البيئية 
واالجتم�عية واحلوكمة ب�لتع�ون مع 
املُ����دن وامل��وؤ���ض�����ض���ت ال��ع���مل��ي��ة م��ن اأجل 

ا�ضت�ض�فة  يف  ال��رائ��د  اأب��وظ��ب��ي  �ضجل 
كري�ت فع�لي�ت االأعم�ل الع�ملية هو 
دليل على اإمك�ن�تن� امل�ضهودة، وبنيتن� 
كم�  مثيالته�،  بني  االأف�ضل  التحتية 
كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  ج�ذبية  على  ي��وؤك��د 
ع���مل��ي��ة وع���ل���ى م�����دار ال���ع����م. يف هذه 
لالأعم�ل  التغري  املت�ض�رعة  الظروف 
اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ال���ع����مل���ي���ة،  ال���ت���ج����ري���ة 
الرتحيب ب�ضن�ع القرار وكب�ر ممثلي 
اخل��س  والقط�ع  احلكومية  اجله�ت 

االأعم�ل  االإعالم لنقل حوار  وو�ض�ئل 
اإىل م�ضتوى اأعلى مع جتربة ال�ضي�فة 

االإم�راتية االأ�ضيلة يف اأبوظبي.
وق�ل اآالن موراي، الرئي�س التنفيذي 
ل�»فورت�ضن«: »مع تع�ظم دور اأبوظبي 
كمركز لالأعم�ل واالقت�ض�د والثق�فة، 
لعقد ملتقى  تعد مك�ن�ً مالئم�ً  فهي 
خ��ضًة   ،2023 ال��ع���مل��ي  ف��ورت�����ض��ن 
اأع��ت���ب مرحلة ج��دي��دة من  اأن��ن��� على 
ال�ضرك�ت  ي���دف���ع  م����  وه����و  ال���ع���ومل���ة، 

حت�ضني احلي�ة جلميع فئ�ت املجتمع. 
والتحليالت  النق��ض�ت  ت�ضهم  و�ضوف 
امل�ضوؤولني  ك���ب����ر  ب���ه����  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
واالق�����ت�����������ض������دي�����ني واالإع�����الم�����ي�����ني 
والب�حثني خالل امللتقى يف اأبوظبي يف 
التي  االقت�ض�دية  الفر�س  ا�ضتك�ض�ف 
حت��ق��ق اأف�����ض��ل امل��ك������ض��ب م��ع الرتكيز 
ع���ل���ى اال����ض���ت���دام���ة وت����وف����ري االأُط������ر 
الالزمة ل�ضم�ن ا�ضتف�دة جميع فئ�ت 
املجتمع من الن�ض�ط�ت االقت�ض�دية«. 

فع�لية وا�ضتدامة«.
الن�ضف  يف  الح��ظ��ن���  البلو�ضي  وق����ل 
االول م��ن ع���م 2022 من��و ق��وي يف 
ن�ضبة  اىل  ي�����ض��ل  االم�������رات  اق��ت�����ض���د 
ال��ن��م��و م��ن خالل  11.2 وات���ى ه���ذا 
وت�ضجيع  ال��ق��رارات  اتخ�ذ  احلكمة يف 
املحفزة  القوانني  و�ضن  اال�ضتثم�رات 
االجنبي  ال��ت��م��ل��ك  م��ث��ل  ل��ال���ض��ت��ث��م���ر 
ا�ضدار  وت�����ض��ه��ي��ل   100% ب��ن�����ض��ب��ة 
ال���رخ�������س اال���ض��ت��ث��م���ري��ة واجن����زه���� 

واأ����ض����ف ال��ب��ل��و���ض��ي: »ت��ت��م��ي��ز الفرتة 
توؤثر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  بتعدد  احل���ل��ي��ة 
االأمر  احل��ي���ة  ج��وان��ب  خمتلف  ع��ل��ى 
الذي يدفعن� لتعزيز جهودن� لتحقيق 
واالجتم�عية  االقت�ض�دية  االأه���داف 
تنفيذ  وت�����رية  ب���زي����دة  وط��م��وح���ت��ن��� 
اخل���ط���ط. ون���رك���ز ع��ل��ى ال��ت��ع���ون مع 
خمتلف القوى الف�علة على امل�ضتوى 
الع�ملي لتعزيز التك�مل الدويل بهدف 
واأكر  اأكر  اقت�ض�دية  �ضي�غة من�ذج 

يف 6 دق���ئ��ق ف��ق��ط، وال�����دور امل��ه��م يف 
اب������رام اه����م االت���ف����ق���ي����ت م���ن خالل 
اال�ضتثم�رات  جل��ذب  االقت�ض�د  وزارة 
اىل  تهدف  ا�ضرتاتيجي�تن�  وتعتر   ،
التحدي�ت  بعد  خ��ضة  م�ضتدام  من��و 
ال��ت��ي واج���ه���� ال���ع����مل خ����الل ف����رتة ) 

) كوفيد 19 
م��ن ج���ن��ب��ه، ق����ل ���ض��ع���دة ���ض��ع��ود عبد 
ال���ع���زي���ز احل���و����ض���ن���ي، وك����ي����ل دائ������رة 
ال��ث��ق���ف��ة وال�����ض��ي���ح��ة – اأب��وظ��ب��ي اإن 

را�سد البل��سي : من� اقت�ساد االإمارات بف�سل احلكمة يف اتخاذ القرارات و�سن الق�انني املحفزة لال�ستثمار

•• �أبوظبي - رم�صان عطا:

اأن  اأب�ظبي   - االقت�سادية  التنمية  دائــرة  اأعلنت 
ملتقى  با�ست�سافة  �ستق�م  االإمــاراتــيــة  العا�سمة 
ن�فمرب    29 اإىل   27 من  الفرتة  يف  العاملي  ف�رت�سن 
ال�سرق  منطقة  يف  االأوىل  للمرة  وذلــك   ،2023
امل�ؤمتر  خالل  هذا  جاء  اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط 

االإمارات.  بق�سر  اأم�ض  �سباح  اقيم  الذي  ال�سحفي 
اإمـــارة  جــهــ�د  �سمن  املــلــتــقــى  ا�ست�سافة  وتـــاأتـــي 
املالية  املراكز  اأبرز  �سمن  مكانتها  لتعزيز  اأب�ظبي 
خالل  ت�ست�سيف  حيث  املنطقة  يف  واالقت�سادية 
العاملية  الفعاليات  من  عددًا  و2024   2023 عامي 
مثل امل�ؤمتر ال�زاري الـ13 ملنظمة التجارة العاملية، 
وملتقى  “االأونكتاد”،  العاملي  اال�ستثمار  ومنتدى 

االإ�سالمي  االقت�سادي  واملنتدى  ال�سن�ي،  اال�ستثمار 
العاملي. 

وميثل ملتقى ف�رت�سن العاملي 2023 فر�سة مالئمة 
متعددة  ال�سركات  الأكـــرب  التنفيذيني  لــلــروؤ�ــســاء 
ناع القرار واالقت�ساديني من خمتلف  اجلن�سيات و�سُ
مع  مبا�سرة  نقا�سات  يف  للم�ساركة  العامل  اأنــحــاء 

نظرائهم يف دولة االإمارات واملنطقة.

مليار درهم الأ�شول الأجنبية للم�شرف املركزي لأعلى م�شتوياتها يف 7 اأ�شهر  454

مليار درهم مكا�شب الأ�شهم املحلية يف ختام التعامالت  9.5

•• �أبوظبي-و�م:

االأجنبية  االأ����ض���ول  اإج���م����يل  ارت���ف���ع 
مل�����ض��رف االإم����������رات امل����رك����زي خالل 
اأعلى  اإىل  ل��ت�����ض��ل  امل������ض��ي  ن��وف��م��ر 
اأ����ض���ه���ر، وفق   7 م���ن���ذ  م�����ض��ت��وي���ت��ه��� 
االإم�رات  م�ضرف  اإح�ض�ئي�ت  اأح��دث 
االإح�ض�ئي�ت  واأو����ض���ح���ت  امل����رك����زي. 
االأجنبية  االأ�ضول  اأن  اأم�س،  ال�ض�درة 
على  زادت  امل������رك������زي  ل���ل���م�������ض���رف 
من   6.54% بن�ضبة  �ضهري  اأ�ض��س 
اأكتوبر  يف  دره����م  م��ل��ي���ر   426.03
امل��ضي اإىل 453.89 ملي�ر درهم يف 
2022، بزي�دة تع�دل  نه�ية نوفمر 

27.86 ملي�ر درهم، فيم� زادت على اأ�ض��س �ضنوي بن�ضبة %4.06 مق�بل 
امل�ضرف  اإح�ض�ئي�ت  واأرجعت  نوفمر2021.  يف  دره��م  ملي�ر   436.17
املركزي االرتف�ع ال�ضهري يف االأ�ضول االأجنبية اإىل زي�دة االأر�ضدة امل�ضرفية 

•• �أبوظبي -و�م:

وربح  ام�����س،  ت��ع���م��الت  خ��ت���م  املحلية مك��ضبه� يف  االأ���ض��ه��م  اأ���ض��واق  ع���ززت 
امل�ضتثمرين  ت��ف���وؤل  م��ع  دره���م  ملي�ر   9.5 ين�هز  م���  ال�ضوقي  راأ�ضم�له� 
وتوزيع�ته�  نت�ئجه�  عن  امل��درج��ة  ال�ضرك�ت  اف�ض�ح�ت  م���رث��ون  ب�نطالق 

ال�ضنوية للع�م 2022.
وارتفع راأ�س امل�ل ال�ضوقي لالأ�ضهم املدرجة من 3.207 تريليون درهم يف 
نه�ية جل�ضة اأم�س اإىل 3.216 تريليون درهم بنه�ية جل�ضة اليوم )اأم�س(، 
اأبوظبي  �ضوق  املدرجة يف  لالأ�ضهم  درهم  تريليون   2.628 بواقع  موزعة 
لالأوراق امل�لية و587.6 ملي�ر درهم لالأ�ضهم املدرجة يف �ضوق دبي امل�يل.

بواقع  موزعة  درهم  ملي�ر   1.4 بنحو  �ضيولة  املحلية  االأ�ضهم  وا�ضتقطبت 

وال�����ودائ�����ع ل�����دى ال���ب���ن���وك ب����خل����رج 
 270.48 ل��ت��ب��ل��غ   10% ب��ن�����ض��ب��ة 
امل��ضي،  نه�ية نوفمر  ملي�ر دهم يف 
مق�رنة بنحو 246.42 ملي�ر درهم 
االأوراق  وو�ضلت   .2022 اأكتوبر  يف 
امل�لية االأجنبية املحفوظة حتى ت�ريخ 
االأجنبية  االأ�ضول  اال�ضتحق�ق �ضمن 
 134.47 اإىل  امل��رك��زي،  للم�ضرف 
امل��ضي،  نوفمر  بنه�ية  دره��م  ملي�ر 
ب���زي����دة ع��ل��ى اأ����ض��������س ���ض��ه��ري بنحو 
ملي�ر   121.49 مق�بل   10.7%
واأو�ضحت   .2022 اأكتوبر  دره��م يف 
اإح�������ض����ئ���ي����ت امل�������ض���رف امل����رك����زي اأن 
االأ���ض��ول االأج��ن��ب��ي��ة االأخ����رى و�ضلت 
اأ�ض��س  ب�نخف��س على  امل��ضي  نوفمر  نه�ية  دره��م يف  48.94 ملي�ر  اإىل 
 4.2% بن�ضبة  �ضنوي  اأ�ض��س  على  زادت  لكنه�   ،15.8% بن�ضبة  �ضهري 

مق�بل 46.97 ملي�ر درهم يف نوفمر 2021.

�ضوق دبي،  دره��م يف  اأبوظبي و144.2 مليون  �ضوق  دره��م يف  1.3 ملي�ر 
235.7 مليون �ضهم عر تنفيذ م� يربو على  التداول على نحو  وجرى 

14.2 األف �ضفقة.
وارتفع موؤ�ضر �ضوق اأبوظبي “ف�دك�س 15” بن�ضبة %0.63 ليغلق عند 
10159.77 نقطة، فيم� زاد موؤ�ضر فوت�ضي �ضوق اأبوظبي الع�م “ف�دجي” 
بن�ضبة %0.62 ليغلق عند 10222.04 نقطة، فيم� اأغلق موؤ�ضر �ضوق 

دبي الع�م عند 3364 نقطة مبك��ضب بن�ضبة 0.41%.
 2.73% بن�ضبة  “اأبوظبي االأول”  ب�رتف�ع �ضهم  اأبوظبي  اأداء �ضوق  تعزز 
و”الدار العق�رية” %1.32 و”اأبوظبي االإ�ضالمي” %1.22 و”اأدنوك 
التج�ري”  و”اأبوظبي   0.72% ظبي”  و”الف�   0.91% للحفر” 

%0.57 و”اأغذية” %0.48 و”بروج” 0.37%.

قمة الكتتابات 2023 بدبي تناق�س املمار�شات البيئية والجتماعية و�شبل توعية ال�شركات •• دبي-و�م:

توا�ضلت اأم�س، فع�لي�ت اليوم الث�ين 
االأولية  الع�مة  االكتت�ب�ت  “قمة  ل��� 

بتنظيم كل   ،”2023 دبي   - اأفريقي�  و�ضم�ل  االأو�ضط  ال�ضرق  يف منطقة 
من �ضوق دبي امل�يل ومركز دبي التج�ري الع�ملي، حيث تهدف هذه القمة 
اجلديدة املق�مة يف متحف امل�ضتقبل، اإىل ح�ضد خمتلف االأطراف الف�علة 

�ضمن �ضل�ضلة القيمة لالكتت�ب�ت الع�مة االأولية.
للموؤ�ض�ض�ت  اأت���ح��ت  القط�ع،  ه��ذا  اآف����ق  ح��ول  ح��وار  القمة من�ضة  ووف���رت 

واأعلن ح�مد علي، الرئي�س التنفيذي ل�ضوق دبي امل�يل ون��ضداك دبي، عن 
حتويل “قمة االكتت�ب�ت الع�مة االأولية يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضم�ل 
وذلك  �ضنوي�ً،  تق�م  دوري��ة  قمة  اإىل  امل�ضتقبل  متحف  يف  املق�مة  اأفريقي�” 
االكتت�ب�ت  قمة  على  التوقع�ت  ف�ق  الذي  واالإقب�ل  املتزايد  الطلب  ب�ضبب 
مبتحف امل�ضتقبل ، ب�الإ�ض�فة اإىل ردود االأفع�ل االإيج�بية، موؤكداً اأن الهدف 
الرئي�ضي لقمة االكتت�ب�ت هو توعية ال�ضرك�ت ب�أهمية املح�ور االأ�ض��ضية ل� 

على  االطالع  فر�ضة  الن��ضئة  وال�ضرك�ت  الع�ئلية  وال�ضرك�ت  اال�ضتثم�رية 
م�ضتجدات القواعد التنظيمية واأف�ضل املم�ر�ض�ت والتوجه�ت يف �ضوق امل�ل 
املم�ر�ض�ت  تطبيق  �ضبل  وال�ضرك�ت  اال�ضتثم�ر  خ��راء  ن�ق�س  كم�  دب��ي،  يف 
ال�ضرك�ت، ف�ضاًل عن طرح ق�ض�س ملهمة  واالجتم�عية وحوكمة  البيئية 
اإ�ض�فة اإىل ق�دة  للعديد من ال�ضرك�ت الرائدة التي نفذت اكتت�ب�ت ع�مة، 

اأعم�ل ب�رزين يف قط�عي اال�ضتثم�ر واأ�ضواق امل�ل.

وزي�دة تثقيفهم فيم� يتعلق   IPOs
ب�إجراءات االكتت�ب يف ال�ضوق.

ل�ضوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ول���ف���ت 
اأنب�ء  لوك�لة  ت�ضريح  يف  امل���يل،  دب��ي 
االإم���رات “وام” اإىل اأن اليوم الث�ين �ضلط ال�ضوء على ESG املم�ر�ض�ت 
واالأعم�ل،  امل�ل  اأ�ضواق  يف  ودوره  ال�ضرك�ت،  واالجتم�عية وحوكمة  البيئية 
االإم�رة،  امل�ل يف  واأ�ضواق  امل�يل  دبي  �ضوق  ت�ضهده  الذي  التطور  مع  تزامن�ً 
ال�ضوق  يف  امل�ضتثمرين  راأي  ن�ق�ضت  العمل  وور����س  اجلل�ض�ت  اأن  مو�ضح� 

وكيفية جذب ال�ضرك�ت اال�ضتثم�رية املحلية والع�ملية ل�ضوق دبي امل�يل.

Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Case Management Office

Sharjah Federal Court of First Instance - Summon by Publication To defendant
Case No. SHCFICIREA2022/0009057

To defendant : Najib Taj
Place of residence : Unknown
Second defendant : Razia D/O Naik Muhammad To be published in Arab and English 
Languages.
Case filed by the plaintiff Yousif Mohamed Abdalla Alzarooni
Claiming :
- To remove the defendants from the license with capital AED 300,000
- To hold the defendants liable for expenses and fees.
- To summon the defendants with the hearing date and the statement of claim.
- Execution on urgent basis pursuant to section 229/5 of the civil procedures law.
You are hereby summoned to appear in person or through attorney before case 
management office No. 2, Sharjah court of first instance on 25/01/2023 to submit your 
statement of defense together with all documents ten days prior the hearing date in your 
capacity as defendant.
Director Judicial Services
(Seal + signature)
Dated, 17/01/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Defendant's Notice by publication

On Case No. 0008600/SHCFICIREA2022, Civil (Partial)
To the Defendant : Murtaza Ali Khaled Hussain - Pakistani
We inform you that the plaintiff, Sharjah Transport Solutions LLC (Sole 
Proprietorship) - filed the aforementioned Case to claim, before the 
Sharjah Federal Court, the Civil Court of First Instance,
Court Decision : The judgment was issued in presence of the defendants. 
The court obligates the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 
8908.46) (eight thousand nine hundred and eight dirhams and forty-six 
fils)- in addition to the legal interest on the adjudged amount at the rate 
of 5% annually from the date of the claim until full payment, provided 
that it does not exceed the principal of the debt with fees and expenses.
Issue date : 23/01/2023

Customer Happiness Centers 
The Judge / Yahya Abdul-Jabbar Al-Ain
Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70408

Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Subject : Announcement of the date of the meeting of the Arithmetic Expertise

In Case No. 32107/2022, part-time worker
At the Ajman Court of First Instance - one-day circuit 

Filed by the plaintiff// Ali Akbar Sher Bahadar Khan Against the defendant/Abshadi 
Electrical and Sanitary Contracting Company

Mr. Ali Akbar Sherbahadar Khan, we invite you to attend in person or through an authorized 
agent for the meeting of computational expertise via the «ZOOM» application, which is 
scheduled to take place on Thursday, corresponding to 02/02/2023 at two o'clock in the 
afternoon, via the entry site link : https
://us05web.zoom.us/j/84325396141?pwd=K00xL21PUjJ3SEs5RkZOTW4zVE03QT09
- Meeting ID : 843 2539 6141   Passcode : 3HwNjW
to answer the lawsuit and submit the documents you have that you wish to submit, and in the 
event that you fail to appear or do not send a legal representative on your behalf within the 
specified time limit, the expert will proceed with the expert procedures and present his report to 
the court based on the available documents.

