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•• اأبوظبي-وام-الفجر:

رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�ش�����يخ  �ل�شم�����و  ���ش��اح��ب  ق�����ال 
�لدولة »حفظه �هلل« يف تغ�����ري�����دة عل����ى ح�ش������اب �ش����موه �ل�شخ�شي يف 
)تويرت(: رحم �هلل �أخي خليفة .. �لأمانة ثقيلة .. ن�شاأل �هلل �لتوفيق 

و�لعون و�ل�شد�د.
وقد تقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل �أم�س �لتعازي و �ملو��شاة يف وفاة فقيد �لوطن �لكبري �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل.. من فخامة رجب طيب �أردوغان 
رئي�س �جلمهورية �لرتكية و فخامة �شادر جباروف رئي�س جمهورية 

قريغيز�شتان وفخامة جوليو�س ماد� بيو رئي�س جمهورية �شري�ليون.
�أجنال  �إىل  �خلال�شة  ومو��شاتهم  تعازيهم  �شادق  عن  �لقادة  �أع��رب  و 
�ل�شيخ خليفة رحمه �هلل وعموم �أ�شرة �آل نهيان �لكر�م يف فقيد �لوطن 
�جلز�ء  يجزيه  و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  تعاىل  �مل��وىل  �شائلني 

�لأوفى ملا قدم لوطنه و�أمته.

و ��شتح�شر �ملعزون بكل تقدير ماآثر �لفقيد و ما حتلى به من حمبة 
�إىل جانب  �لرحمة  و  �لعدل  قيم  لتعزيز  بذله من جهد  ما  و  ل�شعبه 
حافلة  م�شرية  خ��ال  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و  وط��ن��ه  �أج���ل  م��ن  �ملخل�س  �لعمل 

بالعطاء.
)�لتفا�شيل �س4-2(
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حممد بن ز�يد يتقبل �لتعازي من �لرئي�س �لرتكي   )و�م(

قو�ت مو�لية لرو�شيا تقوم بتفتي�س �جلنود �لأوكر�نيني بعد مغادرتهم م�شنع �آزوف�شتال مبدينة ماريوبول  )� ف ب(

رئي�س الدولة يوا�صل تقبل تعازي قادة الدول ال�صديقة يف وفاة فقيد الوطن 

حممد بن زايد: رحم اهلل اأخي خليفة .. الأم�نة ثقيلة .. ن�س�أل اهلل التوفيق والعون وال�سداد

رو�صيا تكبد اأوكرانيا خ�صائر ج�صيمة.. وت�صفية اأكرث من 470 م�صلحا

ا�ست�سالم اأكرث من 250 جندي� اأوكراني� متهيدا لت�سليم م�ريوبول

حمل حكومة الدبيبة م�صوؤولية الت�صعيد

ب��س�غ� يغ�در الع��سمة الليبية بعد ا�ستب�ك�ت م�سلحة

غوتريي�س ينا�صد اللبنانيني بت�صكيل حكومة جامعة

حزب اهلل يتجرع خ�س�رة مدوية بفقدان الأكرثية الربمل�نية
•• بريوت-وكاالت:

�للبناين  �لربملان  يف  �لأكرثية  وحلفاوؤه  �هلل  حزب  خ�شر 
لانتخابات  �لنهائية  �لنتائج  �أظهرت  ما  وفق  �جلديد، 
�لتي �أعلن وزير �لد�خلية ب�شام �ملولوي �لدفعة �لأخرية 

منها �أم�س �لثاثاء.
�لأب���رز  و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وة  �هلل،  ح���زب  وك���ان 
و�مل���دع���وم م��ن ط��ه��ر�ن، يحتفظ م��ع حلفائه  �ل��ب��اد  يف 
بقر�بة 70 مقعد�ً من �إجمايل 128 يف �لربملان �ملنتهية 

وليته.
�هلل  �أن حزب  �لر�شمية  للنتائج  لرويرتز  �إح�شاء  و�أظهر 
وحلفاوؤه ح�شلو� على 62 مقعد� يف �لربملان �للبناين، ما 
يعني فقدهم  لاأغلبية د�خل �لربملان �ملوؤلف من 128 
ع�شو�، يف تطور يعك�س �لغ�شب �ل�شعبي ب�شبب �لنهيار 
�ملايل يف �لباد وغياب �مل�شاءلة عن تفجري مرفاأ بريوت 

يف عام 2020.

�أن �ل���ربمل���ان ���ش��ي�����ش��ّم كتًا  وت��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات 
مطلقة،  باأكرثية  منفردة  منها  �أّي  حتظى  ل  متناف�شة 
يقول  م��ا  وف��ق  لانق�شامات  �أك���رث  عر�شة  �شيجعله  م��ا 
وحليفته  �هلل  حزب  �حتفاظ  �لنتائج  و�أظهرت  حمللون. 
�لربملان  رئي�س  يتزّعمها  �ل��ت��ي  �ل�شيعية  �حل��رك��ة  �أم���ل، 
�شة  �ملخ�شّ �مل��ق��اع��د  ب��ك��ام��ل  ب����ّري،  نبيه  ولي��ت��ه  �ملنتهية 
خ�شر  بينما  �لباد،  يف  مقعد�ً(   27( �ل�شيعية  للطائفة 

حلفاوؤهم مقاعد يف دو�ئر عّدة.
�لتظاهر�ت  ع����ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة  �مل���ع���ار����ش���ة  ل����و�ئ����ح  وف�������ازت 
�لحتجاجية �شد �ل�شلطة �ل�شيا�شية �لتي �شهدها لبنان 
قبل �أكرث من عامني ب�13 مقعد�ً على �لأقل يف �لربملان 
لانتخابات  �لنهائية  �لنتائج  �أظهرته  ما  وفق  �جلديد، 

�لربملانية �لثاثاء.
�أنطونيو  �مل���ّت���ح���دة  ل�����اأمم  �ل���ع���ام  �لأم������ني  وه����ّن����اأ  ه����ذ� 
�لتي  �لنيابية  �لنتخابات  على  �للبنانيني  غوتريي�س، 
�أن  �أّن��ه ينتظر بفارغ �ل�شرب  �إىل  �أجروها �لأح��د، م�شري�ً 

•• عوا�صم-وكاالت:

�إنه  �م�س  �لأوك���ر�ين  قال �جلي�س 
يف  �ملتبقني  ج��ن��وده  �إج���اء  يعتزم 
�آخر معاقلهم مباريوبول مع بدء 
��شت�شام �ملقاتلني �لذين �شمدو� 
بانتهاء  ي��ن��ذر  ف��ي��م��ا  ي��وم��ا   82
�أعنف معركة ت�شهدها �أوروبا منذ 

عقود. 
م�شنع  تغادر  حافات  و�شوهدت 
�آزوف�شتال لل�شلب وو�شلت خم�شة 
نوفو�زوف�شك  م��دي��ن��ة  �إىل  منها 
ويف  رو���ش��ي��ا.  عليها  ت�شيطر  �ل��ت��ي 
�إح�����دى �حل����اف����ات، �ل��ت��ي حتمل 
عامة �حلرف »زد« �لتي �أ�شبحت 
رقد  �لرو�شي،  �لهجوم  على  رم��ز� 
ع���ل���ى حمفات  م�������ش���اب���ون  ج���ن���ود 
�أحد �مل�شابني على كر�شي  و�أُخرج 
ملفوفا  ر�أ�����ش����ه  وك������ان  م���ت���ح���رك 

ب�شماد �شميك.
فيديو  ت�������ش���ج���ي���ات  و�أظ������ه������رت 
�لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  �أ�شدرتها 
للم�شنع  �مل����ق����ات����ل����ني  م������غ������ادرة 
حمفات  على  حم��م��ول  وبع�شهم 
يديه  ر�ف����ع����ا  �لآخ�������ر  و�ل���ب���ع�������س 
�نتظار� لتفتي�س �لقو�ت �لرو�شية 

لهم.

مب����ن����ط����ق����ة ������ش�����وم�����ي وم���ن���ط���ق���ة 
ت�شرينيهيف.

كما �أ�شابت �شو�ريخ جوية عالية 
�جلوية  ل���ل���ق���و�ت  ت���اب���ع���ة  �ل����دق����ة 
�لرو�شية موقعني للقيادة ومركز 
�للو�ء  ذل����ك  يف  مب���ا  �ت�������ش���الت، 
باخموط  منطقة  يف   30 �لآيل 
ع�شكرية  جت��م��ع  م��ن��ط��ق��ة  و28 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  وم�����ش��ت��ودع��ني 

�لأوكر�نية.
�لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  و�أ����ش���ارت 
 470 م����ن  �أك������رث  ت�����ش��ف��ي��ة  �إىل 
وحدة   68 تعطيل  ومت  م�شلحا، 
من �ملعد�ت �لع�شكرية. و�أ�شافت: 
مت تدمري حمطة فرعية للطاقة 
حديد  �شكة  حمطة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
خاركيف،  م��ن��ط��ق��ة  يف  م���ريي���ف���ا 
�لأ�شلحة  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ت���ق���وم  ك���ان���ت 
من  �ل����و�ردة  �لع�شكرية  و�مل��ع��د�ت 
�لوليات �ملتحدة و�لدول �لغربية 

ل�شتهد�ف دونبا�س.
�لطري�ن  ���ش��رب  �ل��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
�ل��رو���ش��ي و�ل���ق���و�ت �ل��رو���ش��ي��ة 9 
م����ر�ك����ز ق����ي����ادة �أوك����ر�ن����ي����ة و93 
منطقة جتمع ع�شكرية، بالإ�شافة 
ل��ل��ذخ��رية يف  3 م�����ش��ت��ودع��ات  �إىل 

منطقة ميكوليف.

مقاتا   256 �إن  رو���ش��ي��ا  وق��ال��ت 
�شاحهم  و�����ش����ع����و�  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا 
م�شابا   51 م��ن��ه��م  و����ش��ت�����ش��ل��م��و� 
�أوكر�نيا  وقالت  خطرية.  بجروح 
 53 م���ن���ه���م  ج���ن���دي���ا   264 �إن 
و�جلهود  �مل�شنع  غ����ادرو�  م�شابا 
ج��اري��ة لإج���اء �آخ��ري��ن م��ا ز�لو� 

بالد�خل.
يف �لوقت ذ�ته �أعلنت وز�رة �لدفاع 

�لرو�شية، �لثاثاء، �أن �شو�ريخها 
�أمريكية  �أ�شلحة  �شحنات  دم���رت 
بغرب  لفيف  منطقة  يف  و�أوروبية 

�أوكر�نيا.
وج���اء يف �ل��ب��ي��ان �ل��ي��وم��ي ل���وز�رة 
�لدفاع �لرو�شية عن �شري �لعملية 
�لع�شكرية �خلا�شة يف �أوكر�نيا يف 
بحرية  �شو�ريخ  �أن  �ل�83  يومها 
من  �ل��دق��ة  وعالية  �مل���دى  طويلة 

م�شتودعات  دم��رت  كاليرب  ط��ر�ز 
لأ�شلحة �أجنبية ومعد�ت ع�شكرية 
بالقرب  و�أوروب������ي������ة،  �أم���ريك���ي���ة 
لل�شكك  ���ش��ت��اري�����ش��ي  م���ن حم��ط��ة 

�حلديدية مبنطقة لفيف.
و�أ�شاف �لبيان �أن �شو�ريخ �أر�شية 
وبعيدة �ملدى عالية �لدقة دمرت 
�لأوكر�نية  �ل��ق��و�ت  �ح��ت��ي��اط��ي��ات 
�لتدريب  م���ر�ك���ز  �أر������ش����ي  ع��ل��ى 

رئي�س الدولة ون�ئبه يهنئون خ�دم 
احلرمني مبن��سبة مغ�درته امل�ست�سفى

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية 
تهنئة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة مبنا�شبة مغادرته م�شت�شفى �مللك في�شل �لتخ�ش�شي يف 

جدة بعد �أن �أجرى بع�س �لفحو�شات �لطبية و�لتي تكللت بالنجاح.
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم �حلرمني 

�ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود.
ودعا �شموهما �هلل تعاىل �أن ميتع خادم �حلرمني �ل�شريفني بدو�م �ل�شحة �لعافية 
و�لعمر �ملديد .. متمنيني للمملكة �لعربية �ل�شعودية و�شعبها �ل�شقيق مزيد�ً من 

�لتقدم و �لزدهار و�لأمن و�لأمان يف ظل �لقيادة �حلكيمة للملك �شلمان.

�ص 05

�ص 10

�ص 15

بقيادة حممد بن زايد .. االقت�صاد الوطني 
ينطلق نحو اآفاق النمو امل�صتدام

اأخبار االإمارات

�صهيل املزروعي يفتتح موؤمتر ال�رشق 

االأو�صط لل�صكك احلديدية يف دورته الـ 16

املال واالأعمال

ت�رشيحات »غام�صة« من كلوب.. 
هل يخطف ليفربول مبابي؟

الفجر الريا�صي

.. ويتقبل �لتعازي من رئي�س قريغيز�شتان  )و�م(

يهنئ�ن  ون�ئبه  الدولة  رئي�س 
ال�سوم�ل  جمهورية  رئي�س 
الفيدرالية بفوزه يف النتخ�ب�ت

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب���ع���ث 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  حممد بن 
تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �لدولة 
حممود  �شيخ  ح�شن  فخامة  �إىل 
�ل�شومال  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
ف���وزه يف  ، مبنا�شبة  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 

�لنتخابات �لرئا�شية.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل 
�إىل فخامة  برقية تهنئة مماثلة 

ح�شن �شيخ حممود.

الربمل�ن الأوروبي يهنئ الإم�رات 
ب�نتخ�ب حممد بن زايد رئي�س�

•• بروك�صل -وام:

وجه �لربملان �لأوروبي �لتهنئة لدولة �لإمار�ت بانتخاب �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل رئي�شا للدولة.

�لعربية،  �جلزيرة  �شبه  مع  للعاقات  �لربملاين  �لوفد  رئي�شة  و�أعربت 
هناء نيومان، عن متنياتها لدولة �لإمار�ت �ملزيد من �لزدهار و�لنهو�س 
حتت �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.

ونعى �لربملان �لأوروب��ي �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد وقدم تعازيه 
ل�شعب وحكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقالت نيومان يف بيان " 
�أتقدم مع زمائي باأحر �لتعازي ل�شعب وحلكومة دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة" منوهة مبناقب �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حيث 
خطت دولة �لإم��ار�ت خطو�ت غري م�شبوقة من �لنمو و�لتحديث مما 

جعلها مركًز� عاملًيا للتجارة و�لتبادل �لثقايف و�ل�شياحة.
و�أك��دت �ن وفد �لربملان �لأوروب��ي للعاقات مع �شبه �جلزيرة �لعربية 
�شيو��شل �لعمل على تر�شيخ �شر�كة �شيا�شية وبرملانية قوية ود�ئمة مع 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمل�شها �لوطني �لحتادي.

من  ن�����واب  ل�4  ال�����س��ج��ن 
املنحل  التون�سي  ال��ربمل���ن 

•• تون�س-رويرتز

�إن حمكمة  ل��روي��رتز  ق��ال حم��ام 
�أم�س  �أ���ش��درت  تون�شية  ع�شكرية 
�لثاثاء حكما ب�شجن �أربعة نو�ب 
م��ن �ل��ربمل��ان �مل��ن��ح��ل، م��ن بينهم 
�شيف �لدين خملوف وهو معار�س 
بارز للرئي�س قي�س �شعيد. و�ُتهم 
�ئتاف  رئ��ي�����س ح����زب  خم���ل���وف، 
�آخرين  �أع�شاء  وثاثة  �لكر�مة، 
رجال  ب��الع��ت��د�ء على  م��ن حزبه 

�شرطة �لعام �ملا�شي.
علي  �ولد  �أن�����ور  �مل��ح��ام��ي  وق����ال 
�لع�شكرية  �ملحكمة  �إن  ل��روي��رتز 
�أ�شهر على كل   5 ق�شت بال�شجن 
�ل�شعودي،  ون�شال  خم��ل��وف  م��ن 
وماهر  عفا�س  ملحمد  �أ���ش��ه��ر  و3 

زيد.

جنود مو�لون للدبيبة، يقفون على مركبات ع�شكرية يف طر�بل�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لليبية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ح��ّم��ل 
فتحي  �ل������ربمل������ان،  م�����ن  �مل���ك���ل���ف���ة 
ب��ا���ش��اغ��ا، ح��ك��وم��ة م��ن��اف�����ش��ه عبد 
م�شوؤولية  �ل���دب���ي���ب���ة  �حل���م���ي���د 
تز�من  �ل��ذي  �لع�شكري  �لت�شعيد 
حكومته  من  و�أع�شاء  دخوله  مع 
ب�شكل  ط��ر�ب��ل�����س  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 

�شلمي.
وق�����ال ب��ا���ش��اغ��ا ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه يف 
�إن������ه فوجئ  �ل����ث����اث����اء،  ت����وي����رت، 
�ل��ع�����ش��ك��ري �خلطري  ب��ال��ت�����ش��ع��ي��د 
ع��ل��ي��ه جمموعات  �أق���دم���ت  �ل����ذي 
منتهية  للحكومة  تابعة  م�شلحة 
�ل�شلمي  دخ���ول���ه  رغ����م  �ل����ولي����ة، 
��شتخد�م  دون  للعا�شمة طر�بل�س 
و��شتقباله  �ل�����ش��اح  وق���وة  �لعنف 

من قبل �أهايل طر�بل�س.
و�أك�����دت �مل�����ش��ت�����ش��ارة �لأمم���ي���ة �إىل 
�أم�س  وي��ل��ي��ام��ز،  �شتيفاين  ليبيا، 
�ل��ث��اث��اء، ���ش��رورة �حل��ف��اظ على 
وحماية  �لأر���������س  ع���ل���ى  �ل����ه����دوء 
��شتباكات  وق�����وع  ب��ع��د  �مل���دن���ي���ني 
م�شلحة �شملت �إطاق نار ع�شو�ئيا 
يف منطقة جنزور �ملكتظة بال�شكان 

يف طر�بل�س.
تويرت  على  ح�شابها  ع��رب  وق��ال��ت 

�أحث على �شبط �لنف�س و�لمتناع 
ع��ن �لأع���م���ال �ل���ش��ت��ف��ز�زي��ة، مبا 
�لتاأجيجي  �خل����ط����اب  ذل������ك  يف 
وتعبئة  �ل�شتباكات  يف  و�مل�شاركة 
�أن  �ل�����ق�����و�ت. و�أك���������دت وي���ل���ي���ام���ز 
�حلو�ر  ب��ل  �ل��ن��ز�ع  يحل  �لعنف ل 
و�لو�شاطة، م�شيفة تظل �مل�شاعي 
�لأطر�ف  جلميع  متاحة  �لأممية 
على  ليبيا  مب�شاعدة  ت��وؤم��ن  �لتي 
وتو�فقي  حقيقي  ط��ري��ق  �إي���ج���اد 
�ل�شتقر�ر  ن��ح��و  ق���دًم���ا  ل��ل��م�����ش��ي 

و�لنتخابات.
وبعد �شاعات من دخوله �لعا�شمة 
�لليبية، �أعلن مكتب رئي�س �لوزر�ء 

�مل��ع��ني م���ن ق��ب��ل �ل���ربمل���ان فتحي 
�أم�س  طر�بل�س،  غ��ادر  �أن��ه  با�شاغا 
�لثاثاء، بعد �ندلع ��شتباكات بني 

ف�شائل متناف�شة، وفق رويرتز.
ف��ي��م��ا ق���ال���ت ح��ك��وم��ة ب��ا���ش��اغ��ا يف 
�حلكومة  رئي�س  �إن  �شحايف  بيان 
�أع�شاء  من  وع��دد�ً  با�شاغا  فتحي 
�لعا�شمة  غ�����ادرو�  ق���د  �حل��ك��وم��ة 
ط���ر�ب���ل�������س، ب���ع���د و����ش���ول���ه���م يوم 
و�أمن  �شامة  على  حر�شاً  �أم�����س، 

�ملو�طنني وحقناً للدماء.
�إعام  و���ش��ائ��ل  ذك���رت  جهتها  م��ن 
�أن خروج با�شاغا جاء بعد  حملية 

و�شاطة لتجنب تو�شع �لقتال.

م�������يل ت���ع���ل���ن اإح����ب�����ط 
حم�������ول������ة ان���ق���الب���ي���ة 

•• باماكو-اأ ف ب:

�أعلن �ملجل�س �لع�شكري �حلاكم يف 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �أحبط  �أّن��ه  م��ايل 
�شباط  نّفذها  �نقابية  حم��اول��ة 
يف �جلي�س بدعم من دولة غربية 
مل ي�شّمها. ويف بيان بّثه �لتلفزيون 
�لر�شمي قالت �حلكومة �لنتقالية 
�إّنه  �لع�شكري  �ملجل�س  �شّكلها  �لتي 
يف م�شعى فا�شد لك�شر ديناميكيات 
�إعادة بناء مايل، حاولت حفنة من 
�ملالّيني  �ل�شّف  و�شّباط  �ل�شباط 
تنفيذ  ل��ل��ت��ق��ّدم��ي��ني  �مل��ن��اه�����ش��ني 
مايو  �أي���ار   12-11 ليل  �ن��ق��اب 

.2022
ه�������وؤلء  �أّن  �ل����ب����ي����ان  و�أ��������ش�������اف 
من  مدعومني  كانو�  �لع�شكريني 

دولة غربية مل ي�شّمها.
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رئي�س الدولة يوا�سل تقبل تع�زي ق�دة الدول 
ال�سديقة يف وف�ة فقيد الوطن ال�سيخ خليفة

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تقبل 
"حفظه �هلل" �أم�س �لتعازي و �ملو��شاة يف وفاة فقيد �لوطن �لكبري �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان " رحمه �هلل".. من فخامة رجب طيب �أردوغان 
جمهورية  رئي�س  جباروف  �شادر  فخامة  و  �لرتكية  �جلمهورية  رئي�س 

قريغيز�شتان وفخامة جوليو�س ماد� بيو رئي�س جمهورية �شري�ليون.
�أجنال  �إىل  �خلال�شة  ومو��شاتهم  تعازيهم  ���ش��ادق  ع��ن  �ل��ق��ادة  �أع���رب  و 
�ل�شيخ خليفة " رحمه �هلل " وعموم �أ�شرة �آل نهيان �لكر�م يف فقيد �لوطن 
�شائلني �ملوىل تعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن يجزيه �جلز�ء �لأوفى 

ملا قدم لوطنه و�أمته.
به من حمبة  ما حتلى  و  �لفقيد  ماآثر  تقدير  بكل  �ملعزون  ��شتح�شر  و 
ل�شعبه و ما بذله من جهد لتعزيز قيم �لعدل و �لرحمة �إىل جانب �لعمل 

�ملخل�س من �أجل وطنه و �لإن�شانية خال م�شرية حافلة بالعطاء.
تقبل �لتعازي �إىل جانب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
يف �لعا�شمة �أبوظبي كل من �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد 
�آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن 
ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و �شمو �ل�شيخ ذياب 
بن ز�يد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
�آل نهيان رئي�س جمل�س  و �لتعاون �لدويل و �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد 
�إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم و �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 

بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و �شمو �ل�شيخ 
حممد بن خليفة �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي و �شمو �ل�شيخ خالد 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  بن 
رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي و �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و معايل �ل�شيخ حممد بن حمد 
بن طحنون �آل نهيان م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
و �ل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و معايل �ل�شيخ �شخبوط بن 

نهيان �آل نهيان وزير دولة.
كما هناأ �أ�شحاب �لفخامة قادة �لدول �ل�شديقة .. �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان مبنا�شبة توليه رئا�شة دولة �لإم��ار�ت متمنني 
له �لتوفيق يف قيادة �لدولة نحو مرحلة جديدة من �لعاقات و�لتعاون 

و�لعمل �مل�شرتك ملا فيه �خلري للجميع.
عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع��رب  جانبه  من 
�شكره وتقديره لأ�شحاب �لفخامة ملا �أبدوه من م�شاعر نبيلة جتاه دولة 
�لإمار�ت و�شعبها يف م�شابهم فيما توجه �شموه بال�شكر ملا عربو� عنه من 
موفور  للجميع  متمنيا  للدولة  رئي�شا  بانتخابه  �شادقة  تهان  و  �أمنيات 

�ل�شحة و�لعافية ول�شعوبهم �ل�شديقة دو�م �لتقدم و�لأمن و�ل�شتقر�ر.
وقت  تقبل يف  قد  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ك��ان �شاحب 
�شابق �لتعازي بفقيد �لوطن من فخامة تيودورو �أوبياجن �أجنيما رئي�س 
نائب  بيكر�مينو�س  باجنيوتي�س  معايل  و  �ل�شتو�ئية  غينيا  جمهورية 
رئي�س وزر�ء جمهورية �ليونان ومعايل دون بر�موديناي وزير �خلارجية 
�لتنمية  وزي���ر  ���ش��اج��ان  ه��ارج��ي��ت  م��ع��ايل  و  ت��اي��ان��د  وزر�ء  رئي�س  ن��ائ��ب 

�لدولية يف كند�.



األربعاء    18  مايو    2022  م   -    العـدد   13546  
 Wednesday     18   May   2022   -  Issue No   13546

03

اأخبـار الإمـارات



األربعاء    18  مايو    2022  م   -    العـدد   13546  
 Wednesday     18   May   2022   -  Issue No   13546

04

اأخبـار الإمـارات



األربعاء    18  مايو    2022  م   -    العـدد   13546  
 Wednesday     18   May   2022   -  Issue No   13546

•• اأبوظبي-وام:

تدخل دولة �لإم��ار�ت حقبة جديدة 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ن��وع  �ل��ت��ط��ور  م��ن 
�رتكاز�ً  �لنمو"  "��شتد�مة  عنو�نها 
 " " �لتمكني  مرحلة  منجز�ت  على 
متطورة  حتتية  بنية  حققت  حيث 
وتو��شل  عاملية،  وطنية  و�شناعات 
 "2071 �لإم����ار�ت  مئوية  "خطة 
و�لتي ي�شكل فيها �لقت�شاد �حل�شة 
ت�شتهدف  �إذ  م��ب��ادئ��ه��ا،  م��ن  �لأك����رب 
جاهزية  �أك�����رث  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل����دول����ة 
و��شتباقية يف �لتعامل مع �ملتغري�ت 
و�مل�������ش���ت���ج���د�ت، جل���ع���ل �لإم���������ار�ت، 
ب��ح��ل��ول عام  �ل����ع����امل،  �لأف�������ش���ل يف 

.2071
�لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�شتعر�س 
مامح  �ل��ت��ق��ري��ر  ه���ذ�  ع��رب  "و�م" 
بقيادة  �مل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  �أول����ي����ة 
�ل�������ش���ي���خ حممد  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لإمار�ت  مت�شي  �إذ  �هلل"،  "حفظه 
م�����ش��ت��ن��دة ع���ل���ى م��ن��ج��ز�ت��ه��ا خال 
عهد  �إىل  �ملا�شية  �خلم�شة  �لعقود 
ج��دي��د م��ن �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم يعزز 
مكانتها ودورها �لريادي قوة مالية 

و�قت�شادية فاعلة وموؤثرة، ومنوذجا 
ت��ن��م��وي��ا ع��امل��ي��ا ي��ح��ت��ذى ب���ه، معززة 
�لرثوة  هو  �لإن�شان  باعتبار  نهجها 
ورفد  للدولة  و�لرئي�شية  �حلقيقية 
مكا�شبها �لتنموية مزيد� من �لرفاه 

�لجتماعي ل�شكان �لإمار�ت.
وت�شتكمل �لإمار�ت تطورها �نطاقا 
من بنية حتتية متطورة قادرة على 
مت���ك���ني وحت���ف���ي���ز �ل����ش���ت���ف���ادة من 
�ل�شناعية  �لثورة  وتقنيات  �بتكار�ت 
�ل�شطناعي  و�ل�����ذك�����اء  �ل����ر�ب����ع����ة 
�لوطنية  �ل�شناعة  تناف�شية  وتعزيز 
و�ل�شتثمار  �مل���و�ه���ب  و����ش��ت��ق��ط��اب 
�مل�شتقبل  وم����ه����ار�ت  �ل���ط���اق���ات  يف 
�ملعريف،  ع��ل��ى �لق��ت�����ش��اد  و�ل��رتك��ي��ز 
م�شبوقة  غ��ري  ��شرت�تيجيات  ع��رب 
وبناء  �لقت�شادي  للتنويع  ج��دي��دة 
�قت�شادية  ق��ط��اع��ات  يف  �ل����ق����در�ت 
�لتقنيات  وتوظيف  ودم���ج  ج��دي��دة، 
�لقت�شاد  من����و  ل���دع���م  �مل���ت���ق���دم���ة 
�لبحثية  �ل��ق��در�ت  وتعزيز  �لوطني 

و�لتطويرية.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  وحتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
تو��شل  �هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة 
�إقليمية  وج��ه��ة  ري��ادت��ه��ا  �لإم������ار�ت 

وع����امل����ي����ة ل���ا����ش���ت���ث���م���ار و�ل����ت����ج����ارة 
تبوء �شد�رة  م�شتمرة يف  و�ل�شياحة 
�لعاملية،  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م����وؤ�����ش����ر�ت 
و�لنفتاح �لقت�شادي ملرحلة جديدة 

من �لنماء و�لزدهار.
�لقت�شاد  �ملقبلة يف  �ملرحلة  وت�شهد 
�لرقمي  �لقت�شاد  تفعيل  �لوطني 
للتناف�شية  ود�ع��م��اً  �أ�شا�شياً  حمركاً 
و�لعمل على متكني �ملجتمع باأدو�ت 
وحتقيق  �لر�بعة،  �ل�شناعية  �لثورة 
�أعلى م�شتوى يف �ل�شتفادة من نقاط 
�لقوة و�ملز�يا �لتناف�شية �لتي حتظى 
ق��ط��اع��ات حيوية  �لإم������ار�ت يف  ب��ه��ا 
�لبرتوكيماويات  ���ش��ن��اع��ة  م��ن��ه��ا 
و�مل�������ش���ت���ق���ات و����ش���ا����ش���ل �ل���ت���وري���د 
و�ل�شر�كات  �لأل��وم��ن��ي��وم  و���ش��ن��اع��ة 
هذ�  تنفيذها  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �ل�شاملة 
�ل���ع���ام �ن��ط��اق��اً م���ن �ل�����ش��ر�ك��ة مع 

�لهند.
خال  �لوطني  �لقت�شاد  و�شي�شهد 
�ملرحلة �لقادمة ت�شريع وترية �لعمل 
�لقطاع  ودع���م  �لتنموية  باخلطط 
�خلا�س، و�إ�شافة قطاعات �قت�شادية 
�ل�شناعات  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  ج����دي����دة 
�لكفاء�ت  ج��ه��وزي��ة  م���ع  �مل��ت��ق��دم��ة 
�مل�شتحدثة،  ل��ل��ق��ط��اع��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 

وتعزيز مكانة �لإمار�ت وجهة عاملية 
تقنيات  على  و�لعتماد  لا�شتثمار، 
ب�شورة  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة 
�شاملة لتقود �لإمار�ت �ملنطقة نحو 
م�شتقبل ركيزته �لذكاء �ل�شطناعي 

و�لقت�شاد �ملعريف.
كبرية  م��ن��ج��ز�ت  �لإم�����ار�ت  وحققت 
�ملا�شية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �لأع��������و�م  خ����ال 
عاملياً  متقدمة  مرتبة  يف  و�شعتها 
يف جمالت �لقت�شاد �جلدي �لقائم 
و�لبحث  و�لب���ت���ك���ار  �مل���ع���رف���ة  ع��ل��ى 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  و�لتطوير 
وت��ت�����ش��م��ن ه����ذه �مل���ن���ج���ز�ت جممع 
�ل�شم�شية  للطاقة  ر��شد  بن  حممد 
للطاقة  ب���ر�ك���ة  حم��ط��ة  وت�����ش��غ��ي��ل 
م�شبار  و�إط���اق  �ل�شلمية،  �لنووية 

�لأمل ل�شتك�شاف كوكب �ملريخ.
و���ش��ت��ع��زز �لإم��������ار�ت ط����رق و�آل���ي���ات 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ث��ق��ة �ل��ت��ي حازت 
عليها خال �ل�شنو�ت �ملا�شية وجهة 
�خلارجية  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت  ج���اذب���ة 
�مل���ب���ا����ش���رة ل���ش��ت��ق��ط��اب �مل���زي���د من 
�ل��ن��وع��ي��ة مب��ا ي�شهم  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
كما  �لق��ت�����ش��ادي،  �ل��ن��م��و  يف حتفيز 
��شتخد�م  م��ن  م��زي��د  ع��ل��ى  �شتعمل 
وحتليل  �ل����ش���ط���ن���اع���ي  �ل������ذك������اء 

�لقطاع  يف  �ل�����ش��خ��م��ة  �ل���ب���ي���ان���ات 
�مل�شريف و�لتاأمني.

وميثل م�شروع "300 مليار درهم" 
م�شاهمتها  ورفع  �ل�شناعة  لتطوير 
و�ل�شر�كة  �ل��وط��ن��ي،  �لق��ت�����ش��اد  يف 
�ل�شاملة مع �لعديد من �لدول لفتح 
�لوطنية،  لل�شادر�ت  جديدة  �أ�شو�ق 
وزي������ادة �ل���ش��ت��ث��م��ار �لأج���ن���ب���ي �إىل 
550 مليار درهم حتى عام 2030 
عام  يف  دره���م  تريليون  �إىل  و���ش��وًل 
��شرت�تيجية  م�شتهدفات   2051
�ل��وط��ن��ي خ���ال �لعقد  ل��اق��ت�����ش��اد 

�حلايل.
م��ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، �لإ����ش���ارة �إىل 
تنوع �ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة 
كافة  لت�شمل  �لإم���ار�ت  �إىل  �ل���و�ردة 
�لقت�شادية  و�لأن�شطة  �لقطاعات 
�لتقليدية  �ل��ط��اق��ة  مثل  �حل��ي��وي��ة، 
�لطبيعي  و�لغاز  و�لنفط  و�ملتجددة 
�لتاأمني  و�أن�شطة  �ملالية  و�لأن�شطة 
و�ل�شحي  �ل�����ع�����ق�����اري  و�ل�����ق�����ط�����اع 
و�ل�������ش���ن���اع���ي و�ل�����زر�ع�����ة وغ���ريه���ا، 
قطاعات  م��ن  جمموعة  ع��ن  ف�شًا 
و�لقت�شاد  �جل����دي����د  �لق���ت�������ش���اد 
وك����ذل����ك  �ل�������دول�������ة،  �ل����رق����م����ي يف 
�أجنبية  �����ش���ت���ث���م���ار�ت  ����ش��ت��ق��ط��اب 

و�لبتكار  �لتكنولوجيا  مثل  و��شعة 
و�ل����ذك����اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي و�إن���رتن���ت 
و�لتقنيات  ت�شني،  و�لبلوك  �لأ�شياء 
�لنقل  وو����ش���ائ���ل  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ط��ب��ي��ة 
فائقة �ل�شرعة و�لو�قع �لفرت��شي 
و�ملعزز و�لروبوتات و�ل�شيار�ت ذ�تية 

�لقيادة.
�ق��ت�����ش��اد �خلم�شني  خ��ط��ة  وت�����ش��ك��ل 
�لتي �أطلقتها �لدولة موؤخر�ً خارطة 
�قت�شاد�ً  حت��ق��ق  و�����ش���ح���ة  ط���ري���ق 
خم�شة  ع����رب  م���ت���ك���ام���ًا  ت��ن��اف�����ش��ي��اً 
�لكلي  �لق��ت�����ش��اد  تت�شمن  حم����اور 
�ل�شغرية  و�مل�شاريع  �لأعمال  وريادة 
و�ل�شتثمار  و�ل�شياحة  و�ملتو�شطة 
وم�شاعفة  �مل����ب����ا�����ش����ر  �لأج�����ن�����ب�����ي 

�ل�شادر�ت و��شتقطاب �ملو�هب.
للمرحلة  زم���ن���ي  �إط�����ار  و����ش���ع  ومت 
�لأوىل من خطة �قت�شاد �خلم�شني 
 33 لإجن���از   2030 �ل��ع��ام  بنهاية 
مبادرة ت�شكل حزمة لدعم �لقطاعات 
مهمة  مرحلة  ومت��ث��ل  �لقت�شادية 
�قت�شادي  من�������وذج  ل���ب���ن���اء  مت���ه���د 
دعماً  يوفر  وتناف�شية  مرونة  �أك��رث 

مل�شتهدفات خطة �خلم�شني.
�ق��ت�����ش��اد �خلم�شني  خ��ط��ة  وت���ن���درج 
"عام  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ظ��ل��ة  حت����ت 

وت�شمل  للخم�شني"  �ل����ش���ت���ع���د�د 
�لطموحة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��خ��رج��ات 
ت�شتهدف  و�لتي  �مل�شتقبل  لقت�شاد 
حتقيق قفزة نوعية يف منو �لقت�شاد 
ل��دول��ة �لإم������ار�ت بحلول  �ل��وط��ن��ي 
بحيث  �أوىل  ك��م��رح��ل��ة   ،2030
تتاءم مع حمدد�ت مئوية �لإمار�ت 
2071 وت�شكل �أحد م�شار�ت �لعمل 
م�شتهدفاتها  م��ن  �لعديد  لتحقيق 
�لق��ت�����ش��ادي��ة. ومي��ث��ل حم���ور ريادة 

��شرت�تيجياً  ت���وج���ه���ا  �لأع������م������ال 
لري�شخ مكانة �لإمار�ت وجهة عاملية 
�لبتكار  �لأعمال وخا�شة يف  لريادة 
بزيادة  ي�����ش��ه��م  م���ا  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
قطاع �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
للدولة،  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى م��زي��د م���ن �لرتويج 
ل����اإم����ار�ت وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ر�ئ����دة 
وم�شتد�مة وتعزيز �أن�شطة �ل�شياحة 

�لبيئية و�لثقافية.

••اأبوظبي-وام:

ي�شكل �لتعليم يف روؤية �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ركيزة  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�لتطور  �لتنمية  �أ�شا�شية ل�شتد�مة 
ما  ملرحلة  �ل�شلبة  �لقاعدة  يعد  كما 

بعد �لنفط.
عبد�لرحمن  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال 
وز�رة  وك����ي����ل  �حل������م������ادي،  حم���م���د 
�لأد�ء،  لتح�شني  و�لتعليم  �لرتبية 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ه��ت��م��ام  �إن 
بالتعليم   ، �آل نهيان  حممد بن ز�يد 
ل يقت�شر على و�شع �لروؤى و�لأفكار 
�ملتابعة  �إىل  �م��ت��د  و�إمن�����ا  ف��ح�����ش��ب، 
و�ل������زي������ار�ت �مل���ي���د�ن���ي���ة و�مل�����ب�����ادر�ت 
وتكرمي  �لطلبة  و��شتقبال  �لنوعية، 
�ل�شديدة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �مل��ت��م��ي��زي��ن، 
تعزز  �ل��ت��ي  �ملعطيات  جميع  بتوفري 
و�لتو��شل  �لعلمي،  �لتطور  م�شرية 
و�ملعلمني  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 
�مل��م��ك��ن��ات �لتي  و�ل��ط��ل��ب��ة، وت���وف���ري 
ترتقي بالأد�ء �لتعليمي �لذي يو�كب 

م�شتجد�ت �لع�شر و�قت�شاد �ملعرفة، 
للمبدعني  �حلا�شنة  �لبيئة  وتوفري 

من �لطلبة و�ملعلمني.
�إث���ر�ء  يف  ���ش��م��وه  دور  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
بالكتب  �لتعليم  �ملر�جع ودعم قطاع 
�أهمية  يكر�س  �لتعليمية،  و�مل��ر�ج��ع 
كان  ح��ي��ث  ���ش��م��وه،  روؤي����ة  يف  �لتعليم 
مايني   6 ب��ت��خ�����ش��ي�����س  ت��وج��ي��ه��ه 
دره����م ل�����ش��ر�ء جم��م��وع��ة ق��ي��م��ة من 

�لتعليمية  و�مل����و�د  و�مل���ر�ج���ع  �ل��ك��ت��ب 
�أل��ف عنو�ن يف معر�س   500 �شمن 
 ،2021 �ل��دويل للكتاب يف  �أبوظبي 
تتويجا لروؤية �شموه يف �أهمية �لكتاب 
�لذي ميثل دعما للعقول �لتي متثل 

�لركيزة �لأ�شا�شية يف نه�شة �لدول.
و�أكد �أن حر�س �شموه على تخ�شي�س 
"جائزة لأف�شل معلم خليجي" �لتي 
تو�شعت لت�شمل يف مرحلة ثانية 13 

دولة، تعزز قيمة �لهتمام باملعلمني، 
ور�شالة �جلائزة �لرتبوية، ومتكينهم 
�لوطنية،  �أد�ء دورهم ور�شالتهم  من 
يف بناء جيل مت�شلح بالوعي و�ملعرفة 
و�ملهارة و�لقدر�ت، وبناء قاعدة �شلبة 
لتعليم نوعي جنني ثماره يف �لتطور 
�لتعليمي،  �ل��ق��ط��اع  ي�����ش��ه��ده  �ل����ذي 
وريادته  وتناف�شيته  لتعزيز م�شريته 
ومو�كبة  �ل����ع����امل،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 

�ملوؤ�شر�ت �لعاملية.
�لر�مية  �شموه  توجيهات  �أن  و�أو�شح 
وتطوير  �ل��ط��ل��ب��ة  ق������در�ت  ل��ت��ن��م��ي��ة 
ين�شجم  مبا  وحتفيزهم،  مهار�تهم، 
ومتكينهم  �مل��م��ار���ش��ات،  �أف�����ش��ل  م���ع 
بناء حا�شرهم وم�شتقبلهم، مع  من 
ووطنهم  جمتمعهم  بقيم  �عتز�زهم 
�ملحفزة  �لبيئة  وت��وف��ري  وه��وي��ت��ه��م، 
�لتعليمية  �لنه�شة  لتحقيق  ل��ه��م، 

�لتي ت�شت�شرف �مل�شتقبل و�إعاء �شاأن 
�لإمار�ت  دول��ة  تتميز  حيث  �لتعليم، 
بهويتها �لثقافية وقيمها �لأخاقية 
�لأ�شيلة �ملرتكزة على موروث �لقيم 
�حلنيف  �ل��دي��ن  تعاليم  م��ن  �ل��ن��اب��ع 
�لتي  و�لأج����������د�د  �لآب��������اء  وت���ق���ال���ي���د 
و�لحرت�م  �لت�شامح  قيم  م��ن  تعلي 
و�لنتماء  �خل���ري  وح���ب  و�ل���ت���ع���اون، 
و�ل������ب������ذل و�ل���ت�������ش���ح���ي���ة و�ل���ع���ط���اء 

�لاحمدود للوطن.
�أن �لتعليم يف روؤية �شموه  ولفت �إىل 
باجلو�نب  �لهتمام  تعزيز  تت�شمن 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�لأخ������اق������ي������ة، وغ���ر����س 
�لن�سء  ل��دى  وتعميقها  �لقيم  ه��ذه 
و�ل�����ش��ب��اب، ب��اع��ت��ب��ار �أن �لأخ�����اق يف 
�لعن�شر �ملهم و�لأ�شا�شي يف �ملنظومة 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة، مب���ح���اور عدة 
و�لتطوير  �لأخ���اق���ي���ات،  م��رت��ب��ط��ة 

و�لثقافة  و�مل���ج���ت���م���ع���ي،  �ل�����ذ�ت�����ي 
�ملدنية، و�حلقوق  �ل��رت�ث، و�لرتبية 
�ل�شتد�مة  لتحقيق  و�مل�����ش��وؤول��ي��ات، 
�لدولة، بجانب دعو�ت  تتبناها  �لتي 
و�أولياء  �لأ���ش��رة،  متكني  �إىل  �شموه 
يف  و�لإ���ش��ه��ام  للتفاعل  �لطلبة  �أم���ور 
دعم �جلهود �لتعليمية و�لت�شارك يف 
�أجيال  بناء �لعقول �لوطنية و�إع��د�د 
�مل�شتقبل. وقال �شعادته : " فخورون 
وتوجيهاته  وق��ر�ر�ت��ه  �شموه  ب��روؤي��ة 
مبختلف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  و����ش���ع���ت  �ل���ت���ي 
م�����ش��ت��وي��ات��ه وق����و�ع����ده ���ش��م��ن �إط����ار 
�حلر�س  مع  �مل�شتقبل،  ��شرت�تيجية 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  �إن�������ش���اء  ع��ل��ى 
�لتطبيقية، ومعهد �أبو ظبي للتعليم 
للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز  �مل��ه��ن��ي، 
بجانب  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
����ش��ت��ق��ط��اب �أف�����ش��ل �جل��ام��ع��ات على 
لها  ف���روع  ب��اف��ت��ت��اح  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�ل�شوربون  جامعة  مثل  �أب��وظ��ب��ي  يف 
وج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك، وزي�����ادة �أع����د�د 
�مللتحقني برب�مج �لدر��شات  �لطلبة 

�لعليا ".

•• ال�صــــارقة-الفجر:

ك�شفت علياء �لزعابي، مديرة �إد�رة 
د�ئرة  يف  �لجتماعية،  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ل�شارقة،  �لجتماعية يف  �خلدمات 
بطاقة   9764 منحت  �لد�ئرة  �أن 
للم�شتفيدين  �مل�شرفية   "�شند" 
من �مل�شاعد�ت �لجتماعية للحالت 
�لأول  �لربع  خال  لديها  �مل�شجلة 
م��ن �ل��ع��ام �جل�����اري، ح��ي��ث توزعت 
�لفئات  ك��اف��ة  على  �لبطاقات  ه��ذه 

�مل�شتفيدة من خدمات �لد�ئرة.
�لرتفاع  �أن  �إىل  �ل��زع��اب��ي،  ون��وه��ت 
�أدى  �مل�����ش��ج��ل��ة  �حل������الت  ن�����ش��ب  يف 
�إىل �رت��ف��اع يف حجم وقيمة  ب��دوره 
يف  �ملقدمة  �لجتماعية  �مل�شاعد�ت 
يعود  و�ل�شبب   �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت 
�إىل ظ���روف �حل��ي��اة و�رت��ف��اع غاء 
ب���اأن���ه يف حال  �مل��ع��ي�����ش��ة، م��و���ش��ح��ة 
�مل�����ش��ت��ف��ي��د ماديا  حت�����ش��ن��ت ظ����روف 
�أو وجود من  بوجود دخل مايل له 
م�شوؤليته  وحت��م��ل  رع��اي��ت��ه  ي��ت��وىل 
وغريه،  ر�ت���ب  �أو  �ب���ن  �أو  زوج  م��ن 
�إىل  ب���ح���اج���ة  ي���ع���ود  ل  وب����ال����ت����ايل 

م�شاعدة �جتماعية 

الأرامل واملطلقات واملتقاعدين
�مل�شتفيدة  �ل����ف����ئ����ات  �أك��������رث  �أم��������ا 

ل��ل��م�����ش��اع��د�ت �لج��ت��م��اع��ي��ة فهي 
و�مل���ط���ل���ق���ات وذوي  �لأر�م���������ل  ف���ئ���ة 
�ملتقاعدين  م��ن  �ملنحف�س  �ل��دخ��ل 
ي�شتلم  �ل��ذي  و�ملتقاعد  �مل�شجلني، 
�ل���������ش����وؤون  وز�رة  م����ن  م�������ش���اع���دة 
�مل�شتفيد  و�مل��ت��ق��اع��د  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 

من دعم �لأجور.
�مل�شاعد�ت  �إد�رة  مديرة  وت�شتطرد 
�لجتماعية، بالقول، هناك �شروط 
�مل�شاعد�ت  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ع����دة 
لكافة �لفئات، فمثا يجب �أن تكون 
�إمارة  يف  مقيمة  مو�طنة  �ملطلقة 
�شروط  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ارق��ة، 
�شهادة  مثل  �لأخ����رى  �ل�شتحقاق 
جتديد ��شتمر�رية �لطاق و�شهادة 

ب���اأن���ه���ا ع��اط��ل��ة ع���ن �لعمل  ث��ان��ي��ة 
�حل�شانة  �����ش���ت���م���ر�ري���ة  و����ش���ه���ادة 
لأبنائها، وكل هذه �ل�شهاد�ت تكون 
م��ن �مل��ح��ك��م��ة �ل�����ش��رع��ي��ة، ك��م��ا يتم 
�لك�شف عن و�شعها �ملادي و�إذ� كان 
�لتقاعدي  لديها مدخول كالر�تب 

�أو م�شادر دخل �أخرى.
�لجتماعية  �مل�����ش��اع��د�ت  وت�����ش��ق��ط 
لاأرملة يف حال تزوجت �أو ح�شلت 
على وظيفة، ويلغى هذ� �ل�شرط �إذ� 
�ل�50  �شن  تخطت  �لأرم��ل��ة  ك��ان��ت 
عاما، �أما �لأرملة �حلا�شنة لاأيتام 
بناء  �مل�����ش��اع��دة  قيمة  تقييم  فيتم 
و�ل��ت��اأك��د من  �مل��ادي��ة  على ظروفها 
كون �أولدها ل ز�لو� حتت رعايتها 

�شروط  وح�شانتها. وكذلك يوجد 
مطلوبة للفئات �لأخرى �مل�شتفيدة 

من �مل�شاعد�ت �لجتماعية.
كافة  �أن  �إىل  �ل���زع���اب���ي،  وت�����ش��ري 
كافة  من  �مل�شتفيد  حول  �ملعلومات 
�لفئات، يتم �ل�شتطاع عن �أو�شاعه 
مع  ��شتعامي  رب��ط  عرب  �ملختلفة 
خمتلف �لدو�ئر �حلكومية بالدولة 
وهي تفوق �ل�20 جهة ��شتعامية 
يف �ل�����ش��ارق��ة.    ويف ما يتعلق بفئة 
فنحن  �لعقابية،  �ملوؤ�ش�شات  ن��زلء 
�ل��ف��ئ��ة بجميع  ب���اأ����ش���ر ه����ذه  ن��ه��ت��م 
�أك����رث �لفئات  �أف����ر�ده����ا، وه���ي م��ن 
�ح���ت���ي���اج���ا وم�������ش���اع���دة و�ه���ت���م���ام 
ومتابعة لعدم وجود �أي دخل لديها 
�أ�شرتها يق�شي حمكوميته يف  ورب 
و�لإ�شاحية،  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة 
�لأو�شاع  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  لف��ت��ة 
�شريعا من قبل  �لتحرك فيها  يتم 
�ل�����ش��ري��ع، لتقدمي  ل��ل��ت��دخ��ل  جل��ن��ة 
�أن��و�ع��ه��ا من  �مل�����ش��اع��د�ت مبختلف 
و�أجهزة  وم��اب�����س  غ��ذ�ئ��ي��ة  م����و�د 
منزلية وتعليم بالإ�شافة �إىل ك�شوة 
�لأع����ي����اد وك���ذل���ك م���دخ���ول م���ادي 
�شهري يحدد بح�شب �حلاجة، ويف 
لاأ�شرة،  ���ش��ك��ن  وج����ود  ع���دم  ح���ال 
�ملعنية  �لد�ئرة  مع  �لتو��شل  فيتم 

بالإ�شكان لتوفري �شكن لاأ�شرة.

•• دبي- وام:

مكتوم  ب��ن  ح�شر  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
ل���د�ئ���رة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  م���ك���ت���وم،  �آل 
�لإع������ام يف دب�����ي، �مل��ع��ر���س �ل����دويل 
�لأقمار  و�ت�شالت  �لرقمي  لاإعام 
 ،2022 ك���اب�������ش���ات  �ل����ش���ط���ن���اع���ي���ة 
قطاعات  يف  �ل������ر�ئ������دة  �ل���ف���ع���ال���ي���ة 
�ل�شطناعية  �لأق�����م�����ار  �ت�������ش���الت 
�ملنطقة،  �ملحتوى يف  وت�شوير  و�لبث 
�م�س، يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.

ور�فق �شمَوه عدد من �أبرز �ل�شخ�شيات 
خال جولته يف موقع �ملعر�س �لذي 
عامًة   200 م���ن  �أك�����رث  ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
35 دول���ًة وي�شم ثاث  جت��اري��ة م��ن 
وهي  متخ�ش�شة،  رئي�شية  فعاليات 
�إك�شبو،  �شات  وقمة  �ملحتوى،  موؤمتر 

وفعالية حمتوى �جليل �لتايل.
 2022 ك����اب���������ش����ات  وي�������ش���ت�������ش���ي���ف 
جم��م��وع��ة م���ن �ل�������ش���رك���ات �ل���ر�ئ���دة 
ونايل  ع��رب�����ش��ات  م��ث��ل  �ل���ق���ط���اع،  يف 
وترك�شات  ت��ي��ك��وم  وجم��م��وع��ة  ���ش��ات 
فيديو  ورو���������س  م���ي���دي���ا  وك���ف���ي�������ش���ت 
ووكالة  مايكرو�شي�شتمز  و�إي��ف��رت��ز 
�لأذربيجانية،  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ف�����ش��اء 
�أج��ن��ح��ة خ��ا���ش��ة لكٍل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لعظمى  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ب���اف���اري���ا  م���ن 
قمة  وت�شتقطب  �ل�شمالية.  و�أيرلند� 

جن�شياٍت  من  م�شاركني  �إك�شبو  �شات 
م���ت���ع���ددة، ت��ت�����ش��م��ن جم���م���وع���ٍة من 
�لأ���ش��م��اء �ل���ب���ارزة م��ن ���ش��ن��اع �لقر�ر 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني م��ن ك��وزم��ي��ك �أب����ل من 
�لعاملية  و�ل��ر�ب��ط��ة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
و�شركة  �ل�شطناعية  �لأقمار  مل�شغلي 
�ل�شطناعية  �لأقمار  �شبكات  تقنيات 
�لأقمار  لأن��ظ��م��ة  ك���وم  ���ش��ي  و���ش��رك��ة 
وجيات  ك���ن���د�  م���ن  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة 
�ل�شناعية  ل���اأق���م���ار  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�شاتكومز  وجم��م��وع��ة  و�إمن���ار����ش���ات 
نتورك�س  �إ�����س  �إي  و�إ������س  �إن��وف��ي�����ش��ن 

وكر�تو�س  ���ش��ي�����ش��ت��م��ز  �إل  ت����ي  و�إي 
�إىل  �ملتحدة،  �ململكة  �إف من  وجي يف 
�لعربية  �ململكة  من  عرب�شات  جانب 

�ل�شعودية.
عدد�ً  �ملحتوى  موؤمتر  ي�شتقطب  كما 
ل�شتك�شاف  �ل��ق��ط��اع  رو�د  �أب����رز  م��ن 
�ل����ت����وج����ه����ات يف جم������الت  �أح�����������دث 
�لقابلة  غ��ري  و�ل���رم���وز  �مل��ي��ت��اف��ري���س 
من�شات  وحم�����ت�����وى  ل���ا����ش���ت���ب���د�ل 
�لتو��شل �لجتماعي ومناف�شات �لبث 
خدمات  ج��ان��ب  �إىل  �لإن���رتن���ت،  على 
ومدونات  �لبودكا�شت  �ل�شوتي  �لبث 

�ملو�شيقي.  و�مل����ح����ت����وى  �ل���ف���ي���دي���و 
وت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة �مل�����ش��ارك��ني ممثلني 
�ل�شركات يف  �أك��رب  عن جمموعة من 
�لقطاع، مثل تويرت وميتا وجمموعة 
و�شتارزباي  ���ش��ي  ب���ي  و�إم  روت����ان����ا 
ومدينة دبي لاإعام وهيئة �لإعام 
لاألعاب  �أبوظبي  ومبادرة  �لإبد�عي 
بالإ�شافة  �لإلكرتونية،  و�لريا�شات 
�إىل قناة �شي �إن بي �شي عربية و�شركة 
�ل�شعودية  �لإع���ام���ي���ة  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
و�ل�شياحة  و�لثقافة  �لإع���ام  ووز�رة 

يف نيجرييا ومن�شة ديزين بل�س.