CGMA-CPA الخبير الحسابي / أحمد محمد
مدير بمكتب يواس اف ايه ايه اف لالستشارات الضريبية

عضو بالجمعية االمريكية للمحاسبين والمراجعين القانونين تحت رقم - 24315
عضو بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم - 824 اإلمارات العربية المتحدة

خبير حسابي مقيد بوزارة العدل تحت رقم 473 اإلمارات العربية المتحدة 
خبير محاسبي مقيد بوزارة العدل والشؤون االسالمية رقم 740853058 - مملكة البحرين

Announcement of the date of the 
meeting of the Arithmetic Expertise

70640Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Notification of Payment by Publication

File No.: 1942/2022 - Commercial implementation
Based upon the request of the prevailing party, Faisal Saeed Abdulla 
Leqteri Alateibi, Nationality - UAE To The convict party / Julphar 
Building Maintenance LLC,
Let it be known to you that the Ras Al Khaimah Court has issued 
a judgment against you on 10/03/2022, in the case No. 914/2022 - by 
obligating you to pay an amount of AED 31207.00, including fees and 
expenses, since the above prevailing party has applied to implement the 
verdict and registered with the number referred to above, you are charged 
with implementing the above within 7 days following the notification, and 
if you fail to do so, the court will take appropriate legal measures against 
you to implement the ruling and the fees charged to you.
Execution Department - Maryam Al Naqbi

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department
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املال والأعمال

بيئة  ب���رت����ض���ي���خ  ك����ب����ريا  اه���ت���م����م���� 
ب�لكف�ءة  ت��ت�����ض��م  ���ض��ن���ع��ي��ة  اأع���م����ل 
درا�ض�ت  اأ����ض����رت  ح��ي��ث  وال��ف��ع���ل��ي��ة، 
زي�دة  اإىل  ال��وزارة  قط�ع�ت  اأجرته� 
يف اإق���ب����ل امل�����ض���ن��ع ل��ل��ح�����ض��ول على 
ال�����ض��ه���دات وال��ع��الم���ت مب��ع��دل منو 
�ضنوي متوقع يف عدد الطلب�ت للع�م 
مق�رنة   25% اإىل  ي�����ض��ل  امل��ق��ب��ل 
ب���زي����دة يف ال��ط��ل��ب���ت ب��ل��غ��ت 12% 
توقع�ت  وك���ذل���ك   ،2020 ع����م  يف 
ا�ضتخدام  ترخي�س  طلب�ت  ب�رتف�ع 
وزي�دة  االإم���رات��ي��ة،  اجل���ودة  عالمة 
املط�بقة  �ضه�دات  اإ�ضدار  طلب�ت  يف 
ال�ضحة  للمنتج�ت ح�ضب متطلب�ت 

وال�ضالمة.

جمارك اأبوظبي تبحث مع  وفد �شيني 
تي�شري التجارة وتنمية ال�شتثمار

•• �أبوظبي-و�م:

جي�نغ�ضو  �ضركة  م��ن  وف���داً  اأب��وظ��ب��ي  جل��م���رك  ال��ع���م��ة  االإدارة  ا�ضتقبلت 
عن  امل�����ض��وؤول��ة   ،)  JOCICجو�ضيك( االأج��ن��ب��ي  وال��ت��ع���ون  لال�ضتثم�ر 
ال�ضيني  ال�ضن�عي  للتع�ون  النموذجية  “املنطقة  وتطوير  وت�ضغيل  اإدارة 
االإم�راتي” الواقعة يف منطقة خليفة ال�ضن�عية )كيزاد(، حيث مت مت�بعة 
تنفيذ مذكرة التف�هم املوقعة بني الطرفني يف يونيو امل��ضي، ب�ض�أن “تي�ضري 
والتي تهدف اإىل تعزيز التع�ون عر ت�ضهيل  التج�رة وتنمية اال�ضتثم�ر”، 
التج�رة ودعم تنمية اال�ضتثم�ر يف اإم�رة اأبوظبي، مب� يعك�س قوة التك�مل 
وال�ضراكة بني البلدين ال�ضديقني يف العالق�ت التج�رية التي ت�ضهد منواً 
املن�ضوري،  مطر  مب�رك  �ضع�دة  وك���ن  االأخ��رية.  ال�ضنوات  خالل  مت�ض�رع�ً 
املدير التنفيذي لقط�ع العملي�ت اجلمركية، وعدد من مدراء االإدارات يف 
ا�ضتقب�ل الوفد برئ��ضة ال�ضيد يوجن�جن زو ال�مدير الع�م لل�ضركة ال�ضينية، 
م�����ض��در،ح��ي��ث بحث  اأب��وظ��ب��ي مب��دي��ن��ة  ال��ع���م��ة جل��م���رك  االإدارة  يف مبنى 
يف  ال�ضينية  ال�ضرك�ت  ن�ض�ط  لتو�ضيع  وال�ضرك�ت  التع�ون  اأط��ر  اجل�نب�ن 
كيزاد بعد بدء الت�ضغيل التجريبي الأحد امل�ض�نع ال�ضينية الع�ملة ب�ملنطقة 
املتوقعة خالل  واالأه��داف  اال�ضتثم�ر  ومن�ق�ضة خطة  امل��ضي،  اأكتوبر  منذ 
الفرتة الق�دمة. كم� قدم ممثلو جم�رك اأبوظبي عر�ض�ً مرئي�ً عن خدم�ت 
ال�ضركة  ودع��وة  وم�ضتجداته�،  الرقمية  اأبوظبي  جلم�رك  الع�مة  االإدارة 
من  اأبوظبي  جم�رك  توفره�  التي  واحل��واف��ز  االإم��ت��ي���زات  من  لال�ضتف�دة 
خالل من�ض�ت الربط االإلكرتوين واالج��راءات املب�ضطة وبرامج االإمثت�ل 

الطوعي للتنظيم�ت املتعلقة ب�لتج�رة اخل�رجية.

الرتاخي�س  اإ����ض���دار  ع���ن  ال��ن���جت��ة 
توجه�ت  ي��دع��م  ك��م���  وال�������ض���ه����دات، 
تعزيزال�ضن�ع�ت  خالل  من  الدولة 
الع�م  اإعالن  مع  مت��ضي�ً  امل�ضتدامة، 
يف  اال�ضتدامة”  “ع�م   2023
ال���دول���ة، وذل����ك م���ن خ���الل حتفيز 
املتقدمة  التكنولوجي�  ا�ضتخدام�ت 
مب� ي�ضجع ال�ضرك�ت ال�ضن�عية على 
املم�ر�ض�ت  وتبني  االنبع�ث�ت  خف�س 
منظومة  لتطبيق  دعم�ً  امل�ضتدامة 
ال����دائ����ري، ف��ي��م��� بداأ  االق���ت�������ض����دي 
اعتب�راً  اجل��دي��دة  ال��ر���ض��وم  تطبيق 

من ين�ير اجل�ري.
و������ض�����م�����ل ال����ت����خ����ف����ي���������س خ�����دم������ت 
اإ����ض���دار ���ض��ه���دة امل��ط���ب��ق��ة م��ن جهة 
ر�ضوم  م��ن  معينة  م��ط���ب��ق��ة  تقييم 
 670 اإىل  دره����م   1000 قيمته� 
�ضه�دات  اإ�����ض����دار  دره���م����،وخ���دم���ة 
االختي�رية  ل��ل��م��ن��ت��ج���ت  امل��ط���ب��ق��ة 
3700 درهم  م��ن  امل��ق��ي��دة(  )غ���ري 
وك����ذل����ك  دره������م�������،   1720 اإىل 

•• �أبوظبي -و�م: 

اأعلنت وزارة ال�ضن�عة والتكنولوجي� 
لر�ضوم  اأنه� طبقت خف�ض�ً  املتقدمة 
14 خدمة رئي�ضية وفرعية انطالق� 
اال�ضرتاتيجية  امل�����ض��ت��ه��دف���ت  م���ن 
يف  “ا�ضنع  وم�������ب��������درة  ل�������ل�������وزارة 
االأعم�ل  بيئة  بتهيئة  االإم�رات”، 
للم�ضتثمرين  واجل����ذب���ة  امل��ن������ض��ب��ة 
القط�ع  يف  وال���دول���ي���ني  امل��ح��ل��ي��ني 
ال�ضن�عة  من���و  ودع�����م  ال�����ض��ن���ع��ي، 
الوطنية وتعزيز تن�ف�ضيته�، وتنفيذا 
لتعزيز  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  ل���ل���م���ب����درات 
وتخفيف  اال���ض��ت��ث��م���ري��ة،  اجل���ذب��ي��ة 
امل�ضتثمرين  ع��ل��ى  مم���ر���ض��ة  تكلفة 

ال�ضن�عيني.
بع�س  واإل���غ����ء  تخفي�س  ي���أت��ي  ك��م��� 
االأعم�ل  ري�����دة  لت�ضجيع  ال��ر���ض��وم 
وال�ضغرية  الن��ضئة  امل�ض�ريع  ودع��م 
القط�ع  متكني  وتعزيز  واملتو�ضطة، 
التك�ليف  وت��خ��ف��ي�����س  ال�����ض��ن���ع��ي 

اجلودة  عالمة  ا�ضتخدام  ترخي�س 
االإم���رات��ي��ة من 26 األ��ف دره��م اإىل 
ترخي�س  وخ��دم��ة  دره����م،   2000
ا�ضتخدام العالمة الوطنية للحالل 
 2000 اإىل  دره�����م  األ�����ف  من18 
دره���������م، وخ�����دم�����ة ت���و����ض���ي���ع جم����ل 
ترخي�س ا�ضتخدام عالمتي اجلودة 
الوطنية  و”حالل”  االإم����رات���ي���ة 
من2500 درهم اإىل 250 درهم�ً.

الر�ضوم  يف  التخفي�س  ���ض��م��ل  ك��م��� 
خدمة تعيني جه�ت تقييم املط�بقة 
 24500 اإىل  األ��ف دره��م   33 م��ن 
درهم، وخدمة ت�ضجيل جه�ت تقييم 
اإىل  من7500درهم  امل���ط����ب���ق���ة 
اإت�حة  اإىل  اإ���ض���ف��ة  دره���م،   5000
القي��ضية  امل��وا���ض��ف���ت  ب��ي��ع  خ��دم��ة 
جم�نية  ب���������ض����ورة  االإم��������رات�������ي�������ة 
للم�ضنعني واملتع�ملني بعدم� ك�نت 
درهم�،   481 اإىل  ت�����ض��ل  تكلفته� 
ال��وع��ي ب�أهمية  ب��ه��دف رف���ع  وذل���ك 
امل��وا���ض��ف���ت ال��وط��ن��ي��ة وم���ت��ل��ع��ب��ه يف 

والتنمية  ال�ضن�عية  املنظومة  دع��م 
االقت�ض�دية يف �ضتى املج�الت.

وكيل  ال�ضويدي،  عمر  �ضع�دة  واأك��د 
والتكنولوجي�  ال�����ض��ن���ع��ة  وزارة 
اأن تخفي�س واإلغ�ء بع�س  املتقدمة، 
“ا�ضنع  مب�درة  ين�ضجممع  الر�ضوم، 
ال�������وزارة  وح����ر�����س  االم�رات”  يف 
ال�ضن�عية  القط�ع�ت  حتفيز  على 
الدولة  يف  االأول��وي��ة  وذات  احليوية 
مب�  اال�ضتثم�رية،  وتعزيزج�ذبيته� 
للعقد  الوطنية  العمل  خطة  يدعم 
 )2031 امل��ق��ب��ل )ن��ح��ن االإم��������رات 
الذي  املتك�مل  التنموي  وبرن�جمه� 
ال�����واع�����دة جلميع  ال���ف���ر����س  ي���وف���ر 
يف  ي�ضهم  ومب���  الع�مليني،  ال�ضرك�ء 
ع�ملي  ك�ضريك  الدولة  مك�نة  تعزيز 
ومركز اقت�ض�دي ج�ذب وموؤثر،حيث 
ال�ضرك�ت  تن�ف�ضية  تعزيز  �ضيدعم 
الت�أثري  دون  ومنتج�ته�  ال�ضن�عية 
وكذلك  عملي�ته�،  ودقة  كف�ءة  على 
واأ�ض�ف  ت�ضدره�.  التي  ال�ضه�دات 

�ضع�دته اأن تخفي�س الر�ضوم �ضيكون 
ل����ه اأث������ر اإي���ج����ب���ي ع���ل���ى م���وؤ����ض���رات 
خالل  م��ن  االإم����رات���ي���ة  التن�ف�ضية 
وتطور  االقت�ض�د  النمو يف حموري 
�ضينعك�س على موؤ�ضر  االأعم�ل، مم� 
ومت��ضي�ً  االأعم�ل،  مم�ر�ضة  �ضهولة 
مرونة  بتعزيز  ال�����وزارة  ال��ت��زام  م��ع 
يف  ب���ل��دول��ة  الت�ضريعية  امل��ن��ظ��وم��ة 
للقط�ع  الت�ضغيل  تك�ليف  تخفي�س 
م�ض�فة  قيمة  وت��ق��دمي  ال�ضن�عي، 
املجتمع  م����ن  ال����������وزارة  مل��ت��ع���م��ل��ي 
كذلك  العبء  وتخفيف  ال�ضن�عي، 
جه�ت  وكذلك  املعّينة  اجله�ت  على 
تقييم املط�بقة امل�ضجلة مب� ينعك�س 
ودعم  ال����وزارة  اأه���داف  على حتقيق 
لدورهم  نظراً  الوطنية،  ال�ضن�ع�ت 
البنية  تر�ضيخ منظومة  احليوي يف 
ال����دول����ة حت���ت مظلة  ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
لل�ضن�عة  الوطنية  اال�ضرتاتيجية 

والتكنولوجي� املتقدمة.
ون�����وه ���ض��ع���دت��ه ب������أن ال�������وزارة تويل 

ال�شناعة والتكنولوجيا ُتخّف�س ر�شوم 14 خدمة لتعزيز
 بيئة الأعمال واجلاذبية ال�شتثمارية يف القطاع ال�شناعي

غرفة عجمان تعتمد نظام النجوم العاملي لتطوير منظومة خدماتها
اأف�ضل املم�ر�ض�ت واملع�يري املتبعة حملي�ً وع�ملي� يف جم�ل 
تقدمي اخلدم�ت وتطبيق نظ�م النجوم الع�ملي لت�ضنيف 
ملت�بعة  خطة  تطبيق  اإىل  الغرفة  ت�ضعى  كم�  اخل��دم���ت، 
بهدف  املتع�ملني  بتجربة  واالرت��ق���ء  خدم�ته�  حت�ضني 

زي�دة ن�ضب ال�ضع�دة وااليج�بية 
واأو�ضح عبداهلل املرزوقي، اأن غرفة عجم�ن ت�ضعى ب�ضكل 
م�ضتمر اإىل م�ض�ركة جمتمع االعم�ل يف تطوير خدم�ته� 
مب� يواكب تطلع�ت اأ�ضح�ب االعم�ل وامل�ضتثمرين وذلك 
راأ�ضه�  وعلى  التوا�ضل  ق��ن��وات  م��ن  جمموعة  خ��الل  م��ن 
والذي  للغرفة  الت�بع  املتع�ملني  وا�ضع�د  االت�ض�ل  مركز 
ي�ضعى اإىل تطبيق مع�يري ت�ضنيف النجوم الع�ملي، بحيث 
اأع�ض�ء  م��ع  امل��ب������ض��ر  للتوا�ضل  ف��ع���ل��ة  ق��ن���ة  امل��رك��ز  ي��وف��ر 

•• عجمان- �لفجر 

اأك����د ع���ب���داهلل ع��م��ر امل���رزوق���ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقط�ع 
مع�مالت الع�ضوية واخلدم�ت الق�نونية يف غرفة جت�رة 
احلكومية  اخلدم�ت  تقدمي  جم�ل  اأن  عجم�ن،  و�ضن�عة 
وامل�ضتثمرين  االعم�ل  اأ�ضح�ب  من  للمتع�ملني  املوجهة 
اأ�ضبح يت�ضم ب�لدين�ميكية و�ضرعة املتغريات، االأمر الذي 
ك��ف���ءة وج����ودة اخلدم�ت  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��ه��ود  ب���ذل  يتطلب 
املتع�ملني يف  امل��رون��ة واال���ض��ت��ب���ق��ي��ة وم�����ض���رك��ة  واع��ت��م���د 

تطوير اخلدم�ت.
اإدارته�  جمل�س  م��ن  بتوجيه�ت  عجم�ن  غرفة  اأن  واأف����د 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة خ��دم���ت��ه��� ع��ر اعتم�د 

الغرفة من اأ�ضح�ب املن�ض�آت واملجتمع ككل. 
غرفة  حلول  ك�أحد  اإ�ضع�ر  من�ضة  “ ت�أتي  ق�ئاًل  واأ���ض���ف 
ع��ج��م���ن ل��ل��ت��وا���ض��ل م��ع جم��ت��م��ع االأع���م����ل ب��ه��دف ر�ضد 
االأف��ك���ر وامل��ق��رتح���ت ال��ب��ن���ءة وك��ذل��ك ال��ت��ح��دي���ت و�ضبل 
مع�جلته�، ب�الإ�ض�فة اإىل برن�مج فكرتي املت�ح عر املوقع 
اإىل  ال��غ��رف��ة  ت�ضعى  ك��م���  عجم�ن”  ل��غ��رف��ة  االل���ك���رتوين 
التوا�ضل املب��ضر مع اأع�ض�ئه� عر �ضل�ضلة زي�رات توطيد 
العالق�ت مع املن�ض�آت، اإىل ج�نب تعزيز م�ض�ركة جمتمع 
الغرفة  تنظمه�  التي  واالجتم�ع�ت  امللتقي�ت  يف  االعم�ل 
لتب�دل الروؤى واالفك�ر ب�ض�أن االرتق�ء يف تقدمي اخلدم�ت 
يف  اال�ضتب�قية  وحتقيق  وال�ضراكة  التك�مل  لقيم  تعزيزا 

تطوير اخلدم�ت الق�ئمة واإطالق خدم�ت جديدة. 

•• دبي-و�م:

“�ضيرتيد  وم��ع��ر���س  م���وؤمت���ر  اأع���ل���ن 
ل��ل��ق��ط���ع ال���ب���ح���ري وال��ل��وج�����ض��ت��ي يف 
احلدث البحري  ال�ضرق االأو�ضط” - 
واللوج�ضتي الرائد يف املنطقة والذي 
الط�قة  وزارة  رع����ي���ة  حت���ت  ���ض��ي��ق���م 
 16 من  الفرتة  يف  التحتية  والبنية 
دبي  م��رك��ز  امل��ق��ب��ل يف  م���ي��و   18 اإىل 
ال���ع����مل���ي - ع���ن ف��ت��ح ب�ب  ال���ت���ج����ري 

الت�ضجيل يف ن�ضخته لع�م 2023.
اإىل جمع  الع�م  ه��ذا  احل��دث  ويهدف 
و�ضن�ع  واخل�������راء  ال�����ض��ن���ع��ة  ق������دة 
املنطقة  اأن���ح����ء  م���ن ج��م��ي��ع  ال���ق���رار 
من  االبتك�ر  وتعزيز  االأف��ك���ر  لتب�دل 

اأجل حتقيق التقدم يف القط�ع.
�ضل�ضلة  يف  االأخ���رية  للتقلب�ت  ون��ظ��ًرا 
ب�ضبب  ال��ع���مل��ي��ة  وال���ت���وري���د  االإم�������داد 
التحدي�ت غري امل�ضبوقة و�ضع احلدث 
اللوج�ضتية  اخلدم�ت  لي�ضمل  نط�قه 
ال����ب����ح����ري����ة ل���ي�������ض���ب���ح ج���������ض����ًرا بني 

..وقد  وتطويره  القط�ع  منو  حتفيز 
موؤمترن�  يف  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ب����ب  ف��ت��ح��ن��� 
ال�ضرق  منطقة  يف  ال��رائ��د  ومعر�ضن� 
االأو�����ض����ط ك���ي ي��ت��م��ك��ن امل��ع��ن��ي��ون من 
امل�����ض���رك��ة يف احل�����دث ..ون���ح���ن على 
الذي  الكبري  االإقب�ل  كبرية من  ثقة 
�ضت�ضهده ن�ضخة ع�م 2023 ال �ضيم� 
قط�ع  لت�ضمل  ن��ط���ق��ه���  ت��و���ض��ي��ع  ب��ع��د 

اخلدم�ت اللوج�ضتية”.
له  ع���دًدا ال ح�ضر  “تلقين�  واأ���ض���ف: 
من االإ���ض���دات على هذه اخلطوة من 
عمالئن� احلري�ضني على امل�ض�ركة يف 
فيم�  للتوا�ضل  الكف�ءة  ع�لية  من�ضة 
التج�رية  اأع��م���ل��ه��م  وت��ط��وي��ر  بينهم 
العمل  ال����دوام  على  هدفن�  و�ضيكون 
خزان  لن�ضبح  امل��ع��ل��وم���ت  ج��م��ع  ع��ل��ى 
ن��وع��ه لل�ضن�عة  االأف��ك���ر االأك���ر م��ن 
املنطقة،  يف  واللوج�ضتية  ال��ب��ح��ري��ة 
والعملية  اجل��دي��دة  احللول  لتطوير 
امللحة  ال���ق�������ض����ي����  اأك��������ر  مل����ع�����جل����ة 

والتحدي�ت التي تواجه ال�ضن�عة”.