يف روؤية حممد بن زايد

التعليم.. ركيزة ل�ستدامة التنمية والتطور

•• اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
�أعلنت  19" و�ملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  �مل�شتجد  بفريو�س كورونا 
�لوز�رة عن �إجر�ء 139،440 فح�شا جديد� خال �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 

�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم 
�إ�شابة  حالة   281 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لازمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 
�ملجتمع عدم  �ل�شحة ووقاية  �أعلنت وز�رة  903،084 حالة. كما  �مل�شجلة 

ت�شجيل �أي حالة وفاة يف �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد 
�لوفيات يف �لدولة 2،302 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 330 حالة 
جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من 
�أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، 
�خرى  جهة  من  حالة.   886،802 �ل�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك 
لقاح  من  جرعة   8،356 �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 

"كوفيد19-" خال �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة  �لتي مت تقدميها حتى �م�س 24،822،926 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   250.98
�إىل  و�شعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

قدمت 8,356 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

 ال�سحة جتري 139,440 فح�س� ك�سفت عن 281 اإ�س�بة جديدة بفريو�س كورون� امل�ستجد و330 ح�لة �سف�ء

بقي�دة حممد بن زايد .. القت�س�د الوطني ينطلق نحو اآف�ق النمو امل�ستدام

انطالق املعر�س الدويل لالإعالم الرقمي وات�س�لت الأقم�ر ال�سطن�عية ك�ب�س�ت 2022 »اجتم����عية ال�س�����رقة« متنح 9764 بط����قة »�سند« امل�س���رفية 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س امل�لديف: حممد بن زايد من�رة اأمل يتمتع ب�سخ�سية قي�دية

•• اأبوظبي-وام:

�ملالديف عن تهانيه  �إبر�هيم حممد �شليح رئي�س جمهورية  �أعرب فخامة 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  بانتخاب �شاحب  �لإم��ار�ت  لدولة 
"حفظه �هلل"رئي�شا للدولة . وقال فخامته �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان منارة �أمل يتمتع ب�شخ�شية قيادية وحر�س على حتقيق 
ل�"و�م"  ت�شريح  يف  و�أ���ش��اف   . �لإ�شامية  �لقيم  على  �لرتكيز  مع  �لتنمية 
�لقيادي  دوره  يف  �لتوفيق  كل  له  و�أمتنى  م��ر�ت  خم�س  �شموه  �لتقيت  لقد 
�جلديد ، و�أتطلع �إىل �لعمل عن كثب مع �شموه لتو�شيع عاقاتنا �حلالية 
خال �ل�شنو�ت �لقادمة." .وجاءت ت�شريحات رئي�س �ملالديف خال زيارة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  وف��اة  يف  �ل��ت��ع��ازي  لتقدمي  ل��اإم��ار�ت  ر�شمية 

�ل�شيخ خليفة رحمه �هلل كان يف مقدمة �لد�عمني  �إن  �آل نهيان وقال  ز�يد 
للمحتاجني متذكًر� دعمه رحمه �هلل جلزر �ملالديف خال �لأوقات �ل�شعبة 

مثل ت�شونامي �ملحيط �لهندي وجائحة كوفيد19-.
مبباركة  و�لإم����ار�ت  �ملالديف  ج��زر  ب��ني  للعاقات  �ملتقدم  بامل�شتوى  ون��وه 
�ملغفور له �ل�شيخ خليفة و من �أبرزها �فتتاح �شفارة جزر �ملالديف يف �أبوظبي 
�مل��ال��دي��ف يف عام  �ملتحدة يف ج��زر  �لعربية  �لإم����ار�ت  و���ش��ف��ارة   2012 ع��ام 
2019. كما �شهدت �ل�شتثمار�ت �لإمار�تية يف جزر �ملالديف زيادة كبرية 
�ملتبادلة  �ل�شتثمار�ت  وحماية  لتعزيز  �تفاقية  ومنها  �لفرتة  تلك  خ��ال 
بدعم   ، �ل��دويل  فيانا  - مطار  �ملالديف  �لرئي�شي جلزر  �ملطار  وتطوير   ،
�ملتجددة  ؛ و�لتعاون يف جمال �لطاقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  من دول��ة 

ومكافحة �لإرهاب.

نهي�ن بن رك��س : �سموه من الق�دة الكب�ر يف القيم والفكر العط�ء
•• العني-الفجر: 

قال �ل�شيخ نهيان حممد بن ركا�س مدير �إد�رة �ملجل�س �ل�شت�شاري 
�لوطني يف منطقة �لعني �إن �نتخاب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، رئي�شاً للدولة، خلفاً 
�آل نهيان، ي�شطر  للمغفور له فقيد �لوطن �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
ملرحلة تاريخية جديدة يف م�شرية �لتقدم و�لعطاء، معترب�ً �أن �شموه 
��شم  ور�ف��ع  �حلكيمة،  و�لقيادة  و�لفكر  �لقيم  يف  �لكبار  �لقادة  من 
�لنه�شة �حلقيقية  �أرك��ان  وطننا �لغايل عالياً بني �لأمم، وهو من 
لدولة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت . و�أ�شاف: نبايع �شاحب �ل�شمو 
على �لولء و�لوفاء و�لطاعة، ون�شاأل �هلل تعاىل �أن يحفظه وُي�شدد 
خطاه، وكلنا جنود خلف قيادته يف �لعمل و�لإخا�س و�لتفاين من 

�أجل رفعة دولة �لإمار�ت و�حلفاظ على مكت�شباتها .

مرمي الرميثي: روؤية حممد بن زايد ج�سدت دعم التم��سك الأ�سري واأبرزت مدى تع�ي�س املجتمع

�سفري النم�س� مينح هيئة ال�س�رقة لالآث�ر و�س�م امليدالية الذهبية

 هيئة النقل – عجم�ن تبداأ برتكيب نظ�م ل�سبط �سلوكي�ت �س�ئقي احل�فالت املدر�سية

كلي�ت التقنية: حممد بن زايد رمز وطني للخري والأم�ن والرخ�ء

خ�لد الظ�هري : بقي�دة حممد بن زايد تتوا�سل م�سرية اخلري والعط�ء الإم�راتي
ورمز� للمحبة و�ل�شعادة ولاأمان 

و�لرخاء ولاإن�شانية و�لبناء.

•• اأبوظبي-وام:

�أع�����رب�����ت ����ش���ع���ادة م�����رمي حممد 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي 
ثقتها  ع����ن  �لأ�����ش����ري����ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ب��اأن دول��ة �لإم����ار�ت يف  �ل�شديدة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  قيادة �شاحب  ظل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�شت�شهد  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
م���زي���د�ً م��ن �ل��ن��ج��اح��ات يف �شتى 
�مل����ج����الت، و���ش��ي��ك��ون خ���ري خلف 
ثبات  �شلف خا�شة يف ظ��ل  خل��ري 
و�ملحافظة  �ل��ق��ومي  �ل��دول��ة  نهج 

�لأ�شري  �لتما�شك  دع��م  ج�شدت 
ب�شر�ئحه  �لإم��ار�ت  دولة  ملجتمع 
�لأطفال  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة  �ملختلفة 
وكبار  و�مل��ر�أة  و�لفتيات  و�ل�شباب 
�لهمم،  و�أ�����ش����ح����اب  �مل���و�ط���ن���ني 
�ملجتمع  ت��ع��اي�����س  م���دى  و�أب������رزت 
و�لتما�شك  �ل��ت��اآخ��ي  ر�ي����ة  حت���ت 
لتوفري  �لأ�����ش����ري،  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�ل���ك���رمي، وحتقيق  �ل��ع��ي�����س  ���ش��ب��ل 
و�ملقيمني،  �مل���و�ط���ن���ني  رف��اه��ي��ة 
�لأ�����ش����ر  دع������م  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
�لدول  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ملتعففة 

على م�شتوى �لعامل.

تعك�س �ل�شورة �لز�هية لاإمار�ت 
�لر��شخة..  �ل��ع��امل��ي��ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
وتعاهد موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
بكافة كو�درها �شموه على �لولء 
و�ل��ب��ذل و�لعطاء و�لإخ��ا���س يف 
�أن  �هلل  �شائلني  و�ل��ع��م��ل،  �ل��ق��ول 
ي��وف��ق��ه مل��و����ش��ل��ة م�����ش��رية �خلري 

و�لعطاء".
و�أكدت �أن �ملرحلة �لتاريخية �لتي 
ت�شتهلها �لإمار�ت بقيادة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لر�ئد  دوره�����ا  ت�����ش��ت��ك��م��ل  �هلل"، 

على مكت�شباتها.
" ن���ب���ارك   : ����ش���ع���ادت���ه���ا  وق����ال����ت 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
�أ�شحاب  م��ن��ح  �هلل"،  "حفظه 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
�لأعلى لاحتاد �لثقة يف قيادته.. 
م�شرية  ي����ق����ود  م�����ن  خ�����ري  ف���ه���و 
�لإمار�تية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لتي تر�شخ روؤية �لإمار�ت وتعزز 
�لتنموية،  م�����ش��ريت��ه��ا  خ���ط���و�ت 
جديدة  ح��ق��ب��ة  ن���ح���و  �ن���ط���اق���اً 
ز�خ�������رة ب���ال���ع���ط���اء و�لإجن���������از�ت 

عاملياً.
ح�����ي�����ث �رت�������ب�������ط ��������ش������م ����ش���م���وه 
تعزيز  يف  �ل��ك��ب��رية  ب����الإجن����از�ت 
م�����ش��رية �ل�����ش��ام و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
�ملنطقة، ون�شر ثقافة �لت�شامح يف 
�لعامل، و�شاهم يف �إطاق �لعديد 
وتعزيز  ل��ت��ط��وي��ر  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 

�لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.
�أن  �إىل  ����ش���ع���ادت���ه���ا  و�أ���������ش��������ارت 
و�ملبادر�ت  �ل�شت�شر�فية  �ل��روؤي��ة 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 

•• ال�صارقة -الفجر:

�ل��دك��ت��ور �شباح  ���ش��ع��ادة  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ع���ب���ود ج���ا����ش���م، م���دي���ر ع����ام هيئة 
�لدكتور  �شعادة  ل��اآث��ار،  �ل�شارقة 
�أندريا�س ليبمان، �شفري جمهورية 
�ل��ن��م�����ش��ا ل�����دى دول������ة �لإم���������ار�ت 
وذلك  م��وؤخ��ر�ً،  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ت���ك���رمي وم���ن���ح ك���ل من 
����ش���ب���اح عبود  �ل���دك���ت���ور  ���ش��ع��������ادة 
يو�شف،  عي�شى  و�لأ���ش��ت��اذ  جا�شم، 
�ل�شارقة  بهيئة  �لآث��ار  �إد�رة  مدير 
�لذهبية،  �مليد�لية  و�شام  ل��اآث��ار، 
و�ملقدم من وز�رة �لتعليم و�لعلوم 
جمهورية  يف  �لحتادية  و�لبحوث 
جلهودهما  تقدير�ً  وذلك  �لنم�شا، 
بني  �مل�شرتك  �لتعاون  يف  �ملبذولة 
وجمهورية  لاآثار  �ل�شارقة  هيئة 
�لتنقيب  جم�������ال  يف  �ل���ن���م�������ش���ا 

�لأثري.

مبنحه �جل��ائ��زة، وع��رب عن �عتز�زه 
�مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  بعاقات 

بني �جلانبني.

حما�صرات افرتا�صية 
ه��ذ� �حل��دث، نظمت  وبالتز�من مع 
حما�شرتني  ل��اآث��ار  �ل�شارقة  هيئة 
�ف��رت����ش��ي��ت��ني ع��ن ُب��ع��د، م��ن خال 
"بانونيا  ب��ع��ن��و�ن  "زوم"   ب��رن��ام��ج 
قدمها  �لرومانية"،  �ل��ع�����ش��ور  يف 
�أن��دري��ا���س ليبمان  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
دولة  لدى  �لنم�شا  جمهورية  �شفري 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كما جاءت 
"ر�شم  ب��ع��ن��و�ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��رة 
�شورة �أكرب: نتائج ثاث �شنو�ت من 
كلباء"،  يف  �مل�شرتك  �مليد�ين  �لعمل 
كري�شتوف  �ل��دك��ت��ور  بتقدميها  ق��ام 
������ش�����ول، رئ���ي�������س �ل���ب���ع���ث���ة �لأث�����ري�����ة 
�إ�شر�ف  حت��ت  �لعاملة  �لنم�شاوية، 

هيئة �ل�شارقة لاآثار يف كلباء.

و�لبحوث  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة 
�لنم�شا،  ج��م��ه��وري��ة  يف  �لحت����ادي����ة 
�ل�شارقة  هيئة  م��وظ��ف��ي  م��ن  وع���دد 
قام  �لأو���ش��م��ة،  تقليد  وبعد  ل��اآث��ار، 
كلمة  ب��اإل��ق��اء  �لنم�شا  �شفري  ���ش��ع��ادة 
بني  �لثنائية  بالعاقات  فيها  �أثنى 

اإمــارة  بني  الثنائية  العالقات 
يف  النم�صا  وجمهورية  ال�صارقة 

جمال التنقيب عن الآثار 
�ملنا�شبة ح��ف��ًا يف  ب��ه��ذه  �أق��ي��م  وق���د 
مبنى هيئة �ل�شارقة لاآثار، بح�شور 
من  وف��د�ً  �لنم�شاوي  �ل�شفري  �شعادة 

�لنم�شا  وجمهورية  �ل�شارقة  �إم���ارة 
يف جمال �لتنقيب عن �لآثار و�أهمية 
جانبه،  وم��ن    . �لأث��ري��ة  �ملكت�شفات 
�أل��ق��ى ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ���ش��ب��اح عبود 
ج��ا���ش��م، م��دي��ر ع����ام �ل��ه��ي��ئ��ة، كلمة 
ثّمن فيها مبادرة �جلانب �لنم�شاوي 

•• عجمان -الفجر:

ك�شفت هيئة �لنقل – عجمان عن 
جتريبي  تقني  ن��ظ��ام  تركيب  ب��دء 
لر�شد �شلوكيات �شائقي �حلافات 
لتعزيز  ���ش��م��م  و�ل�����ذي  �مل��در���ش��ي��ة 
�ملدر�شية   �حل��اف��ات  �شائقي  وع��ي 
و�مل�شاهمة يف �لتقليل من �حلو�دث 
توجيههم  �إىل  بالإ�شافة  �مل��روري��ة 
�شلبية  مم���ار����ش���ات  �رت����ك����اب  ع��ن��د 
�نطاقاً  وذل�����ك  �ل���ق���ي���ادة  �أث����ن����اء 
للهيئة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  م��ن 
�شامة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  و���ش��ع��ي��ه��ا 
�ل�����ط�����اب �أث�����ن�����اء ت����و�ج����ده����م يف 
�حلافات �ملدر�شية و جعلها و�شيلة 
نقل �آمنة لهم  حتقيقا لروؤية �مارة 
عجمان بجعل �لإمارة مكان �أف�شل 

�حل��اف��ات �مل��در���ش��ي��ة .ك��م��ا �ن���ه مت 
حافات   10 على  �لنظام  تركيب 
مدر�شية خال �لفرتة �لتجريبية 
�ملرحلة  نتائج  حتليل  على  وبناء   ،
�لنظام  تعميم  �شيتم  �لتجريبية 
لي�شمل جميع �حلافات �ملدر�شية 
يف �م����������ارة ع�����ج�����م�����ان.  و�أ������ش�����اف 
لتعزيز  ت�شعى  �لهيئة  �ن  �جل��اف 
�م����ن و ���ش��ام��ة ط����اب �مل���د�ر����س 
حيث �نه �شيتم عمل در��شة لتنفيذ 
ل�شائقي  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �لخ����ت����ب����ار�ت 
�حلافات �ملدر�شية ك�شرط ��شايف 
ت�����ش��ري��ح مز�ولة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ل�شمان  �مل���در����ش���ي  �ل��ن��ق��ل  ن�����ش��اط 
�أيدي  �مل��د�ر���س بني  تو�جد ط��اب 
منازلهم  م��ن  نقلهم  خ��ال  �أمينة 
�ل��ع��ك�����س.  و ت�شيد  �مل��د�ر���س و  �ىل 

�شامي  �مل��ه��ن��د���س  و���ش��رح  للعي�س. 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �جل����اف  ع��ل��ي 
�لعامة  �مل�����و�������ش�����ات  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�لنظام  ه�����ذ�  �ن  و�ل����رت�خ����ي���������س 
فورية  ف��ع��ل  ردود  ب��ت��وف��ري  يتميز 
عرب  ب�شري  تدخل  دون  وتلقائية 
ك�شف  عند  لل�شائق  �شوئية  لوحة 
تنبيه  ت�شتدعي  حالة  لأي  �لنظام 
�ل�شائق �أثناء �لقيادة مثل �لت�شارع 
�لفرملة  و  �خلطرة  و�لنعطافات 
�ل�شلوكيات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ق��وي��ة 
�لطريق.  على  لل�شائقني  �خل��ط��اأ 
�لنظام  ه����ذ�  �ن  �جل����اف  �أف�����اد  و 
�ل�شائقني  ث��ق��اف��ة  رف���ع  يف  ي�شاهم 
�لقيادة  �شلوكيات  وتعزيز  �ملرورية 
رفع  و  �ل����ط����رق����ات  ع���ل���ى  �لآم����ن����ة 
م�������ش���ت���وى �لم������ن و�ل�������ش���ام���ة يف 

يجب  حيث  ل��ل��ط��رق،  م�شتخدمي 
�لتوعية بها ب�شكل مكثف و م�شتمر 
ن�شتطيع حماية طابنا من  حتى 
ح������و�دث �ل���ط���رق ن��ت��ي��ج��ة ت���ه���ور و 

��شتعجال بع�س �ل�شائقني.

 ( روؤي��ت��ه��ا  م��ن خ��ال  �لنقل  هيئة 
�ىل  متطور(  و  م�شتد�م  �آم��ن  نقل 
�ن �شامة �لطاب م�شوؤوليه تقع 
و  �شائقني  من  �جلميع  عاتق  على 
و  تعليمية  و  حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ات 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����د ����ش���ع���ادة �ل��ربوف��ي�����ش��ور عبد 
جممع  مدير  �ل�شام�شي  �للطيف 
�شاحب  �أن  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
"حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
و�ملحبة  للخري  وطني  رم��ز  �هلل" 
و�ل�������ش���ع���ادة و�لأم��������ان و�ل����رخ����اء. 
و�أ�شاف �أن �شموه خري خلف خلري 
���ش��ل��ف ي��ق��ود �ل��وط��ن ���ش��ائ��ر� على 
نهج �ملوؤ�ش�شني، ومو��شا م�شرية 
رفعة  لأج�������ل  �مل���خ���ل�������س  �ل���ع���م���ل 

كافة  على  ودوليا  �إقليميا  �ملوؤثرة 
و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �لأ�شعدة 
ودخلت  و�لن�شانية،  و�لجتماعية 
�لعاملية  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ����ش���ب���اق���ات 
و�ملعريف  �ل��ع��ل��م��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
تاريخها  يف  و���ش��ط��رت  و�ل��ب��ح��ث��ي، 
�جن���از�ت جت���اوزت ح���دود �ل�شماء 
�ىل �لف�شاء، وكلنا ثقة باأن �شموه 
بكل  �مل��ئ��وي��ة  نحو  �ل��وط��ن  �شيقود 
ليتعزز  وتناف�شية..  و�ق��ت��د�ر  ق��وة 
�قت�شادها،  ويزدهر  وينمو  بناوؤها 
و�مل�شوؤولية  ك��ث��رية  ف��ال��ت��ح��دي��ات 
بقيادته  ب��ادن��ا  و�شتبقى  ك��ب��رية 

مل�شتقبل  و���ش��ان��ع��ا   ، �ل��وط��ن  ه���ذ� 
م�����زده�����ر ل����اأج����ي����ال �ل����ق����ادم����ة. 
خمتلف  عا�شر  �شموه  �أن  و�أو�شح 
م��ر�ح��ل من��و ه��ذ� �ل��وط��ن �لغايل 
وت���رب���ى يف م��در���ش��ة ز�ي�����د �خلري 
وع��اي�����س ع��ه��د خ��ل��ي��ف��ة �ل��ع��ط��اء ، 
ف��ك��ل��ن��ا �ل���ي���وم ن��ع��اه��د ���ش��م��وه على 
�ل�����ش��م��ع و�ل���ط���اع���ة و�لإخ����ا�����س 
و�أكد  و�ل��وط��ن.  للقيادة  و�ل��وف��اء 
�أكرث  وب��ع��د  �ل���ي���وم  �لإم�������ار�ت  �أن 
م����ن خ��م�����ش��ني ع���ام���ا م�����ش��ت من 
�لريادة  عمرها قد و�شلت ملرحلة 
�لقوى  م���ن  و�أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ع��امل��ي��ة 

نن�شى  ل��ن  �أن��ن��ا  و�أ���ش��اف  عظيمة. 
�مل���غ���ف���ور ل����ه �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
فاأقو�له و�جناز�ته ر�شمت مرحلة 
ه��ام��ة يف ت��اري��خ وم�����ش��رية بادنا، 
و�لعطاء  �لن�شانية  يف  وب�شماته 
�لعامل  �أن���ح���اء  ���ش��ت��ى  حم��ف��ورة يف 
ي�شهد لها �لبعيد و�لقريب، وكلنا 
هذه  �شتو��شل  قيادتنا  ب���اأن  ثقة 
�مل�شرية �حلافلة بالنجاحات وذلك 
�ل���ع���ط���اء �لن�������ش���اين �ل�����ذي ميثل 
و�شتبقى  �لوطنية،  ثو�بتنا  �أح���د 
ز�يد منوذجا  و�أبناء  ز�يد  مدر�شة 

•• اأبوظبي-وام: 

خالد  �ل����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة  �أك��������د 
حممد  جامعة  مدير  �لظاهري، 
ب���ن ز�ي����د ل��ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة �أن 
م�شرية �خلري و�لعطاء �لإمار�تي 
�شاحب  ق���ي���ادة  حت���ت  ت��ت��و����ش��ل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 

جديد�  عهد�  �شموه  ق��ي��ادة  حت��ت 
�لإقليمي  دوره����ا  خ��ال��ه  ي��ت��ع��زز 
و�ل��دويل ، م�شري� �إىل �أن �لدولة 
ت�شتهل مرحلة جديدة من �لنمو 
روؤية  �شاحب  ف�شموه  و�ل��ت��ق��دم، 
ثاقبة وفكر متقد وب�شرية نافذة 
ف���ق���د تربى  م����ت����و�رث����ة،  وح���ك���م���ة 
وعا�شر  ز�ي���د  م��در���ش��ة  يف  �شموه 

"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�هلل" ، م�شري� �إىل �أن تلك �مل�شرية 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  بد�أها 
�هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�ل�شيخ  هديها  على  و���ش��ار  ثر�ه" 
رحمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

�هلل.
وقال �إن دولة �لإمار�ت ت�شت�شرف 

�لدولة  ت��ك��وي��ن  م���ر�ح���ل  ج��م��ي��ع 
و�شاهم يف تطورها و�زدهارها".

ل�شاحب  نبارك  �إذن  �إننا  و�أ�شاف 
�ل�������ش���م���و رئ���ي�������س �ل�����دول�����ة ه���ذ� 
�لن���ت���خ���اب ف���اإن���ن���ا ن���ع���اه���ده على 
قائد  ف���ه���و  و�ل����ط����اع����ة،  �ل�����ش��م��ع 
ت��اري��خ��ي م��ن ط���ر�ز رف��ي��ع و�أحد 

رو�د �لتنمية و�لتعاون �لدويل.

الرمي الفال�سي: اإجن�زات حممد بن زايد ر�سخت مك�نة الإم�رات ع�ملي�

هيئة اأبوظبي لالإ�سك�ن :حممد بن زايد هو �سند 
املواطن وعزته وركيزة جمتمع ن�سط وم�سوؤول 

حممد اأحمد املال الأمني العام ملجل�س ال�صارقة للتعليم : 

حممد بن زايد قي�دة مبدعة وملهمة من اأجل بن�ء الوطن وازده�ره ومتكني املواطن  

الدكتور �صعيد م�صبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�صارقة للتعليم : 

حممد بن زايد ق�ئد امل�سرية وروؤيته تر�سم مالمح تفوق الإم�رات وتوا�سله� الع�ملي 

•• اأبوظبي -وام:

رف��ع��ت ���ش��ع��ادة �ل����رمي ب��ن��ت ع��ب��د�هلل �ل��ف��ا���ش��ي �لأم���ني 
�لعام للمجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة �أ�شمى �آيات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 
حممد بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل" مبنا�شبة �نتخابه 
رئي�شا للدولة خلفاً للمغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان "رحمه �هلل".
وه���ن���اأت �ل��ف��ا���ش��ي ب��ك��ل ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز دول���ة �لإم�����ار�ت 
مرحلة  �شيمثل  �أن���ه  م��وؤك��دًة  �لن��ت��خ��اب،  ب��ه��ذ�  و�شعبها 
لاحتاد  �ل��ر�ئ��دة  �مل�شرية  ملو��شلة  ومف�شلية  تاريخية 
�لتي �أ�ش�شها و�لدنا �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان " طيب �هلل ثر�ه " لرفعة �لوطن و�ملو�طن.
لاأمومة  �لأع���ل���ى  للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  و�أ�����ش����ارت 

و�لطفولة �إىل �أن �إجناز�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان على �ل�شعيد �ملحلي و�لعاملي ر�شخت 
مكانة �لإمار�ت و�أ�شبحت منوذجاً لازدهار و�ل�شتقر�ر 

و�لتنمية �مل�شتد�مة و�لرفاه �لجتماعي.
و�ختتمت بالقول : " �إن من نعم �هلل تعاىل علينا وعلى 
�أبناء هذ�  �لتي غر�شت يف  �لقيادة �حلكيمة  وطننا هذه 
لنم�شي  �ملطلق  و�ل��ولء  �لنتماء  معاين  �أ�شمى  �لوطن 
قدماً وبقوة يف م�شرية �خلم�شني �لقادمة و��شتمر�رها يف 
�لريادة �لعاملية و�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة مبا يحقق 
جودة حياة �ملو�طن، و��شاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يوفق 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
"حفظه �هلل" و�أن ميده بقوته وعونه، ونعاهد  �لدولة 
نبقى  و�أن  و�ل��ولء  و�لطاعة  �ل�شمع  على  �شموه  ونبايع 

كما كنا �أوفياًء خمل�شني لقادتنا ووطننا �لغايل".

•• اأبوظبي-وام:

ق������ال �ش����عادة �لدكتور حممد ر��شد 
�أبوظبي  هيئة  عام  مدير  �لهاملي 
�شاحب  �ن��ت��خ��اب  "�إن  ل��اإ���ش��ك��ان: 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
لدولة  رئي�شاً  �هلل،  حفظه  نهيان، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة هو بد�ية 
لدولتنا  ومتطور  مزدهر  مل�شتقبل 
ثاق�������بة  ق��ي��ادي��ة  ب��روؤي��ة  �حلبيبة 
وحك������يمة وعزي���مة ل تلني و�حتاد 

�شعب ل يعرف �مل�شتحيل".
�ل�شمو  "�شاحب  �شعادته:  و�أ�شاف 
�ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، هو  رئ��ي�����س 

����ش���ن���ُد �مل����و�ط����ن وع����ّزت����ه ورك���ي���زة 
ملجتمٍع ن�شٍط وم�شوؤول من خال 

�إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شعي حكومة 
حتقيق �ل�شتقر�ر �ملعي�شي �لائق 

لاأ�شرة �ملو�طنة..
لاإ�شكان  �أبوظبي  هيئة  يف  ونحن 
�نتخابه  �ل�شمو  ل�شاحب  ن��ب��ارك 
لوطننا  متمنني  ل��ل��دول��ة،  رئ��ي�����ش��اً 
م����زي����د�ً م����ن �ل���ت���ق���دم و�لزده��������ار 
ب���ق���ي���ادة ����ش���م���وه، ف��ه��و خ���ري خلف 

خلري �شلف.
. ون����ب����ارك لأن��ف�����ش��ن��ا ولحت����ادن����ا 
�لعزيز،  �لإم������ار�ت  دول���ة  ول�شعب 
�ل�شمع  ع���ل���ى  ق���ائ���دن���ا  ون���ع���اه���د 
و�ل��ط��اع��ة م��ن �أج����ل رف��ع��ة وطننا 

وتقدمه و�زدهاره و��شتقر�ره".

•• ال�صارقة-الفجر:

�أكد �شعادة حممد �أحمد �ملا �لأمني 
للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق��ي��ادة  �أن 
رئي�������س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لدولة هي ق������يادة مبدعة وملهمة 
�ل�شنو�ت  خال  ب�شخ�شيته  �شاهم 
م�شرية  ر���ش��م  يف  �ملا�شية  و�ل��ع��ق��ود 
نه�شته�����ا  وب������ناء  �لإم���ار�ت  دول��ة 
حك������م  مقاليد  �شموه  تويل  لياأتي 
�لم������ار�ت ب��ث��ق��ة ك��ب��رية م���ن حكام 
ليو��شل  �شعبه  ومبايعة  �لإم���ار�ت 

�جلهود �لفذة �ملمتدة من �أجل بناء 
�ملو�طن  �لوطن و�زده��اره ومتكني 

يف كافة �ملجالت.
�ش������موه  قيادة  �أن  �إىل  �مل��ا  و�أ���ش��ار 
روؤي�����ت�����ه  م����احم����ه����ا  يف  ت�������ش���ك���ل 
حلقبة  وب������د�ي������ة  �����ش���ت�������ش���ر�ف���ي���ة 
وم�شرقة  ج����دي����دة  ت��اري��خ��ي��������������������ة 
مل���و�����ش���ل���ة �مل����ن����ج����ز�ت و�مل�����و�ق�����ف 
�لتي  �مل�شتقبل  �لتاريخية و�شناعة 
�لقادر  �ملتعلم  �مل��و�ط��ن  م��ن  ت��ب��د�أ 
على خدمة وطنه وجمتمعه وعامله 
و��شتمر�ر�ً لنهج ز�يد و�إعاء لقيم 
�ل��وح��دة و�لحت����اد و�ل��ع��م��ل �شمن 

لإح�������د�ث طفر�ت  �ل���ع���امل  ن�����ش��ي��ج 
من�شودة .

•• ال�صارقة-الفجر:

�لكعبي  م�شبح  �شعيد  �لدكتور  �ك��د 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�ل�شارقة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  �أن  للتعليم 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
تفوق  ماحم  تر�شم  �لدولة  رئي�س 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة 
كافة �ملجالت وي�شطر توليه لتاريخ 
�ل���دول���ة م�شرية  ���ش��ت��و����ش��ل  ج��دي��د 
م���ن �ل��ن��ه�����ش��ة و�ل��ت��ق��دم و�لزده�����ار 

لتفوقها  وتعزز  �لدولة  ربوع  ت�شمل 
يف  ل�شيما  بد�أتها  �لتي  �ملجالت  يف 

�لعلوم و�ملعارف .
�ملرحلة  ع��ن��و�ن  �أن  �لكعبي  و�أو���ش��ح 
�ملقبلة هي �لتفوق �لعلمي و�لعطاء 
�أب��ن��اء وبنات  �ل��احم��دود م��ن قبل 
كافة  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��م  �ل�����دول�����ة 
�ملجالت �لنوعية لتتو��شل �إجناز�ت 
�ل��دول��ة حت��ت ق��ي��ادة �شموه نظر� ملا 
ي�شكله من قائد فذ �شيقود �مل�شرية 
و�لتو��شل  �ل��و�ع��د  �مل�شتقبل  نحو 

�لعاملي .

•• العني-الفجر: 

ز�يد  ل��د�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  حممد  ن�شال   : �لدكتورة  �شعادة  قالت 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �نتخاب  �إن  �لإ�شامية  للثقافة 
نهيان " حفظه �هلل "رئي�شاً لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ي�شطر تاريخاً 
جديد�ً يف م�شرية نه�شة دولة �لإمار�ت وهو خري خلف خلري �شلف من�شي 
حتت ر�يته نحو مزيد من �لتقدم و�لزدهار، و�شموه قائد ��شتثنائي وزعيم 
ودولياً،  �إقليمياً  �لرفيعة  �ل�شديدة و�ملكانة  وطني يتميز باحلكمة و�لروؤية 
ما�شية  �لإم���ار�ت  وبقيادته  و�لعطاء  و�خل��ري  و�لت�شامح  �لإن�شانية  ورج��ل 
يف م�شرية �لإجناز و�لتطور، ون�شاأل �هلل تعاىل �أن يحفظه ويوفقه وُي�شدد 

خطاه.

ن�س�ل حممد الطنيجي: حممد بن زايد رجل 
الإن�س�نية والت�س�مح 
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اأخبـار الإمـارات

برئ��سة �سقر غب��س .. اجتم�عية الوطني تن�ق�س م�سروع ق�نون تنظيم دور العب�دة
•• اأبوظبي-وام:

�لجتماعية  �ل�شوؤون  ناق�شت جلنة 
�لب�شرية  و�مل��و�رد  و�ل�شكان  و�لعمل 
يف �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
خ����ال �ج���ت���م���اع ع��ق��دت��ه �م�������س يف 
برئا�شة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �مل��ج��ل�����س  م��ق��ر 
معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س، 
م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن تنظيم 

دور �لعبادة.
�للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
�شعادة كل من : ناعمة عبد�لرحمن 
�مل����ن���������ش����وري رئ����ي���������ش����ة �ل���ل���ج���ن���ة، 
�ل�شحاك  �شعيد  ح��و�ء  و�ل��دك��ت��ورة 
وحميد  �للجنة،  مقررة  �ملن�شوري 
وعائ�شة  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  �ل��ع��ب��ار  ع��ل��ي 
عي�شى  وحم����م����د  �مل��������ا،  حم����م����د 
�ل��ك�����ش��ف، وم���رمي م��اج��د ب��ن ثنية، 

�شعيد  �شيف  و�ل��دك��ت��ور  للمجل�س، 
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �مل���ه���ريي 
وناق�شت  و�ل����رق����اب����ة.  ل��ل��ت�����ش��ري��ع 
تقريرها  �لجتماع  خ��ال  �للجنة 

و�ل��دك��ت��ورة م���وزة حم��م��د حمرور 
�لجتماع  ح�����ش��ر  ك��م��ا  �ل���ع���ام���ري. 
����ش���ع���ادة ك���ل م���ن : �ل���دك���ت���ور عمر 
عبد�لرحمن �لنعيمي �لأمني �لعام 

ب�شاأن م�شروع �لقانون �لذي يتكون 
35 م��ادة، ويهدف �إىل تنظيم  من 
�ل���دول���ة  يف  �ل���ع���ب���ادة  وغ�����رف  دور 

وتر�شيخ قيم �لت�شامح و�لتعاي�س.

الطوارئ والأزم�ت وال�سوؤون الإ�سالمية تعلن�ن ا�سرتاط�ت احلج للع�م اجل�ري
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث و�لهيئة 
ملو�شم  �حل��ج  ��شرت�طات  عن  و�لأوق���اف  �لإ�شامية  لل�شوؤون  �لعامة 

م.  2022 �ملو�فق  ه�   1443
�لعربية  �ململكة  جل��ه��ود  �لكبري  تقديرهما  ع��ن  �لهيئتان  و�أع��رب��ت 
�ل�شعودية �ل�شقيقة قيادة وحكومة و�شعبا يف ت�شخري كل �لإمكانيات 

خلدمة حجاج بيت �هلل �حلر�م.
وتاأتي هذه �ل�شرت�طات ��شتجابة ملا �أعلنته �ململكة من �شو�بط ملو�شم 
حج هذ� �لعام، وت�شمل �ل�شرت�طات �أن يكون �حلاج مل ي�شبق له �أد�ء 
�لفري�شة، ويقت�شر �حلج على �لفئة �لعمرية �أقل من 65 عاما، و�أن 

يكون حا�شا على �للقاحات �ملعتمدة و�جلرعة �لد�عمة.
 72 خ��ال  �شلبية  فح�س  نتيجة  ت��ق��دمي  �ل���ش��رت�ط��ات  ت�شمل  كما 
تنطبق  مل��ن  �لأول���وي���ة  ت��ك��ون  و�أن  �ململكة،  �إىل  �ل��و���ش��ول  قبل  �شاعة 
عليهم �ل�شروط من �مل�شجلني يف �لنظام �لإلكرتوين للحج و�ملحدثة 

بياناتهم �شابقا.
و�أكدت �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث و�لهيئة 
تاأتي  �ملعلنة  �ل�شرت�طات  �أن  و�لأوق��اف  �لإ�شامية  لل�شوؤون  �لعامة 
على  �ملحافظة  �إىل  و�لر�مية  �لر�شيدة،  �لقيادة  ل�شرت�تيجية  دعما 
ودعت  �ل��ي��وم.  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إليها  و�شلت  �لتي  �لتعايف  مكت�شبات 
بالإجر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  �أهمية  �إىل  �حل���ر�م  �هلل  بيت  حجاج  �لهيئتان 

�لحرت�زية و�لوقائية.

جمعية اأم املوؤمنني تبحث اآث�ر النفت�ح الرقمي على الن��سئة
نفذت جمعية �أم �ملوؤمنني ور�شة تفاعلية بالتعاون مع مدر�شة ر�أ�س �خليمة 
�حلديثة �خلا�شة بعنو�ن �شبط وعاج �شلوكيات �لنا�شئة يف ظل �لنفتاح 
�أ�شرية  �أ. مي�شاء �ل�شحاد�ت مدربة معتمدة وم�شت�شارة  �لرقمي، قدمتها 
يف مركز مودة �لأ�شري �لتابع للجمعية، لأولياء �أمور �لطلبة �فرت��شياً.

�لأبناء  على  و�آث��اره  �لرقمي  �لنفتاح  معنى  �ملدربة  خالها  من  ناق�شت 
�أن��و�ع تفاعل �ملربني و�أمن��اط تفاعل �لبناء مع  �إىل  و�لنا�شئة، وتطرقت 
�ملوقف  تربية  ب��ني  �ل��ف��رق  حللت  كما  �لعوملة،  وع�شر  �لرقمي  �لنفتاح 
�ل�شبط  وبني  و�لنفتاح  �ملو�كبة  بني  �لتو�زن  وكيفية  �جلوهر،  وتربية 
�لنفتاح  �آث��ار  من  �لأبناء  و�شلوكيات  �أفكار  لوقاية  �لقيم  على  و�حلفاظ 

�لرقمي.

باأن  �لتابع للجمعية  �لكتبي مديرة مركز مودة �لأ�شري  �أ.م��وزة  وذك��رت 
ي�شمل  و�ل��ذي  �لأ�شري  �ل�شتقر�ر  خارطة  برنامج  �شمن  تاأتي  �لفعالية 
عدد من �لفعاليات �ملوجهة لأولياء �لأمور �ملقرر تنفيذها خال �لعام مع 
خمتلف مد�ر�س �لدولة، حيث يهدف �لربنامج �إىل در��شة �لو�شع �لر�هن 
لأفر�د �لأ�شرة وبحث طرق و�آليات ��شتباقية لحتو�ء وعاج �مل�شاكل قبل 

و�أثناء حدوثها.
و�لإر�شاد  �مل�شاعدة  لتقدمي  ي�شعى   �لأ���ش��ري   م��ودة  مركز  �أن  وي�����ذكر 
بهدف  �لأ���ش��رة،  لأف���ر�د  �ل���ازم  و�ل�����نف�شي  و�لجت�������ماعي  �لق������انوين 
قيمها  على  و�ملحافظة  �لأ���ش��رة  كيان  حلماية  �لأ���ش��ري  �لتو�فق  حتقيق 

�لر��شخة  .

ا�ست�س�ري ال�س�رقة يوؤكد اأهمية تعزيز املنظومة الأمنية يف الإم�رة

•• ال�صارقة-وام:

14 ملجل�س  �ل����  �جل��ل�����ش��ة  ن��اق�����ش��ت 
عقدت  �لتي  �لإ�شت�شاري  �ل�شارقة 
يف م���ق���ره ���ش��م��ن �أع���م���ال���ه ل����دور 
�نعقاده �لعادي �لثالث من �لف�شل 
�شعادة  برئا�شة  �لعا�شر  �لت�شريعي 
رئي�س  �ل�������ش���وي���دي  م��ي��ح��د  ع���ل���ي 
�أع���م���ال ومهام  �مل��ج��ل�����س خم��ت��ل��ف 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة.
ح�شر �جلل�شة �شعادة �للو�ء �شيف 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �ل�����زري 
ل�شرطة �ل�شارقة و �لعميد عبد�هلل 
مبارك بن عامر نائب �لقائد �لعام 
�جل����رو�ن  �شعيد  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  و 
�إىل جانب عدد  �ملجل�س  �أمني عام 
�مل�����ش��وؤول��ني يف  م��ن ك��ب��ار �ل�شباط 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة.
�لزري  �شيف  �للو�ء  �شعادة  �أثنى  و 
�جلل�شة  م�����ش��ت��ه��ل  يف  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  تفاعل  على 
�ل�شرطية  �ل��ق�����ش��اي��ا  ك���اف���ة  م����ع 
و�مل���و����ش���وع���ات �لأم���ن���ي���ة و�إي������اء 
ج��ه��از �ل�����ش��رط��ة �لأه��م��ي��ة و دوره 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��و����ش��ل م��ع  يف 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��دع��م  م�شيد�   ..
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�ملتو��شل بكافة �لإمكانات و�ملو�رد 
�أد�ء دورها يف  لتمكني �لقيادة من 

برناجما   81 ب����و�ق����ع  �مل����ا�����ش����ي 
�ألفا   16 م��ن��ه��ا  ����ش��ت��ف��اد  ت��وع��وي��ا 
زي����ادة  مب���ع���دل  ���ش��خ�����ش��ا   288 و 
و�شل �إىل 37.8 يف �ملائة يف �لعام 
للمخترب  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  و   .2020
�جلنائي فقد ك�شف فح�س �لأدلة 
�مل�شتلمة  �لآثار  �جلنائية عن عدد 
و�لذي بلغ 242 �ألفا و595 �أثر� 
�ألفا و416 فح�شا   66 �إج��ر�ء  و 
ف��ن��ي��ا ل��ه��ذه �لآث�����ار و�إجن������ازه 13 
994 تقرير� فنيا .. لفتا  �ألفا و 
�لريادية  �مل�شاريع  �أهم  �أن من  �إىل 
و�لتطويرية �لبحثية �لتي حققها 
 14 ت��وف��ري   2021 يف  �مل��خ��ت��رب 
جهاز� تخ�ش�شيا ت�شاف �إىل بقية 
ميتلكها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأج����ه����زة 
�لإجمايل  عددها  لي�شبح  �ملخترب 
�إىل  تخ�ش�شي  فن���ي  جهاز   402
جانب �مل�شاريع �ملتمثلة يف م�شروع 
" و م�شروع تبني  " ب�شمة �ملخدر 
�لأبحاث �لعلمية لطلبة �جلامعات 
ك��م��ا ت��ف��رد �مل��خ��ت��رب ب��ال��ك�����ش��ف عن 
�أرب����ع م���و�د ج��دي��دة م��ن خم���در /
Spice/ ونتيجة لهذ� �لكت�شاف 
�لقانون  ج����دول  يف  �إدر�ج����ه����ا  مت 

�لحتادي ملكافحة �ملو�د �ملخدرة.
�أع�������ش���اء  ت���ن���اول���ت م�����د�خ�����ات  و 
منها  �ملو��شيع  من  ع��دد�  �ملجل�س 
�لن�شيابية  ق��در من  �أك��رب  حتقيق 
�لرئي�شية  �ل���ط���رق  م���ن  ع����دد  يف 
خطة  و  �لإم���������ارة  يف  و�ل���ف���رع���ي���ة 

ن�شر �لأم��ان و�لأم��ن كافة مناطق 
وز�رة  ل�شيا�شات  جت�شيد�  �لإم���ارة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة يف �ل���روؤي���ة �ل��ع��ام��ة �أن 
ت��ك��ون دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن �أف�شل 
�لأم�����ن  حت��ق��ي��ق  يف  �ل����ع����امل  دول 

و�ل�شامة.
عر�س  يف  �ل�شام�شي  و��شتعر�س 
م���رئ���ي �أب�������رز �أع����م����ال و�إجن��������از�ت 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
موؤ�شر  ق��در  حيث   2021 خ��ال 
�ل�����ش��ع��ور ب����الأم����ان ب�����ش��ك��ل ع����ام يف 
�ملائة  يف   99.4 ب�  �ل�شارقة  �إم���ارة 
/ خال  �ملائة  99.6 يف   / بو�قع 
�أثناء   / �ملائة  يف  و/95.7  �لنهار 
�ملنزل  خ��ارج  ليا  وحيد�  �لتجول 
�نخفا�شا  �لإم���ارة  حققت  فيما   ..
يف م��وؤ���ش��ر �جل���ر�ئ���م �مل��ق��ل��ق��ة لكل 
يف   7.6 بن�شبة  ن�شمة  �ألف   100
جرمية   39.95 مب��ع��دل  �مل���ائ���ة 
�شجلت  و   2020 بالعام  مقارنة 
�ن��خ��ف��ا���ش��ا يف م���وؤ����ش���ر �جل���ر�ئ���م 
�لتي  �مل���ج���ه���ول  و  م���ن  �مل��ك��ت�����ش��ف��ة 
�ملائة  يف   21 �إىل  ن�شبتها  و�شلت 
�ملبلغ  �جل��ر�ئ��م  ع��دد  بلغ  بينما   ..
100.000 ن�شمة من  عنها لكل 
بن�شبة  و   408.8 ن��ح��و  �ل�����ش��ك��ان 
�مل���ائ���ة  يف   7 ق����دره����ا  �ن���خ���ف���ا����س 

مقارنة بالعام 2020.
�لرب�مج  ع���دد  زي�����ادة  �إىل  و�أ����ش���ار 
بن�شبة  �جل��ان��ب  ه��ذ�  يف  �لتوعوية 
بالعام  م��ق��ارن��ة  �مل��ائ��ة  يف   58.8

�لقيادة لتوفر مبنى لإعادة تاأهيل 
خال  �لقيادة  خطط  و  �ملدمنني 
�ل�شنو�ت �ملقبلة خا�شة فيما يتعلق 
و  �ل��ق��ي��ادة  �مل��و�ط��ن��ني يف  بتوظيف 
تاأمني �ملن�شاآت �لإقت�شادية كحقل 
وخطوط  �ل����ب����رتويل  �ل�����ش��ج��ع��ة 
�لغاز و �أهم �ل�شيا�شات �لتي تتبعها 
�جلر�ئم  ن�شب  لتخفي�س  �لقيادة 
�إمارة  يف  �ل�شناعيات  خمتلف  يف 
�شبكة  ��شتكمال  �أهمية  و  �ل�شارقة 
كامري�ت �ملر�قبة �لأمنية يف كافة 
�لإمارة لت�شل �لتغطية �إىل 100 
�إج��ر�ء�ت �لقيادة للحد  يف �ملائة و 
من ظاهرة �ملت�شولني و فكرة �إن�شاء 
�إ���ش��ع��اف يتبع لإم����ارة �ل�����ش��ارق��ة و 
�أهمية �إ�شر�ك �لقيادة يف تخطيط 
وت�شميم �ملناطق �ل�شكانية وتوفري 
دوريات يف �ملناطق �جلديدة و�إعادة 
�لد�خلية  �ل��ط��رق  �شرعات  تقييم 

للمناطق �ل�شكنية.
ويف معر�س ردهم على مد�خات 
�أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �أ����ش���ار ع���دد من 
�إجمايل  �أن  �إىل  �ل�����ش��ب��اط  ك��ب��ار 
ع���دد ك��ام��ري�ت �مل��ر�ق��ب��ة يف �إم���ارة 
 643 و  �أل���ف���ا   44 ب��ل��غ  �ل�����ش��ارق��ة 
كامري� موزعة على خمتلف �شو�رع 
�لإم��ار�ت و �ملن�شاآت �لإقت�شادية / 
حم��ات �ل�����ش��ر�ف��ة و �ل��ذه��ب / و 
�حلكومية  و  �حليوية  �ملن�شاآت  يف 
ذكية  �أمنية  كامري�   1044 منها 
حركة  مل��ر�ق��ب��ة  �ل��ق��ي��ادة  و�شعتها 

�لطرق بقيمة و�شلت ل� 40 مليون 
درهم و هناك خطة لزيادة عددها 
ل��ت��ط��وي��ر �مل��ن��ظ��وم��ة �لأم���ن���ي���ة يف 
�لإمارة و يف ما يتعلق بال�شبطيات 
�لدر�جات   / �لإم����ارة  يف  �مل��روري��ة 
�لكهربائية  و  �لهو�ئية  و  �لنارية 
�لأول  �لربع  �شجلت خال  / فقد 
من 2022 / 9178 / �شبطية 
منها 1116 للدر�جات �لنارية و 
7980 للدر�جات �لهو�ئية و 82 

للدر�جات �لكهربائية .
مبنى  �إن���������ش����اء  �أه����م����ي����ة  ح������ول  و 
.. قال  �مل��دم��ن��ني  ت��اأه��ي��ل  لإع������ادة 
�إن  �ل�شام�شي  �ل��زري  �شيف  �شعادة 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
هذ�  يف  متكاما  م�شروعا  قدمت 
�ل�شمو حاكم  �خل�شو�س ل�شاحب 
�مل�شروع  �إدر�ج  �شيتم  و  �ل�����ش��ارق��ة 
 .. �ملقبلة  �حلكومة  مو�زنة  �شمن 
ب�شكل  ت�شعى  �لقيادة  �أن  �إىل  لفتا 
�لوظائف  خمتلف  لتوطني  كبري 
�لتوطني  ن�شبة  تقدر  حيث  لديها 
يف �لقياد�ت �لعليا 100 يف �ملائة و 
يف �لوظائف �لإ�شر�فية 99.6 يف 

�ملائة  يف   3 �إىل  �ل���ط���رق   ح�����و�دث 
جانب  �إىل  مركبة  �آلف   10 لكل 
حو�دث  �إ�شابات  معدل  �نخفا�س 
�لده�س �إىل 27 يف �ملائة .. موؤكد� 
حر�س �شرطة �ل�شارقة يف حتقيق 
�لأهد�ف  م��ع  �ملن�شجمة  �أه��د�ف��ه��ا 
�لد�خلية  ل����وز�رة  �ل�شرت�تيجية 
�ل�شتعد�د  ���ش��م��ان  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و�جلاهزية يف مو�جهة �لأحد�ث �إذ 
حقق موؤ�شر �ل�شتعد�د و�جلاهزية 
�لأح������������د�ث خ���ال  م����و�ج����ه����ة  يف 
2021 حيث بلغ زمن �ل�شتجابة 
دقيقة   5.41 �ل��ط��و�رئ  حل���الت 
و�لتي   2020 ب���ال���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
فيما   .. 6.45   دقيقة  ���ش��ج��ل��ت 
نتائج  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ����رف  ح��ق��ق��ت 
تلقي  يف  مم���ي���زة   و�إح�������ش���ائ���ي���ات 
�ل��ب��اغ��ات و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا وفق 
م��ع��اي��ري �جل�����ودة و�ل���ك���ف���اءة  حيث 
و398  �ألفا  م��ل��ي��ون  تعاملت   مع 
 999 �ل���رق���م  ع��ل��ى  م��ك��امل��ة  و69 
�لطارئة  ل���ل���ح���الت  �مل��خ�����ش�����س 
886  مكاملة على  و  �آلف  و210 
للحالت  �ملخ�ش�س   901 �لرقم 

�ملائة  يف   46 �لتخ�ش�شية  و  �ملائة 
من  �لأول  �ل���رب���ع  خ���ال  مت  ك��م��ا 
22 مو�طنا  تعيني  �جل��اري  �لعام 
و يف �لعام �ملا�شي مت تعيني 250 

مو�طنا .
و حول م�شروع �أمن �ل�شناعيات .. 
قال �إن �لإم��ارة ت�شم 18 منطقة 
بر�مج  ت�شميم  مت  قد  و  �شناعية 
�منية خا�شة لها و تاأهيل �ل�شباط 
�لتو�جد بها حيث  و  للعمل عليها 
مت ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جت����ارة و 
�ملنطقة  تطوير  �ل�شارقة  �شناعة 
�ل�شناعية �لعا�شرة و جاري �لعمل 
�ل�شناعية  �ملنطقة  لتطوير  حاليا 
�ل�شاد�شة و �لعمل م�شتمر لتطوير 
�أكرب عدد من هذه �ملناطق خال 

�لأعو�م �ملقبلة.
و�أ�شار �لقائد �لعام �إىل ما حققته 
�ل�شارقة  باإمارة  �ملرورية  �ملوؤ�شر�ت 
�شجلت  ح���ي���ث   2021 خ������ال 
�نخفا�شا كبري� يف معدل �لوفيات 
�ملرورية  �حل�����و�دث  ع���ن  �ل��ن��اجت��ة 
و�شلت �إىل 21 يف �ملائة لكل 100 
معدل  و�ن���خ���ف���ا����س  ن�شمة   �أل�����ف 

غري �لطارئة.
م������ن ج���ه���ت���ه���م ل����ف����ت �ل�������ش���ب���اط 
�لإيجابية  �لنتائج  �إىل  �حل�����ش��ور 
و  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��ي حققتها 
�ل��ت��ي ج����اءت وف��ق��ا لإط�����اق عدد 
م��ن �مل��ب��ادر�ت م��ن �أب��رزه��ا مبادرة 
" �شاهر  " و  �آمن  جمتمع  " نحو 
" و"  �لإلكرتونية  " و" �لدوريات 
�ل�شحايا  وم�شاندة  دع��م  �شيا�شة 
 " �ل�شناعيات  �أم��ن  مبادرة  و"   "
�إىل ج��ان��ب م��ب��ادرة " ر�ق���ب " و " 
 �حلزم " و مبادرة " فر�س �شلطة 
�لقانون " و مبادرة خف�س حو�دث 
�ملوؤقتة  �لرخ�شة  حلاملي  �لطرق 
– 21 �شنة     18 -�جل��دي��دة م��ن 
ومبادرة تطبيق معايري  �ل�شامة 
�ملرورية على 5 طرق �شنويا و�لتي 
 .. و�لوفيات  �حل���و�دث  فيها  تكرث 
�ملجتمعية  �مل�����ش��اري��ع  متثلت  فيما 
�آمن"  جمتمع  "نحو  م�����ش��روع  يف 
و�مل�شاريع �خلدمية منها "مر�كزنا 
7 جنوم" وعام �خلم�شني وم�شروع 
يف  و�ل�شتباقية  �لرقمية  �ملكتبة 

�خلدمات .

املجل�س الوطني الحت�دي يبحث التع�ون مع جمموعة ال�سداقة الربمل�نية الرو�سية

جلنة ب�لوطني تن�ق�س تعديالته� على تقرير م�سروع ق�نون احت�دي ب�س�أن رد العتب�ر

•• اأبوظبي-الفجر:

�لوطني  �ملجل�س  يف  �لأوروب��ي��ة  �ل���دول  برملانات  م��ع  �ل�شد�قة  جلنة  �لتقت 
�شارة  �شعادة  برئا�شة  2022م،  مايو   17 �ملو�فق  �لثاثاء  �أم�س  �لحت��ادي 
جمموعة  رئي�س  ك��ان��وك��وف  �أر���ش��ني  �شعادة  �للجنة،  رئي�شة  فلكناز  حممد 
جلنة �ل�شد�قة للجمعية �لفيدر�لية لرو�شيا �لحتادية مع �ملجل�س �لوطني 

�لحتادي و�لوفد �ملر�فق.
ح�شر �للقاء �أع�شاء جمموعة جلنة �ل�شد�قة مع برملانات �لدول �لأوروبية، 
ومعايل  �ملجموعة،  رئي�س  نائب  �لفا�شي  بالهول  ���ش��ر�ر  م��ن:  ك��ل  �شعادة 
و�لدكتورة  �ملن�شوري،  �ل�شحاك  ح��و�ء  و�لدكتورة  �لنعيمي،  علي  �لدكتور 
�ل�شويدي،  �شلطان  �ملهريي، ومرية  عبيد  وم��رو�ن  �لطنيجي،  عبيد  �شيخة 

�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
وقدم وفد �جلمعية �لربملانية �لفيدر�لية �لرو�شية تعازيه �حلارة للمجل�س 

�لوطني �لحتادية ودولة �لإمار�ت يف فقيد �لوطن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان "رحمه �هلل"، كما قدم �لتهنئة مبنا�شبة �نتخاب �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل" رئي�شياً لدولة �لإمار�ت.  
و�أكدت �شعادة �شارة حممد فلكناز خال �للقاء على عمق �لعاقات �لثنائية 
�لر�شيدة  �لقيادة  وحر�س  �لحت��ادي��ة،  ورو�شيا  �لإم���ار�ت  دول��ة  تربط  �لتي 
على تعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجالت، مبا يخدم م�شلحة �لبلدين 

و�ل�شعبني �ل�شديقني.
و�أ�شادت �شعادتها بعاقات �لتعاون �لربملاين بني �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
وجمل�س �لحتاد للجمعية �لفيدر�لية لرو�شيا �لحتادية، و�لتطلع لتقوية 
هذه �لعاقات مبوجب �تفاقية �لتعاون �ملوقعة بني �لربملانني عام 2018.

كما جرى خال �للقاء �لتباحث حول جمموعة من �لق�شايا و�ملو�شوعات 
�لربملانية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك، و�لتاأكيد على تعزيز عاقات �لتعاون بني 

�لبلدين، و�لربملانني �ل�شديقني.