فر�س االبتك�ر والنمو. وق�لت �ضع�دة 
م�ضت�ض�ر  م���ل��ك  اآل  ح�ضة  املهند�ضة 
الوزير ل�ضوؤون النقل البحري بوزارة 
“ي�ضكل  التحتية:  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط���ق��ة 
للقدرات  امل�ضتمر  والتطوير  االبتك�ر 
التقنية ع�ماًل رئي�ًض� يف تنمية وجن�ح 
يف  واللوج�ضتية  البحرية  القط�ع�ت 
20 مين�ًء  دولة االإم���رات التي ت�ضم 

فيم�  تتك�مالن  حيويتني  �ضن�عتني 
التج�رة  تدفق  على  للحف�ظ  بنيهم� 
حول الع�مل. ويوفر املوؤمتر واملعر�س 
املنطقة فر�ضة  ن��وع��ه يف  م��ن  االأك���ر 
ف���ري���دة ل��ل��م�����ض���رك��ة وال���ت���ع���رف على 
وتطوره�  ال�ضن�عة  اجت���ه���ت  اأح��دث 
امل�ضتقبلية  ال�����روؤى  ع��ل��ى  واالط�����الع 
اإ�ض�فة  املج�ل  ه��ذا  لكب�ر اخل��راء يف 

العالق�ت  �ضبكة  وبن�ء  التوا�ضل  اإىل 
لعقد  ال�����ض��ن���ع��ة  ال��ع���م��ل��ني يف  ب���ني 
القيمة.  ع����ل���ي���ة  جت�����ري����ة  ���ض��ف��ق���ت 
وجل�ض�ته  امل��وؤمت��ر  برن�مج  و�ضيغطي 
الفنية  ال��ن��ق������س  احل���واري���ة وح��ل��ق���ت 
املو�ضوع�ت  م���ن  وا���ض��ع��ة  جم��م��وع��ة 
البحرية  ب����ل���ق���ط����ع����ت  امل���رت���ب���ط���ة 
على  ال�����ض��وء  لت�ضليط  واللوج�ضتية 

تعزيز  يف  ح���ي���وًي����  دوًرا  ال�������ض���رك����ت 
واللوج�ضتية  ال��ب��ح��ري��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ن��� 
للمعلوم�ت  م�ضتودًع�  الدولة  لت�ضبح 
واحل���ل���ول واالأف����ك�����ر ال��ت��ي ت�����ض��ك��ل يف 
متك�ملة  معرفية  ق���ع��دة  جمموعه� 
و�ضن�ع  واخل������راء  ال�����ض��ن���ع��ة  ل���ق����دة 
كري�س  ق�����ل  ج���ن��ب��ه  م���ن  القرار”. 
“�ضيرتيد  موريل مدير املجموعة يف 

الكبرية  القيمة  “ندرك  م�ريت�مي”: 
و�ضن�ع  واخل���راء  الفكر  ق���دة  جلمع 
القرار من جميع اأنح�ء املنطقة �ضمن 
بوتقة واحدة ملن�ق�ضة الق�ض�ي� املهمة 
رفع  اأج��ل  من  االأفك�ر  تب�دل  وحتفيز 
اال�ضتج�بة  و�ضرعة  امل��رون��ة  م�ضتوى 
للمتغريات والتحدي�ت التي توؤثر على 
التج�رة الدولية من اأجل االإ�ضه�م يف 

اأحدث  جميعه�  تطبق  دول��ًي���  جت���رًي��� 
الكف�ءة  ل���رف���ع  امل���ت���ق���دم���ة  احل����ل����ول 
اإ�ض�فة  التكلفة  وخف�س  الت�ضغيلية 
اأك����ر  ال����دول����ة  يف  ي��ع��م��ل  ذل�����ك  اإىل 
تقوم  بحرية  �ضركة   27،000 م��ن 
خالل  من  ب��ضتمرار  اأدائه�  بتح�ضني 
وتطبيق  التكنولوجي�  اأن��ظ��م��ة  تبني 
تلك  تلعب  امل��م���ر���ض���ت ح��ي��ث  اأف�����ض��ل 

موؤمتر ومعر�س �شيرتيد للقطاع البحري واللوج�شتي ال�شرق الأو�شط يفتح باب الت�شجيل لن�شخة 2023

Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Service of Defendants through Publication

Federal Court of Sharjah- Civil Enforcement Court- TERRAZZO LTD
Notice to pay in Lawsuit No. SHCEXCIBOUNCE2022/0008367-Bounced Cheques

To the Defendant : TERRAZZO LTD
Address : Sharjah, Industrial Area 2, Al Khan, Plot owned by Hamad Mubarak Hamad 
Khamis Bu Amim, Tel: 0506466337
Whereas, the attached judgment was issued in the above case against you in favor of the 
Claimant (Applicant) M/s. Casta General Trading LLC.
Whereas, the Claimant have submitted request to enforce the said judgment and already 
paid the fees. The judgment to be enforced is as follows :
Total amount to be paid inclusive of fees and expenses : 114980.0
Therefore, you are hereby ordered to pay according to the enforcement deed within 15 days 
as of receiving this notice.  In case you fail to comply, you are requested to appear during 
the hearing on ...... before the court.
Otherwise, the court shall enforce the judgment by force according to the law.
//Seal : United Arab Emirates- Ministry of Justice//
Judge / Wael Ahmed Abdulla
Federal Court of Sharjah
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591 Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Service of Defendants through Publication

Federal Court of Sharjah- Civil Enforcement Court
KRC International Est & Khalil Rahiman Challakkara

Notice to pay in Lawsuit No. SHCEXCICPL2022/0007509 - Payment Order
To the Defendant : KRC International Est
Khalil Rahiman Challakkara
Whereas, the attached judgment was issued in the above case against you in favor of the 
Claimant (Applicant) M/s. Investment Bank PSC.
Whereas, the Claimant have submitted request to enforce the said judgment and already 
paid the fees. The judgment to be enforced is as follows :
Total amount to be paid inclusive of fees and expenses : 1.653385E7
Therefore, you are hereby ordered to pay according to the enforcement deed within 15 days 
as of receiving this notice. In case you fail to comply, the court shall enforce the judgment 
by force according to the law.
//Seal : United Arab Emirates- Ministry of Justice//
Judge / Ahmed Talaat Abdulsadeq Mohamed
Federal Court of Sharjah
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757

300/2022/1940 Civil Appeal
Memorandum of publication (Appeal)

Publication advertisement details
to the appellant
1. Secure Point for Transaction Follow-up Services LLC
Unknown place of residence
As the appellant / Abdullah Hassan Ahmed Hammoud Al-Shehhi
I have appealed the judgment issued in Case No. (1370/2022 partial civil) 
A session was set for her on Thursday, corresponding to 02-02-
2023 at 10:00 am in the remote litigation hall, and accordingly, your 
presence or your legal representative is required, and in the event of 
your failure, your trial will take place in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021 Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
207/2022/1460 Execution, Commercial 

Announcement of a seizure report of publication
Published Notice Details

To Judgment Debtor
1. ACE Metal FZE,
2. Arte Bhutel - as one of the heirs of the deceased Chetan Mihindra Batu (wife),
3. Abhijit Bhuta as one of the heirs of the deceased Chetan Mihindra Batu (son), 
4. Henal Bhuta as heirs of the deceased Chetan Mhindra Batu (daughter)
Unknown place of residence
Execution Applicant : Bank of Baroda
We announce to you that your own funds have been seized, which is (the usufruct right 
in plot of land No. S31002 in the Jebel Ali Free Zone) in fulfillment of the amount 
claimed (25956385.8) dirhams, for your knowledge of what came and its legal effect.
Based on the Court's decision issued on &S_DATE.
To view the details of the claim, regulations, memoranda, and submit defense and 
requests, it is necessary to use the electronic and smart services of the Dubai Courts. 
To subscribe please press the link.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Duabi Courts of First Instance 

Judgement Service by Publication
Case No. 20/2019/629 - Commercial Full Jurisdiction

Heard before : Seventh First Instance Commercial Circuit no. 136
Case Subject : To claim a ruling to order the defendants, severally and jointly, to pay AED 1822289.21 
as well as the costs, expenses and attorney fees plus the interest of 12% from the due date on 31 October 
2018 until full payment.
Plaintiff : National Bank of Fujairah (Dubai Branch) - Address : Emirate of Dubai, Bur Dubai, Khalid 
Bin Al Waleed Street, National Bank of Fujairah Building
Notified Party : 1- MAB INTERNATIONAL SERVICES L.L.C, Capacity : Defendant
2- AL MADAN AL BARAAQ METAL CONSTRUCTION LLC, Capacity : Defendant
Notification Subject : Kindly be informed that the court has ruled in its session held on 03-10-2022 in 
the presence against the third, fourth and fifth defendants and as in the presence against the first and 
second defendants. To order all the defendants, severally and jointly, to pay the plaintiff AED 1,798,520 
(One Million Seven Hundred Ninety-Eight Thousand Five Hundred Twenty UAE Dirhams Only) plus 
the legal interest of 5% per annum from the claim date on 28-3-2019 until full payment and order the 
defendants jointly to pay the costs, expenses of the claim and one thousand dirhams as attorney fees, and 
reject all other claims. This judgment was issued as if in presence. It is subject to appeal within thirty 
days from the next day of the publication of this notification. This judgment was issued in the name of 
H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai. It was read publicly. 
To view the details of the case, statements, memos and to submit the defense and applications, you shall 
use Dubai's Electronic and Smart Court Services. To subscribe, please press the link.
Prepared by: Elham Eshaq Roskurd  Approval date : 10/01/2023 11:53:07

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Duabi Courts of First Instance

Judgement Service by Publication
Case No. 38/2022/840-Commercial Banks Summary Jurisdiction
Heard before : Third First Instance Commercial Banks Circuit no. 257
Case Subject : 1. To order the defendant to pay the plaintiff bank AED 386,771.00 (Three Hundred Eighty-Six 
Thousand Seven Hundred Seventy-One UAE Dirhams Only) plus the legal interest of 5% from the due date 
on 1/8/2022 until full payment. 2. To order the defendant to pay the costs, expenses and attorney fees. 3. To 
include the judgement with immediate execution without bail.
Plaintiff : Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, Khalid Bin Al Waleed Street, Abu Dhabi Commercial Bank 
Building, Flat 2, Yousef.a.shahin@prestigeadvocates.com - Makani 1366976169
Notified Party : 1- Abdurrahman Khalid Abdulla, Capacity : Defendant
Notification Subject : Kindly be informed that the court has ruled in its session held on 17-08-2022 as if in 
the presence in a commercial article terminating the dispute : To order the defendant to pay the plaintiff AED 
386,771.00 (Three Hundred Eighty-Six Thousand Seven Hundred Seventy-One UAE Dirhams Only) plus the 
legal interest of 5% from the judicial claim date as well as the costs, expenses and five hundred dirhams as 
attorney fees. This judgment was issued as if in presence. It is subject to appeal within thirty days from the next 
day of the publication of this notification. This judgment was issued in the name of H.H. Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai. It was read publicly. To view the details of the case, 
statements, memos and to submit the defense and applications, you shall use Dubai's Electronic and Smart 
Court Services. To subscribe, please press the link.
Prepared by : Fatima Jamal Shambiah Bilal Ahmed Al Ballooshi   Approval date: 10/01/2023 11:28:19

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Duabi Courts of First Instance

SERVICE & PAYMENT ORDER BY PUBLICATION
Execution No. 207/2022/7493-Commercial Execution
Heard before : Second Execution Circuit no. 184
Subject of Execution : To execute the judgment issued in Case No. 860/2021 Commercial Bank 
Summary Jurisdiction, to pay the amount of execution (AED 951,881.64) including the fees and 
expenses.
Execution Creditor : Abu Dhabi Commercial Bank in its capacity as the legal successor of United 
National Bank (PJSC)
Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-Ghanim 
Business Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- Fax : 065289922
Notified parties : 1. MARWAN ALI MOHAMMAD ALI AHMAD ALBALOOSHI, Capacity: 
Execution Debtor
Notification Subject :  The Execution Creditor has filed the above execution case against you and 
requested that you pay the adjudged amount of AED 951881.64 to the Execution Creditor or the 
court treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event 
of your failure to comply with the said judgment within 7 days from the publication date of this 
notification.
To get more details about the case, statements and memos and to submit the defense and requests, 
you shall use Dubai's electronic and Smart Court Services. To subscribe, please press the link.
Prepared by : Khawla Abbad Musleh
Approval Date : 17-01-2023 23:16:06

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 25/ 1/ 2023  Issue No : 13757
Duabi Courts of First Instance

Notification by Publication & Payment Order
Case No: 9624/2022/253 - Checks Execution
Presented to : 9th Execution Department No 230 
Subject Matter of the Case : Claiming the balance of the returned check No (022507) issued by 
First Abu Dhabi Bank with an amount of (AED 192,947.2) 
The plaintiff : First Abu Dhabi Bank PJSC
Address : Dubai, Al Thanyah First, Tecom District, next to Dubai Internet City Metro Station, 
Al Shaghfar Tower 1, Office 1007, Makani No. 1586677079.
The Notified Party : 1- SREEJITH KUNDAI KUNIYIL RAJAN RAJAN - As : Defendant
Subject Matter of the Notification : The plaintiff raised the above mentioned executive case to 
bind you to pay the executed amount of (AED 192947.20) to the plaintiff or the court treasury 
as well as to the court treasury. Accordingly, the court will commence the executive measures 
against you if you don't adhere the above mentioned decision within 7 days from this notice 
date. In order to view the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the 
defense and requests, it is necessary to use the electronic and smart services of the Dubai Courts. 
To subscribe, please click on the link.
Prepared by : Muhammad Obaid Muhammad Abdullah Al Mazrouei
Approving Date : 19/01/2023, 12:35:26
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•• �ل�صارقة-و�م:

ف�ز ن�دي املدام ب�ضدارة الرتتيب الع�م للمرحلة الث�لثة من دوري االإم�رات 
للقو�س وال�ضهم الذي �ضهد م�ض�ركة 133 العب� والعبة من 14 ن�دي�ً.

و�ضهدت البطولة، التي نظمه� احت�د اللعبة يف ن�دي املدام، م�ض�ركة ن�ديني 
الأول مرة هم� اأبوظبي للقو�س وال�ضهم وم�ضرف دبي.

كم� �ضجلت الرامية ع�ئ�ضة اآل علي العبة منتخب االإم�رات الوطني، خالل 
من�ف�ض�ت البطولة، رقم جديد بواقع 615 نقطة.

10 ميدالي�ت،  الع�م بح�ضوله على  الرتتيب  امل��دام يف ت�ضدر  ن���دي  وجنح 
وج�ء ن�دي الفجرية للفنون القت�لية يف املركز الث�ين بر�ضيد 9 ميدالي�ت.

وتعد هذه هي املرحلة قبل االأخرية من اإجم�يل 4 مراحل يف دوري االإم�رات، 
يتم خاللهم ت�أهيل العن��ضر التي �ضت�ض�رك يف نه�ئي ك�أ�س االإم�رات خالل 

�ضهر م�ر�س يف جميع الفئ�ت على م�ضتوى الفردي والفرق.
واأكد حميد امل�ضرخ، االمني الع�م الحت�د القو�س وال�ضهم، اأن هذه البطولة 
تعزز جهود االحت�د التي ي�ضطلع به� جمل�س االإدارة بقي�دة الدكتور �ضعيد 
ودعم  وال��الع��ب���ت  ل��الع��ب��ني  ال��ف��ن��ي  ب�مل�ضتوى  ل��الرت��ق���ء  ال��ك��ع��ب��ي،  م�ضبح 

قدراتهم، واإعداد جيل يكون نواة للمنتخب�ت املختلفة.
واأو�ضح اأن تنظيم كل مرحلة من مراحل البطولة مبختلف االأندية يندرج 
ي�ضتهدف منظومة  ال��ذي  واالأن��دي��ة  الت�ض�ركي بني االحت���د  النهج  اإط���ر  يف 

العمل على جميع امل�ضتوي�ت.

•• �أبوظبي-و�م:

اأع��ل��ن احت�����د االإم�������رات ل��ل��م��واي ت�ي 
تنظيم  ع�����ن  ب���وك�������ض���ي���ن���ج  وال����ك����ي����ك 
للمواي  االإم������رات  بطولة  من�ف�ض�ت 
وال�ضيدات على م�ضتوى  للرج�ل  ت�ي 
ال��دول��ة، خ��الل ال��ف��رتة م��ن 27 اىل 
اأبوظبي  29 ين�ير اجل�ري، يف مركز 
اأجندة  ���ض��م��ن  ل��ل��م��ع���ر���س  ال��وط��ن��ي 
امل��و���ض��م احل���ف��ل��ة ب���ل��ب��ط��والت جلميع 

الفئ�ت.
البداية  البطولة  برن�مج  ويت�ضمن 
بعملي�ت قي��س الوزن والفح�س الطبي 
للم�ض�ركني، يوم اخلمي�س املوافق 26 
ين�ير اجل���ري مبقر االحت���د يف ن�دي 
اجلزيرة ب�أبوظبي، ومن ثم انطالقة 
ين�ير   27 بت�ريخ  البطولة  من�ف�ض�ت 
بينم�  3 ظهرا،  ال�ض�عة  اجل���ري عند 
الث�ين  ال��ي��وم  يف  املن�ف�ض�ت  تتوا�ضل 
ال�ضبت الق�دم عند ال�ض�عة 12 ظهرا، 
اخلت�مي  اليوم  مواجه�ت  تبداأ  فيم� 

بتم�م ال�ض�عة 12 ظهرا اأي�ض�.
واأع��ل��ن احت����د االإم�����رات ل��ل��م��واي ت�ي 
والكيك بوك�ضينج عن اكتم�ل عملي�ت 
الت�ضجيل يف من�ف�ض�ت البطولة و�ضط 
والعبة ميثلون  150 العب�ً  م�ض�ركة 

30 ن�دي�ً على م�ضتوى الدولة، لتوؤكد 
البطولة مدى ات�ض�ع ق�عدة مم�ر�ضي 
وحر�س  املحلي،  ال�ضعيد  على  اللعبة 
امل�ض�ركة  على  وال��الع��ب���ت  ال��الع��ب��ني 
االأبط�ل  ح�ضور  لتعزيز  دع��م���  ب��ق��وة 
وممثلي االأندية وطموح�تهم الكبرية 
التي  وال��ب��ط��والت  ب���الأل��ق���ب  للظفر 

ينظمه� احت�د اللعبة.
الني�دي  �ضعيد  ع��ب��داهلل  �ضع�دة  وق���ل 
ل��ل��م��واي ت�ي  االإم������رات  رئي�س احت����د 
االحت�دين  رئي�س  بوك�ضينج  والكيك 
ال��ع��رب��ي واالآ����ض���ي���وي ل��ل��م��واي ت�����ي : 
تطبيق  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى  "حري�ضون 
والنهو�س  ال���ت���ط���وي���ر  ب����رام����ج  ك����ل 

اأن حققت  ب��ع��د  ت����ي  امل����واي  مب�����ض��رية 
وامل�ض�هم�ت  االإجن�������زات  م��ن  ال��ك��ث��ري 
االإم���������رات، ومي��ث��ل تنظيم  ل��ري������ض��ة 
بطولة االإم�رات للمواي ت�ي للرج�ل 
الأجندة  م��ه��م���  ام����ت����دادا  وال�����ض��ي��دات 
لدعم  الط�حمة  وبطوالتن�  اأن�ضطتن� 
االأندية والالعبني الهواة واملحرتفني، 
لتحقيق  م�ض�عين�  يقود  ال��ذي  االأم��ر 
امل��زي��د م��ن االإجن�����زات يف جم���ل ن�ضر 
املنتخب�ت  ورف�����د  ال��ل��ع��ب��ة،  وت��ط��وي��ر 
ب����مل���واه���ب ال�����واع�����دة ل�����ض��ن���ع��ة عدد 
"م�ض�ركة  واأ����ض����ف:  االأبط�ل".  م��ن 

30 ن�دي�ً يف  150 العب�ً والعبة من 
بطولة االإم�رات للمواي ت�ي للرج�ل 
ت�ضعدن�،  ال��ه��واة  فئة  م��ن  وال�����ض��ي��دات 
الأن هذا االإقب�ل يج�ضد مدى التف�عل 
التي  االحت���د،  بطوالت  مع  االإيج�بي 
تك�ضب الالعبني املزيد من اخلرات، 
و�ضقل  التطوير  ف��ر���س  لهم  وت��وف��ر 
امل������ه�������رات ع����ر جت��������رب االح���ت���ك����ك 
ال��ق��وي��ة، واأدع�����و اجل��م���ه��ري وحمبي 
البطولة  من�ف�ض�ت  حل�ضور  اللعبة 
للحدث  امل�������ض����ح���ب���ة  وال���ف���ع����ل���ي����ت 

واال�ضتمت�ع بعطلة نه�ية االأ�ضبوع".