•• اأبوظبي -وام:

�لوطني  �ملجل�س  يف  و�خل��ارج��ي��ة  و�ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��دف��اع  ���ش��وؤون  جلنة  ناق�شت 
�لحتادي خال �جتماعها عن بعد �م�س، برئا�شة معايل �لدكتور علي ر��شد 
�لنعيمي رئي�س �للجنة تعدياتها على تقرير م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن 

رد �لعتبار ومو�شوع �شيا�شة هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية.
ح�شر �لجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من: مرو�ن عبيد �ملهريي مقرر 
خلفان  وعبيد  �ل��ع��ف��اري،  ن��خ��رية  و�شهيل  بو�شهاب،  حمد  و�أح��م��د  �للجنة، 
�أع�شاء  �ل��ب��ط��ر�ن،  ع��ب��د�هلل  ويو�شف  �ليماحي،  �أح��م��د  وحم��م��د  �ل�شامي، 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي، كما ح�شره �لعميد ر��شد �شلطان �لزعابي مدير 

�د�رة �ل�شوؤون �لقانونية بوز�رة �لد�خلية.
على  تعدياتها  و�خلارجية  و�لد�خلية  �ل��دف��اع  ���ش��وؤون  جلنة  و��شتعر�شت 

رئا�شة  �إىل  لرفعه  متهيد�  �لع��ت��ب��ار  رد  ب�شاأن  �لحت���ادي  �ل��ق��ان��ون  م�شروع 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي ومناق�شته يف �إحدى جل�شاته �ملقبلة .

وي���ه���دف م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون �ل����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 18 م����ادة ب��ح�����ش��ب �ملذكرة 
وت�شهيل  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  عليهم  �مل��ح��ك��وم  �ن��دم��اج  ت�شريع  �إىل  �لإي�����ش��اح��ي��ة، 
ح�شولهم على �شهادة بحث �حلالة �جلنائية �خلالية من �ل�شو�بق، وكذلك 

ت�شهيل �حل�شول على �لوظائف، وتطبيق فكرة �لرعاية �لاحقة لهم.
و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  هيئة  �شيا�شة  مو�شوع  �للجنة  ناق�شت  كما 
و�عتمدت قائمة �جلهات �لتي �شيتم دعوتها ملناق�شة �ملو�شوع و�لذي تناق�شه 
�شمن حماور : ��شرت�تيجية �لهيئة و�آلية تطوير منظومة �خلدمة �لوطنية 
�لوظائف  على  �لوطنية  للخدمة  �لنت�شاب  يف  و�لتحديات  و�لحتياطية، 
�لتكاملي  و�لعمل  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  موؤ�ش�شات  يف  �لطلبة  تعليم  ومو��شلة 

و�ل�شتفادة من �خلدمة �لبديلة يف جمال �لتدريب للوظائف �حليوية.

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546

Announcement of Pharmacy License 
Cancellation

NEW MEDICAL CENTRE PHARMACY–L.L.C–
ALAIN–NMC–BRANCH 1, registered with the 
Department of Health under Pharmacy Facility 
License NO: PF2737 has applied for the cancellation 
of License and therefore the dealing with Insurance 
Companies shall be ceased. Anyone has the right 
to object against this Announcement, shall visit the 
Department of Health within one week from the 
publication of this announcement. Otherwise, the 
Department of Health is not responsible for any 
right or claim after expiration of such period as the 
required procedure will be completed.

 NEW MEDICAL CENTRE PHARMACY–
L.L.C–ALAIN–NMC–BRANCH 1

Announcement of Pharmacy 
License Cancellation

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546

Announcement of Medical Centre License 
Cancellation

NEW MEDICAL CENTRE L.L.C - BRANCH OF 
ABU DHABI 2, registered with the Department 
of Health under Medical Facility License NO: 
MF3794 has applied for the cancellation of 
License and therefore the dealing with Insurance 
Companies shall be ceased. Anyone has the right 
to object against this Announcement, shall visit the 
Department of Health within one week from the 
publication of this announcement. Otherwise, the 
Department of Health is not responsible for any 
right or claim after expiration of such period as the 
required procedure will be completed.
NEW MEDICAL CENTRE L.L.C - BRANCH OF 

ABU DHABI 2

Announcement of Medical 
Centre License Cancellation
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العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإلغاء اعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
�لتجاري:�ك�س  بال�شم   CN  2799333  : رقم 
�لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء   ، �لتجارية  للو�شاطة  ون 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا. 
�لإعان  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  �أي حق  م�شوؤولة عن 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم برو�شتيد 

CN �لق�شور  رخ�شة رقم : 3916831 
قد تقدمو� �إلينا بطلب :

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شرحان قائد �شيف �حلمودي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شرحان قائد �شيف �حلمودي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
�ل�شادة :ميز�ن �خلطوة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN لل�شيار�ت  رخ�شة رقم : 2792740 
قد تقدمو� �إلينا بطلب :

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شعيد حممد ر��شود �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك فرج مبارك فرج �لنعيمي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
:فورتك�س  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN للمقاولت �لعامة  رخ�شة رقم : 2011100 
قد تقدمو� �إلينا بطلب :

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حممد معروف طاهر �لها�شمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد علي مال �هلل �حمد �ل علي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

CN �لعاديات للمطابخ  رخ�شة رقم:1137834 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شو�شي 

CN دوز للمو�د �لغذ�ئية  رخ�شة رقم:3645436 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنايا �لعقارية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:4042937 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ليا�س ��شكندر دحدل  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / على خالد حممد على �حلمادى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / على خالد حممد على �حلمادى من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لنايا �لعقارية

ALNAYA REAL ESTATE
�إىل/ �لنايا �لعقارية ذ.م.م

 ALNAYA REAL ESTATE . L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملارد لتجارة �لعاف ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2483388 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شر�ج �لدين غاب �لدين من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شر�ج �لدين غاب �لدين من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل ح�شني حممد دردقه �حلمادى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملارد لتجارة �لعاف ذ.م.م
AL MARID FODDER TRADING L.L.C

�إىل/ �ملارد لتجارة �لعاف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 AL MARID FODDER TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنجم �ملمتاز ل�شيانة �لتمديد�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لكهربائية  رخ�شة رقم:1082185 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �زهار �شيد �شيد حممد �مني %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �شلطان عبد�هلل �شالح مبارك �ملن�شورى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيد حممد �مني

تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل �لنجم �ملمتاز ل�شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية

SUPER STAR ELECTRICAL INSTALLATONS MAINTENANCE SHOP

�إىل/ حمل �لنجم �ملمتاز ل�شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SUPER STAR ELECTRICAL INSTALLATONS MAINTENANCE SHOP - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لفطيم للمقاولت 

)�بوظبي( ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1030805 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة �لفطيم للمقاولت )�بوظبي( ذ م م
AL FUTTAIM CONTRACTING COMPANY - ABU DHABI - L L C

�إىل/ �يه �أف �إي للمقاولت ذ.م.م
A F E CONTRACTING L.L.C. 

د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
لتمثيل  حمي�شن  �ل�ش�����ادة/�حمد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شركات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4302565 

�شركة   - �ل�شركات  لتمثيل  حمي�شن  �حمد  من/  جتاري  �إ�شم  تعديل 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 AHMED MUHAISEN REPRESENT COMPANIES  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

�إىل/ �لكفو لتمثيل �ل�شركات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL KAFO REPRESENT COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيترييا حممد �بوطاهر 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1016274 
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافيترييا حممد �بوطاهر

MOHAMMED ABU TAHER CAFETERIA

�إىل/ مطعم حممد �بوطاهر
MOHAMMED ABU TAHER  - RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مطعم  5610001
د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرعد لتلميع �ل�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1169890 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لرعد لتلميع �ل�شيار�ت

AL RAAD CAR POLISHING

�إىل/ �لرعد لعناية �ل�شيار�ت
 AL RAAD CAR CARE 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شمكرة �ملركبات  4520001
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة دهان ور�س �ملركبات  4520002

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شاح ميكانيك �ملركبات  4520003
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شاح كهرباء �ل�شيار�ت  4520005

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:مغ�شلة ثري دي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - غرب 4 - ق 108 - حمل رقم 1+2 وحدة 

حميد �شيف عبد�هلل حمو�س و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2417563 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  �ل�شادة/�لهاملي  تعيني   -  2
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/9  لل�شركة  قانوين 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205017541 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/17
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شيكي�شو خلدمات �د�رة �ملر�فق ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي -�شرق 0.5 - مبنى �حمد حممد عبد�لرحيم

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2436624 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/11  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205018062 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/17
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شتارت ديز�ين للمقاولت �لعامة ذ.م.م
�حمد  خليفة  �حمد  نا�شر  �ل�شيد  مبنى   0.39 م  �ل�شركة:�مل�شفح  عنو�ن 

و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1801881 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/12  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250012105 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/17
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فوغ كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:3780028 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شريوين بالنى كابيلو %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خليل �بر�هيم عبد�هلل نا�شر �حلو�شنى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ فوغ كافيه

VOGUE CAFE

�إىل/ فوغ كافية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
  VOGUE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمم�شة لوم

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:3720302 

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمم�شة لوم

LOAM ROASTRY

�إىل/ حمم�شة فورم

FORM ROASTERY

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

�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شوبر�نغ مور�

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4414235 
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم �شوبر�نغ مور�

SOBRANG MURA RESTAURANT

�إىل/ مطعم وم�شاوي بانتالن ري�شتو
PANTALAN RESTO RESTAURANT  - AND GRILLS

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شوي وقلي �ل�شماك و�حليو�نات �لبحرية  5621005
د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فري�شت كليك لل�شيانه و�لنقليات �لعامه  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2715243 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيمال بانيكار� بار�مبيل �شيدهار�تان  %13

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عاليبار�مبيل ر�ماكري�شنان ر�جو  %12
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بر�فني �شاندر�ن ر�ما�شاندر�ن  %12
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاجني �شيبوثار� �شوكومار�ن %12

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / يو�شف حممد خليفه حممد �لزعابى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / يو�شف حممد خليفه حممد �لزعابى من 100 % �إىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة فري�شت كليك لل�شيانه و�لنقليات �لعامه

FIRST CLICK GENERAL MAINTENANCE AND TRANSPORTING EST
�إىل/ �شبيد يلكرتوميكانيك كومباين ذ.م.م

SPEED ELECTROMECHANICAL COMPANY L.L.C.
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �أعمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�شيانتها  4322008

 تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة  4923009
 تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة  4923010

�أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال  فعلى كل من له حق 
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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احلك�م يهنئون خ�دم احلرمني ال�سريفني مبن��سبة مغ�درته امل�ست�سفى
•• االإمارات-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تهنئة �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان 
�أجرى  �أن  �لتخ�ش�شي يف جدة بعد  �مللك في�شل  مبنا�شبة مغادرته م�شت�شفى 

بع�س �لفحو�شات �لطبية و�لتي تكللت بالنجاح.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم 
حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  و  �ل�شارقة 
�ل�شارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن 

عبد�لعزيز �آل �شعود.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �إىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة مبنا�شبة مغادرته 

�أن �أجرى بع�س �لفحو�شات  م�شت�شفى �مللك في�شل �لتخ�ش�شي يف جدة بعد 
�لطبية و�لتي تكللت بالنجاح .

ودعا �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان يف برقيته �هلل تعاىل �أن ميتع خادم �حلرمني 
�ل�شريفني بدو�م �ل�شحة و�لعافية و�لعمر �ملديد .. متمنيا للمملكة �لعربية 
�ل�شعودية و�شعبها �ل�شقيق مزيد� من �لتقدم و �لزدهار و�لأمن و �لأمان يف 

ظل �لقيادة �حلكيمة للملك �شلمان.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
نا�شر بن ر��شد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل خادم 

�حلرمني �ل�شريفني .. د�عيني �هلل تعاىل �أن ميتعه بدو�م �ل�شحة و �لعافية.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�شلمان بن  �مللك  �ل�شريفني  �إىل خادم �حلرمني  �لفجرية برقية تهنئة  حاكم 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة مبنا�شبة مغادرته 
�أن �أجرى بع�س �لفحو�شات  م�شت�شفى �مللك في�شل �لتخ�ش�شي يف جدة بعد 

�لطبية و�لتي تكللت بالنجاح .
خادم  ميتع  �أن  ت��ع��اىل  �هلل  برقيته  يف  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ودع���ا 

�حلرمني �ل�شريفني بدو�م �ل�شحة و�لعافية و�لعمر �ملديد .. متمنيا للمملكة 
و  و�لأم��ن  �لزده��ار  و  �لتقدم  �ل�شقيق مزيد� من  و�شعبها  �ل�شعودية  �لعربية 

�لأمان يف ظل �لقيادة �حلكيمة للملك �شلمان.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �شعود .
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
حاكم �أم �لقيوين برقية تهنئة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة مبنا�شبة مغادرته 
�أن �أجرى بع�س �لفحو�شات  م�شت�شفى �مللك في�شل �لتخ�ش�شي يف جدة بعد 

�لطبية و�لتي تكللت بالنجاح.
ودعا �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين يف برقيته �لعلي �لقدير �أن ميتع خادم 
�لعربية  للمملكة  متمنيا  �ملديد..  و�لعمر  و�لعافية  �ل�شحة  ب��دو�م  �حلرمني 
و�لأمن  و�لزده����ار  و�ل��رخ��اء  �لتقدم  م��ن  �مل��زي��د  �ل�شقيق  و�شعبها  �ل�شعودية 

و�لأمان يف ظل �لقيادة �حلكيمة للملك �شلمان.

�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
برقية تهنئة مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �شعود.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة ، برقية تهنئة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 
مبنا�شبة  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن 
بع�س  �أج���رى  �أن  بعد  ج��دة  يف  �لتخ�ش�شي  في�شل  �مللك  م�شت�شفى  مغادرته 

�لفحو�شات �لطبية و�لتي تكللت بالنجاح.
ودعا �شموه �هلل تعاىل �أن مين على خادم �حلرمني �ل�شريفني بدو�م �ل�شحة 
�ل�شقيق  �ل�شعودية و�شعبها  �لعربية  للمملكة  �ملديد.. متمنياً  �لعافية و�لعمر 
مزيد�ً من �لتقدم و�لزدهار و�لأمن و�لأمان يف ظل �لقيادة �حلكيمة للملك 

�شلمان.
ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن  �خليمة برقية تهنئة مماثلة 

عبد�لعزيز �آل �شعود.

ويل عهد ال�س�رقة يرتاأ�س اجتم�ع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع���رب 
وبالغ  �حل��زن  عميق  ع��ن  �ل�شارقة 
�لإمار�ت  ب�شعب  �أَمَلَّ  �ل��ذي  �لأ�شى 
�لعربية  و�لأم������ت������ني  وق����ي����ادت����ه 
و�لإ����ش���ام���ي���ة ب���وف���اة �مل���غ���ف���ور له 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  ت���ع���اىل  �هلل  ب������اإذن 
برحيله  �ل��ذي  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
كافة  له  �شهدت  قائد�ً  �لعامل  فقد 
�ملحافل و�ملو�قف بالروؤية �حلكيمة 
و�لنظرة �لثاقبة و�حلر�س �لكبري 
على �ملجالت �لإن�شانية و�لتنموية 

حملياً وعاملياً.
ج��اء ذل��ك خ��ال �ج��ت��م��اع �ملجل�س 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  تر�أ�شه  �ل��ذي 
�لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لعهد  ويل 
�شباح  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
ب��ح�����ش��ور �شمو  �ل���ث���اث���اء،  �أم�������س 

�لأح���ك���ام و�مل�����و�د �ل��ق��ان��ون��ي��ة �لتي 
��شرت�طات  حيث  من  �ملهنة  تنظم 
�ملهنة  وم�������ز�ول�������ة  �ل����رتخ����ي���������س 
هيئة  و�خت�شا�شات  و�لتز�ماتها، 
�لإمن�����اء �ل��ت��ج��اري و�ل�����ش��ي��اح��ي يف 

تطبيق �أحكام �لقر�ر.
�إد�رة  ب��رن��ام��ج  �مل��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��د 
حلكومة  �ل����ب����ي����ان����ات  وح����وك����م����ة 
�إد�رة  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  �ل�����ش��ارق��ة، 
منهجية  وفق  �حلكومية  �لبيانات 
بدوره  يعالج  عملي  و�إط��ار  �شاملة 
ويت�شمن  �ل��ب��ي��ان��ات،  ح��ي��اة  دورة 
�إن�������ش���اء ه��ي��ك��ل��ي��ة ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة على 
�لإم��ارة، وح�شر وحتديد  م�شتوى 
�حلكومية،  �لبيانات  �أ�شول  جميع 
ملكونات  �لرقمية  �لقيمة  وتقييم 
�لبيانات وذلك �شمن خطة �لتحول 

�لرقمي يف �إمارة �ل�شارقة.
تطبيق  �ل����ربن����ام����ج  و����ش���ي�������ش���م���ل 
منهجية موحدة ومركزية مل�شاركة 

معي�شيا  ورفاها  �شاملة  تنمية  �هلل 
وم�شتوى متقدما للدولة يف كافة 
���ش��م��و رئي�س  و�ب��ت��ه��ل  �مل���وؤ����ش���ر�ت، 
�ملجل�س و�أع�شائه للموىل عز وجل 
باملغفرة  �ل��وط��ن  لفقيد  ب��ال��دع��اء 
ف�شيح  ي�����ش��ك��ن��ه  و�أن  و�ل����رح����م����ة 
و�ل�شديقني  �لنبيني  م��ع  ج��ن��ات��ه 

و�ل�شاحلني.
كما �أكد �ملجل�س �أن �نتخاب �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
ل��ل��دول��ة حفظه  رئ��ي�����ش��اً  ن��ه��ي��ان  �آل 
�هلل ي��ع��د خ��ري خ��ل��ٍف خل��ري �شلف، 
و�شيكمل �شموه �مل�شرية �حل�شارية 
للدولة على خطى موؤ�ش�س �لوطن 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  �لتمكني  وقائد  �هلل  رحمه 
رحمه  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يف  �مل�شهود  �لتاريخ  ول�شموه  �هلل، 
�لد�ئم  وح��ر���ش��ه  �ل���وط���ن  خ��دم��ة 
لتطوير  و���ش��ع��ي��ه  م��و�ط��ن��ي��ه  ع��ل��ى 

�ل�������ش���ي���خ ع����ب����د�هلل ب����ن �����ش����امل بن 
ن���ائ���ب حاكم  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل�������ش���ارق���ة 
�شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي، 
�لقا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  �أح��م��د  ب��ن 
رئي�س  نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب 
�ملجل�س �لتنفيذي، وذلك يف مكتب 

�شمو �حلاكم.
ب���د�ي���ة  �مل���ج���ل�������س يف  و������ش����ت����ذك����ر 
�لوطن  ف��ق��ي��د  م����اآث����ر  �ج���ت���م���اع���ه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لطويلة  وم�����ش��ريت��ه  �هلل،  رح��م��ه 
�أك��رث من  �لتي �م��ت��دت على م��د�ر 
بكل  �لوطن  خدمة  يف  عاماً   50
�إخ���ا����س وت���ف���اين وح���ر����س كبري 
به،  و�لنهو�س  �لوطن  تنمية  على 
من  �ملو�طنني  �حتياجات  وتوفري 
لتقدميها  و�ملبادرة  تلم�شها  خال 
يف كافة �إم���ار�ت �ل��دول��ة، وه��ذ� ما 
رحمه  ع���ه���ده  يف  ل���ل���دول���ة  حت��ق��ق 

بروؤية  و�لقطاعات  �ملجالت  كافة 
مم��ي��زة وم���ب���ادر�ت ر�ئ�����دة، وب���ارك 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �مل��ج��ل�����س 
�نتخابه  �آل نهيان  ز�يد  حممد بن 
رئي�شا للدولة "حفظه �هلل"ر�جني 
ملا  ي��وف��ق��ه  �أن  �شبحانه  �مل���وىل  م��ن 

فيه خري �لباد و�لعباد.
�جتماعه  خ���ال  �ملجل�س  ون��اق�����س 
�ملدرجة  �مل���و����ش���وع���ات  م���ن  ع������دد�ً 
متابعة  �شملت  و�لتي  �أعماله  على 
�مل�شروعات �لعامة للحكومة و�شري 
�خلدمات  وم�شتوى  فيها،  �لعمل 
تطويرها،  وخ���ط���ط  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لت�شريعية من  �لأنظمة  وحتديث 
ولو�ئح  وق������ر�ر�ت  ق���و�ن���ني  خ���ال 

تو�كب �لتقدم يف كافة �ملجالت.
 13 �ل��ق��ر�ر رق��م  و�أ���ش��در �ملجل�س 
تنظيم  ب�������ش���اأن  م   2022 ل�����ش��ن��ة 
�إمارة  يف  �ل�شياحي  �لإر���ش��اد  مهنة 
خمتلف  �لقر�ر  وت�شمن  �ل�شارقة، 

�لنتائج  �أف�����ش��ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل�����ك 
و�لأهد�ف �ملرجوة.

تعديات  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 
�مل���ج���ل�������س �ل�����ش����ت���������ش����اري لإم�������ارة 
�ل�شارقة على م�شروع قانون �إعادة 
تنظيم هيئة تطوير معايري �لعمل 

وتعزيز  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل����ب����ي����ان����ات 
م�شاركتها  و�إد�رة  و�أمنها  جودتها 
وفقاً لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف 
�حلكومية،  �لبيانات  �إد�رة  جم��ال 
و�لهيئات  �لدو�ئر  كافة  و�شي�شمل 
يف �إمارة �ل�شارقة على عدة مر�حل 

�ملجل�س  ووج��ه  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف 
برفع م�شروع �لقانون �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
توطئًة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 

لإ�شد�ره.

حكومة الإم�رات تطلق م�سرع�ت ت�سميم امل�س�ريع التحولية الكربى
•• دبي-وام: 

�أطلقت حكومة دولة �لإمار�ت م�شرعات ت�شميم �مل�شاريع �لتحولية �لكربى، 
ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شمن جهودها لتج�شيد توجيهات �شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، 
�لإم���ار�ت، من خال  دول��ة  �جل��دي��دة حلكومة  �ملنهجية  ب�البدء يف تطبيق 
م�شاريع حتولية كربى و�شريعة تركز على خلق �لقت�شاد �لأن�شط و�لأف�شل 

عاملياً.
�أن  �ل��وزر�ء  و�أك��د معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 
دولة  حكومة  نهج  تعك�س  �ل��ك��ربى  �لتحولية  �مل�شاريع  ت�شميم  م�شرعات 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لإم���ار�ت 
وتوجيهات  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
م�شاريع  تقودها  �ملقبلة  عاماً  للخم�شني  جديدة  عمل  ثقافة  بتبني  �شموه 
جمالت  خمتلف  ويف  �لق��ت�����ش��اد  يف  نوعية  ن��ق��ات  حت��دث  ك��ربى  حتولية 

�لعمل �حلكومي.

وقال معاليه " �إن �إطاق هذه �لدفعات من �مل�شرعات �حلكومية �ملتخ�ش�شة 
�لتي  �لكربى،  �لتحولية  �مل�شاريع  جل�شات  ملخرجات  عملية  ترجمة  ميثل 
عقدتها حكومة دولة �لإمار�ت �ل�شهر �ملا�شي، مب�شاركة 70 وزير�ً وم�شوؤوًل 
من  ج��دي��دة  مرحلة  لتد�شني  �حت��ادي��ة،  جهة   40 م��ن  �أك���رث  م��ن  حكومياً 
تطبيق �ملنهجية �جلديدة للعمل �حلكومي، م�شري�ً �إىل �أن �لهدف �لأ�شا�شي 
من هذه �ملبادرة يتمثل يف تكثيف �جلهود وت�شريع وترية ت�شميم �مل�شاريع 
�لعام  �ملائة �لتي وجهت �لقيادة بت�شميمها وتنفيذها قبل نهاية  �لتحولية 

�حلايل".
�لتي  �لت�شريع  دف��ع��ات  م��ن  �شل�شلة  �لتحولية  �مل�شاريع  م�شرعات  وت�شمل 
تغطي �أربعة مرتكز�ت رئي�شية هي : "�ملجتمع"، و"�لقت�شاد"، و"�ملنظومة 
�لتخطيط  على  �مل�شرعات  فرق عمل  و�شتقوم  �لعاملية"،  و"�ملكانة  �ملمكنة"، 
�لإم��ار�ت وتناف�شيتها  �أثر، تعزز متيز دولة  ذ�ت  وت�شميم م�شاريع حتولية 

�لعاملية يف جمالت �لرتكيز �لأربعة .
و�شيعمل �مل�شاركون يف م�شرعات �مل�شاريع �لتحولية على ت�شميم قائمة من 
�لتحولية،  �مل�شاريع  من  جمموعة  �إىل  وتطويرها  �لأول��وي��ة،  ذ�ت  �ملبادر�ت 

�لتي �شت�شكل نقلة نوعية للعمل �حلكومي يف دولة �لإمار�ت، ود�عماً لتحقيق 
خمتلف  يف  �لعاملية  وري��ادت��ه��ا  �ل��دول��ة  تناف�شية  بتعزيز  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 

�ملجالت.
من جهتها، قالت �شعادة هدى �لها�شمي م�شاعد وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية �إن فرق عمل م�شرتكة ت�شم �أكرث من 700 موظف 
يف 48 جهة حكومية �حتادية، �شتعمل �شمن دفعات �مل�شرعات �لأربع �ملكثفة 
�أك��رث من  �أ�شبوع، على تطوير وت�شميم  �لتي تتو��شل كل منها على م��د�ر 
قبل  و�إجنازها  �أ�شهر   6 خال  تنفيذها  يتم  حتويل،  نوعي  م�شروع   100
�شيتم عر�س م�شاريع فرق  �أنه  �إىل  �لها�شمي  و�أ�شارت  �لعام �حل��ايل.  نهاية 
�جلهات  تقدم  م�شتويات  ومتابعة  لعتمادها  �ل���وزر�ء،  جمل�س  على  �لعمل 
�لحتادية يف تنفيذها، من خال من�شة جديدة يتم ��شتحد�ثها �شمن نظام 

تقييم �لأد�ء �حلكومي.
موؤ�ش�شية  ثقافة  �شياغة  �إىل  �حلكومي  للعمل  �جلديدة  �ملنهجية  وتهدف 
لدولة  �مل�شتقبلية  �لحتياجات  تنا�شب  �لتي  �لتغيري  �أدو�ت  تتبنى  جديدة 
�أكرث �شرعة وو�قعية يو�كب �ملتغري�ت  �إىل منط عمل  �لإم��ار�ت، و�لنتقال 

�لعاملية و�مل�شتجد�ت يف خمتلف �لقطاعات �حليوية.
على  تعتمد  �مل��دى  ق�شرية  قطاعية  حتولية  دور�ت  على  �ملنهجية  وت��ق��وم 
�مل�شاريع �لكربى وحتقيق �لنتائج �مليد�نية، و�لنتقال من �مل�شوؤولية �ملنفردة 
حمدد�ت  خم�شة  وتتبنى  �لعمل،  لفرق  �مل�شرتكة  �مل�شوؤولية  �إىل  ل��ل��وز�ر�ت 
�حلكومي  �لعمل  قيادة  يف  �لتحولية  �مل�شاريع  حمورية  على  تركز  رئي�شية 
يف �ملرحلة �ملقبلة، من خال دور�ت تغيري مرنة و�شريعة، يتم من خالها 
حتديد �أولويات قطاعية ينتج عنها ت�شميم م�شاريع حتولية وت�شكيل فرق 
�أد�ء  عمل حكومية م�شرتكة لتنفيذها، وتطبيق منظومة حو�فز بناء على 

�لفرق �مل�شرتكة وكفاءتها يف �إجناز �مل�شاريع.
�لدولة  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  كان �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، قد �أعلن يف �شبتمرب 2021، 
وحتديد  �ملنجز�ت،  ت�شريع  بهدف  �حلكومي،  للعمل  جديدة  منهجية  عن 
�لأولويات، حيث تعمل �حلكومة باملنهجية �جلديدة، وتركز على �لأولويات 
�شمن مبادئ �خلم�شني، وتو�كب �ملرحلة �لقادمة بكل متغري�تها وحتدياتها 

و�شرعة تطور�تها لتحقيق �أهد�ف �ملرحلة �لقادمة من رحلتنا �لتنموية.

ج�ئزة ال�س�رقة لالإبداع العربي تفتتح اأعم�ل الن�سخة 25
•• ال�صارقة - وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
ق�شر  �شهد  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شارقة  ج��ائ��زة  م��ن   25 �ل  �لن�شخة  �أع��م��ال  �إف��ت��ت��اح  �لثقافة 
�ل�شوؤون  �إد�رة  تنظمها  و�لتي  �لأول  �لإ�شد�ر  �لعربي  لاإبد�ع 
�لعوي�س  �هلل  عبد  �شعادة  بح�شور  �لثقافة  د�ئ��رة  يف  �لثقافية 
�لق�شري  �إبر�هيم  حممد  و  �ل�شارقة  يف  �لثقافة  د�ئ��رة  رئي�س 

�جلائزة،  ع��ام  �أم��ني  �ل��د�ئ��رة  يف  �لثقافية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير 
و�لفائزين يف �لن�شخة �حلالية وعددهم 18 فائز� وفائزة من 

خمتلف �لدول �لعربية.
و �أكد حممد �لق�شري �أن �جلائزة حظيت منُذ �نطاِقها برعايٍة 
بالأدباِء  لاهتماِم  �ل�شارقِة  حاكِم  �ل�شموِّ  �شاحِب  من  كرميٍة 
�ل�شباِب �لعرِب م�شري� يف �لوقت نف�شه �إىل �أنها ت�شهم يف �إثر�ِء 

�مل�شهِد �لثقايفِّ �لعربيِّ مببدعنَي من �لوطن �لعربي.
�مل�شرف  للجائزة  �مل�شاحبة  �لعلمية  �لور�شة  �أعمال  ��شتهل  و 

�ل�شارقة  ج��ائ��زة  �أن  م��وؤك��د�ً  ه��وي��دي  �شالح  د.  �لناقد  �لعلمي 
تتيح  �أن  �أ�شا�شها  بفكرة  �ل�شارقة  بها  تفردت  �لعربي  ل��اإب��د�ع 
وهو  �إبد�عهم  لإب��ر�ز  �ل�شباب  بني  �ملناف�شة  من  حّيز�ً  لل�شباب 

فعٌل تكرميي نبيل ُيح�شب للجائزة.
�لتفاعلية  �ل���رو�ي���ة  "يف  �ل��ور���ش��ة حت��ت ع��ن��و�ن  و ج���اء حم���ور 
مب�شاركة �حل�شني بن بادة من �ململكة �ملغربية ووليد �ل�شو�قبة 
م��ن �ل��ي��م��ن وم��ي��ث��م ه��ا���ش��م ط��اه��ر م��ن �ل��ع��ر�ق و���ش��ج��اد �لنبي 

�ل�شلمي من �لعر�ق.

�سلط�ن الق��سمي يوجه بتخ�سي�س 2.5 مليون درهم لتزويد مكتب�ت ال�س�رقة ب�أحدث اإ�سدارات مهرج�ن ال�س�رقة القرائي للطفل ال�13
•• ال�صارقة-الفجر:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
لتزويد  درهم  مليون   2.5 بتخ�شي�س  �ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
و�لأجنبية  �لعربية  �لكتب  من  �لإ�شد�ر�تهم  باأحدث  �ل�شارقة  مكتبات 

�ملعرو�شة يف "مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل" �ل�13.
�ل��ك��ت��اب و�شّناعه  �ن��ط��اق��اً م��ن ج��ه��وده يف دع��م  وت��اأت��ي م��ب��ادرة �شموه 
�لتي  �لإ�شد�ر�ت  باأحدث  �ل�شارقة  �إث��ر�ء مكتبات  على  وقر�ئه، وحر�شاً 
تغني حمتو�ها، وت�شهم يف تزويد �لقر�ء من باحثني و�أكادمييني وطاب 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �لن�شر  دور  �إ����ش���د�ر�ت  ب��اأح��دث  �مل��ع��ريف  ب��ال�����ش��اأن  ومهتمني 

�ملهرجان، يف كافة �لقطاعات �ملرتبطة بعامل �لطفولة وم�شادر معرفتها، 
حا�شناً  ثقافياً  مركز�ً  تكون  �أن  يف  �ل�شارقة  مكتبات  ر�شالة  يحقق  مبا 
لطاب �ملعرفة، ومزود�ً لهم بكل ما ينمي مد�ركهم ويرثي خمزونهم 
�لفكري.  ويف ت�شريحه حول منحة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، قال 
"يف  للكتاب:  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري،  ركا�س  بن  �أحمد  �شعادة 
كل عام تتلقى مكتبات �ل�شارقة من لدن �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�لتي  �لعربية و�لأجنبية،  �لإ�شد�ر�ت  و�إث��ر�ء ملحتو�ها من  مكرمة دعم 
متثل غر�شاً طيباً تزد�د من خاله �ألقاً، ليثمر نتاجات ثقافية تنعك�س 
على رو�دها، وت�شهم يف ت�شكل �للوحة �لثقافية و�حل�شارية �لتي ت�شلكها 
�لإمارة لتكون م�شدر �إ�شعاع فكري ومعريف يبني بالكتاب �أجياًل، ويفتح 

بالقر�ءة لهم �آفاق �مل�شتقبل �مل�شرق". 
لتج�شد  �شنوياً  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مكرمة  "تاأتي  و�أ�شاف: 
روؤية �إمارة �ل�شارقة جتاه �ل�شتثمار بالأجيال �جلديدة وتوفري م�شادر 
�ملعرفة و�لتعلم لهم، ليكونو� قادرين على تطوير مهار�تهم و�لنهو�س 
بطاقاتهم، فال�شارقة تنظر �إىل مكتبة �لطفل بو�شفها �أحد �أهم ركائز 

حتقيق تطلعات �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة يف �ملنطقة و�لعامل". 
�أكرث  �ل�13 من مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل  �ل��دورة  وي�شارك يف 
�ملعرفة  و�أجنبية، يف قطاعات  15 دولة عربية  د�ر ن�شر من   139 من 
من  �أك��رث  تنظيم  وي�شهد  و�ليافعني،  �لأط��ف��ال  تخاطب  �لتي  �ملتعددة 
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جم�رك دبي تتوج اإجن�زاته� بتطوير 3 ابتك�رات جمركية نوعية لفح�س الب�س�ئع ومع�ينته�

ب��ف�����ش��ل �لدعم  �لإم�������ار�ت، وذل����ك 
لنا مو��شلة  �أت��اح  �ل��ذي  �حلكومي 
�لتحديات  من  �لرغم  على  �لعمل 
�ل��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

.»19
�شهيل  معايل  �فتتح  ذل��ك،  وعقب 
ف���رج ف��ار���س �ملزروعي  ب��ن حم��م��د 
�لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
ير�فقه �شعادة �ملهند�س �شادي ملك 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �لحتاد 
�مل�شاحب  �مل���ع���ر����س  ل���ل���ق���ط���ار�ت، 
 250 ت�شارك فيه  �لذي  للموؤمتر 
�آخر ما  فيه  جهة عار�شة، تعر�س 
و�لبنى  �لنقل  قطاع  �إليه  تو�شلت 
�ملرتبطة به، حيث توقف  �لتحتية 
�أجنحة  م����ن  ع�����دد  ع���ن���د  م��ع��ال��ي��ه 
�ملعر�س،  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �جل����ه����ات 
�ملعر�س  يت�شمنه  م��ا  على  و�ط��ل��ع 
من �أفكار وحلول ت�شهم يف تطوير 

قطاع �لتنقل.
�جلدير بالذكر �أن �ملوؤمتر يكت�شب 
�أهمية كربى لدولة �لإمار�ت كونه 
�إع��ان �لدولة عن  �أعقاب  ياأتي يف 
لل�شكك  �لوطني  �لربنامج  �إطاق 
�ملا�شي،  دي�����ش��م��رب  يف  �حل���دي���دي���ة 
للنقل  نوعها  م��ن  منظومة  �أك���رب 
�لربي على م�شتوى �إمار�ت �لدولة 
كافة، فهو ي�شكل من�شًة لدعم منو 
�مل�شاريع �لطموحة يف قطاع �لنقل 
�ل�شكك  ي�����ش��م��ل  مب����ا  وت���ع���زي���زه���ا 
ونقل  �لتحتية  و�لبنية  �حلديدية 

�لب�شائع و�خلدمات �للوج�شتية.
ويحت�شن موؤمتر �ل�شرق �لأو�شط 
من  جمموعًة  �حلديدية  لل�شكك 
�مل����وؤمت����ر�ت �مل��خ�����ش�����ش��ة �لأخ�����رى، 
 50 �أك��رث من  ت�شمل تقدمي  �لتي 
�ل�شتد�مة  مو��شيع  ح��ول  �شاعة 
�لنقل  و�أ�شاليب  �لرقمي  و�لبتكار 

�ملبتكرة..
 50 ي��ت��ج��اوز  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل م���ا   
�ل��ن��دو�ت وور�س  م��ن  �أي�����ش��اً  �شاعة 
�لتطوير  ح����ول  �مل��ع��ت��م��دة  �ل��ع��م��ل 
ت�شلط  و�ل���ت���ي  �مل�����ش��ت��م��ر،  �مل��ه��ن��ي 
�ل���������ش����وء ع���ل���ى �أح��������دث حت���دي���ات 
�ملهند�شون  يو�جهها  �لتي  �لعمل 
لبناء  �شعيهم  خ���ال  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 

م�شاريع عاملية �مل�شتوى.

•• اأبوظبي-وام:

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �شهيل  �ل��رئ��ا���ش��ة.. 
ف���رج ف��ار���س �ملزروعي  ب��ن حم��م��د 
�لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
�شادي  �مل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  ي��ر�ف��ق��ه 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ملك 
�لحت������اد ل���ل���ق���ط���ار�ت، �ل�������دورة �ل� 
�ل�شرق  وم��وؤمت��ر  16 من معر�س 
�لذي  �لأو�شط لل�شكك �حلديدية، 
ينعقد بالتعاون بني �شركة �لحتاد 
و�لبنية  �لطاقة  ووز�رة  للقطار�ت 
�لتحتية ود�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة 
- �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى م����د�ر ي��وم��ني يف 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
�أك���رث من  وذل���ك بح�شور  �أدن��ي��ك 
�ل�شخ�شيات  ك����ب����ار  م����ن   600
قطاع  يف  و�مل��خ��ت�����ش��ني  و�ل��������وزر�ء 
�ل��ن��ق��ل و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، و�أك���رث 
من 6000 م�شارك وما يزيد عن 

200 متحدًث.
معايل  جانب  �إىل  �لفتتاح  ح�شر 
�لدكتور  م��ع��ايل  �مل��زروع��ي،  �شهيل 
ن����اي����ف ف�����اح م����ب����ارك �حل���ج���رف 
�لتعاون  مل��ج��ل�����س  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
�ل��ع��رب��ي��ة، ومعايل  ل����دول �خل��ل��ي��ج 
حممد  �أح��م��د  ب��ن  ك��م��ال  �ملهند�س 
وزي������ر �مل����و������ش����ات و�لت�������ش���الت 
�لدكتور  وم���ع���ايل  �ل��ب��ح��ري��ن،  يف 
رم��ي��ح ب��ن حم��م��د �ل��رم��ي��ح رئي�س 
�ململكة  يف  للنقل  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لعربية �ل�شعودية، ومعايل ويندي 
م��ورت��ون وزي���رة �ل��دول��ة للنقل يف 
�ململكة �ملتحدة، وعدد من �أ�شحاب 

�ل�شعادة و�ملعايل.
وق������ال م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل �مل����زروع����ي 
�لفتتاحية  ك���ل���م���ت���ه  ب�����د�ي�����ة  يف 
�لأو����ش���ط لل�شكك  �ل�����ش��رق  مل��وؤمت��ر 
�حلديدية:” فقدت دولة �لإمار�ت 
كبري�ً  ق����ائ����د�ً  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
خلدمة  حياته  ك��ر���س  و��شتثنائياً 
وطنه و�شعبه و�لإن�شانية... وزعيما 
و�لن�شانية  ب��احل��ك��م��ة  �ت�����ش��م  ف���ذ� 
وع��م��ل �خل�����ري... ق���اد ب��ك��ل حكمة 

�لأو�شع  باملجتمعات  �لحت��اد  قطار 
�إم������ار�ت  يف  ���ش��ب��ك��ت��ه��ا  ج���ان���ب  �إىل 
�لدولة كافة لتوفري تكامل متعدد 
دفع  عن  ف�شًا  و�شل�س  �لو�شائط 
من  �لأم����ام  �إىل  �مل�����ش��رتك  �لتنقل 

خال �ملبادر�ت �لر�ئدة.
و�أو�������ش������ح، �أن������ه مب���ع���زل ع����ن دور 
للتنقل  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
لتحديات  حلول  �إي��ج��اد  يف  �ل��ذك��ي 
تو�جه  �ل����ت����ي  �ل���رئ���ي�������ش���ة  �ل���ن���ق���ل 
�مل�����ش��اف��ري��ن يف �ل���وق���ت �ل���ر�ه���ن، 
كذلك  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ���ش��ت�����ش��ك��ل 
�لنقل  �أن��ظ��م��ة  ل��ت��م��ك��ني  �لأ����ش���ا����س 
و�مل�شتقبلية مثل  �لبيئية �جلذرية 
�إمار�ت  عرب  �ل�شرعة  فائق  �ل�شفر 
�ل�����دول�����ة، وح����ت����ى �ل���ن���ق���ل �ل����ربي 
و�جلوي ق�شري �ملدى �إىل متو�شط 
�مل��دن، و�إننا ركزنا، عند  �ملدى بني 
�شياغة �ل�شرت�تيجية، على تعزيز 
�لنبعاثات  ق��ل��ي��ل��ة  �مل��رك��ب��ات  دور 
�ملبادرة  دع���م  ب��ه��دف  �ل��ك��رب��ون��ي��ة، 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
بحلول  �مل��ن��اخ��ي  �حل��ي��اد  لتحقيق 
2050، و�لتي تتو�ءم مع �أولويات 
موؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم 
�ملتحدة �لإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ 
دولة  ت�شت�شفه  �لذي   COP28

�لإمار�ت �لعام 2023«.
من جانبه، قال �شعادة �شادي ملك 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �لحتاد 
�لحتاد  �شركة  “تعمل  للقطار�ت: 
ودعم  ب��روؤي��ة  مدفوعة  للقطار�ت 
�شمو  وتوجيهات  �لر�شيدة  �لقيادة 

ز�يد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ذي���اب  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �لإد�رة، بهدف ر�شم 
�لنقل  ق��ط��اع��ي  م�شتقبل  م��ام��ح 
�لدولة،  �للوج�شتية يف  و�خلدمات 
�لقطاعات  رب��ط  تعزيز  جانب  �إىل 
و�ل�شركات  و�لتجارية  �ل�شناعية 
و�لأف������ر�د، وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة قطاع 
�ملبادر�ت  �ل�شكك �حلديدية �شمن 
م�شتوى  على  �ل�شاملة  �حلكومية 

دولة �لإمار�ت«.
�ملعر�س  ه���ذ�  “ي�شلط  و�أ����ش���اف: 
بالرتكيز  ج��ه��ودن��ا  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
على جميع �مل�شتخدمني �ملحتملني 
ل�شبكة �ل�شكك �حلديدية �لوطنية 
�لإمار�تية وعلى تغيري �ملفهوم �لعام 
حللول نقل �لركاب و�لب�شائع عرب 
تكلفة  و�أق��ل  �أ�شرع  تقدمي خدمات 
حيث  و��شتد�مة،  موثوقية  و�أك��رث 
يوفر هذ� �لنهج من�شًة تعزز مكانة 
�ل�شركة �لريادية بني مزودي هذه 

�حللول يف دولة �لإمار�ت.
 ك����م����ا ت����ع����م����ل �����ش����رك����ة �لحت��������اد 
�ل�شركات  متكني  على  ل��ل��ق��ط��ار�ت 
من �لنمو �لزدهار وم�شاعدتها يف 
خمتلفة  لوج�شتية  ق���ر�ر�ت  �تخاذ 
�لكفاءة  م�شتوى  رف���ع  يف  ت�شاهم 
لنماذج  تكلفة  �أق��ل  بد�ئل  وتوفري 

�أعمالها«.
“ جن��ح��ن��ا بعد  ����ش���ع���ادت���ه:  وت���اب���ع 
�لعمليات  �نطاق  من  �شهر�ً   28
 75% ����ش��ت��ك��م��ال  �لإن�����ش��ائ��ي��ة يف 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن �شبكة  �مل��رح��ل��ة  م���ن 
�ل�شكك �حلديدية �لوطنية لدولة 

و�قتد�ر منذ �لعام 2004 مرحلة 
�لتمكني يف وطننا �لغايل... ن�شاأل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  يتغمد  �أن  �هلل 
رحمته  ب���و�����ش���ع  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 

وي�شكنه ف�شيح جناته«.
ونحن  �ل��ي��وم  معاليه:”  و�أ����ش���اف 
بفقيدنا  و�ل���ع���امل  �أن��ف�����ش��ن��ا  ن��ع��زي 
�لكبري ت�شتمر �لإمار�ت على خطاه 
عرب  و�لتنمية  �ل��ن��م��اء  م�����ش��رية  يف 
لاحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �نتخاب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��الإج��م��اع 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
رئي�شاً  �هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة 
ونعاهده  ل�شموه  ن��ب��ارك  ل��ل��دول��ة 
�لإجن���از�ت  م�شرية  مو��شلة  على 

وخدمة �لوطن و�ملو�طن«.
�شمن  حديثه:”  م��ع��ال��ي��ه  وت���اب���ع 
دول���ة  �إن  �لفتتاحية:”  ك��ل��م��ت��ه 
�لإمار�ت متتلك قطاع نقل ومر�فق 
وبنى حتتية ُتعد من بني �لأف�شل 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ت����ط����ور�ً  و�لأك�������رث 
�لطرق  ���ش��ب��ك��ة  ومت���ت���د  �ل���ع���امل���ي، 
و�ملرتو وو�شائل �لنقل على �ملناطق 
�لنمو  لتدعم  وتتكامل  �حل�شرية، 
�لقت�شاد  ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
قطاع  و�إن  و�ل�شياحة،  و�لتجارية 
�لنقل يف �لإمار�ت يحظى باهتمام 
�لقيادة �لر�شيدة لدوره يف �لتنمية 
�لناجت  يف  وم�شاهمته  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�ملحلي �لإجمايل ومنو �لقت�شاد�ت 
�لوثيق  لرتباطه  ن��ظ��ر�ً  �لوطنية 
عليها  ت���ع���ول  ح��ي��وي��ة  ب��ق��ط��اع��ات 
ل��ل��خ��م�����ش��ني عاماً  ك���ث���ري�ً  �ل���دول���ة 

ت��خ��ت��ل��ف ك���ث���ري�ً ع��م��ا ك���ان���ت عليه 
����ش���ن���و�ت،   ”5“ م�����ن  �أق�������ل  ق���ب���ل 
م�شتقبل  ت�������ش���ور  ن��ع��ي��د  وب��ي��ن��م��ا 
�لأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز  ف���اإن  �ل��ت��ن��ق��ل، 
وم�شرتكة  مرتبطة  �لتحول  لهذ� 
مو�شحاً  وم�����ش��ت��د�م��ة،  وم�شتقلة 
م�شاريع  نفذت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
�لنقل خال  ق��ط��اع  ت��خ��دم  ك��ربى 
�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة، حيث ك��ان لها 
بالغ �لأثر يف ح�شول �لدولة على 
خمتلف  يف  عاملية  متقدمة  مر�كز 
ومن  �لعاملية،  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت 
ب���ني ت��ل��ك �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي �شرعت 
ل�شكك  �شبكة  بتنفيذها  �لإم����ار�ت 
و�لتي  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف  �حل���دي���دي���ة 
�لدولة  �إم�������ار�ت  رب����ط  ���ش��ت��ت��ع��دى 
بدول  �ل��دول��ة  ب��ل  ببع�س،  بع�شها 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لعربية �أي�شاً لت�شكل جزء�ً �أ�شا�شياً 

من �شبكة �لتوريد �لعاملية.
�لحتاد  قطار  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
�شفر  �أ���ش��ل��وب  تغيري  يف  �شي�شاهم 
�ل������رك������اب، ل���ي�������س د�خ�������ل �ل����دول����ة 
ف��ح�����ش��ب ب����ل وع������رب �مل���ن���ط���ق���ة يف 
غ�شون �ل�شنو�ت �ملقبلة، مما يوؤدي 
�إىل خلق فر�س �قت�شادية جديدة 
وتطوير وتكامل جمتمعات جديدة 
و�ل�شبكة،  �حلديدية  �ل�شكك  حول 
�أ�شا�شاً  �أي�شاً  �شي�شكل  �ل��ذي  �لأم��ر 
و�ملناطق  و�خل�����دم�����ات  ل���ل���ت���ج���ارة 

و�ملدن �لقت�شادية يف �مل�شتقبل.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن وز�رة �لطاقة 
و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ح��ر���ش��ت على 

�إن  معاليه:”  وب����ني  �ل���ق���ادم���ة«. 
و�شائل �لنقل يف �لإمار�ت مبختلف 
�لفائق  مب�شتو�ها  تتميز  �أ�شكالها 
م��ن ح��ي��ث �جل����ودة و�ل��ك��ف��اءة، مبا 
ي�����ش��م��ن �ل��ت��ن��ق��ل �ل�����ش��ه��ل و�لآم����ن 
وتعزيز  و�مل�������ش���اف���ري���ن  ل���ل���رك���اب 
�لجتماعي،  �ل����رت�ب����ط  ���ش��ه��ول��ة 
بف�شل  و�إن�������ه  �ل���ت���ج���ارة  وح����رك����ة 
للقيادة  و�مل�شتنرية  �لثاقبة  �لروؤى 
�شمن  �لإم��ار�ت  ّنفت  �شُ �لر�شيدة، 
ق��ائ��م��ة �ل����� 20 �ل���ك���ب���ار ع���امل���ي���اً يف 
�لنقل  بقطاع  خا�شا  م��وؤ���ش��ر�   13
يعزز  مم���ا   ،2021 �ل���ع���ام  خ���ال 
حققته��ا  �لتي  �لنجاح����ات  ر�شيد 
�ل�شنو�ت  �لقطاع خال  �لدولة يف 

�ملا�شية.
�أك���رث  ب��ح��ق��ب��ٍة  قال:” مُن�������ر  ك��م��ا 
و�لتنقل  �لنقل  تاريخ  يف  ��شطر�باً 
جائحة  و�أن  �حل�����ايل،  �ل��ع�����ش��ر  يف 
ك������ورون������ا ف����اق����م����ت �ل����ع����دي����د من 
ت�شافر  ي�شتدعي  م��ا  �ل��ت��ح��دي��ات 
�ل�شرت�تيجيات  و�شياغة  �جلهود 
�مل�شتجد�ت  م����ع  ت�����ت�����و�ءم  �ل����ت����ي 
�لتي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ه��دف��ات 
�أف�شل  نقل  تتمحور حول خيار�ت 
و�أ�شرع و�شهلة �لو�شول �إىل جانب 
بناء �شبكة نقٍل م�شتد�مة لأجيالنا 
�لتكنولوجيات  ت��ر���ش��م  �ل���ق���ادم���ة 
ماحمها  �حل���دي���ث���ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 

وخطوطها �لعري�شة«.
و�لبنية  �لطاقة  و�أكد معايل وزير 
يفكر  �ل���ت���ي  �لآل���ي���ة  �أن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�ليوم  �لنقل  و�شائل  يف  �لنا�س  بها 

���ش��ب��ك��ة �لطرق  ت��ط��وي��ر وحت�����ش��ني 
م��ن خ���ال زي����ادة �أط�����و�ل �لطرق 
�لحتادية يف �لإمار�ت؛ حيث بلغت 
�أط���و�ل �حل���ار�ت �مل��روري��ة للطرق 
كيلومرت   4300 �إىل  �لحت��ادي��ة 
خال �ل� 20 عاما �ملا�شية، تربط 
بني مناطق �لدولة ومدنها ب�شكل 
حر�س  يعك�س  م��ا  وم��رن  �ن�شيابي 
وحت�شني  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��������وز�رة 
���ش��ب��ك��ة �ل���ط���رق ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة و 
�حتياجات  تلبية  يف  �شاهمت  �لتي 
�ل�شكاين  و�لن����ت���������ش����ار  �ل���ت���و����ش���ع 
�لزيادة  و����ش��ت��ي��ع��اب  و�ل���ع���م���ر�ين، 
�مل��ت��ن��ام��ي��ة يف �حل���رك���ة �مل����روري����ة، 
�لنقل  ح��رك��ة  حت�شني  ع��ن  ف�شًا 
ت�شييد  على  عملت  فيما  �مل���رور  و 
�شبكات �لطرق �لحتادية �ملدعومة 
و�مل�شتد�مة  �لذكية  �لإن��ارة  بحلول 
و�مل���وف���رة ل��ل��ط��اق��ة، وذل����ك بهدف 
ت���ق���ل���ي���ل �ل���ب�������ش���م���ة �ل���ك���رب���ون���ي���ة 
ومو�جهة  �لبيئة  على  و�ملحافظة 

ظاهرة �لتغري �ملناخي.
عملت  �ل����وز�رة  �أن  معاليه  وك�شف 
موؤخر�ً على تطوير �ل�شرت�تيجية 
لت�شبح  �ل��ذك��ي  للتنقل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أكرث �شموًل وتطلعاً نحو �مل�شتقبل 
وت����دع����م ت���وج���ه دول������ة �لإم��������ار�ت 
و�لتي  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً  للخم�شني 
م�شاريع  دعم  يف  �شت�شاعد  بدورها 
�لنقل �ملميزة و�إعادة ت�شكيل �أ�شلوب 
تفكري �لنا�س ب�شاأن �لنقل يف دولة 
متكني  يف  �شت�شاهم  كما  �لإم����ار�ت 
�ت�شال  �ل��ن��ق��ل وحت�����ش��ني  ���ش��ب��ك��ات 

برعاية من�صور بن زايد

�سهيل املزروعي يفتتح موؤمتر ال�سرق الأو�سط لل�سكك احلديدية يف دورته ال� 16

�مل��و�د �ملحظورة و�ل�شارة  �إم��ارة دبي من جميع  �لإم���ار�ت يف  �حلدودية لدولة 
�لإم����ارة  �أم���ن  يف  ُي�شهم  �ملفت�شني مم��ا  ك��ف��اءة  ورف���ع  و�ل�����ش��ام��ة،  �لبيئة  ع��ل��ى 
�ملبدعة  �لأف��ك��ار  نوعية يف تطوير  نقلة  دب��ي  ج��م��ارك  وق��د حققت  بالكامل.   
�لعاملية  �لبتكار�ت  �أه��م  من  تعد  �لتي  �لر�ئدة  �جلمركية  �لبتكار�ت  و�إط��اق 
يف جمال �لفح�س �جلمركي لل�شحنات و�لب�شائع �لتجارية، هذ� وقد �أطلقت 
�لد�ئرة يف وقٍت �شابق  دوري �لبتكار �لأول لتعزيز بيئة وثقافة �لبتكار عرب 
م�شاركة جميع �ل�شركاء �لد�خليني و�خلارجيني يف تطوير �لعديد من �لفكار 
و�لو�شول  �لفوز  من  مُيكنها  �لد�ئرة  يف  يومية  حياة  �أ�شلوب  �لبتكار  لي�شبح 
للم�شابقات  ورفعها  �لبتكار  دوري  يف  �لفائزة  �لأف��ك��ار  م�شاركة  عرب  للعاملية، 
�ملحلية و�لدولية ب�شكل دوري ومنظم. وقد توج مركز �لبتكار بالد�ئرة جهوده 
�ملت�شاعدة لتطوير �لبتكار�ت �جلديدة حمققاً �جناز�ً جديد�ً يف تطوير �لأفكار 
ومنها �بتكاري “ �لبتكار �لنوعي طائرة �لفح�س �لذكية للحماية من خماطر 

باملح�شلة من تقدمي 171 �بتكار جمركي، حيث تناف�شت �لإد�ر�ت فيما بينها 
ليتم �ختيار 19 �بتكار نوعي من �شمنها �بتكار�ت �جنزتها فرقنا بكفاءة عالية 
من خال �لعمل �جلاد و�ملثابر طيلة فرتة �لن�شخة �لأوىل من دوري �لبتكار 
�لتي ��شتمرت حتى �شهر فرب�ير من �لعام �جلاري ) �شهر �لبتكار( ، وتوجت 
فعاليات جمارك دبي يف هذ� �ل�شهر بتكرمي �لبتكار�ت �لفائزة باملر�كز �لثاث 
�لأوىل، كما �شهدت فعاليات جمارك دبي يف �شهر �لبتكار بالإ�شافة �إىل تكرمي 
�لذكية  �لتفتي�س  �آخر هو طائرة  �بتكار  �إىل �طاق  �لبتكار  ب��دوري  �لفائزين 
�لأوىل من نوعها على م�شتوى �لدولة و�لعامل، و�لتي مت ت�شميمها من خال 
طباعة هيكلها �لو�قي من �ل�شدمات بتقنيات �لطابعات ثاثية �لبعاد، حيث 
جاء هيكل على �شكل قبة �لو�شل يف �ك�شبو دبي 2022، وقد مت ت�شجيل هذ� 
حقوق  ت�شجيل  عملية  كاأ�شرع  �لطلب  تقدمي  من  �شاعة   48 خ��ال  �لبتكار 

ملكية فكرية يف تاريخ د�ئرة جمارك دبي.