•• روما-و�م:

فوزا  وانتزع  ميالن  انرت  م�ضيفه  �ضفوف  يف  العددي  النق�س  اإمبويل  ا�ضتغل 
ال��دوري االإيط�يل لكرة  ال�19 من  1-0 عليه ام�س االثنني يف اجلولة  ثمين� 
القدم. وحرم اإمبويل م�ضيفه من التقدم اإىل املركز الث�ين يف جدول امل�ض�بقة 

بعدم� اأحلق به الهزمية ال�ض�د�ضة يف امل�ض�بقة هذا املو�ضم.
االأهداف  بف�رق  الث�لث  املركز  يف  نقطة   37 عند  ميالن  ان��رت  ر�ضيد  وجتمد 
فقط اأم�م روم�، ورفع اإمبويل ر�ضيده اإىل 25 نقطة ليتقدم اإىل املركز الت��ضع 

بعدم� حقق انت�ض�ره الث�ين على التوايل.
40، وا�ضتغل  وتعر�س انرت ميالن لطرد العبه ميالن �ضكريني�ر يف الدقيقة 
توم��ضو  �ضجله  نظيف  بهدف  ان��رت  على  الفوز  وان��ت��زع  عددي�  تفوقه  اإم��ب��ويل 
تع�دل   ، نف�ضه�  ب�جلولة  اأم�س  اأخ��رى  م��ب���راة  ويف   .66 الدقيقة  يف  ب�لدانزي 

بولوني� مع كريومنيزي 1-1 .

•• �لعني-و�م:

االإدارة  الكويتي ع�ضو جمل�س  العفريت  يو�ضف  امل�ضت�ض�ر  توج 
الذهنية،  لل�ضطرجن واالأل��ع���ب  ال��ع��ني  ل��ن���دي  امل����يل  واالأم���ني 
اأبط�ل ال�ضطرجن ال�ضريع يف مهرج�ن �ضت�ء العني لل�ضطرجن، 
وذل����ك ب��ح�����ض��ور ه�����ض���م ال��ط���ه��ر ال��ع�����ض��و امل��ن��ت��دب والرئي�س 

التنفيذي للن�دي. 
الري��ضي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  وتوجيه�ت  دع��م  الكويتي  وثمن 
ب�إم�رة  االأل���ع����ب  خمتلف  يف  ال��ري������ض��ة  مب��ن��ظ��وم��ة  ل��الرت��ق���ء 
ري��ضة  ن�ضر  ع��ل��ى  ال��ن���دي  اإدارة  جمل�س  وح��ر���س  اأب��وظ��ب��ي، 
االأذكي�ء بني خمتلف �ضرائح وفئ�ت املجتمع، خ��ضة اأن مدينة 

العني هي ع��ضمة ال�ضطرجن يف ق�رة اآ�ضي�. 

جوالت   9 من  ال�ضريع  ال�ضطرجن  بطولة  من�ف�ض�ت  واأقيمت 
تفكري  زمن  على  العب  كل  وح�ضل  ال�ضوي�ضري  للنظ�م  وفق� 
5 ثواين لكل نقلة من  اإ�ض�فة  10 دق�ئق للمب�راة مع  قدره 

بداية املب�راة وفق� لنظ�م في�ضر مل�ض�بق�ت ال�ضطرجن ال�ضريع. 
بر�ضيد  الرميثي  اأحمد  االإم���رات��ي  ال��دويل  الرتتيب  وت�ضدر 
8.5 نقطة، متقدم� بف�رق نقطة ك�ملة عن الدويل امل�ضري 
ريجي  �ض�نتي�جو  الفلبيني  الث�لث  ب�ملركز  وج�ء  رام��ز،  �ضمري 

بر�ضيد 7 نق�ط . 
بينم�  العبة،  اأف�ضل  ج�ئزة  ال�ض�م�ضي  ف��ضل  اأم��ل  وح�ضدت 
توج غيث النعيمي بج�ئزة اأف�ضل العب اإم�راتي، وف�زت زينب 

املعمري بج�ئزة اأف�ضل العبة اإم�راتية. 
ف�زت  بينم�  عين�وي  العب  اأف�ضل  بج�ئزة  يون�س  اأحمد  وف���ز 

. وح�ضد عبد  اأف�ضل العبة عين�وية  ال�ض�م�ضي بج�ئزة  موزة 
ف�زت  بينم�  مبتدئ،  العب  اأف�ضل  ج�ئزة  البلو�ضي  �ضعيد  اهلل 

�ضالمة م�جد بج�ئزة اأف�ضل العبة مبتدئة. 
ال�ضريع  ال�����ض��ط��رجن  ب��ط��ول��ة  من�ف�ض�ت  ع��ل��ى  ال�����ض��ت���ر  واأ����ض���دل 
حقق  ال��ذي  لل�ضطرجن  العني  �ضت�ء  مهرج�ن  فع�لي�ت  �ضمن 
جن�ح� كبريا يف ظل م�ض�ركة قي��ضية من العب�ت والعبي 15 
دولة على م�ضتوى الع�مل، منه� فنزويال ممثلة لق�رة اأمريك� 
اأفريقي�،  ق����رة  م��ن  وال�����ض��ودان  م�ضر  ج���ن��ب  اإىل  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ولبن�ن  و���ض��وري���  واالأردن  ع��م���ن  و�ضلطنة  وال��ه��ن��د  والفلبني 
اأ���ض��ي��� . وت���وىل رئ������ض��ة حك�م  وفل�ضطني واالإم������رات م��ن ق����رة 
بطولة ال�ضطرجن ال�ضريع احلكم امل�ضري اأحمد ع�دل وع�ونه 

احلكم الوطني اأحمد اله�ملي . 

••�أبوظبي-و�م:

للري��ض�ت  اأب���وظ���ب���ي  ن������دي  اأع���ل���ن 
البحرية، عن فتح ب�ب الت�ضجيل يف 
ال�ضراعية  للمح�مل  ربدان  “�ضب�ق 
الن�دي  ينظمه  ال��ذي   ” قدم�ً   22
برامج  �ضمن   ، املقبل  اجلمعة  ي��وم 
ال��ت��ي ينظمه�  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ض��ب���ق���ت 

خالل هذا املو�ضم. 
الث�نية  اجل����ول����ة  ال�������ض���ب����ق،  وي���ع���د 
للمح�مل ال�ضراعية فئة 22 قدم�ً، 
على  كبرياً  اإقب�اًل  الفئة  هذه  وجتد 
امل�����ض���رك��ة م��ن ق��ب��ل ال�����ض��ب���ب الذين 
ي���ح���ر����ض���ون ع���ل���ى ال���ت���واج���د يف كل 
املحطة  ك��ون��ه��� مت��ث��ل  ال�����ض��ب���ق���ت، 
االأوىل على �ضلم ال�ضب�ق�ت الرتاثية، 
الفئ�ت  اإىل  البح�رة  ينطلق  ومنه� 

االأكر، وهي 43 و60 قدم�ً. 
االأ�ضبوع  االأوىل  اجل��ول��ة  واأق��ي��م��ت 
ال�ضيخ  مهرج�ن  �ضب�ق  وهي  امل��ضي 
ب���ل��ل��ق��ب املحمل  ت����وج  زاي������د، ح��ي��ث 

»ح�ضيم«، و�ضهدت م�ض�ركة كبرية. 
للري��ض�ت  اأب��وظ��ب��ي  ن�����دي  وي����ويل 
لل�ضب�ق�ت  ك��رى  اأهمية  البحرية، 
برن�مج  يت�ضمن  وال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة، 

ال����ن�����دي ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د م��ن��ه��� يف 
م��ن������ض��ب���ت خم��ت��ل��ف��ة، دع���م����ً جلهود 
احلف�ظ على تراث االآب�ء واالأجداد. 
ق�ضم  رئي�س  الرميثي،  اأكد خليفة  و 
ال�ضب�ق�ت الرتاثية يف ن�دي اأبوظبي 
ال�ضب�ق�ت  اأن  البحرية،  للري��ض�ت 
االأ�ض��ضية  الركيزة  متثل  الرتاثية 
البحري  امل��وروث  توهج  ا�ضتمرار  يف 

ال�����ذي ع������ض��ه االآب��������ء واالأج��������داد يف 
العقود امل��ضية، ونقدمه االآن ل�ضب�ب 
البحر،  الوطن ليتعرفوا على قيمة 

وم� حتمله اأمواجه من خري. 
اإن اجلولة االأوىل لهذه الفئة  وق�ل 
���ض��ه��دت م�����ض���رك��ة 46 حم���م���اًل يف 
�ضب�ق مهرج�ن ال�ضيخ زايد، متوقع� 
اأن ي�ضهد �ضب�ق ربدان زي�دة يف عدد 

امل�ض�ركني. 
ب�لنوخذة  ال��رم��ي��ث��ي  خليفة  واأ����ض����د 
وال���ب���ح����رة ال���ذي���ن ����ض����رك���وا يف كل 
امل��ضية،  ال����رتاث����ي����ة  ال�������ض���ب����ق����ت 
التواجد  على  وحر�ضهم  اللتزامهم 
اأن  م��ت��م��ن��ي���  ال�������ض���ب����ق����ت،  ه�����ذه  يف 
ال�ضب�ق�ت  يف  االإق��ب���ل  ه��ذا  يتوا�ضل 

الق�دمة. 

•• �أبوظبي-و�م:

انطلقت م�ض�ء اأم�س االأول يف مالعب 
ك�أ�س  بطولة  م��ب���ري���ت  غنتوت  ن����دي 
الث�لثة  ال�����ض��ن��وي��ة  زاي����د  ب���ن  ���ض��ل��ط���ن 
ك�ب(،  ه�ند   6-4 )مب�ضتوى  للبولو 
فالح  ال�ضيخ  �ضمو  ب��رع���ي��ة  وامل��ق���م��ة 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س ن�دي غنتوت 
مب�ض�ركة  وال���ب���ول���و  اخل���ي���ل  ل�����ض��ب���ق 
حتى  من�ف�ض�ته�  وت�ضتمر  ف���رق،   8

اخل�م�س من فراير املقبل. 
م���ب����رات���ني يف  اأول  ن��ت���ئ��ج  واأ����ض���ف���رت 
اجلولة االأوىل عن فوز فريقي انكورا 
واأبوظبي، حيث ف�ز فريق انكورا على 
بنتيجة  بولو  ب���رك  اأنينج�ضلي  فريق 
ليت�ضدر املجموعة االأوىل   ،  8  -  10
بف�رق هدف عن فريق اأبوظبي الذي 
حقق الفوز على فريق غنتوت بنتيجة 
العب  اأو���ض��ك���ر  وي��ت�����ض��در    .  8/  9
غنتوت ق�ئمة الهدافني برغم خ�ض�رة 
ف��ري��ق��ه، ح��ي��ث جن���ح يف ت�����ض��ج��ي��ل كل 

�ضجل  فيم�  الثم�نية،  فريقه  اأه���داف 
ري��ك���ردو غ���رو���س الع��ب فريق انكورا 
مب�ري�ت  واأدار   ، لفريقه  اأه���داف   6
اجلولة االفتت�حية احلك�م بيرت رايت 

وج��ضون ديك�ضون و�ضنتي�جو . 
وت�����ض��ت���أن��ف م��ب���ري���ت ال��ب��ط��ول��ة ع�ضر 
اليوم االأربع�ء مبالعب ن�دي غنتوت، 
�ضمن  االأوىل  امل��ب���راة  يف  يلتقي  حيث 

يف  به�ن�ضلي  فريق  الث�نية  املجموعة 
بولو،  الم���ر  فريق  مع  له  ظهور  اأول 
بن  ف��ري��ق  يلتقي  الث�نية  امل��ب���راة  ويف 

دري مع فريق �ض�ري�ض�. 

نادي املدام يحلق ب�شدارة املرحلة الثالثة لدوري القو�س وال�شهم

انطالق بطولة الإمارات للمواي تاي بعد غد مب�شاركة 30 ناديا

اإمبويل يعرقل انطالقة انرت 
ميالن يف الدوري الإيطايل

الرميثي يت�شدر الرتتيب الدويل يف مهرجان �شتاء العني لل�شطرجن 

فوز اأنكورا واأبوظبي يف اجلولة الأوىل من كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو فتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف �شباق ربدان للمحامل ال�شراعية 22 قدمًا 

•• �أبوظبي -و�م:

ي�ضتقبل مهرج�ن ال�ضيخ زايد زواره خالل الفرتة من 25 ين�ير حتى 
اأندز" التي ط�ل  ويك  "اإك�ضرتمي  بعرو�س   ،  2023 فراير   25
انتظ�ره� وتعود بقوة وبحلته� اجلديدة هذا الع�م، مع ا�ضتعرا�ض�ت 
اأكر حم��ض�ً وت�ضويق�ً ومرح�ً يوؤديه� نخبة من ال�ض�ئقني والدراجني 

الع�مليني املحرتفني.
منطقة  يف  �ضتق�م  ال��ت��ي  اأندز"  وي��ك  "اإك�ضرتمي  ع��رو���س  وت��ت��ك��ون 
ال�ضب�ق�ت خلف �ضوق الوثبة يف املهرج�ن، من اأجمل عرو�س "الفري 
الدريفت" الرائعة، حيث  "�ضي�رات  موتوكرو�س" و عرو�س  �ضت�يل 
تق�م فع�لي�ت "اإك�ضرتمي ويك اأندز" ملدة �ضهر ك�مل،يف اأي�م االأربع�ء، 

يقوم  ا�ضتعرا�ض�ت  مع  اأ�ضبوع  كل  من  وال�ضبت  اجلمعة،  اخلمي�س، 
املوتوكرو�ضبعرو�س  الدريفت" ودراج�ت  "�ضي�رات  ري��ضيو  خالله� 

مذهلة يتحدون خالله� ج�ذبية االأر�س.
واأعدت اللجنة العلي� املنظمة للمهرج�ن هذا الع�م م�ض�رات خ��ضة 
املمتعة، من  العرو�س  لتن��ضب  بعن�ية ودقة ف�ئقتني،  مت ت�ضميمه� 
اأجل منح زوار املهرج�ن جتربة ال تن�ضى مع اأبرز النجوم الع�مليني يف 

هذه الري��ض�ت، التي �ضتمتع ك�فة احل�ضور وامل�ض�هدين.
وي�����ض��م م��ه��رج���ن ال�����ض��ي��خ زاي���د ال��ع��دي��د م��ن االأج��ن��ح��ة واالأن�ضطة 
الع�ملية  احل�����ض���رات  اأجنحة  منه�  املتنوعة  والرتفيهية  الثق�فية 
وجن�ح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفر�ض�ن الري��ضي 
وغريه�  واالأ���ض��واء  ال��زه��ور  وحديقة  الرتفيهية  االأل��ع���ب  ومدينة 

التي  احل�ض�رات  مل�ضرية  الفلكلورية  العرو�س  اإىل  اإ�ض�فة  الكثري، 
جتوب �ض�ح�ت املهرج�ن يومي�ً عدا عن ال�ضحوب�ت وامل�ض�بق�ت القيمة 

واالألع�ب الن�رية االأ�ضبوعية الكرى التي ت�ضيء �ضم�ء الوثبة.
ال�ضيخ زايد يف ن�ضخته احل�لية الرتكيز على  كم� يوا�ضل مهرج�ن 
تقدمي ر�ض�لة "حي�كم" لزواره، والتي تعد عنوان�ً ب�رزاً للكثري من 
يومي وجتتذب  ب�ضكل  املهرج�ن  يقيمه�  التي  واالأح��داث  الفع�لي�ت 
العرو�س  مبئ�ت  املهرج�ن  زوار  وي�ضتمتع  ال��زوار.  من  االآالف  اإليه 
"ن�فورة  ع��رو���س  اأب���رزه����  م��ن  واأ���ض��ب��وع��ي،  ي��وم��ي  ب�ضكل  الرئي�ضة 
االإم�رات والليزر" حيث مت تطوير الن�فورة ب�لكثري من االإ�ض�ف�ت 
احلديثة والعرو�س الفنية ال�ضيقة املمتعة، مل� حتظى به من اهتم�م 

وح�ضور كبريين من قبل الزوار.

 كاين يعيد توتنهام اإىل �شكة النت�شارات عرو�س »اإك�شرتمي ويك اأندز« تنطلق اليوم بحلة جديدة
اأع�د امله�جم الدويل ه�ري ك�ين فريقه توتنه�م اإىل �ضكة االنت�ض�رات بت�ضجيله هدف الفوز يف مرمى 
ج�ره وم�ضيفه فوله�م -1�ضفر يف دربي الع��ضمة لندن االثنني يف خت�م املرحلة احل�دية والع�ضرين 
بدل  الوقت  من  االأوىل  الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  ك�ين  و�ضجل  ال��ق��دم.  لكرة  انكلرتا  بطولة  من 
الكوري اجلنوبي هيونغ-مني �ضون عندم�  ال�ضوط االول عندم� تلقى كرة من الدويل  ال�ض�ئع من 
ح�فة املنطقة ف�ضدده� قوية بيمن�ه على ميني احل�ر�س االمل�ين بريند لينو. وهو الهدف ال�16 لك�ين 
يف الدوري هذا املو�ضم معززا موقعه يف املركز الث�ين على الئحة الهدافني بف�رق ت�ضعة اأهداف خلف 
مه�جم م�ن�ض�ضرت �ضيتي الدويل الرنوجي اإرلينغ ه�الند املت�ضدر. كم� رفع ك�ين غلته من االأهداف 
اإىل 199 يف الدوري االنكليزي وال�266 ب�ألوان الن�دي اللندين يف خمتلف امل�ض�بق�ت فع�دل اإجن�ز 
الهداف الت�ريخي جيمي غريفز ح�ضب موقع "�ضكواوك�" لالإح�ض�ءات. وو�ضع توتنه�م حدا خل�ض�رتني 
متت�ليتني اأم�م اأر�ضن�ل املت�ضدر وم�ن�ض�ضرت �ضيتي الث�ين وح�مل اللقب، وحقق فوزه احل�دي ع�ضر هذا 
املو�ضم معززاً موقعه يف املركز اخل�م�س بر�ضيد 36 نقطة، فيم� جتمد ر�ضيد ج�ره عند 31 نقطة يف 

املركز ال�ض�بع بخ�ض�رته الث�منة هذا املو�ضم والث�نية توالي�ً بعد اربعة انت�ض�رات متت�لية.
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الفجر الريا�ضي

�ضيجمع ربع نه�ئي ك�أ�س اإ�ضب�ني� يف كرة القدم رب�عي املقّدمة يف جدول ترتيب 
الدوري، عندم� يلتقي بر�ضلونة املت�ضّدر ري�ل �ضو�ضييداد الث�لث، فيم� يواجه 
ري�ل مدريد الث�ين غرميه اأتلتيكو �ض�حب املركز الرابع يف مب�راة "ديربي" 

مثرية.
وي�ضت�ضيف بر�ضلونة الفريق الب��ضكي اليوم االأربع�ء يف م�ضع�ه ملوا�ضلة امل�ض�ر 
اإىل ث�ين األق�به يف عهد املدرب ت�ض�يف هرن�ندي�س، بعدم� ظفر اأخرياً ب�لك�أ�س 
ال�ضعودية  الع��ضمة  يف   1-3 مدريد  ري���ل  ح�ض�ب  على  االإ�ضب�نية  ال�ضوبر 

الري��س.
يف  هزيل  بفوز  مت�ضّلح�ً  امل��ب���راة  الك�ت�لوين  ال��ن���دي  يدخل  ذل��ك،  رغ��م  لكن 

الدوري على ح�ض�ب خيت�يف املتوا�ضع -1�ضفر.
وحتى لو اأنه ا�ضتعر�س يف الدور ال�ض�بق اأم�م فريق �ضبتة من الدرجة الث�لثة 

بخم��ضية نظيفة، ف�إن املهمة تبدو اأكر تعقيداً �ضد ري�ل �ضو�ضييداد الفريق 
املف�ج�أة لهذا املو�ضم الذي ال يزال متم�ضك�ً ب�ملركز الث�لث يف الدوري.

رغم ذلك، يبقى امله�جم البولندي روبرت ليف�ندوف�ضكي ورف�قه مر�ّضحني 
يف  االأل��ق���ب  بعدد  القي��ضي  الرقم  �ض�حب  بر�ضلونة  واأن  خ�ضو�ض�ً  للعبور، 
االأخ���رية مع  ال�ضبع  امل��واج��ه���ت  ف���ز يف  اأن  �ضبق  ل��ق��ب���ً(،  امل�ض�بقة )31  ه��ذه 

�ضو�ضييداد.
لكن االأخري حقق �ضل�ضلة انت�ض�رات مثرية مع فوزه ب�ضبع مب�ري�ت متت�لية يف 
كل امل�ض�بق�ت، رغم م�ض�كل االإ�ض�ب�ت يف الفريق. لكن ميكن لرج�ل اإمي�نول 

األغوا�ضيل، جعل االأمور �ضعبة على الك�ت�الن بخط دف�عه القوي.
جيل  ب�حلكم  جم��دداً  �ضيلتقي  ليف�ندوف�ضكي  اأن  امل��ب���راة،  ه��ذه  يف  واملف�رقة 
اأو�ض��ضون� يف  اأم�م  الذي منحه بط�قة حمراء  نف�ضه  اأنه احلكم  اإذ  م�ن�ض�نو، 

اآخر مب�راة له يف ت�ضرين الث�ين/نوفمر امل��ضي، قبل التوقف خلو�س غم�ر 
موندي�ل قطر 2022، م� اأدى اإىل اإيق�ف البولندي لثالث مب�ري�ت.

يف املواجهة القوية االأخ��رى، يالقي ري�ل مدريد غرميه يف الع��ضمة ن�دي 
اأتلتيكو يف الك�أ�س، للمرة االأوىل منذ الع�م 2015.

�ضمن من�ف�ض�ت الدوري، ف�ز رج�ل املدّرب االإيط�يل ك�رلو اأن�ضيلوتي بثن�ئية 
نظيفة على اأتلتيك بلب�و يوم االأحد امل��ضي، خ�ضو�ض�ً بف�ضل هدف من ح�ئز 
م�ض�فة ثالث  "امللكي" على  ليبقى  بنزمية،  الفرن�ضي كرمي  الذهبية  الكرة 

نق�ط من ال�ضدارة.
لل�"مريينغي" اأم�م فريق املدرب  �ضهاًل  لكن هذا ال�"ديربي" لن يكون ممراً 
االأرجنتيني دييغو �ضيميوين الذي انتع�س فريقه اأخرياً بفوز على بلد الوليد 
ظهر فيه� العبه  مب�راة  يف  غريزم�ن،  اأنطوان  الفرن�ضي  بف�ضل  -3�ضفر 

اجلديد الق�دم من بر�ضلونة، الهولندي ممفي�س ديب�ي.
رغم ذلك، ف�إن ري�ل مدريد ال�ض�عي اإىل التتويج ب�لك�أ�س للمرة االأوىل منذ 
الع�م 2014، قد يكون �ض�حب الكفة الراجحة ب�لعبور من هذه املواجهة، 
ذلك اأنه مل يخ�ضر يف اآخر 7 مب�ري�ت "ديربي" خ��ضه� على ملعبه �ض�نتي�غو 

برن�بيو، مع اأربعة انت�ض�رات وثالثة تع�دالت.
ومع اأتلتيكو مدريد حتديداً، ف�ز الن�دي امللكي يف اآخر ثالث مواجه�ت بينهم� 

على ملعبه، من دون اأن ي�ضتقبل اأي هدف.
ويف املواجهتني االأخريني يف ربع النه�ئي اأي�ض�ً، يلعب اأو�ض��ضون� الذي اأق�ضى 
ال��ذي يع�ين يف  اإ�ضبيلية  اأم���م  ال�ض�بق،  ال��دور  اللقب يف  بيتي�س ح�مل  ري���ل 
بلب�و  اأتلتيك  يّحل  فيم�  ع�ضر،  اخل�م�س  املركز  ويحتل  املو�ضم  هذا  ال��دوري 

على ف�لن�ضي�.

ربع نهائي بني رباعي مقّدمة ال� »ليغا« بكاأ�س اإ�شبانيا  

•• �أبوظبي-و�م:

ا�ضتئن�ف  ج���ء  �ض�بقة،  عديدة  موا�ضم  يف  احل���ل  عليه  ك�نت  م�  عك�س  على 
فع�لي�ت الدوري االأمل�ين بعد فرتة العطلة ال�ضتوية يف غ�ية االإث�رة خ��ضة 

مع غزارة االأهداف التي ك�نت اأهم مالمح اجلولة ال�16 من امل�ض�بقة.
 ،  2022 الع�مل  ك�أ�س  ب�ضبب  امل�ض�بقة  توقف  من  اأ�ض�بيع   10 نحو  وبعد 
ال��دوري االأمل���ين ن�ض�طه مبب�راة القمة  ا�ضت�أنف  ال�ضتوية،  ثم فرتة العطلة 
م�ضل�ضل  لتوقف   1-1 ب�لتع�دل  انتهت  والتي  والي��ب��زج،  ميونخ  ب�يرن  بني 

االنت�ض�رات املتت�لية لب�يرن وت�ضعل املن�ف�ضة على �ضدارة جدول امل�ض�بقة.

نقطة،   35 بر�ضيد  امل�ض�بقة  ج���دول  ب�����ض��دارة  حمتفظ�  ب���ي��رن  ي���زال  وال 
ولكن الف�رق الذي يف�ضله عن 3 من�ف�ضني اآخرين يف املراكز الت�لية؛ وهم 
نق�ط   5 على  يقت�ضر  وف��راي��ب��ورج،  برلني  ويونيون  فرانكفورت  اإن��رتاخ��ت 

وذلك قبل 18 جولة ك�ملة متبقية من البطولة.
واإىل ج�نب التق�رب يف ر�ضيد النق�ط بني فرق املقدمة، تبدو املن�ف�ضة اأقوى 
يف و�ضط جدول امل�ض�بقة من ن�حية، ويف املراكز املت�أخرة ب�جلدول من ن�حية 

اأخرى للتق�رب ال�ضديد اأي�ض� يف ر�ضيد النق�ط.
للدوري  املميزة  ال�ضم�ت  من  االأه���داف  غ��زارة  ك�نت  امل�ض�بقة،  توقف  وقبل 
التوقف، حيث �ضهدت اجلوالت  التي �ضبقت فرتة  االأمل���ين خالل اجل��والت 

ال�15 االأوىل 431 هدف� يف 135 مب�راة مبتو�ضط 3.19 هدف للمب�راة 
املحلية  ال��دوري���ت  بطوالت  ب�قي  يفوق نظريه يف  متو�ضط  وه��و  ال��واح��دة، 

ب�أوروب�.
وج�ءت اجلولة ال�16 ا�ضتئن�ف� لهذا النج�ح الكبري على امل�ضتوى التهديفي 
حيث �ضهدت هذه اجلولة 41 هدف�، يف 9 مب�ري�ت مبتو�ضط يزيد على 4.5 

هدف للمب�راة الواحدة.
وك�نت اأعلى املب�ري�ت تهديف� هي املواجهة بني كولن وفريدر برمين، والذي 
ح�ضمه� االأول ل�ض�حله 7-1 لت�ضهد هذه املب�راة مبفرده� نحو 20 % من 

اإجم�يل اأهداف اجلولة.
هي  لالهتم�م  جذب�  االأك��ر  واملب�راة  احلقيقية  املف�ج�أة  ك�نت  ه��ذا،  وبرغم 
فرايبورج  ليحرم   ،  0-6 فرايبورج  فيه� على  ف�ز  التي  فولف�ضبورج  مب�راة 
من ا�ضتئن�ف م�ضريته الن�جحة التي قدمه� قبل فرتة التوقف ومينعه من 

االنفراد ب�ملركز الث�ين يف جدول امل�ض�بقة.
وك�نت مب�راة بورو�ضي� دورمتوند واأوج�ضبورج ث�ين اأكر املب�ري�ت تهديف� يف 
هذه اجلولة حيث ف�ز دورمتوند على �ضيفه 4-3 لي�ضتعيد دورمتوند اتزانه 

يف امل�ض�بقة اإثر الهزمية يف اآخر مب�راتني خ��ضهم� قبل فرتة التوقف.
العودة للمن�ف�ضة  ق���درا على  اأنه ال يزال  املثري  الفوز  واأك��د دورمتوند بهذا 
مع ب�يرن ميونيخ خ��ضة واأن الف�رق الذي يف�ضله عن املركز الث�ين ح�لي� 

يقت�ضر على نقطتني فقط.

•• �ل�صارقة –�لفجر:

ا���ض��ت��ق��ب��ل ����ض���ع����دة ع��ي�����ض��ى هالل 
احلزامي رئي�س جمل�س ال�ض�رقة 
ال���ري��������ض���ي مب��ك��ت��ب��ه جن����م ك���رة 
بيني�  ك���رل��و���س  املك�ضيكي  ال��ق��دم 
�ضلط�ن  عبداهلل  �ضع�دة  بح�ضور 
االإدارة  جمل�س  ع�ضو  احل��م���دي 
رئي�س جلنة االحرتاف وموري�س 
لدى  املعتمد  ال��وك��ي��ل  ب�جنيليو 
اأ�ضهر  م��ن  بيني�  وي��ع��ت��ر  ف��ي��ف���، 
يف  ���ض���رك  حيث  املك�ضيك  الع��ب��ي 
لعدة  ول��ع��ب   2014 م��ون��دي���ل 
اأندية اأ�ضهره� جال�ضجو رينجرز 

االأ�ضكتلندي.
املجل�س  رئ��ي�����س  ����ض���ع����دة  ورح�����ب 
ب�ضدد  ال���ذي  املك�ضيكي  ب�لنجم 
الدولة،  اأن��دي��ة  ب���أح��د  االل��ت��ح���ق 
واأطلعه على الدور الذي يقوم به 
املجل�س يف االإم�رة واأنديته�، كم� 
واملب�دئ  االأ�ض�س  اأهم  على  اأطلعه 
الثق�فة  حتكم  التي  العلي�  واملثل 
ومن  االإم������������رة،  يف  ال���ري��������ض���ي���ة 
املجل�س  رئي�س  بيني�  �ضكر  ج�نبه 
اال�ضتقب�ل، مبدي�ً  بحف�وة  واأ�ض�د 
اإع��ج���ب��ه مب��� متلكه االإم�����رة من 
م�ضتوى  على  مميزة  حتتية  بنى 

االأندية واملرافق واملن�ض�آت.

الأملاين للدوري  القوية  العودة  تعلن  هدفا  »كارلو�س بينيا« يف �شيافة 41 
»ال�شارقة الريا�شي«

•• �أبوظبي -و�م:

حملت اجل��ول��ة ال��ث���ل��ث��ة ع�����ض��رة من 
والتي  ل��ل��م��ح��رتف��ني  اأدن�����وك  دوري 
االول،  اأم�����س  ال�����ض��ت���ر  عليه�  اأ���ض��دل 
االأهلي،  �ضب�ب  لفريق  �ض�رة  اأخ��ب���را 
م���ن خ����الل ح�����ض��ول��ه ع��ل��ى ل��ق��ب " 
بطل ال�ضت�ء"، وذلك بعد فوزه على 
عجم�ن 3 / 1 يف املب�راة التي جمعت 
بينهم� اأم�س االأول على ا�ضت�د را�ضد 
التي   28 ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  وو����ض���ول���ه 

ح�ضمت له ال�ضدارة املنفردة.
العديد   )13( اجل��ول��ة  �ضهدت  كم� 
املف�ج�آت واالأرق����م اجل��دي��دة يف  من 

امل�ض�بقة خالل املو�ضم اجل�ري.
واأ�ضعل �ضب�ب االأهلي �ضراع ال�ضدارة 
للم�ض�بقة، بعدم� ا�ضتف�د من تع�دل 
ال�ض�رقة اأم�م الن�ضر 1-1، ليت�ضدر 
عن  واح����دة  نقطة  ب��ف���رق  امل�ض�بقة 
ال�������ض����رق���ة ال����ث�����ين، ون��ق��ط��ت��ني عن 
ن���ق����ط عن  ال���ث����ل���ث، و3  ال����وح����دة 

الو�ضل الرابع.
ت��ر���ض��د وك�لة  ال��ت���يل  ال��ت��ق��ري��ر  ويف 
اأرق�م  " اأب���رز  " وام  اأن��ب���ء االإم�����رات 

اختتمت،  ال���ت���ي  اجل���ول���ة  وظ���واه���ر 
بهدف  ي��س  بني  على  الوحدة  بفوز 
ق����ت���ل ع���ن ط���ري���ق ج�����واو ب���ي���دور يف 

الدقيقة 1+90.
ا�ضتط�ع  املو�ضم  هذا  الث�لثة  وللمرة 
ال����رازي����ل����ي ج�������واو ب����ي����درو الع���ب 
ب�الأهداف  فريقه  ينقذ  اأن  ال��وح��دة 
الق�تلة يف اللحظ�ت االأخرية مكررا 

�ضين�ريو اجلولتني االأوىل والث�منة، 
حيث �ضجل الالعب هدف� يف مرمى 
لق�ء  من   3+90 ب�لدقيقة  الو�ضل 
من  فريقه  لينقذ  االأوىل،  اجل��ول��ة 
ب�لتع�دل  ال��ل��ق���ء  وينتهي  اخل�����ض���رة 
�ضجل  الث�منة  اجل��ول��ة  ويف   ،2/2
ال���الع���ب ن��ف�����ض��ه ه���دف ف���وز فريقه 
90+4، ثم  ال�ض�رقة ب�لدقيقة  على 

بهدف  ع�ضرة،  الث�لثة  اجلولة  لق�ء 
الفوز يف مرمى بني ي��س ب�لدقيقة 

.1+90
وك����ن االأب�����رز يف اجل��ول��ة اأي�����ض��� هو 
من  واالأه�����داف  العك�ضية  االأه����داف 
رك�����الت اجل�������زاء، وذل�����ك ب���واق���ع 3 
عك�ضية،  اأه����داف  و3  ج���زاء  رك���الت 
ف��ب���ل��ن�����ض��ب��ة ل����الأه����داف م���ن ركالت 

جزاء ج�ءت عن طريق كل من علي 
لوك��س  وك�يو  )اجل��زي��رة(،  مبخوت 
) ال�����ض���رق��ة( وف��ي��دري��ك��و ك���رت���ب��ي��� ) 
�ضب�ب االأهلي( ..يف حني مت ت�ضجيل 
3 اأهداف عك�ضية عن طريق كل من 
ال�ض�رقة(   ( ح�ر�س  حممد  دروي�����س 
ل�����ض���ل��ح ال��ن�����ض��ر، وك���وام���ي اأوت�����ون 
)العني( ل�ض�لح البط�ئح، وعبد اهلل 

ع��ج��م���ن( ل�ض�لح  ال��رح��م��ن )  ع��ب��د 
�ضب�ب االأهلي..

يحقق  اأن  ك��ل��ب���ء  احت�����د  وا���ض��ت��ط���ع 
الفوز االأول على اجلزيرة، بعد 15 
فيم� متكن  الفريق�ن،  لق�ء خ��ضه� 
الظفرة من العودة لالنت�ض�رات بعد 
ليفوز  الرابعة،  اجلولة  من  توقفه 

على دب� وي�ضعل مربع الهبوط.

وب���ل���غ ع����دد االأه��������داف امل�����ض��ج��ل��ة يف 
لق�ء  يف  اأكره�  هدف�،   21 اجلولة 
البط�ئح والعني والذي انتهى بفوز 
التع�دل  ك����ن  ف��ي��م���   ،2-3 االأخ����ري 
ح����������ض����را مب������ب�������راة واح���������دة وه���ي 
ال�ض�رقة والن�ضر 1-1، وح�فظ كل 
من الو�ضل والوحدة على �ضب�كهم� 

نظيفة.

وب���ل��ن�����ض��ب��ة ل��ه��دايف امل�����ض���ب��ق��ة، حتى 
اجل��ول��ة 13 ف��ق��د ت�����ض���وى ك��ل من 
على مبخوت، العب اجلزيرة، والب� 
ك����ودج����و الع�����ب ال���ع���ني يف ����ض���دارة 
الق�ئمة وذلك بواقع 14 هدف� لكل 
العب، كم� ت�ض�وى اأي�ض� ف�بيو ليم� 
العب  بيدور  وج��واو  الو�ضل،  العب 

الوحدة ب10 اأهداف لكل العب.
ومن ن�حية �ضن�عة االأهداف، وا�ضل 
�ضدارته  )ال��ع��ني(،  رحيمي  �ضفي�ن 
كل  يليه  اأه���داف،   9 بواقع  للق�ئمة 
من را�ضد عمر )الن�ضر( واإ�ضم�عيل 

مطر ) الوحدة( 5 اأهداف.
وخالل اجلولة ) 13( اأ�ضهر ق�ض�ة 
امل��الع��ب 29 ب��ط���ق��ة ���ض��ف��راء، ك�ن 
اأك���ره���� ل��الع��ب��ي ال��ن�����ض��ر ب��واق��ع 5 
3 بط�ق�ت  اأ���ض��ه��روا  ك��م���  ب��ط���ق���ت، 
اإ�ضم�عيل  حممد  م��ن  لكل  ح��م��راء، 
الع���ب ع��ج��م���ن " وه���ي االأ����ض���رع يف 
 25 ب�لث�نية  االآن،  ح��ت��ى  امل�ض�بقة 
من لق�ء فريقه اأم�م �ضب�ب االأهلي، 
وبط�قة لكل من ايريك جورجين�س 
احلو�ضني،  وع�������دل  ال���ع���ني،  الع����ب 

ح�ر�س مرمى فريق ال�ض�رقة.