•• دبي –الفجر:

ليكون  �لعمل �جلمركي،  �لبتكار يف  ثقافة  تعزيز  دبي على   حر�شت جمارك 
ركيزة �أ�شا�شية لريادة خدماتها و�جر�ء�تها لتعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة، ولدعم 
خطتها �ل�شرت�تيجية 2021 – 2026 ، حيث �أ�شبح �لبتكار مبد�أ �أ�شا�شي 
لبيئة �لعمل يف �لد�ئرة، ت�شري عليه وفق خطط وبر�مج م�شتمرة ،  و�نطاقاً 
�إجناز�ت  �ملبد�أ فقد حققت جمارك دبي ومن خال مركز  �لبتكار   من هذ� 
ر�ئ��دة خ��ال  �لثلث �لأول من �لعام �حل��ايل عرب تنفيذ �ملركز جمموعة من 
ل��اأف��ك��ار و�لب��ت��ك��ار�ت �جل���دي���دة، م��ع �جر�ء  �ل���ر�ئ���دة، و��شتقباله  �مل���ب���ادر�ت  
ب��دون طيار حتتوي  م��ب��ادرة طائرة  تطوير  عنه  �أف��رز  وم��ا  عليها،  �لتحديثات 
�لب�شائع  يف  �لأم��ان  مب�شتوى  �ملفت�شني  لإ�شعار  �ل�شعاعي  للم�شح  جهاز  على 
�ملنافذ  حماية  �أج��ل  من  �لب�شائع  بهذه  �خلا�شة  �لتفا�شيل  بكافة  وتعريفهم 

�ل�شعاع” و “�جلهاز �جلمركي �لذكي لتحليل �حلقائب”، وقد ��شهمت تطوير 
و�ل�شامة  �لم��ن  وتعزيز  �جلمركي،  �لتفتي�س  كفاءة  رفع  يف  �لبتكار�ت  تلك 
�ملجتمعية وت�شريع وتب�شيط عملية �لتفتي�س على مد�ر �ل�شاعة.   وقد �أثمرت 
�شاركت  �ملوظفني، حيث  �ملعرفة بني  نقل  ت�شجيع  �إىل  �لبتكار  فعاليات مركز 
25 �إد�رة ومركز جمركي من خال م�شاركة 400 موظف وم�شوؤول جمركي،  
�شاهمو� جميعاً يف تطوير �لأفكار و�لبتكار�ت �ملقدمة لدوري �لبتكار.  وقال 
ح�شني �لفرد�ن مدير �أول مركز �لبتكار يف جمارك دبي: “جنح مركز �لبتكار 
يف حتقيق نتائج نوعية من خال تطوير �لبتكار�ت �لر�ئدة �لتي فازت باملر�كز 
�لأوىل �لثاث يف �لدوري، و�لتي توجت جناحه بعد �أن مت خاله تنظيم 100 
ور�شة عمل هجينة يف خمترب و�حة �لبتكار بالد�ئرة، و�أثمرت ور�س �لعمل عن 
لها  �ملعاجلات  �لعمل على تقدمي  600 حتدي جمركي جرى  ر�شد وحتديد 
عرب تطوير 406 فكرة وحل و�بتكار مدمج لتتمكن �لفرق �مل�شاركة يف �لدوري 

- قطاع النقل يحظى باهتمام القيادة لدوره يف التنمية امل�صتدامة والناجت املحلي 
-اإجناز حارات مرورية باأكرث من 4300 كيلومرت خالل الـ 20 عامًا املا�صية 

% من املرحلة الثانية من �صبكة ال�صكك احلديد الوطنية  -�صادي ملك: ا�صتكمال 75 

�لأول  �لربع  �لأن�شطة ممار�شًة خال  �أك��رث    وكانت 
بيع  ن�شاط  �لعيان،  �أو�شحت  كما  �جل��اري،  �لعام  من 
�لوجبات  بيع  ت��اه��ا  غ���د(،  رخ�شة   36( �حل��ل��وي��ات 
�ملاب�س  بيع  ث��م  وم��ن  غ��د(،  رخ�شة   29( �خلفيفة 
�لفرت��شي،  �لتاجر  برنامج  �شعيد  وعلى  �جلاهزة. 
قائمة  �لإل���ك���رتوين  �لتعامل  جممع  ن�شاط  ت�شدر 
�لإلكرتونية  �مل���ت���اج���رة  ن�������ش���اط  ت�����اه  �لأن�������ش���ط���ة، 
ومن  بالتجزئة.   و�لهد�يا  و�مللبو�شات  باملن�شوجات 
�لأعمال،  تطوير  �إد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��دع��م  �أوج���ه 
و�لور�س  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  م��ن  �شل�شلة  تنظيم 
�لعملية لرو�د �لأعمال من �أ�شحاب �لرخ�س �ملدعومة 
ور�شة  يف  ع�شو   145 ���ش��ارك  فقد  �شابقاً.  �مل��ذك��ورة 
“جوجل” �لتي �شاعدت �مل�شرتكني يف تعريفهم على 
مز�يا ��شتخد�م حمرك �لبحث “جوجل” و�ل�شتفادة 

منها لغر�س �لت�شويق �لتجاري..
�لتي  �إن”  “ليكند  ور���ش��ة  48 ع�شو يف  ���ش��ارك  كما   
ق��دم��ت م��ن��ه��ج��اً ���ش��ام��ًا يف ك��ي��ف��ي��ة �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لرتويج  يف  �ملن�شة  ه��ذه  لهم  تتيحها  �لتي  �لفر�س 
عن منتجاتهم و�لو�شول لأكرب ن�شبة من �جلمهور، 
من  ع��دد  يف  �مل�ش�����ارك�����ة  فر�شة  �إت��احة  ج��ان��ب  �إىل 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ه��رج��ان��ات 
�ل���رب���ي���ع، ومعر�س  �أزي������اء  �مل��ت��ح��دة م��ث��ل م��ه��رج��ان 
جتهيز�ت ليلة �لن�شف من �شعبان، ومهرجان �لإبد�ع 
.. �بتكار وريادة وفن و�شناعات �إبد�عية بالتعاون مع 
م�شتوى  على  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  �جل��ه��ات  خمتلف 

�لإمارة. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�خليمة  ر�أ���س  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ك�شفت 
-م��ت��م��ث��ل��ة ب������اإد�رة ت��ط��وي��ر �لأع����م����ال-  ع���ن �إجمايل 
ع��دد ُرَخ�����س �لأع��م��ال �مل��دع��وم��ة �شمن ب��ر�م��ج دعم 
�ملو�طنني و�لذي بلغ و�حد�ً و�شبعني )71( رخ�شة، 
�لعمل  ملز�ولة  �لغد«  »رخ�شة   )50( خم�شني  �شملت 
�فرت��شي«،  »تاجر  رخ�شة  ع�شر  و�أرب��ع��ة  �ملنزل،  من 
و�شبعة ت�شاريح للعربات �ملتنقلة. وتعد رخ�شة �لغد 
من �أقدم �ملبادر�ت �لتي �أطلقتها �لد�ئرة عام 2007، 
ملز�ولة  �مل��و�ط��ن��ني  �أم���ام  �لفر�شة  �إت��اح��ة  وت�شتهدف 

�لعمل �لتجاري من �ملنزل. 
�إد�رة تطوير  - مدير  �لعيان  عبيد  عائ�شة  و�أ���ش��ارت   
�لأعمال بالوكالة – �أن برنامج رخ�شة �لغد يت�شمن 
�لأن�شطة  م���ن  م��ت��ن��وع��اً  ن�����ش��اط��اً  ث��م��ان��ي��ة وخ��م�����ش��ني 
�جلن�شني  وميول  �هتمام  ت�شتقطب  �لتي  �لتجارية 
وتنظيم  �ل�شعبية  �مل��اأك��ولت  بيع  من  �ملو�طنني،  من 
�حل��ف��ات و�مل��ن��ا���ش��ب��ات �خل��ا���ش��ة وب��ي��ع �ل��ع��ط��ور وبيع 
و�ملاب�س  �لأزي��اء  �إىل ت�شميم  و�لإك�ش�شو�ر�ت  �حللي 

وغريها من �لأن�شطة.
�أكرث  �لغذ�ئية هي من  �لأن�شطة  باأن  �لعيان  وبّينت   
�ملتز�يد  �لإقبال  و�إقباًل، ف�شًا عن  رو�جاً  �لأن�شطة 
ت�شوير  مثل  �لبتكارية  �لأن�شطة  على  للمو�طنني 
�لأطفال يف �ملنزل، وجتهيز و�إنتاج �لهد�يا �لإعانية، 
وتلخي�س �لكتب �ملطبوعة �إىل مقاطع مرئية هادفة، 

وغري ذلك �لكثري. 

ال�سركة الع�ملية الق�ب�سة تكمل �سفقة جمموعة »اداين« ب� 7.3 ملي�ر درهم 
�لرئي�س  �شعيب،  ب�شر  �شيد  وق���ال  �لتف�شيلي.  �لتخ�شي�س 
�لتنفيذي و�لع�شو �ملنتدب لل�شركة �لعاملية �لقاب�شة: “يتو�فق 
�ل�شركة  �ل��ت��ز�م  م��ع  �أع��م��ال��ن��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف  �لتو�شع  ه��ذ� 
�ل�شتثمارية.  حمفظتها  وتنويع  بتو�شيع  �لقاب�شة  �لعاملية 
و�إيجابي  مبا�شر  ب�شكل  �شتوؤثر  �ل�شفقة  ه��ذه  �أن  يف  �شك  ل 
للطاقة  �لأج��ل  طويلة  وخططها  �ل�شامل  �لهند  طموح  على 
�لتجارة  �إج��م��ايل  م��ن   4.87% �ل�شفقة  مت��ث��ل  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة. 
�أمريكي  دولر  مليار   41 بلغت  و�لتي  و�لهند،  �لإم���ار�ت  بني 
�ل�شركة  بني  �ل�شر�كة  وتعك�س  و2021؛   2020 عامي  بني 
�لعاقات  كبري  ب�شكل  “�د�ين”  وجمموعة  �لقاب�شة  �لعاملية 
�لقت�شادية بني �لإم��ار�ت و�لهند خارج قطاع �لنفط«. وتبلغ 
 390 �أكرث من  �لهند  �لكهرباء يف  �لإجمالية لتوليد  �لقدرة 
100 جيجاو�ت. ففي  تتجاوز  �ملتجددة  و�لطاقة  جيجاو�ط، 
�أعلنت  �ملا�شي،  �لعام  من  �ملناخ  لتغري  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر 

�حلكومة �لهندية �أنه بحلول عام 2030 �شتكون قدرة �لوقود 
غري �لأحفوري يف �لهند 500 جيجاو�ت. و�شتدعم � �ل�شركة 
�لعاملية �لقاب�شة ت�شريع خطة منو جمموعة “�د�ين” لتزويد 
45 جيجاو�ط )%9( من �لطاقة غري �لأحفورية  �لباد ب� 
ومن جانبه قال �شاجار �أد�ين،  يف �لهند( بحلول عام 2030. 
ليمتد”:  �ن��رج��ي  ج��ري��ن  “�د�ين  ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
�لعاملية  �ل�شركة  �لتاريخية مع  �ل�شفقة  �إمت��ام هذه  “ي�شعدنا 
��شرت�تيجي  كم�شتثمر  �ل��ر�ئ��د  دوره���ا  نقدر  نحن  �لقاب�شة. 
و�لبنية  و�ل��غ��ذ�ء  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �مل�شتد�مة  �ل��ط��اق��ة  يف 
متثل  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  �لطاقة  ونقل  �لتحتية 
هذه �ل�شفقة مزيًد� من �لتعزيز للعاقة بني �لهند و�لإمار�ت 
�ل�شركة  ن�شارك  نحن  ب��الأف��ر�د.  و�لت�����ش��ال  �ملتحدة  �لعربية 
�لعاملية �لقاب�شة يف ��شرت�تيجيتها يف �لهند و�ل�شرق �لأو�شط 

و�إفريقيا، ونعدها بد�ية عاقة بني �لأجيال ».

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي،  �أعلنت �ل�شركة �لعاملية �لقاب�شة )���س.م.ع(، ومقرها 
�أم�س �إجناز �شفقة ��شتثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم �إمار�تي 
)2 مليار دولر �أمريكي( يف حمفظة جمموعة �شركات �د�ين، 
 Adani Green( »وهي �شركة “�د�ين جرين �نرجي ليمتد
تر�نزم�شون«  ليمتد  “�د�ين  و�شركة   ،)Energy Limited
“�د�ين  و�شركة   ،))Adani Transmission Limited

 .))Adani Enterprises Limited »نتريبر�يز ليمتد�
ومبوجب هذه �ل�شفقة، وفرت �ل�شركة �لعاملية �لقاب�شة ر�أ�س 
و�شركة  ليمتد”،  �نرجي  جرين  “�د�ين  �شركة  من  لكل  م��ال 
�نرتبر�يز  “�د�ين  و���ش��رك��ة  تر�نزم�شون”،  ليمتد  “�د�ين 
 )BSE( ليمتد”، وجميعها �شركات مدرجة يف بور�شة بومباي
طريق  خ��ال  م��ن   - �لهند  يف   )NSE( �لوطنية  و�ل��ب��ور���ش��ة 
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دن�ت� ت�ستثمر 17 مليون دولر لتعزيز عملي�ته� يف اأربيلدافو�س: التعليم التف�علي ي�سيف 2.5 تريليون دولر لالقت�س�د الع�ملي
•• دبي -وام:

�لعر�ق  �أربيل  �لر�ئد خلدمات �لطري�ن و�ل�شفر عن تعزيز عملياتها يف  �لعاملي  �ملزود  “دناتا”  �أعلنت 
با�شتثمار مبلغ حو�يل 17 مليون دولر. و��شتثمرت دناتا 3.5 مايني دولر يف �إقامة من�شاأة جديدة 
متطورة ل�شل�شلة �ل�شحن �ملربد ومن�شاأة ل�شيانة �حلافات لأ�شاطيلها �حلديثة يف مطار �أربيل �لدويل ، 
كما �أعلنت �أي�شا عن ��شتثمار 14 مليون دولر لإ�شافة م�شتودع �شحن مب�شاحة 16 �ألف مرت مربع �إىل 
بنيتها �لتحتية يف �لعر�ق. و�شتوفر مر�فق دناتا �لثاثة �جلديدة نحو 100 فر�شة عمل حملية. وتتيح 
من�شاأة دناتا �جلديدة ل�شل�شلة �ل�شحن �ملربد مناولة 10 �آلف طن من �ملو�د �شريعة �لعطب �شنويا، كما 
متكن فريق دناتا لل�شحن من تقدمي منتجات �لتخزين �ملربد و�ملجمد و�شل�شلة �لتربيد لعمائها من 
للتعامل مع  �لفريدة  �ملتطلبات  �ملرفق �جلديد  و�إن�شاء  �أربيل. وروعي يف ت�شميم  �شركات �لطري�ن يف 
خمتلف �ملنتجات مبا يف ذلك �لفو�كه �لطازجة و�للحوم و�مل�شتح�شر�ت �لدو�ئية و�ل�شتفادة من �أحدث 
تقنيات �لتخزين �ملربد. و�شمم مرفق دناتا �جلديد ل�شيانة �حلافات للحفاظ على �أ�شطول مكّون من 

ثماين حافات ركاب و�أكرث من 10 حافات نقل تعمل يف مطار �أربيل �لدويل.

�لعاملي، و�شيحد من �إمكانيات �لأجيال.
�إع����ادة  2025، م��ن �مل��ط��ل��وب،  �أن����ه ب��ح��ل��ول ع���ام  ول��ف��ت��ت �إىل 
من  للتمكن  �ل��ع��امل،  يف  �لعاملة  �لقوى  ن�شف  م��ه��ار�ت  �شقل 
مو�شحة  �لأع��م��ال،  يف  �لتغيري�ت  م��ع  للتكيف  قدر�تهم  رف��ع 
عو�ئد  �شتحقق  �لأط��ف��ال  تعليم  يف  �مل��ب��ك��رة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  �أن 
�جلذرية  �لأ���ش��ب��اب  معاجلة  يف  و�شت�شهم  ك��ب��رية،  �قت�شادية 

لفجوة �ملهار�ت �لعاملية.
و�أ�شارت �إىل �أنه لتمكني �لأطفال من �لزدهار، يجب �لرتكيز 
تفاعلياً،  �ملهار�ت  تطوير  على  ترتكز  تعلم  �أنظمة  �إن�شاء  على 
بحيث ت�شهم يف جتهيز جيل نا�شئ قادر على �لتفكري �لنقدي 
�ل��ق��در�ت يف حل  و�لتعاون وحت�شني  و�لإب���د�ع  �مل�شكات  وح��ل 

�مل�شكات، مبا ي�شهم يف دعم منظومة �لقت�شاد �لعاملي.

•• اأبوظبي-وام:

�لتفاعلي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �أن  دول���ي���ة،  در�����ش���ة  �أك����دت 
و�أ�شاليبه، �شيوؤدي �إىل �إ�شافة 2.54 تريليون دولر لاقت�شاد 
�لوظائف  بينما �شي�شل عدد  �لقادمة،  �ل�شنو�ت  �لعاملي خال 

�مل�شتحدثة �إىل 69 مليون وظيفة للمعلمني حول �لعامل.
�لعاملي  �أ�شدرها منتدى �لقت�شاد  �لتي   - �لدر��شة  و�أو�شحت 
»د�فو�س« �أم�س �لول- �أن �جليل �لنا�شئ يحتاج �إىل �إيجاد طرق 
�مل�شتجدة  �ملفاهيم  عدد من  وج��ود  مع  للتعلم، خا�شة  خا�شة 
�ملناخي  و�لتغري   ،»19 »كوفيد  جائحة  بعد  ما  مفاهيم  منها 
�أن �لعودة لأ�شاليب  و�لأمتتة و�لرقمنة �ل�شريعة، م�شرية �إىل 
�لقت�شادي  �لنتعا�س  ق��در�ت  من  �شيقلل  �لتقليدية  �لتعلم 

�لطريقة  مي��ّث��ل  �لتفاعلي  �ل��ل��ع��ب  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  ون��وه��ت 
�لأكرث قبوًل لدى �لأطفال، كما يطور �للعب �لأطفال ج�شدًيا 
�أهمية  �إىل  م�شرية  وعاطفًيا،  و�إب��د�ع��ًي��ا  ومعرفًيا  و�جتماعًيا 
بطرق  للتدري�س  �ملعلمني  ودعم  �لعاملة  �لقوى  �ل�شتثمار يف 
ي�شمن  مب��ا  �ملبتكرة،  �لتدري�س  �أ�شاليب  با�شتخد�م  ج��دي��دة، 
�إعد�د قوى عاملة قادرة على �لتكيف �ل�شريع مع �لحتياجات 

�ملتغرية لاقت�شاد�ت حول �لعامل.
و�أو�شت �لدر��شة باإعادة ت�شور �ل�شكل �لذي يبدو عليه �لتعلم 
يف �مل�شتقبل، و�ل�شتثمار يف تطوير �ملهار�ت وتطوير �لعاملني 
جديدة  �آل��ي��ات  �عتماد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتعليمية،  �لقطاعات  يف 
للتقييم، و�إ�شافة تقنيات تعلم خمتلفة بال�شتفادة من �لتطور 

�لتكنولوجي لاأنظمة حول �لعامل.

مفتتحًا معر�س املطارات مب�صاركة 150 عار�صًا دوليًا

اأحمد بن �سعيد:  جمعن� ع�مل الطريان جمددًا يف دبي لإع�دة التع�يف لهذه ال�سن�عة احليوية لدعم القت�س�د الع�ملي 

•• اأبوظبي-وام:

�أوىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" �هتماما كبري� بالتنمية 
و�لتنويع �لقت�شادي، وت�شمنت روؤية �شموه �لعتماد على �ملعرفة و�لبتكار و�ل�شتثمار يف �لإن�شان وتعزيز 
دولة  ت�شهدها  �لتي  و�لتطوير  �لتنمية  م�شرية  يف  �أ�شا�شيا  عاما  باعتبارها  �لقت�شادية  �لقطاعات  دور 

�لإمار�ت.
وجنحت دولة �لإمار�ت يف تر�شيخ مكانتها عا�شمة �قت�شادية يف �ملنطقة وبيئة مثالية لاأعمال، ملا متتلكه 
من مقومات �لبنية �لتحتية �ملتطورة و�لبنية �لرقمية و�خلدمات و�لأمن و�لعديد من �ملمكنات و�ملز�يا 

�لتناف�شية.
ويف هذ� �لإطار حر�شت �شركة »مبادلة« ومنذ تاأ�شي�شها على تطبيق روؤى وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة من خال ��شرت�تيجيات 
و�أبوظبي على وجه  ع��ام  ب�شكل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لقطاعات �حليوية يف  ع��دد من  عمل تقوم على تطوير 
�لكو�در و�لكفاء�ت  �ملعرفة و�ل�شتثمار يف  بناء �قت�شاد عاملي تناف�شي قائم على  �خل�شو�س وترتكز على 

�لب�شرية �لوطنية و�إطاق جمموعة متنوعة من �لرب�مج �لتي تدعم خمتلف �لقطاعات.
م�شتوى  على  �لقت�شاد�ت  �أف�شل  بني  �ل��روؤي��ة �حلكيمة من  ه��ذه  بف�شل  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�شنف  و�ليوم 

�لعامل، وهي يف طليعة دول �لعامل يف جميع �ملوؤ�شر�ت تقريبا.
وبف�شل روؤية �لقيادة �لر�شيدة، حققت �ل�شركة �لعديد من �لإجناز�ت �ملرموقة �لتي حظيت باإ�شادة من 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، يف كلمة �شموه �لتي ت�شمنها 
�أحرزتها مبادلة حتى  �لتي  "توؤكد �لإجن��از�ت  2021 حيث قال �شموه:  �ل�شنوي لل�شركة لعام  �لتقرير 
�مل��دى �لطويل من  �أم��ام ف�شل جديد، وتلعب �ل�شركة �ليوم دور� مهما على  �أننا  �لآن يف دول��ة �لإم��ار�ت 
خال �لرتكيز على �لقطاعات �لتي من �شاأنها تعزيز �قت�شادنا �لقائم على �ملعرفة، ومتكني �لتقدم �لعاملي 

وتوفري �حللول �لر�ئدة للتحديات �لعاملية �مللحة يف جمالت �لبتكار �ل�شحي و�لتغري �ملناخي".
�إن�شاوؤها للم�شاهمة يف حتقيق  و�أ�شاف �شموه :"تعد مبادلة و�حدة من �أهم �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي مت 
هذه �لأهد�ف، ونحن فخورون باأن ��شتثمار�تنا �متدت لت�شمل معظم �ملجالت �لقت�شادية و�لجتماعية، 

و�شاهمت يف توفري فر�س مثالية لتحقيق �لطموحات و�لتطلعات".
و عملت )مبادلة( على مدى �لع�شرين عاما �ملا�شية، على تر�شيخ قاعدة �قت�شادية ��شت�شر�فية، و�إن�شاء 
�لتقدم  يف  م�شرفا  مثال  �لإم���ار�ت  دول��ة  جعلت  عاملية  �شر�كات  و�إب���ر�م  ر�ئ���دة،  وطنية  �شركات  وتطوير 
و�لزدهار عرب �ل�شتثمار يف خمتلف قطاعات �لأعمال على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي مبا ي�شهم يف حتقيق 

عو�ئد مالية م�شتد�مة حلكومة �أبوظبي، وتوفري فر�س وظيفية لاأجيال �لقادمة.
"�آيبيك"،  �لدولية  �لبرتولية  �ل�شتثمار�ت  و�شركة  للتنمية  مبادلة  �شركة  بني  �لندماج  عملية  و�شكلت 
مرحلة مهمة يف م�شرية �شركة مبادلة لا�شتثمار، لتعزيز دورها وم�شاهمتها يف م�شرية �لنمو يف �أبوظبي 
وهي �خلطوة �لتي و�شفها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف تغريدة له باأنها: "خطوة 

�إيجابية من �أجل تاأ�شي�س كيان �قت�شادي ر�ئد عامليا".
تعزيز حمفظة  على طريق  �أخ��رى  مبادلة خطوة  ملجموعة  لا�شتثمار  �أبوظبي  �ن�شمام جمل�س  جاء  و 
�أعمال مبادلة و�أكد �شموه يف هذ� �ل�شدد �أن �ن�شمام جمل�س �أبوظبي لا�شتثمار ملجموعة مبادلة تعزيز 

لقدر�ت و�إمكانات �لدولة �لتناف�شية".
وعلى �مل�شتوى �لوطني، عملت مبادلة ومنذ وقت مبكر، على �ل�شتثمار يف جمالت ��شرت�تيجية متنوعة 
مثل �لطاقة �لنظيفة و�لتكنولوجيا و�لت�شالت �لف�شائية و�لرعاية �ل�شحية وعلوم �حلياة و�ل�شناعة 

وغريها، مبا يو�ئم وين�شجم مع �لأولويات �لتي حددتها �لقيادة �لر�شيدة.
وت�شم حمفظة �أعمال �ل�شركة جمموعة من �ل�شركات �لر�ئدة، من بينها �شركة "�لياه �شات" �لتي توفر 
خدمات �لت�شالت �لف�شائية متعددة �ملهام يف �أكرث من 150 دولة يف جميع �أنحاء �لعامل وتغطي �أقمارها 
متعددة  �لت�شالت  حلول  توفري  على  �ل�شركة  وتعمل  �ل��ع��امل،  �شكان  من   80% من  �أك��رث  �ل�شناعية 

�لأغر��س عرب �لأقمار �ل�شناعية، كخدمات �لإنرتنت و�لبث وخدمات �لهيئات �حلكومية و�لتجارية.
و �شاهم طرح �ل�شركة �ململوكة ملبادلة، لاكتتاب �لعام يف �شوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية، و�لذي جمع حو�يل 

و�لأعمال. لا�شتثمار�ت  جاذبة  وجهة  �أبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  دولر،  مليون   731
و يف �لقطاع �ل�شناعي، تلعب �شركة "�لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم" دور� حموريا يف متتني ركائز �ل�شناعة 
�لوطنية، فهي �ليوم �شركة عاملية ر�ئدة يف جمال �لأملنيوم، و�أكرب �شركة �شناعية يف �لدولة خارج قطاع 

�لنفط و�لغاز..
و تعد �أول �شركة يف �لعامل تنتتج �لأملنيوم با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية، وقد بد�أت يف ت�شدير �أول دفعة من 

�إنتاجها �إىل �شركة "بي �إم دبليو".
كل  ت�شخري  ب�شرورة  ووجهت  �ل�شحية،  �لرعاية  بقطاع  كبري�  �هتماما  �لر�شيدة  �لقيادة  �أول��ت  لطاملا  و 

�لإمكانات من �أجل توفري خدمات رعاية �شحية عاملية �مل�شتوى يف دولة �لإمار�ت.
و �ليوم ت�شم "مبادلة للرعاية �ل�شحية" �أكرث من 10 �آلف من مقدمي �لرعاية �ل�شحية، وتوفر ما 

يزيد على 100 نوع من �خلدمات �ل�شحية من خال 15 من�شاأة.
و تقدم �شبكتنا للرعاية �ل�شحية عاملية �مل�شتوى �لتي ت�شم م�شت�شفى كليفاند كلينك �أبوظبي، ومركز 
�إمربيال كوليدج لندن لل�شكري، ومركز �لعا�شمة للفح�س �ل�شحي وغريها من �ملر�فق، خدمات للمر�شى 

يف �أكرث من 60 تخ�ش�شا طبيا وجر�حيا.
وكان لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، �لأثر �لأكرب 
مبا  كوفيد19-،  جائحة  تف�شي  خ��ال  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �مللحة  �ل�شحية  �لرعاية  �حتياجات  تلبية  يف 
�أج��ل �شحة  �مل��و�رد من  و�لعمل على ت�شخري كافة  لتد�عيات �جلائحة،  �ل�شتجابة  يف ذلك تعزيز جهود 

و�شامة �جلميع، وم�شاعدة دول �لعامل على �لتعايف.

و دعما لهذه �جلهود، وجه �شموه بت�شخري كل �لإمكانات ملو�جهة تد�عيات �جلائحة وقام بزيارة 
ل�شركة "�شرت�تا" يف مدينة �لعني، عقب �إعان مبادلة عن تعاون ��شرت�تيجي بني �شركة 

 N95 شرت�تا للت�شنيع" �لتابعة لها، و�شركة "هانيويل"، لتد�شني خط �إنتاج كمامات�"
يف مرفق �ل�شركة مبدينة �لعني.