اجلولة 13 من دوري اأدنوك للمحرتفني.. �شباب الأهلي يح�شم لقب ال�شتاء و »بيدور« يكرر �شيناريو الإنقاذ للمرة الثالثة

•• دبي-و�م:

5 فرق على �ضدارة دوري  تن�وبت 
القدم،  ل��ك��رة  للمحرتفني  اأدن���وك 
مدار  ف��ع��ل��ى  االأول،  ال����دور  خ���الل 
امل�ض�بقة  ال�13 هي عمر  اجل��والت 
ال�ضدارة  ت�ضتقر  مل  االآن،  ح��ت��ى 
الأي فريق، مب� يعك�س قوة املن�ف�ضة 
املراكز  على  املتن�ف�ضني  وج�����ض���رة 
االأوىل، ورغبة اأكر من 5 فرق يف 

الفوز ب�للقب.
ل���ل���دوري،  االأول  ال������دور  وان���ت���ه���ى 
الث�لثة  اجل��ول��ة  من�ف�ض�ت  بنه�ية 
االثنني،  االأول  اأم�����ِس  م�ض�ء  ع�ضر 
ب���ت�������ض���در ف����ري����ق ����ض���ب����ب االأه����ل����ي 
�����ض����دارة ال���رتت���ي���ب ب��ر���ض��ي��د 28 
نقطة، متفوق� بف�رق نقطة واحدة 
عن ال�ض�رقة الث�ين، ونقطتني عن 

الوحدة الث�لث، وثالث نق�ط عن 
الو�ضل الرابع.

وي��ع��د ف��ري��ق ال�����ض���رق��ة اأك���ر فرق 
و�ضواًل  للمحرتفني  اأدن��وك  دوري 
اإىل �ضدارة الرتتيب، حيث حتقق 
ل����ه ذل�����ك ع���ل���ى م������دار 6 ج����والت 
متفرقة، خالل الفرتة من اجلولة 
الث�نية حتى اجلولة الث�نية ع�ضر، 
املركز  االأول وه��و يف  ال��دور  واأنهى 

الث�ين.
اأم����� ف��ري��ق ال���وح���دة ف��ق��د جن���ح يف 
على  الرتتيب  قمة  اإىل  ال��و���ض��ول 
م����دار 3 ج�����والت، يف ال���ف���رتة من 
الع��ضرة  اإىل  ال��ث���م��ن��ة  اجل���ول���ة 
يف  االأول  ال��دور  واأنهى  ب�لرتتيب، 

املركز الث�لث بر�ضيد 26 نقطة.
االأهلي  ���ض��ب���ب  ل��ف��ري��ق  وب�لن�ضبة 
فقد جنح يف الو�ضول اإىل ال�ضدارة 

اجلولتني  يف  وحت���دي���دا  م���رت���ني، 
11 و13، واأنهى الدور االأول على 
قمة الرتتيب، م�ضتفيدا من فوزه 
االأخ����رية على عجم�ن  اجل��ول��ة  يف 
ال�ض�رقة  من�ف�ضه  وت��ع���دل   ،1-3

مع الن�ضر 1-1.
جنح�  واجل���زي���رة،  ال��و���ض��ل  فريق� 
ال�ضدارة  اإىل  ال��و���ض��ول  يف  اأي�����ض��� 
م����رة واح������دة ل��ك��ل م��ن��ه��م���، حيث 
االأوىل  اجلولة  يف  اجلزيرة  فعله� 
يف  االأول  ال��دور  واأنهى  للم�ض�بقة، 
امل���رك���ز اخل����م�������س، يف ح���ني و�ضل 
الو�ضل اإىل املركز االأول يف اجلولة 
يف  االأول  ال���دور  واأن��ه��ى  ال�ض�د�ضة، 

املركز الرابع.
مب�ري�ت  جت��م��ع  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
اجلولة الرابعة ع�ضر، بني �ض�حبي 
�ضب�ب  ف���ري���ق���ي  ال���رتت���ي���ب،  ق���م���ة 

ع��ل��ى ملعب  وال�������ض����رق���ة  االأه����ل����ي 
ال�ض�رقة يوم اجلمعة املقبل.

اجلولة  نف�س  مب�ري�ت  جتمع  كم� 

الث�لث  امل���رك���زي���ن  ���ض���ح��ب��ي  ب���ني 
والرابع فريقي الوحدة مع الو�ضل 

على ا�ضت�د اآل نهي�ن يوم ال�ضبت.

دوري اأدنوك للمحرتفني.. »ال�شدارة حائرة« بني 5 اأندية منذ بداية املو�شم
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ن�دي  اإدارة  جمل�س  ب���أن  "اليوم" ال�ضعودية  �ضحيفة  ذك��رت 
ال��ن�����ض��ر، ق���د ح�����ض��ل ع��ل��ى ت��وق��ي��ع ال��ن��ج��م ال���ك���روات���ي لوك� 

مودريت�س.
واأ�ض�رت ال�ضحيفة، اإىل اأن ن�دي الن�ضر قد ح�ضل على توقيع 
الالعب لتمثيله ب�لفعل، م�ضيفة اأن ال�ضفقة �ضيتم االإعالن 

عنه� يف القريب الع�جل.
و�ض�رك الالعب الكرواتي الدويل مع ري�ل مدريد االإ�ضب�ين 
خالل املو�ضم اجل�ري يف 23 مب�راة؛ حيث �ضجل 5 اأهداف 

و�ضنع هدفني لزمالئه خالل 1487 دقيقة لعب.
مع  تع�قده  ب�"الع�ملي"،  ال�ضعودية  يف  امللقب  الن�دي  واأعلن 
رون���ل��دو ال��الع��ب احل���ئ��ز على ال��ك��رة الذهبية 5 م���رات يف 

�ضفقة ت�ريخية مقّدرة ب�أكر من 200 مليون يورو.
14 من  ن��ق���ط يف اجل��ول��ة  اأب����رز  ي��ل��ي  دوري فيم� 

لكرة  للمحرتفني  ال�����ض��ع��ودي  رو���ض��ن 
القدم.

الظه�ر االأول لرونالدو
امل�ض�ركة  اجل���م���ي���ع  ت����رق����ب 
االأوىل لكري�ضتي�نو  الر�ضمية 

رون�لدو بقمي�س الن�ضر، بعد 
و�ض�رك  ال��ق��ي���دة  ���ض���رة  ح��م��ل  اأن 

مبلعب  االتف�ق  اأم���م  اأ�ض��ضي�ً 
مر�ضول ب�رك.

يف  الرتغ�يل  االأ�ضطورة  ت�ألق  بعد  كبرية  التطلع�ت  وك�نت 
املب�راة اال�ضتعرا�ضية اأم�م ب�ري�س �ض�ن جريم�ن التي �ضجل 
بع�س  رغ��م  الت�ضجيل  اأخفق يف  رون���ل��دو  لكن  فيه� هدفني، 
الرازيلي  ب��ه��دف   0-1 الن�ضر  انت�ضر  بينم�  امل���ح����والت، 

اأندر�ضون ت�لي�ضك�.

لعبة الكرا�سي املتحركة
ت�����ض��در االحت�����د ج���دول ال����دوري ح��ني ه���زم ال��ف��ي��ح���ء 0-3 
 1-2 انتزع الهالل ال�ضدارة بفوزه  31 نقطة، ثم  بر�ضيد 
على اأبه�، ليح�ضد 32 نقطة، بينم� اختتم الن�ضر يف القمة 

حني رفع ر�ضيده اإىل 33 نقطة.
ولعب الهالل مب�راة اأكر من من�ف�ضيه.

بني  ال��ف���رق  ليت�ضع   ،1-1 وال��ت��ع���ون  ال�ضب�ب  وت��ع���دل 
�ض�حبي املركزين الرابع واخل�م�س والقمة 

نق�ط  و����ض���ت  خ��م�����س  اإىل 

على الرتتيب.

* تالي�سكا الهداف
اإىل  االأنظ�ر يف ليلة رون�لدو، ورفع ر�ضيده  ت�لي�ضك�  خطف 
بف�رق  امل�ض�بقة،  هدايف  لرتتيب  �ضدارته  ليعزز  هدف�ً،   14
اأه��داف عن  اأه��داف عن عبدالرزاق حمد اهلل، و�ضتة  خم�ضة 

اأوديون اإيغ�لو.

كاري� القيا�سي
االأج�نب  الالعبني  اأك��ر  ب��ريو  ك�ريو الع��ب  اأن��دري��ه  اأ�ضبح 
م�ض�ركة بقمي�س الهالل عر ت�ريخه، حني خ��س مب�راته 

161 اأم�م اأبه� منذ مو�ضم 2019-2018.
و�ض�هم جن�ح بنفيك� و�ضبورتنغ ل�ضبونة وواتفورد ال�ض�بق، يف 
فوز الهالل بثالثة األق�ب لدوري املحرتفني، وبلقبني 
يف دوري اأبط�ل اآ�ضي�، بج�نب ك�أ�س امللك، وك�أ�س 

ال�ضوبر ال�ضعودية.

ع�دة الع�ي�ض
ع����د حم��م��د ال��ع��وي�����س ل��ي��ح��ر���س مرمى 
اأبه�،  اأم�������م  ي���وم����ً   315 ب��ع��د  ال���ه���الل 
ل�ض�لح  االأ���ض������ض��ي  مك�نه  خ�ضر  اأن  بعد 
ك�أ�س  يف  ت�ألقه  رغ��م  املعيوف،  اهلل  عبد 
الع�مل بقطر مع منتخب 

ال�ضعودية.

•• �أبوظبي-و�م: 

اأ�ض�بيع   5 ب��ع��د   - م��ب���ب��ي  كيلي�ن  الفرن�ضي  امل��ه���ج��م  اأك���د 
 2022 فقط من ف��وزه بلقب ه��داف بطولة ك�أ�س الع�مل 
اأن م��� ق��دم��ه على م���دار ال�����ض��ن��وات االأوىل  ل��ك��رة ال��ق��دم - 
اأن يقدمه يف  اأق��ل كثريا مم� ميكن  الكروية  من م�ضريته 

ال�ضنوات املقبلة مع اكت�ض�به ملزيد من اخلرة.
االأول  اأم�س  م�ض�ء  اأه���داف  ع�م�" 5   24" مب�بي  و�ضجل 
الفوز  اإىل  ج��ريم���ن  ���ض���ن  ب���ري�����س  فريقه  ليقود  االث��ن��ني 
الكبري 7-0 على ب�ي�س دو ك��ضل يف دور ال�32 مل�ض�بقة ك�أ�س 
فرن�ض�. وج�ءت خم��ضية مب�بي يف مب�راة االأم�س ب�لتزامن 
عن  للفريق  الفني  املدير  ج�لتييه  كري�ضتوف  اإع��الن  مع 
ال��ق���ئ��د الث�ين  اال���ض��ت��ق��رار ر�ضمي� ع��ل��ى ج��ع��ل م��ب���ب��ي ه��و 
للفريق بعد زميله الرازيلي م�ركينيو�س. واحتفل مب�بي 
بحمل �ض�رة قي�دة الفريق للمرة االأوىل خالل مب�راة اأم�س 
االأول من خالل ت�ضجيل 5 اأه��داف ق�د به� الفريق للفوز 
الكبري والت�أهل لدور ال�16. واأ�ضبح مب�بي اأول العب يف 

واحدة  مب�راة  اأه��داف يف   5 يحرز  �ض�ن جريم�ن  ت�ريخ 
ن�ديه  م�ضتوى  على  الت�ريخ  كت�بة  الالعب  ليوا�ضل 
مثلم� فعل مع منتخب بالده يف بطولتي ك�أ�س الع�مل 
االآن  حتى  موندي�لي�  هدف�   12 بت�ضجيل  امل��ضيتني 
اأه����داف يف  2018 و8  اأه����داف يف ن�ضخة   4 ب��واق��ع 

ن�ضخة 2022. ومب�بي مر�ضح بقوة ملع�دلة وحتطيم 
الرقم القي��ضي لعدد االأه��داف التي يحرزه� 

املوندي�ل؛  ت���ري��خ  يف  الع���ب  اأي 
حيث ي�ضتحوذ النجم االأمل�ين 

مريو�ضالف  ال�������ض����ب���ق 
لقب  ع����ل����ى  ك������ل������وزه 

16هدف�.  بر�ضيد  الع�ملية  للبطولة  الت�ريخي  ال��ه��داف 
خالل  م��ن   2023 يف  التهديفي  �ضجله  مب�بي  وا�ضتهل 
اأم�س االأول لريفع ر�ضيده  اأحرزه� م�ض�ء  التي  اخلم��ضية 
196 هدف� وي�ضبح  اإىل  �ض�ن جريم�ن  االأه���داف مع  من 
على بعد 4 اأهداف فقط من مع�دلة رقم الهداف الت�ريخي 
للفريق يف خمتلف البطوالت وهو االأوروجوي�ين اإدين�ضون 
ك�ف�ين بر�ضيد 200 هدف. ومع بلوغه الرابعة والع�ضرين 
اأم�م  من عمره يف دي�ضمر امل��ضي، تبدو الفر�ضة �ض�نحة 
ن�ديه  مع  القي��ضية  االأرق����م  من  العديد  لتحطيم  مب�بي 
الالعب  واأن  خ��ضة  املقبلة  ال�ضنوات  يف  ب��الده  ومنتخب 
يتمتع بقدرات بدنية ف�ئقة ومه�رات فنية وتهديفية ع�لية 
جعلته هدف� ملعظم االأندية االأوروبية الكبرية. وك�ن مب�بي 
ق�ب قو�ضني اأو اأدنى من االنتق�ل لري�ل مدريد االإ�ضب�ين 
االأخ��رية وقرر  اللحظة  تراجع يف  لكنه   2022 يف �ضيف 
البق�ء يف �ض�ن جريم�ن. وج�ءت املك�ف�أة 
الب�ري�ضي  ال���ن����دي  م���ن  وا���ض��ح��ة 
ال���ق���رار؛ وبخالف  ع��ل��ى ه���ذا 
التي  امل����ل���ي���ة  االم���ت���ي����زات 
ح�ضل عليه� مب�بي، قررت 
للفريق  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة 
منحه �ض�رة الق�ئد الث�ين 
للفريق رغم وجود اأ�ضم�ء 
ب�رزة اأخرى يف �ضفوف �ض�ن 
االأرجنتيني  مثل  ج��ريم���ن 
ليونيل مي�ضي والرازيلي 

نيم�ر دا �ضيلف�.

ثنائية رونالدو ومودريت�س.. هل ت�شبح 
واقعا يف الريا�س؟

خما�شية مبابي تقربه من رقم 
تاريخي مع �شان جريمان

كاأ�س العامل تناف�س دوري الأبطال يف ا�شتفتاء »الفيفا«.. من يح�شم جائزة »الأف�شل«
•• �أبوظبي-و�م:

بعد اأ�ض�بيع قليلة من املن�ف�ضة القوية 
الع�مل  ك���أ���س  ب��ط��ول��ة  �ضهدته�  ال��ت��ي 
2022 لكرة القدم، �ضتتحول بطولة 
ك�أ�س الع�مل نف�ضه� من غ�ية، تن�ف�ضت 
ع��ل��ي��ه��� ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��خ��ب���ت، اإىل 
العب  م��ن  اأك��ر  به�  يتن�ف�س  و�ضيلة 
ا�ضتفت�ء  يف  "االأف�ضل"  ج���ئ��زة  على 

االحت�د الدويل للعبة “فيف�”.
وبداأ العد التن�زيل ملوعد االإعالن عن 
القوائم النه�ئية للمر�ضحني جلوائز 
ال�ضنوي  اال���ض��ت��ف��ت���ء  يف  "االأف�ضل" 
بطولة  ت��ل��ع��ب  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر  ل��ل��ف��ي��ف���، 
حتديد  يف  م��ه��م���  دورا  ال��ع���مل  ك���أ���س 
ه��وي��ة امل��ر���ض��ح��ني الأك����ر م��ن ج�ئزة 
اأف�ضل العب يف  ويف مقدمته� ج�ئزة 

الع�مل لع�م 2022.
وي��ح��ظ��ى جن���وم ك���أ���س ال��ع���مل ح�لي� 
ج�ئزة  على  للمن�ف�ضة  قوية  بفر�س 
اأف�ضل العب يف الع�مل 2022، حيث 
من�ف�ضة  يف  ال��ن��ج��وم  ه�����وؤالء  ي���دخ���ل 
امل��ضي  امل����و�����ض����م  جن������وم  م����ع  ق����وي����ة 
ا�ضتحوذ  اأوروب��� بعدم�  اأبط�ل  لدوري 
معظم  ع��ل��ى  االأب����ط�����ل  دوري  جن����وم 

ج�ئزة  ع��ل��ى  امل��ن���ف�����ض��ة  يف  ال���ف���ر����س 
"الكرة الذهبية" التي قدمته� جملة 
يف  العب  فوتبول" الأف�ضل  "فران�س 

الع�مل ب�ملو�ضم امل��ضي.
الفرن�ضي  ت��وج  فقط،  �ضهور   3 وقبل 
ك���رمي ب��ن��زمي��� م��ه���ج��م ري����ل مدريد 
ب��ج���ئ��زة الكرة  ال��ف��رن�����ض��ي  وامل��ن��ت��خ��ب 
ال�ضنغ�يل  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم���  ال��ذه��ب��ي��ة 
الدويل �ض�ديو م�ين مه�جم ليفربول 
ب�يرن  والع�����ب  ���ض���ب��ق���  االإجن���ل���ي���زي 
ميونيخ ح�لي�، وحل البلجيكي كيفن 
�ضيتي  م���ن�����ض�����ض��رت  جن���م  ب���روي���ن  دي 
البولندي  وت����اله  ث���ل��ث���  االإجن��ل��ي��زي 

ب�يرن  مه�جم  ليف�ندوف�ضكي  روب��رت 
ح�لي�  وب���ر����ض���ل���ون���ة  ���ض���ب��ق���  م���ي���ون���خ 
وامل�ضري حممد �ضالح جنم ليفربول 
يف امل��رك��زي��ن ال��راب��ع واخل���م�����س على 

الرتتيب.
ويخو�س الالعبون ال�5 من�ف�ضة قوية 
الو�ضول  على  اآخ��ري��ن  9 العبني  مع 
للمر�ضحني،  النه�ئية  ال��ق���ئ��م��ة  اإىل 

والتي �ضت�ضم 3 العبني فقط.
االأرجنتيني  ال���ن���ج���م  غ������ب  وف���ي���م���� 
ال�ضهري ليونيل مي�ضي مه�جم ب�ري�س 
�ض�ن جريم�ن عن املن�ف�ضة على ج�ئزة 
الالعب  ظهر  بعدم�  الذهبية  الكرة 

املو�ضم  يف  املعهود  م�ضتواه  عن  بعيدا 
���ض���ن ج��ريم���ن، ينتظر  ل��ه م��ع  االأول 
على  ق��وي���  مر�ضح�  مي�ضي  ي��ك��ون  اأن 
ج�ئزة "االأف�ضل" املقدمة من الفيف� 
يف ظل م� قدمه الالعب يف موندي�ل 

.2022
االأرجنتيني  امل��ن��ت��خ��ب  م��ي�����ض��ي  وق�����د 
ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب ك����أ����س ال���ع����مل 2022 
لوحة  يف  امل����ف����ق����ود  اجل�������زء  ل��ي��ك��م��ل 
اإجن���������زات م�����ض��ريت��ه ال���ك���روي���ة حيث 
املمكنة  االألق�ب  جميع  الالعب  اأحرز 
مع فريقه ال�ض�بق بر�ضلونة االإ�ضب�ين 
بطولة  ب��ل��ق��ب   2021 يف  ت����وج  ك��م��� 

“كوب�  اأم��ري��ك��� اجل��ن��وب��ي��ة  اأمم  ك���أ���س 
اأمريك�” .

امل��ون��دي���ل ه��و البطولة  ون��ظ��را لكون 
الع�مل،  م�ضتوى  على  اأهمية  االأك���ر 
برت�ضيح�ت  مي�ضي  يحظى  اأن  ينتظر 
قوية يف مواجهة العبني مثل بنزمي� 
بعد  الذهبية  الكرة  ن�ل ج�ئزة  ال��ذي 
ري�ل  م��ع  وا�ضتثن�ئي  متميز  م��و���ض��م 
بلقبي  خالله  ت��وج  االإ�ضب�ين  مدريد 
اأبط�ل  ودوري  االإ����ض���ب����ين  ال������دوري 

اأوروب�.
ولكن مي�ضي لن يكون النجم الوحيد 
ال�����ذي ي��ح�����ض��ل ع��ل��ى دع����م ق����وي من 

ع��ل��ى ج�ئزة  امل��ن���ف�����ض��ة  امل���ون���دي����ل يف 
العبون  ي���وج���د  ح��ي��ث  "االأف�ضل" 
ق��دم��وا م�ضتوي�ت مم��ي��زة يف  اآخ����رون 
البطولة الع�ملية كم� ك�ن لهم ب�ضم�ت 

جيدة مع فرقه يف املو�ضم امل��ضي.
ه����وؤالء الالعبني  م��ق��دم��ة  وي����أت���ي يف 
مب�بي،  ك��ي��ل��ي���ن  ال��ف��رن�����ض��ي  امل��ه���ج��م 
بر�ضيد  املوندي�ل  بلقب هداف  املتوج 
يف �ضفوف  مي�ضي  وزميل  اأهداف،   8
الكرواتي  وال��ن��ج��م  ج���ريم����ن،  ���ض���ن 
ق�د  ال��ذي  مودريت�س  لوك�  املخ�ضرم 
الث�لث  ب�ملركز  للفوز  ب��الده  منتخب 
ه�ئل  ب��ق��در  �ض�هم  كم�  امل��ون��دي���ل  يف 
الدوري  بلقبي  م��دري��د  ري����ل  ف��وز  يف 
املو�ضم  يف  االأب��ط���ل  ودوري  االإ�ضب�ين 

امل��ضي.
عن  “الفيف�”  يعلن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأوائ���ل  ف��ئ��ة  ك��ل  النه�ئية يف  ال��ق��وائ��م 
توزيع  ب�أن حفل  علم�  املقبل،  فراير 
ال�ضهر  م��ن   27 يف  �ضيق�م  اجل��وائ��ز 
اأن  اأو�����ض����ح  “الفيف�”  وك������ن  ذات������ه. 
 2022 لع�م  ج��وائ��زه  على  املن�ف�ضة 
الالعبني  واأداء  اإجن�������زات  �ضت�ضمل 
حتى 18 دي�ضمر امل��ضي وهو موعد 

املب�راة النه�ئية ملوندي�ل 2022.

اأعلن ن�دي الن�ضر مت�ضدر الدوري ال�ضعودي لكرة القدم و�ضول احل�ر�س 
االأرجنتيني اأغو�ضتني رو�ّضي للتع�قد معه من بوك� جونيورز حتى نه�ية 

املو�ضم اجل�ري.
االإثنني  الن�ضر يف ح�ض�به على موقع تويرت يف وقت مت�أخر م�ض�ء  كتب 
الري��س ح�ر�س املرمى االأرجنتيني اأوجو�ضتني رو�ضي على اأن  اإىل  "و�ضل 
يجري اليوم الفح�س الطبي قبل اإمت�م اإجراءات التع�قد معه حتى نه�ية 

املو�ضم".
اإىل رغبة  اأ�ض�رت تق�رير ال�ضهر امل��ضي  "27 ع�م�" الذي  وحمل رو�ّضي 
اإنرت االإيط�يل يف �ضمه، األوان بوك� جونيورز منذ 2017، وقد اأع�ره اإىل 

اأنتوف�غ��ضت� الت�ضيلي والنو�س يف 2019 و2020. وك�ن ن�دي فالمنغو 
مع  اأويل  تع�قد  اجل���ري عن  الث�ين-ين�ير  ك�نون   9 يف  اأعلن  الرازيلي 

رو�ضي يبداأ �ضري�نه من متوز-يوليو 2023 حتى نه�ية 2027.
وي�أتي تع�قد الن�ضر مع رو�ضي، بطل الدوري االأرجنتيني ثالث مرات مع 

بوك�، بعد ا�ض�بة ح�ر�ضه الكولومبي دافيد اأو�ضبين�.
وك�ن الن�ضر �ضم النجم الرتغ�يل املخ�ضرم كري�ضتي�نو رون�لدو، اأف�ضل 
العب يف الع�مل خم�س مرات، يف 30 ك�نون االأول-دي�ضمر امل��ضي حتى 
ع�م 2025، ب�ضفقة خي�لية �ضيح�ضل من خالله� على اأكر من 400 

مليون يورو وفق م�ض�در الن�دي.

اأكد رون�لد كوم�ن اأنه ينوي العمل ب�أفك�ره وخراته مع منتخب هولندا، 
الذي يعود لتويل م�ضوؤوليته خلف�ً للوي�س ف�ن غ�ل.

�ضرح كوم�ن خالل تقدميه ملن�ضب مدرب املنتخب، الذي يتواله ب�لفعل 
منذ اأول ين�ير -ك�نون الث�ين اجل�ري، اأنه �ضيكون مدرب خمتلف كثرياً 

عن �ضلفه من الن�حية التكتيكية.
يف   2026 موندي�ل  حتى  عقد  على  ع���م���ً  ال�59  �ض�حب  امل���درب  وق��ع 
ال�ضروري  م��ن  لي�س  اأن���ه  واع��ت��ر  واملك�ضيك،  وك��ن��دا  امل��ت��ح��دة  ال��والي���ت 

احلديث مع ف�ن غ�ل يف هذا التوقيت من التغيري.
واأو�ضح: "ف�ن غ�ل مل يهزم خالل 20 مب�راة ق�ده� اأثن�ء توليه املن�ضب، 

�ضيكون من الرائع اأن اأمتكن اأن� اأجت�وز هذا الرقم، لكني اأريد فعل ذلك 
بطريقة خمتلفة".

وغ�در ف�ن غ�ل من�ضبه مع نه�ية م�ضوار "الطواحني" يف املوندي�ل دون 
بركالت  النه�ئي  رب��ع  االأرجنتني يف  اأم���م  و�ضقط  م��ب���راة،  اأي  يخ�ضر  اأن 

الرتجيح.
ويخو�س كوم�ن ث�ين حقبة له مع هولندا بعد فرتة اأوىل ا�ضتمرت من 
الهدف االأول هو بطولة دوري االأمم  و�ضيكون   ،2020 وحتى   2018
النه�ئية  الهولندي فيه� للمرة  املنتخب  ت�أهل  التي  البطولة  االأوروبية، 

اإىل ج�نب اإ�ضب�ني� واإيط�لي� وكرواتي�.

الن�شر ال�شعودي يعلن و�شول احلار�س الأرجنتيني رو�ّشي  كومان: اأرغب يف حتطيم رقم فان غال القيا�شي

�شكرينيار لن ميّدد 
عقده مع اإنرت 

اإنرت  �ضكريني�ر عقده مع  ال��دويل ميالن  ال�ضلوف�كي  املدافع  لن ميّدد 
االإيط�يل، بح�ضب م� ك�ضف مدير اأعم�له، يف ظل تكهن�ت حول انتق�له 

اإىل ب�ري�س �ض�ن جرم�ن الفرن�ضي.
تكهن�ت  على  تلفزيوين  حديث  يف  االثنني  �ضي�ضتيت�ضي  روب��رت��و  وعّلق 
رحيل �ضكريني�ر الذي ن�ل اأول بط�قة حمراء يف خم�ضة موا�ضم ون�ضف 
مع اإنرت، بعد طرده خالل اخل�ض�رة �ضد اإمبويل )0-1( "اأبلَْغن� الن�دي 
ب�لفعل ان �ضكريني�ر لن ميّدد عقده ون�ضعر بحرية التف�و�س مع اأندية 

اأخرى".
ت�بع وكيل قلب الدف�ع الذي ينتهي عقده مع الفريق اللومب�ردي بعد 
خم�ضة اأ�ضهر "اإنرت هو من و�ضعه يف �ضوق االنتق�الت ال�ضيف امل��ضي. مل 
يكن قرار الالعب. هذا اخلي�ر اأدى اىل تف�و�س بني اإنرت وب�ري�س �ض�ن 
املف�و�ض�ت،  توقفت  معينة،  حلظة  يف  بذلك.  اإبالغن�  مت  لقد  جرم�ن. 

قبلن� بذلك، الالعب اأي�ض�ً، ب�حرتافية واحرتام�ً لعقده".
ب��دوره، ق�ل مدرب �ض�ن جرم�ن كري�ضتوف غ�لتييه االإثنني يف حديث 
ال�ضت�ء  هذا  �ضي�أتي  ك�ن  اإذا  م�  اأع��رف  "ال  �ضبورت�س":  اإن  "بي  لقن�ة 
ال�ضيف  �ضن�ضمه  انن�  واعتقدن�  طويلة،  لفرتة  ت�بعن�ه  ال�ضيف.  يف  او 

امل��ضي، لكن ذلك مل يح�ضل".
منذ  اإن��رت  األ���وان  دولية"  م��ب���راة  و58  ع�م�ً   27" �ضكريني�ر  ويحمل 
مع  حم��ل��ي���ً  م�����ض��واره  ا�ضتهل  فيم�  ���ض��م��ب��دوري���،  م��ن  ق���دم���ً   2017

جيلين�.



    

رج��ل يخل�ع اأ�ش��نانه 
با�ش��تخدام كم�ا�ش�ة

ق�م رجل يع�ين من اأمل مرح بخلع اأ�ضن�نه ب��ضتخدام كم��ضة الأنه 
مل ي�ضتطع روؤية طبيب اأ�ضن�ن.

واتخذ فريدي، 51 ع�م�، القرار ال�ضعب بخلع اأ�ضن�نه ب�ضبب عدم 
وجود اأطب�ء اأ�ضن�ن ت�بعني خلدمة ال�ضحة الوطنية يف منطقته.

اأ�ضن�نه،  م��ن  ف���ريدي خم�ضة  امل�����ض��ور  اقتلع  ع���م��ني،  م���دار  وع��ل��ى 
وح�ول مرارا تلقي العالج طبي�، اإال اأن غالء اأ�ضع�ر اخلدمة منعه 

من ذلك.
اأزال فريدي �ضنه االأول بنف�ضه بعد االإغالق الذي ت�ضبب به كورون�، 

حيث مل يتمكن من روؤية الطبيب مطلق�.
وخلع �ضنه االأول ب��ضتخدام الكم��ضة، وق�ل: "اأم�ضكت به� وبداأت يف 

�ضحبه�، ي� اإلهي، ك�ن موؤمل� للغ�ية".
واأ�ض�ف: ا�ضتمريت ب�ل�ضحب، وبعد ذلك بداأت اأ�ضمع �ضوت تك�ضري 

العظ�م، خرج ال�ضن وك�نت الدم�ء يف كل مك�ن".
ل�ضوء احلظ، انتهى االأمر بفريدي بفعل نف�س االأمر الأربع مرات 
مقدمة  يف  كبرية  فجوة  االأخ���رية  اخللع  عملي�ت  وتركت  اأخ���رى، 

فمه.
وعلى الرغم من اأنه مل يعد يع�ين من االأمل، اإال اأن اخل�ض�رة جعلت 

االأن�ضطة اليومية مثل االأكل �ضعبة للغ�ية.
وت�بع فريدي: "اأ�ضن�ين متداخلة االآن، لي�س هن�ك �ضن فوق اآخر، 

ال ميكنني م�ضغ اأي �ضيء".

دب قطبي يقتل اأما وطفلها 
اأح��د املجمع�ت  ل��دب قطبي على  االإع���الن ع��ن ح���دث هجوم  بعد 
ال�ضكنية يف مدينة ويلز بوالية اأال�ضك�، ك�ضفت ال�ضرطة االأمريكية 
اأم�س االأول اأن احل�دث ت�ضبب مبقتل اأم، تبلغ من العمر 24 ع�م�، 

وطفله� الذي يبلغ ع�م� واحدا فقط.
ميوميك"  "�ضمر  االأم  ف�إن  ال�ضرطة،  لبي�ن  ووفق�  التف��ضيل  ويف 
وابنه� "كاليد اأونغتوا�ضروك"، ك�ن� يتجوالن داخل املجمع ال�ضكني 
"كنجيكمويت"، عندم�  الذي يقطن�ن به، وحتديدا قرب مدر�ضة 

ه�جمه� دب قطبي �ضخم يف ال�ض�عة 2:03 م�ض�ء.
وق�لت وك�لة االأنب�ء االأمريكية  "اأ�ضو�ضيتد بري�س"، اإن عددا من 
موظفي املدر�ضة ح�ولوا اإخ�فة الدب ليبتعد عن االأم وطفله�، اإال 
اأنه بداأ مبط�ردتهم اأي�ض�، م� دفع مديرة املدر�ضة اإىل اإغالق الب�ب 

الرئي�ضي".
وق�ل خراء ملوقع جملة "بيبول" اإن انح�ض�ر اجلليد يف املنطقة، 
قد يكون ال�ضبب يف توجه الدب اإىل املدينة، خ��ضة اأن هذا احل�دث 
يعد منذ 30 ع�م� يف اأال�ضك�. وك�نت درا�ضة قد اأجريت ع�م 2017، 
اأن هجم�ت الدبب القطبية حتدث ع�دة بني �ضهري يوليو  اأك��دت 
ودي�ضمر، عندم� يغطي اجلليد م�ض�ح�ت اأقل يف اآال�ضك�، وهذا م� 

يجعل ح�دث الهجوم االأخري "غريب�" و"ن�درا".
املههدة  احليوان�ت  ق�ئمة  يف  القطبية  الدببة  اإدراج  مت  اأن��ه  يذكر 
ب�النقرا�س ب�ضبب انخف��س عدده� احل�يل، والذي يتوقع العلم�ء 

تراجعه اأكر خالل ال�ضنوات الق�دمة، ب�ضبب ذوب�ن اجلليد.

   بانوراما
حتديث �شاعة يوم القيامة 

العلم  اأب��رز خ��راء  التي متثل حكم  القي�مة  �ض�عة  ب�ض�أن حتديث  اتخ�ذ قرارهم  ال��ذرة  ن�ضرة علم�ء  اأع�ض�ء  يعتزم 
واالأمن حول املخ�طر التي تتهدد الوجود الب�ضري، على خلفية احلرب يف اأوكراني� واأزم�ت اأخرى.

اإع�دة  عملية  اإن  وتقول  الذاتي،  التدمري  من  الب�ضرية  قرب  مدى  "ا�ضتع�رة" عن  ب�أنه�  ال�ض�عة  املنظمة  وت�ضف 
ال�ضبط ال�ضنوية يجب اأن ُينظر اإليه� على اأنه "دعوة للعمل الإع�دة العق�رب اىل الوراء".

ويتم اتخ�ذ قرار اإع�دة �ضبط عق�رب ال�ض�عة كل ع�م من قبل جمل�س العلوم واالأمن يف الن�ضرة وجمل�س الرع�ة الذي 
ي�ضم 11 من ح�ملي ج�ئزة نوبل.

وب�لن�ضبة لع�م 2023، ق�لت الن�ضرة اإنه� �ضت�أخذ يف االعتب�ر احلرب الرو�ضية االأوكرانية والتهديدات البيولوجية 
وانت�ض�ر االأ�ضلحة النووية وا�ضتمرار اأزمة املن�خ وحمالت الت�ضليل التي ترع�ه� الدول والتقني�ت التخريبية.

2021، وهي اأقرب نقطة من  100 ث�نية قبل منت�ضف الليل يف ك�نون الث�ين-ين�ير  ومت حتريك عق�رب ال�ض�عة 
منت�ضف الليل يف ت�ريخ ال�ض�عة، وظلت على هذا التوقيت الع�م امل��ضي.

وق�لت الن�ضرة يف بي�ن خالل حتديث ال�ض�عة الع�م امل��ضي "تظل ال�ض�عة يف اأقرب نقطة على االإطالق ليوم القي�مة 
ونه�ية احل�ض�رة الأن الع�مل ال يزال ع�لق� يف حلظة خطرية للغ�ية".
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مطعم يف بلجيكا يعيد تدوير مياه املراحي�س 
ي��وج��د ال��ك��ث��ري م��ن امل��ي���ه ع��ل��ى االأر�������س، ول��ك��ن وف��ق���ً ل��ت��ق��ري��ر ن��ضيون�ل 
ويح�ول  فقط،  امل�ئة  يف   1.2 تبلغ  ال�ضرب  مي�ه  كمية  ف���إن  جيوغرافيك، 
مطعم يف بلجيك� التع�مل مع هذه امل�ضكلة، من خالل تكرير مي�ه املراحي�س. 
وب�ضبب قلة مي�ه ال�ضرب، هن�ك ح�جة الإع�دة تدوير املي�ه. ويجد العلم�ء 
يف الع�مل طرق�ً خمتلفة الإع�دة تدوير املي�ه التي يتم ا�ضتخدامه� يف مراكز 
الت�ضوق واملحالت التج�رية واملب�ين االأخ��رى. وظهر مطعم يف بلجيك� يف 
دائرة ال�ضوء ب�ضبب اإع�دة تدوير املي�ه، وال يقوم هذا املطعم ب�إع�دة تدوير 

مي�ه ال�ضنبور، ولكن يتم تقدمي مي�ه املرح��س املع�د تدويره� لل�ضيوف.
يتم  ال��ذي  وامل����ء   .Gusteaux ا�ضمه  بلجيك�،  ك���ورين،  يف  مطعم  وي��وج��د 
اأو ل��ون، لكن هذا  اأي طعم  امل���ء الع�دي، لي�س له  تقدميه هن�ك مثله مثل 
امل�ء يختلف عن امل�ء الع�دي. وال�ضبب يف ذلك هو اأنه يتم اإع�دة تدويره من 
املي�ه التي يتم جمعه� من حم�م املطعم. ومن خالل جمع مي�ه املرح��س، 
يقوم املطعم ب�إع�دة تدويره� وجعله� نظيفة للغ�ية، بحيث ت�ضبح من��ضبة 
بنظ�م  مت�ضل  غري  البلجيكي  املطعم  ه��ذا  ال��واق��ع،  ويف  العمالء.  خلدمة 
املي�ه  تدوير  واإع����دة  جمع  يكون  احل�لة،  ه��ذه  مثل  ويف  ال�ضحي.  ال�ضرف 

اخل�رجة من املرح��س وحو�س الغ�ضيل هو اخلي�ر الوحيد.