�ملركبة،  �مل��و�د  من  �لطائر�ت  هياكل  �أج���ز�ء  ت�شنيع  يف  "�شرت�تا" �ملتخ�ش�شة  تلعب  و 
و�ململوكة بالكامل ملبادلة، دور� مهما يف تطوير �لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة، وترتبط 
من   8% �أن  كما  ع��امل��ي��ة،  ���ش��رك��ات  �شبع  م��ع  ط��ائ��ر�ت  �أج����ز�ء  ت�شنيع  بعقود  �ل�شركة 
�لطائر�ت ذ�ت �لبدن �لعري�س �مل�شتخدمة عامليا �ليوم حتتوي على �أجز�ء م�شنوعة يف 
"�شرت�تا"، وتعمل �ل�شركة ب�شكل م�شتمر على توطني �ملعرفة و�شقل مهار�ت �ملوظفني 

�لإمار�تيني يف جمالت خمتلفة مبا يو�كب توجيهات �لقيادة �لر�شيدة.
ويف جمال علوم �حلياة و�لتكنولوجيا �لطبية و�ل�شيدلنية، يوجه �شموه وعلى �لدو�م، 
�ل�شاملة يف  ب�شرورة �لهتمام بهذ� �لقطاع وتوفري �مل�شتح�شر�ت �لدو�ئية �حليوية 
دولة �لإمار�ت، و�لرتكيز ب�شورة �أكرب على �حللول �لتي ت�شاهم يف �إنقاذ حياة �لنا�س، 

و�لعمل على حتقيق تقدم غري م�شبوق يف جمال �لرعاية �ل�شحية.
وحر�شت )مبادلة( على ترجمة هذه �لتوجيهات لرب�مج عمل و عملت على �ل�شتثمار 
يف جمال �خلدمات �ل�شيدلنية، و�ن�شمت �إىل �شركة "جي 42" �لر�ئدة يف جمال 
�لذكاء �ل�شطناعي و�حلو�شبة �ل�شحابية، لتاأ�شي�س من�شاأة لت�شنيع �لأدوية �حليوية 

يف �أبوظبي.
�لعاجية  و�ملنتجات  �للقاحات  �أح���دث  م��ن  �ل�شتفادة  على  �ل�شر�كة  ه��ذه  وت��ق��وم 
و�لتنمية  �لتنويع  عجلة  ودف��ع  �لإقليمي،  �مل�شتوى  على  �لإم���د�د  �شا�شل  لتعزيز 

تطوير  على  كذلك  �حليوية  �ملن�شاأة  وتركز هذه  �لإم���ار�ت،  دول��ة  �لقت�شادية يف 
�لقت�شادي  �لنمو  �لإم��د�د، و�حلفاظ على  �شا�شل  وتعزيز  �لوطنية،  �خل��رب�ت 

على �ملدى �لطويل.
وقال  �لر�شيدة  �لقيادة  ل��دى  ك��ربى  باأهمية  �ملناخي  �لتغري  ق�شايا  حتظى  و 
"حفظه �هلل"  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
لتحقيق �حلياد  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل�شرت�تيجية  �مل��ب��ادرة  �لإع���ان عن  خ��ال 
�حلياد  لتحقيق  هدفها  �لإم����ار�ت  دول���ة  "تو��شل   :2050 بحلول  �مل��ن��اخ��ي 
�ملناخي بحلول 2050، دورها �لفاعل و�ملوؤثر عامليا يف ق�شية �لتغري �ملناخي 

ودعمها جهود �لعمل �ملناخي وتعزيز �لتعاون �لدويل".
وحر�شت )مبادلة( على تنفيذ هذه �لروؤية �حلكيمة و ترجمتها على �أر�س �لو�قع 

فبادرت ومنذ وقت طويل، بال�شتثمار يف جمال �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة، وتعد 
�شركة "م�شدر" �لتي �أن�شاأتها مبادلة عام 2006، من �أبرز �ل�شركات على �مل�شتوى 

�لعاملي يف هذ� �ملجال، وتعمل �ل�شركة بهدف تاأ�شي�س مركز عاملي للطاقة �لنظيفة يف 
هي  وطنية  �شركات  ثاث  بني  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �أطلق  قد  �شموه  وك��ان  �أبوظبي، 
عاملية  "م�شدر" �شركة  مكانة  لرت�شيخ  "طاقة"،  "�أدنوك" و�شركة  و�شركة  مبادلة 
جمال  يف  لا�شتثمار  عاملية  حمفظة  تطوير  وب��ه��دف  �لنظيفة،  �لطاقة  يف  ر�ئ���دة 

�لطاقة �ملتجددة و�لهيدروجني �لأخ�شر.
و تعمل )مبادلة( من خال قطاعات �أعمالها �ملتمثلة يف قطاع �ل�شتثمار يف �لإمار�ت، 
و�ل�شتثمار�ت غري �لتقليدية، و�ل�شتثمار�ت �ملبا�شرة، و��شتثمار�ت �لعقار�ت و�لبنى 
نطاق  وتو�شيع  �لإم���ار�ت،  دول��ة  يف  �لقت�شادي  �لتنوع  جهود  قيادة  على  �لتحتية، 
حمفظتها �ل�شتثمارية و�إد�رتها على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي لتحقيق �لنمو، مع 

�ملحافظة على �أعلى �ملعايري �لعاملية يف جمال حوكمة �ل�شركات و�إد�رة �ملخاطر.
�لإم���ار�ت على وج��ه �خل�شو�س،  �ل�شتثمار يف  �ل�شركة من خ��ال قطاع  تركز  و 

و�لذي يجمع كافة ��شتثمار�ت �ل�شركة يف دولة �لإمار�ت حتت مظلة و�حدة كبرية، 
على تنفيذ روؤى �لقيادة، ودعم جهود �لتنمية و�لتطوير و�لتحول �مل�شتمر يف دولة �لإم��ار�ت، من خال 

تاأ�شي�س �شركات وطنية ر�ئدة، وجممعات �شناعية و��شرت�تيجية د�خل �لدولة.
وعاقات  مرموقة  عاملية  مبكانة  �ل��ي��وم  �لإم����ار�ت  دول��ة  حتظى  �لر�شيدة،  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  وبف�شل 
��شرت�تيجية مع جميع دول �لعامل، وحتر�س مبادلة على تعزيز هذه �لعاقات من خال ��شتثمار�تها 

و�شر�كاتها �لعاملية، ودورها كم�شتثمر عاملي م�شوؤول.
وتوظف �ل�شركة �ليوم ��شتثمار�تها يف 6 قار�ت و�أكرث من 50 بلد� حول �لعامل.. وتعد �شر�كات �ل�شتثمار 

�ل�شيادي مع عدد من �لدول، من �أبرز �لأمثلة على دور مبادلة وح�شورها �لعاملي.
�شهد  فقد  �لر�شيدة،  �لقيادة  وتوجهات  روؤى  تطبيق  على  مبادلة  حر�س  لتوؤكد  �ل�شر�كات  ه��ذه  وتاأتي 
بريطانيا  وزر�ء  ورئي�س  �هلل"،  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
بوري�س جون�شون مر��شم توقيع �تفاقية �شر�كة بني �شركة مبادلة لا�شتثمار ووز�رة �لتجارة �لدولية يف 
�ململكة �ملتحدة لا�شتثمار �ل�شيادي �لتي تندرج حتت �إطار برنامج "�ل�شر�كة من �أجل �مل�شتقبل" بني دولة 

�لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة، بقيمة 10 مليار�ت جنيه ��شرتليني.
و عملت مبادلة على تعزيز �ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت وفرن�شا من خال توقيع �تفاقيتني ت�شتهدفان 

ت�شهيل �ل�شتثمار يف فرن�شا يف قطاعات متثل �أولوية بالن�شبة للطرفني.
وجاء �إبر�م �لتفاقيتني �شمن جمموعة �تفاقيات �قت�شادية تقدر قيمتها باأكرث من 15 مليار يورو، مت 
توقيعها بني �شركات �إمار�تية وفرن�شية بهدف تعزيز �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية وتقوية �لرو�بط �لتجارية 

بني �لبلدين.

ونظر� ملا تلعبه �لتكنولوجيا وقطاع �أ�شباه �ملو�شات من دور حيوي يف حياتنا، حر�شت مبادلة ومنذ وقت 
�ملهمة، وتعد  �لتكنولوجيا  �لر�مية لا�شتثمار يف قطاعات  �لر�شيدة  �لقيادة  مبكر على تنفيذ توجيهات 

�شركة "غلوبل فاوندريز" �شركة عاملية ر�ئدة يف قطاع �أ�شباه �ملو�شات.
�لتي  �لإدر�ج  �أكرب عمليات  نا�شد�ك، يف و�حد من  للتد�ول يف بور�شة  �ل�شركة  ب��اإدر�ج  و قامت )مبادلة( 

�شهدتها �لوليات �ملتحدة عام 2021 وقدرت قيمتها بنحو 26 مليار دولر.
ومتلك �ل�شركة �ليوم عدد� من �مل�شانع يف عدد من دول �لعامل، وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان قد ز�ر م�شنع �ل�شركة على هام�س زيارته �لر�شمية �إىل �شنغافورة عام 2019.
و تعد �ل�شر�كات �لعاملية جزء� �أ�شيا من نهج مبادلة حيث تعمل �ل�شركة على تنفيذ توجيهات �لقيادة 
 ،2021 �أرج��اء �لعامل، ففي عام  ��شتثمار�ت يف جميع  �إب��ر�م �شر�كات عاملية ر�ئ��دة، وتوظيف  من خال 
��شتثمرت مبادلة 125 مليار درهم �إمار�تي يف قطاعات رئي�شية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعلى 
م�شتوى �لعامل، وحققت �إجناز�ت لفتة يف عام �شهد حتقيق �أقوى �أد�ء مايل يف تاريخ مبادلة وم�شريتها 

�ملمتدة لع�شرين عاما.
روؤي��ة وتوجيهات  تتم لول  �أن  لها  �لتي حققتها مبادلة خال م�شريتها، ما كان  �لإجن���از�ت  �إن كل تلك 
�لقيادة �لر�شيدة، و�ليوم تو��شل مبادلة �لتي حققت يف عام 2021 �إجمايل دخل �شامل بلغ 122 مليار 
و�لعاملي،  �ملحلي  �مل�شتويني  �ملميز على  �أد�ء دورها  �أ�شول جتاوزت تريليون درهم،  �إمار�تي، وقيمة  درهم 
وم�شاهمتها كم�شتثمر عاملي م�شوؤول، م�شرت�شدة بروؤى وتطلعات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، �لذي و�كب �ل�شركة منذ �نطاقها، ووفر لها كل �شبل �لدعم يف 

م�شريتها نحو حتقيق �أهد�فها وتطلعاتها.

الإمارات من اأف�صل القت�صادات على م�صتوى العامل

بروؤية حممد بن زايد .. »مب�دلة« �سركة وطنية مبنجزات ع�ملية
الوطنية الب�سرية  والكف�ءات  الكوادر  يف  وال�ستثم�ر  املعرفة  على  ق�ئم  تن�ف�سي  ع�ملي  • اقت�س�د 

رائدة وطنية  �سرك�ت  وتطوير  واإن�س�ء  ا�ست�سرافية  اقت�س�دية  ق�عدة  تر�سيخ  على  العمل  من  ع�م�   20 •

•• دبي –الفجر: 

هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�لأعلى  �لرئي�س  دبي  مطار�ت  رئي�س  �مل��دين  للطري�ن  دبي 
�شباح  و�ملجموعة،  �لإم����ار�ت  ل��ط��ري�ن  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أم�س فعاليات معر�س �ملطار�ت يف دورته �حلادية و�لع�شرين 
يف  فعالياته  ت�شتمر  و�ل��ذي  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف 

�لفرتة ما بني 71 – 91 مايو �جلاري.
�لعار�شني  �أجنحة  على  بجولة  �لفتتاح  عقب  �شموه  وق��ام 
بقطاع  �ملعنيني  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  ر�ف��ق��ه خالها 
�لطري�ن من د�خل وخارج �لدولة، حيث �طلع على �لتقنيات 
�شركة عاملية من   150 �أك��رث من  تعر�شها  �لتي  و�لأجهزة 

20 دولة حول �لعامل.
على  �شموه  �أك���د  �مل��ع��ر���س،  فعاليات  �ن��ط��اق  على  وتعليقا 
�أهمية �ملعر�س يف هذ� �لوقت بالذ�ت لإعطاء دفعة �إ�شافية 

لقطاع �لطري�ن �لعاملي �لذي بد�أت تبا�شري عودته �ل�شريعة 
�لطلب  �رتفاع  مع  للعيان  تظهر  �جلائحة،  قبل  ما  ملرحلة 
على �ل�شفر و�لعان عن �إعادة بدء م�شاريع �لتطوير على 

م�شتوى مطار�ت �لعامل حت�شبا للنمو �ملقبل.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع��م  روؤي���ة  �شموه:” بف�شل  وق��ال 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل، �تخذت دبي خطو�ت  جمل�س 
�لتعايف  ومتكني  �جلائحة  مع  للتعامل  ��شتباقية  ومبادر�ت 
�ل�شريع لقطاع �ل�شفر و�ل�شياحة يف �لإمارة، ونتيجة لذلك 
�حتفظ مطار دبي �لدويل مبكانته كاأ�شخم مطار يف �لعامل 
�لتو�يل  على  �ل��ث��ام��ن  للعام  �ل��دول��ي��ني  �مل�شافرين  ب��اإع��د�د 
�لعام  بنهاية  م�شافر  مليون   58 من  �أك��رث  خدمة  ونتوقع 
و�لعمل  ون�شاطاتهم  و��شرهم  باأعمالهم  وربطهم  �جل��اري 

على توفري جتربة �شفر ر�ئعة بالن�شبة لهم«.
وحول معر�س �ملطار�ت �أو�شح �شموه:” �ملعر�س و�ملوؤمتر�ت 

�شركة   150 م��ن  �أك��رث  وم�شاركة  هام�شه  على  تقام  �لتي 
عاملية وح�شور �كرث من 4500 خبري دويل، �شتمنح �شناع 
�لقر�ر يف مطار�ت �ملنطقة و�لعامل، فر�شة ذهبية للت�شبيك 
و�لتعرف على �أف�شل �لتقنيات و�أكرثها تطور�، وبحث �فق 
�لتعاون و�لتن�شيق �مل�شرتك ملا فيه م�شلحة �شناعة �ملطار�ت. 
ومن خال هذ� �حلدث نحن جنمع عامل �لطري�ن جمدد� 
ولعب  �لعقول  ت�شارك  ط��ري��ق  على  ق��دم��اً  للم�شي  دب��ي  يف 
دورنا �لبناء يف �عادة �لتعايف �لكامل لهذه �ل�شناعة �حليوية 

لدعم �لقت�شاد �لعاملي«.
و�أ�شاف �شموه:” �ل�شتد�مة و�لتكنولوجيا �ملتطورة وتطوير 
مو��شيع  كلها  �لأج���و�ء،  و�إد�رة  �لعمليات  وك��ف��اءة  �مل��ط��ار�ت 
حيوية �شيتم �لتطرق �ليها خال �أيام �ملعر�س �لثاثة مما 
مينح �ل�شناعة قوة د�فعة �ىل �لأمام لي�س فقط للعودة �ىل 
�إىل  قدما  للم�شي  و�إمن��ا   2019 �لعام  قبل  ما  م�شتويات 

�أبعد من ذلك«.
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العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شاتل ناهل �ل�شرقية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4078874 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شاتل ناهل �ل�شرقية

MSHATEL NAHEL ALSHARQYA

�إىل/ م�شاتل ناهل �ل�شرقية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MSHATEL NAHEL ALSHARQYA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�لبناء �ل�شرقي لاد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - �شرق 0.3 مبنى �ل�شيد �حمد م�شيعد خالد 

حممد و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1767689 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/26  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205016914 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/17
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:جولدن روك للمقاولت �لعامة ذ.م.م
 PRP9105 - C38 - UNT71701 عنو�ن �ل�شركة:وحدة �ملالك �ل�شيد بخيت �لنوه

- مدينة حممد بن ز�يد - مدينة حممد بن ز�يد
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2139362 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

�بوظبي  فرع   - �حل�شابات  ملر�جعة  �ملرزوقي  �ل�شادة/عبد�هلل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/18  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/5/17  CN بالرقم:2139362 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي �ملعني 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

اعالن بيع ب�ملزاد العلني
ي��ع��ل��ن �مل�����ش��ف��ي �ل��ق�����ش��ائ��ي/���ش��امل حم��م��د ب��ال��ع��م��ى �مل���ن���ت���دب يف 
�ثاث  بيع  ع��ن  �بوظبي  ب�شيطة  جت���اري  �لدعوى:2021-1439 
للمقاولت  �رت  كا�شيك  ب�شركة  خا�شة  مكتبية  و�جهزة  ومعد�ت 
جملة  �ل�شفقة  وت��ب��اع  �لت�شفية  حت��ت   - ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة 
و�ل�شيانة  ل��ل��م��ق��اولت  �رت  ك��ا���ش��ي��ك  ���ش��رك��ة  ل�����ش��ال��ح  و�ح������دة 
�لربعاء  ي��وم  �مل���ز�د  جل�شة  تعقد  �لت�شفية(.  )حت��ت  ذ.م.م  �لعامة 
�شركة  مب��ق��ر   ، �شباحا   11:00 �ل�����ش��اع��ة  �ملو�فق:2022/5/25 
 C 14 - برج  �ل���  1402 - �لطابق  كا�شيك �رت �لكائن يف:مكتب 
- بناية عبد �هلل مهري عبد �هلل حميان �لكتبي - �شارع ز�يد �لول 

)�لكرت� �شابقا( - جزيرة �بوظبي.
�ملعاينة يوميا:

تامني دخول باملز�د:200 درهم
للتو��شل:0556940829

امل�صفي الق�صائي
�صامل حممد بالعمى

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ليت�شي  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للوجبات خفيفة  رخ�شة رقم:2815807 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ديفيا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لاقم�شة  رخ�شة رقم:1334816 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مطبخ  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN ركن �لبدو �ل�شعبي  رخ�شة رقم:3930596 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ماد فيب للو�زم 

CN �لتدخني  رخ�شة رقم : 2867622 
قد تقدمو� �إلينا بطلب :

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل جمعه خليفه كني�س �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحمن �شامل ر��شد �شامل �ملزروعي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
لد�رة  :نام�شا  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN �لعقار�ت  رخ�شة رقم : 3705676 
قد تقدمو� �إلينا بطلب :

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمر ح�شن رهميد�د ح�شن �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر مفتاح �شلطان مفتاح �لعرياين

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
�لهيلي  :ر�ئ�شة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

لت�شليح �للكرتونيات و�لدو�ت �لكهربائية
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 4354359 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي مبخوت يعيل ر��شي �ملنهايل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل جمعه عتيق جمعه �لظاهري

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
�لذهبي  :�جلبل  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للتدخني
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 4259043 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فريده حممد يو�شف طاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف قا�شم �حمد علي عبد�هلل �ملر�شدي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�لرب�عم لاقم�شة 

وخياطة �زياء �ل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 1132171 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح ح�شن علي �شويلح �لربيكي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبده �حمد ثابت

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كوجك خلدمات �ل�شيار�ت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:3020558 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد عبد�هلل حممد حميد �ملهريى %100

تعديل مدير / �إ�شافة �حمد عبد�هلل حممد حميد �ملهريى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جنم �لدين كوجك

تعديل وكيل خدمات / حذف ع�شام �ل�شيد �حمد حممد �لهدىل �مل�شباىل
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 105000

تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ كوجك خلدمات �ل�شيار�ت
KOCAK AUTO SERVICES

�إىل/ كوجك خلدمات �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
KOCAK AUTO SERVICES - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كري�شتال للرخام و�ملطابخ

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1700169 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عدنان حممد �شلع�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق عو�س �شالح �جلابرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ كري�شتال للرخام و�ملطابخ

CRYSTAL MARBLE AND KITCHENS

�إىل/ كري�شتال للرخام و�ملطابخ - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

CRYSTAL MARBLE AND KITCHENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كا�شي �أرجنمنت�س لتنظيم �لفعاليات

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:4397070 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة من�شور �حمد على عبد�هلل ذيبان %90

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عماد عمر عثمان فليان  %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف من�شور �حمد على عبد�هلل ذيبان

تعديل مدير / حذف من�شور �حمد على عبد�هلل ذيبان
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ كا�شي �أرجنمنت�س لتنظيم �لفعاليات
CLASSY ARRANGEMENTS EVENTS ORGANIZING

�إىل/ كا�شي �أرجنمنت�س لتنظيم �لفعاليات ذ.م.م
CLASSY ARRANGEMENTS EVENTS ORGANIZING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
للخدمات  �ملتقدم  �ل�ش�����ادة/�أبولونيا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لإد�رية ذ.م.م   رخ�شة رقم:3704983 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �أبولونيا �ملتقدم للخدمات �لإد�رية ذ.م.م

APPOLONIA ADVANCED ADMIN SERVICES L.L.C

�إىل/ �أبولونيا وورلد لإد�رة �ل�شركات و �ملوؤ�ش�شات �خلا�شه ذ.م.م

APPOLONIA WORLD COMPANIES AND PRIVATE INSTITUTIONS MANAGMENT L.L.C. - 

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

�لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  �أي حق  غري م�شوؤولة عن 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باب �شرقي للحلويات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4458131 
تعديل ر�أ�س �ملال / من/ null �إىل 0

تعديل لوحه �لإعان / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �إ�شم جتاري من/ باب �شرقي للحلويات

BAB SHARQI SWEETS

�إىل/ بوف للحلويات
 POV SWEETS 

�أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية  فعلى كل من له حق 
�لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  �أي حق  غري م�شوؤولة عن 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شودي للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4443775 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شودي للمقاولت �لعامة

ALSOODI GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �شتار بلدينج للمقاولت �لعامة

STAR BUILDING GENERAL  - CONTRACTING

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

�لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  �أي حق  غري م�شوؤولة عن 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

اع���الن الغ�����ء رخ�س����ة �سيدلية
 - م  م  – ذ  �جل��دي��د  �لطبي  �مل��رك��ز  يعلن �شيدلية  بهذ� 
�بوظبي  �ل�شحة  د�ئ���رة  ل��دى  و�مل�شجل   1 ف��رع   - �لعني 
حتت ترخي�س �شيدلية رقم PF2737 باأنه تقدم بطلب 
باإيقاف  يقوم  �شوف  وبالتايل  �ملذكور  �لرتخي�س  �لغاء 

�لتعامل مع �شركات �لتاأمني.
فعلى ك��ل م��ن ل��ه ح��ق �و �ع��رت����س ع��ل��ى ه���ذ� �لعان 
مر�جعة د�ئرة �ل�شحة �بوظبي، خال ��شبوع من تاريخ 
ف��اإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذ� �لع��ان، و�ل 
�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة، حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة.
�شيدلية �ملركز �لطبي �جلديد – ذ م م -�لعني-فرع 1

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اع���الن الغ�����ء رخ�س����ة طبي�����ة

�بوظبي  -ف��رع  م  م  ذ  �جلديد  �لطبي  �ملركز  يعلن  بهذ� 

�بوظبي حتت ترخي�س  �ل�شحة  د�ئرة  2 و�مل�شجل لدى 

طبي رقم MF3794 باأنه تقدم بطلب �لغاء �لرتخي�س 

�ملذكور وبالتايل �شوف يقوم بايقاف �لتعامل مع �شركات 

�ل��ت��اأم��ني. فعلى ك��ل م��ن ل��ه ح��ق �و �ع��رت����س على هذ� 

��شبوع  �بوظبي، خال  �ل�شحة  د�ئرة  �لعان مر�جعة 

م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذ� �لع����ان، و�ل ف���اإن �ل��د�ئ��رة غري 

�ملدة،  ه��ذه  �نق�شاء  بعد  دع��وى  �و  �ي حق  م�شوؤولة عن 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة.

املركز الطبي اجلديد ذ م م -فرع ابوظبي 2

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
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•• دبي –الفجر:

 ي�����ش��ت��ك��م��ل ن�������ادي دب������ي �ل������دويل 
�لتجهيز�ت  �لبحرية  للريا�شات 
ل���ت���ن���ظ���ي���م �����ش����ب����اق �ل����ق����ف����ال 31 
جزيرة  م��ن  �ل��ط��وي��ل��ة  للم�شافات 
دبي  �شو�طئ  وحتى  بونعري  �شري 
و�ملخ�ش�س لفئة �ل�شفن �ل�شر�عية 
يقام  و�ل�����ذي  ق���دم���ا   60 �مل��ح��ل��ي��ة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��دع��م ورع���اي���ة م���ن 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي خال �لفرتة من 27-

�جلاري.  29
�لجتماع  �لأرب���ع���اء  �ل��ي��وم   ويعقد 
ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  ب��ني  �ل��ع��ام 
رقم  �مل��رت��ق��ب��ة  ن�شخته  يف  �ل��ق��ف��ال 
من  �ل���د�ع���م���ني  و�ل�������ش���رك���اء   31
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل���ت���ي ت�����ش��ه��م د�ئ���م���ا يف 
ملناق�شة  وذل������ك  �حل������دث  �إجن�������اح 

بال�شباق  �خلا�شة  �لتفا�شيل  كافة 
�لكبري.

كما تقرر �أن تبد�أ عملية �لت�شجيل 
لل�شفن �مل�شاركة يف �ل�شباق �عتبار� 
�ل��ي��وم �لأرب���ع���اء ع��رب �لبو�بة  م��ن 
باحلدث  �خل��ا���ش��ة  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
و�ل���ت���ي �ع���ت���اد ع��ل��ي��ه��ا �ه����ل �لبحر 
عرب  �لت�شجيل  ���ش��ي��ت��و����ش��ل  ح��ي��ث 
�ل��ر�ب��ط �لل���ك���رتوين ي��وم��ي��ا حتى 
قبل  �لت�شجيل  ب��اب  �إغ���اق  موعد 
�لتوجه �إىل مقر ومكان �لنطاقة 

يف جزيرة �شري بونعري.
وكان نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية قد �عتمد ت�شكيل �للجنة 
بن  �شعيد  �أح��م��د  برئا�شة  �ملنظمة 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  م�شحار 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س �حت�������اد �لم��������ار�ت 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة وت�����ش��م : 
�شيف جمعة �ل�شويدي نائب رئي�س 
جمل�س �لإد�رة نائبا لرئي�س �للجنة 

�لعليا �ملنظمة و�لأع�شاء كا من : 
ر��شد ثاين �لعايل �ملهريي وجمال 
جمل�س  ع�شوي  كري�شان  بن  زع��ل 
�إ�شافة �ىل حممد عبد�هلل  �لإد�رة 
ح���ارب �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وحممد 
ذلك،  �إىل  م��ق��رر�.  �ل�شعدي  ف�شل 
�ملنبثقة  �لتنفيذية  �للجنة  با�شرت 
ب���اإ����ش���ر�ف حم��م��د ع���ب���د�هلل حارب 
�ملدير �لتنفيذي لنادي دبي �لدويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ع��م��ال��ه��ا يف 
�لن�شخة  ���ش��ب��اق  لإق��ام��ة  �لتجهيز 
رقم 31  حيث تتطلع بالعديد من 
�لإد�ري  ب��ال��دع��م  �ملتعلقة  �لأم����ور 
�لتنظيم  جل���ان  وت���وزي���ع  و�ل��ف��ن��ي 
و�لتحكيم و�لفح�س �لفني �لعاملة 

يف �ل�شباق

تاريخ
يحظى  �ل��ذي  �لقفال  ح��دث  ويعد 
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  برعاية ودعم 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 

�ملجل�س  رئ���ي�������س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
 31 رق���م  ن�شخته  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 
و�لأقدم  �لأع���رق  �ل��رت�ث��ي  �ل�شباق 
و�ملنطقة  �خل��ل��ي��ج  يف  و�لأ����ش���خ���م 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ ث��اث��ة ع��ق��ود منذ 
كر�شالة   1991 ع���ام  �ن��ط��اق��ت��ه 
�أجل  �مل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن  �لأج���ي���ال  �ىل 
�إح���ي���اء م��ا���ش��ي �لآب������اء و�لأج������د�د 
بالبحر  حياتهم  �رتبطت  �للذين 

م�شدر �لرزق و�خلري �لوفري.
و�أ�شبح �لقفال  �لذي �أ�ش�شه  �ملغفور 
له باإذن �هلل �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم -طيب �هلل ثر�ه- منذ عام 
1991 كرنفال تر