العبقري ال�شغري.. حتدث 7 لغات يف عمر الثالثة
الث�لثة  ي��زال يف  م�  وه��و  مبهرا  يحقق جن�ح�  اأن  بريط�ين  ا�ضتط�ع طفل 
من عمره، اإثر متكنه من نيل ع�ضوية جمعية "مين�ض�" املرموقة التي ال 

يدخله� �ضوى االأ�ضخ��س الذين يتمتعون بقدر ع�ل من الذك�ء.
وبح�ضب �ضحيفة "ديلي ميل" الريط�نية، ف�إن الطفل تيدي هوب�س، الذي 
ن�ل ع�ضوية اجلمعية وعمره 3 �ضنوات و9 اأ�ضهر، ي�ضتطيع القراءة واحل�ض�ب 
ب�ضبع لغ�ت. وب�إمك�ن العبقري ال�ضغري العد اإىل املئة ب�ضبع لغ�ت؛ �ضت منه� 
اأجنبية ب�لن�ضبة اإليه، من بينه� امل�ندرين والويلزية والفرن�ضية واالإ�ضب�نية 
ب�إجنلرتا،  �ضومر�ضيت  مق�طعة  يف  يعي�س  ال��ذي  الطفل  وب���داأ  واالأمل���ن��ي��ة. 
اأ�ضهر، وهو يحب  واأربعة  القراءة مبكرا عندم� ك�ن يف عمر ع�مني  يتعلم 
الري��ضي�ت ب�ضكل كبري. وا�ضتط�ع الطفل اأن ينجح يف االختب�ر املعريف لنيل 
ع�ضوية اجلمعية، بعدم� ح�ضل على 139 نقطة من اأ�ضل 160، يف اإجن�ز 
اأبهر والديه. وبعدم� اأ�ضبح تيدي يف الرابعة من عمره، ح�لي�، اأ�ضحى ق�درا 

على قراءة كتب "ه�ري بوتر"، عندم� يت�ح له ذلك.
وق�ل والدا الطفل، اإنهم� فوجئ� بقدر الذك�ء لدى تيدي، ومل يكون� ينوي�ن 

اأن يطلب� ع�ضوية اجلمعية املرموقة.
واأ�ضبح تيدي اأ�ضغر بريط�ين على االإطالق ين�ل ع�ضوية اجلمعية، يف حني 
يوجد طفل اأمريكي اآخر ح�ضل على الع�ضوية وهو يف عمر الع�مني فقط.

حممد هنيدي يلف 
ثعبانا �شخما حول رقبته

تداول م�ضتخدمو مواقع التوا�ضل 
للفن�ن  فيديو  مقطع  االجتم�عي 
داخ��ل حديقة  م��ن  هنيدي  حممد 
ح��ي��وان���ت يف دب����ي. وظ��ه��ر حممد 
ه��ن��ي��دي وه���و ي��دخ��ل ق��ف�����س اأحد 
ال���دب���ب���ة ال���ك���ب���رية ب��ع��د حم�����والت 
اإق��ن���ع م��ن ح��ول��ه، وح����ول هنيدي 
اإطع�م الدب. ويف فيديو اآخر ظهر 
وه���و يخ�ضى من  ه��ن��ي��دي  حم��م��د 
ال��ث��ع��ب���ن ويف ال��ن��ه���ي��ة ي��ل��ف��ه حول 
رقبته. وح�ضر هنيدي حفل توزيع 
الذي   ،  Joy Awards ج���وائ���ز 
اأقيم يف الري��س، ب�ململكة العربية 
ال�ضعودية، و�ضلم للفن�نة التون�ضية 
ممثلة  اأف�ضل  ج�ئزة  �ضري  هند 
"كرية  فيلم  عن  ال�ضينم�  فئة  عن 
بخفة  ه��ن��ي��دي  واأ���ض��ع��ل  واجلن"، 
دمه املعهودة وتعليق�ته الكوميدية 
عندم�  امل�����ض��رح،  �ضحك  ال�����ض���خ��رة 
م����زح اأح��م��د ع���ز. وي��ع��ر���س ح�لي�ً 
ال�ضينم�  دور  يف  ه��ن��ي��دي  مل��ح��م��د 
اجلميل  "نبيل  الكوميدي  فيلمه 
وت�ض�ركه  جتميل"،  اأخ�������ض����ئ���ي 
وحممد  اللبن�نية،  ن��ور  البطولة 
���ض��الم، وحم��م��د ث����روت، وحممود 

ح�فظ، وحممود ف�ر�س.

فقمة �شخمة تثري الذعر 
والفو�شى 

ظ���ه���رت ف��ق��م��ة ���ض��خ��م��ة ع��ل��ى ���ض���ط��ئ ���ض��ب��ه جزيرة 
الر  نحو  تقدمت  حيث  االأ���ض��رتال��ي��ة،  مورنينغتون 

وحطمت النوافذ يف واحدة من حمط�ت اخلدمة.
اإنه  ���ض���رب  غلني  املنطقة،  يف  العملي�ت  م��دي��ر  وق����ل 
ح�ول اإع�دة الفقمة ال�ضخمة للم�ء بوا�ضطة جمداف، 

لكنه� وا�ضلت التقدم ب�جت�ه مركز اخلدمة.
ومع تظ�فر اجلهود وب��ضتخدام املج�ديف اأع�د العم�ل 
تبعد  التي  امل�ض�فة  اإن  �ض�رب  وق���ل  املي�ه.  اإىل  الفقمة 
فيه� الفقمة عن امل�ء ك�نت 500 مرت لكنه� ا�ضتغرقت 
ح����وايل ن�����ض��ف ���ض���ع��ة، ك����ن وزن��ه��� ال ي��ق��ل ع��ن 500 
يع�دل  وحجمه�  ط��ن،  ن�ضف  ح���وايل  اأي  ك��ي��ل��وغ��رام، 
"تخيل  تقريب� حجم البي�نو الكبري. واأ�ض�ف �ض�رب: 
وهن�ك  اأ�ضن�ن،  لديه�  ب�ضرعة،  منك  يقرتب  حيوان� 

الكثري من الدم�ء واملوت نتيجة لذلك."
ومت حتذير اجلمهور ب�لبق�ء على بعد 30 مرتا على 

االأقل من احليوان.

اأطول رجل يف العامل خ�شي �شحق اأق�شر رجلني
عندم� التقى �ضلط�ن كوزن، اأطول رجل يف الع�مل، ب�أق�ضر 
"طلب�  �ضخ�ضني على وجه االأر���س، طلب من امل�ضوؤولني 
غريب�". وكوزن، يبلغ من العمر 41 ع�م�، وولد يف مدينة 
م�ردين يف تركي�، و�ضنف يف اأرق�م غيني�س الع�ملية ك�أطول 

رجل يف الع�مل، حيث يبلغ طوله 251،0 �ضم.
ووفق م� ذكر موقع "ديلي �ضت�ر" الريط�ين، ف�إن كوزن 
التقى ب�أق�ضر رجل يف الع�مل، �ض�ندرا به�دور داجني، يف 
لندن ع�م 2014. ومل يكن طول الرجل النيب�يل، الذي 

تويف يف ع�م 2015، يتج�وز 55 �ضنتيمرتا.
ويف ع�م 2018، ذهب �ضلط�ن اإىل م�ضر للق�ء اأق�ضر امراأة 
يف الع�مل، وهي الهندية جيوتي كي�ض�جني اأجمي، والتي 
اللق�ءين،  خ��الل  لكن  �ضنتيمرتا.   62 نحو  طوله�  يبلغ 
للم�ضوؤولني،  نف�ضه  الطلب  ال��ع���مل  رج��ل يف  اأط���ول  وج��ه 
وذكر:  �ضينيت.  روح��ي  الرتكية  للمدونة  ق�له  م�  ح�ضب 
"ظللت اأطلب من امل�ضوؤولني اإبع�دهم� عني.. كنت خ�ئف� 
جدا اأن اأده�ضهم� ب�أقدامي ب�خلط�أ واأ�ضحق ج�ضديهم�". 
وت�بع: "مل اأجنح اأبدا يف �ضم�ع م� ك�ن� يقوالنه يل.. لقد 

حتدث� معي، لكن مل اأكن اأقدر على �ضم�ع اأ�ضواتهم�".

ينتقم من زوجته بالتدمري البطيء
ب�أدوية  بت�ضميمه�  ال�ض�بق  زوجه�  �ضينية  �ضيدة  اتهمت 
هرمونية دمرت حي�ته�، بعد اأن ا�ضتبه عن طريق اخلط�أ 
ت�����ض���ن��غ، وه���ي طبيبة م��ن مق�طعة  ل��ي��و  ت��خ��ون��ه.  ب���أن��ه��� 
اأي�ض�ً  وه��و  ال�ض�بق،  زوج��ه���  اتهمت  ال�ضينية،  �ض�ندونغ 
2019. يف ذلك الوقت،  طبيب، بت�ضميمه� ببطء يف ع�م 
زوجه�،  اأن  االجتم�عي  التوا�ضل  و�ض�ئل  ليو على  ن�ضرت 
ع�م  له� عق�قري هرمونية منذ  يد�س  ك���ن  زي��زي��ن،  ج���و 
2016، ت�ضببت له� يف اإع�قة ج�ضدية. وانف�ضل الزوج�ن 
2017، وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت ت��ك���ف��ح ل��ي��و لتقدمي  يف ع����م 
زوجه� ال�ض�بق اإىل العدالة. ورغم اجلهود املبذولة الإجب�ر 
ج�و على الرد على جرميته املزعومة، مل تتمكن ليو من 
من  �ض�بق  وق��ت  يف  اإال  للمحكمة  م��وع��د  على  احل�����ض��ول 
الك�ضف عن اجلرمية  �ضنوات من  اأرب��ع  بعد  ال�ضهر،  هذا 
موؤخراً  لل�ضحفيني  ت�ض�نغ  ل��ي��و  و���ض��رح��ت  م���رة.  الأول 
"لقد اأ�ضبحت مع�قة ومكتئبة ب�ضدة ب�ضبب هذا احل�دث، 
اأريد امل�ل وقد تخليت عن االأ�ضرار  لقد دمر حي�تي. ال 

املدنية. لقد دمر حي�تي واأن� فقط اأريد العدالة".

حب�س �شاب قتل كالبا �شغرية 
قررت ني�بة جنوب �ضين�ء، حب�س �ض�ب اأربعة اأي�م على ذمة 
التحقيق�ت لقتله كالب� �ضغرية بطريقة وح�ضية يف حي 
الزهور مبدينة طور �ضين�ء، بعدم� ق�م بتحطيم روؤو�ضه� 
قتل  للمتهم  الع�مة  الني�بة  ووجهت  اجل���دران.  اأح��د  يف 

حيوان عمدا، وحي�زة خمدرات بغر�س التع�طي.
اأه���يل حي الزهور مبدينة طور �ضين�ء، م� ق�م  وا�ضتنكر 
به ال�ض�ب من قتل الكالب ال�ضغرية بطريقة وح�ضية، م� 

اأث�ر الرعب واخلوف لدى االأطف�ل ب�حلي.
وق�م بع�س �ضك�ن احلي ب�الت�ض�ل ب�ضرطة النجدة، التي 

توجهت ملنزل ال�ض�ب واألقت القب�س عليه.
وخ���الل ق��ي���م امل��واط��ن��ني مبنع ال�����ض���ب م��ن ال��ق��ي���م بهذه 
اإي�هم  االأف��ع���ل امل��رع��ب��ة، ح����ول االع��ت��داء عليهم م��ه��ددا 

ب�إ�ض�بتهم ح�ل منعه.

ما �شبب غياب ليدي غاغا عن الأ�شواء ؟
ك�ضف اأحد امل�ض�در عن ال�ضبب الذي يكمن وراء غي�ب املغنية واملمثلة ال�ضهرية 

االأ�ضواء. عن  االأخرية  االآونة  غ�غ�" يف  "ليدي 
اإن غي�ب ليدي غ�غ� يعود حلر�ضه� على الرتكيز على دوره��� يف فيلم  وق���ل 
اأن ليدي غ�غ� منغم�ضة مت�م�ً يف العمل  اأكدت االأنب�ء  "جوكر" الق�دم، حيث 

على هذا الدور.
يف  فينيك�س  م�كني  اأم���م  للتمثيل  غ�غ�  اختي�ر  مت  اأغ�ضط�س"اآب" 2022،  يف 
التكملة املرتقبة لفيلم "جوكر" الذي بداأ يف 2019، حيث اأعلنت اآنذاك عن 

م�ض�ركته� يف االنت�ج.
ُيظهر املن�ضور مقطع فيديو ب�للونني االأ�ضود واالأحمر لظّلي غ�غ� وفينيك�س 
مع�ً، جنب�ً اإىل جنب مع اإعالن عن ت�ريخ اإ�ضدار اجلزء الث�ين من الفيلم، وهو 
2024، اأي بعد خم�س �ضنوات ب�ل�ضبط من اإ�ضدار  االأول  اأكتوبر-ت�ضرين   4
"ه�ريل كوين"  الن�ضخة االأوىل من الفيلم. ومن املتوقع اأن تتوىل غ�غ� دور 

املت�آمرة مع جوكر، وهي طبيبة نف�ضية ت�ضبح �ضريكة يف اجلرمية.

املمثلة الك�بية اآنا دي اأرما�ض ت�سل اإىل حفل ت�زيع ج�ائز غ�لدن غل�ب ال�سن�ي يف كاليف�رنيا )ا ف ب(

ف�شتان راأ�س الأ�شد ي�شع كايلي 
جيرن يف مرمى النتقادات

اأث�رت ع�ر�ضة االأزي�ء الع�ملية ك�يلي 
وال�ضدمة  اجل��دل  من  ح�لة  جيرن 
يف ع���مل االأزي�����ء، عقب ظهوره� يف 
ف��ي��ه بف�ضت�ن  اأط��ل��ت  اأزي������ء  ع��ر���س 
اأ������ض�����ود م����ذه����ل م���ث���ب���ت يف اجل�����زء 
االأم�مي منه راأ�س اأ�ضد �ضخم اأ�ضبه 
اأ�ضبوع  خ����الل  وذل����ك  ب���حل��ق��ي��ق��ي، 
تتن�ف�س  ب���ري�����س، ح��ي��ث  امل��و���ض��ة يف 
اأف�ضل دور االأزي�ء يف الع�مل لعر�س 
تك�ضر  وغ��ري��ب��ة  م��ب��ه��رة  ت�����ض���م��ي��م 
وحظي  القواعد.  وتخرق  النمطية 
ظهور قطب م�ضتح�ضرات التجميل 
وجنمة تلفزيون الواقع "25 ع�م�ً" 
ب�أكر قدر من االهتم�م، بف�ضل راأ�س 
ف�ضت�نه�  يف  املُح�ك  ال�ضخم  االأ�ضد 
 Schiaparelli املخملي، يف عر�س
ارتدت  كم�   ،Haute Couture
الذهبية  االأحذية  من  زوج���ً  ك�يلي 
على  خ�رجية  ع��الم���ت  م��ع  املميزة 
جلد  م��ن  حقيبة  وحملت  االأ���ض���ب��ع 
داكنة  خ�ضالت  واعتمدت  الثعب�ن، 
ح�ض�ن  ذي���ل  �ضكل  ع��ل��ى  �ضعره�  يف 

واخت�رت مظهر مكي�ج �ض�حر.
وب�لقدر الذي اأث�ر غرابة جمهوره�، 
ب�لطبع  ك����ي���ل���ي  ظ����ه����ور  اأغ�������ض���ب 
ب��ي��ت��� االأم��ري��ك��ي��ة حلقوق  م��ن��ظ��م��ة 
رئي�ضته�  ن������ض��دت  ح��ي��ث  احل���ي���وان، 
اإن��غ��ري��د ن��ي��وك��ريك ك���ي��ل��ي وغريه� 
ن�عومي  االأزي����������ء  ع����ر����ض����ت  م����ن 
ك�مبل واإيرين� �ض�يك ب�لتوقف عن 
التي  ال�����ض��وف،  منتج�ت  ا�ضتخدام 
االأغن�م،  مع�ملة  اإ���ض���ءة  اإىل  ت���وؤدي 
االأزي�ء  دار  اإ�ضدار  من  الرغم  على 
اأكدت فيه عدم تعر�س  بي�ن�ً ر�ضمي�ً 
اأي من االأ�ضود الأي اأذى اأثن�ء و�ضع 

وتركيب هذا الراأ�س املزيف.

م�شرية تربع يف القو�س وال�شهم رغم فقدان الب�شر
ولدت ال�ض�بة امل�ضرية، منة اهلل ع�ض�م الدين، 
ذلك  بعد  اكت�ضفت  لكنه�  جيدة،  ب�ضحة  وه��ي 
اأنه� م�ض�بة مبر�س وراثي ت�ضبب يف فقدانه� 
الب�ضر �ضيئ� ف�ضيئ� مبرور ال�ضنني حتى انطف�أ 
ذل��ك مل يكن  م��ن عينيه� مت���م���، لكن  ال��ن��ور 
ري��ضية عربية  اأول  ت�ضبح  داف��ع جعله�  �ضوى 
ال��ق��و���س وال�ضهم  واإف��ري��ق��ي��ة مت���ر���س ري������ض��ة 
اللعبة  ه����ذه  م���ت���ج����وزة ح����ج���ة  ب����ح���رتاف���ي���ة، 

للب�ضر يف حتديد االأهداف واإ�ض�بته�.
الدين  ع�������ض����م  اهلل  م���ن���ة  ق�����ض��ة  ه�����ذه  ك����ن���ت 
من  االآداب  يف  ج�معية  �ضه�دة  على  احل��ضلة 
ق�ضم االإع��الم، والتي ق�ضت كثريا من �ضنوات 
املهتمة  اخلريية  اجلمعي�ت  اإح��دى  يف  عمره� 
برع�ية املكفوفني دون اأن تعلم اأنه� يف يوم من 

االأي�م �ضتكون واحدة منهم.
ع�نت منة اهلل من �ضعف الب�ضر منذ اأن ك�نت 
للدرا�ضة  و�ضلت  حتى  االإع��دادي��ة،  املرحلة  يف 
اأك����د ل��ه��� اأحد  اجل���م��ع��ي��ة، ويف ذل����ك ال���وق���ت 

االأطب�ء املخت�ضني اأنه� م�ض�بة مبر�س الته�ب 
عليه  �ضيرتتب  وال��ذي  الوراثي،  العني  �ضبكية 

فقدانه� الب�ضر مت�م� خالل ع�مني.
ح�ضلت منة اهلل على دورات تدريبية يف برامج 
م�  وحتقق  الن�طقة،  واالأن���دري���ود  الكمبيوتر 
ق���ل��ه االأط����ب�����ء ف��ف��ق��دت ب�����ض��ره��� مت���م��� بعد 

تخرجه�.
عربية"  ن��ي��وز  "�ضك�ي  مل��وق��ع  اهلل  م��ن��ة  ت���روي 
وال�ضهم  القو�س  ري��ضة  لعب  ا�ضتط�عت  كيف 

ب�حرتافية رغم فقدانه� حل��ضة الب�ضر:
اإحدى  يف  ال��ف��رو���ض��ي��ة  لتعلم  ذاه��ب��ة  ك��ن��ت   •
م���ن مي�ر�ضون  ف���وج���دت  امل��خ��ت�����ض��ة  االأم�����ك����ن 
املدرب  ���ض��وؤال  وعند  وال�ضهم،  القو�س  ري��ضة 

اأكد اأنني اأ�ضتطيع لعب هذه الري��ضة.
• خالل �ضهر تعلمت كيفية االإم�ض�ك ب�لقو�س 
اإ�ض�بة الهدف من م�ض�فة  وال�ضهم، وب��داأت يف 
للتدرب  االآن  واأ�ضعى  م��رتا،   18 ث��م  اأم��ت���ر،   5

على اإ�ض�بة الهدف من م�ض�فة 25 مرتا.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:


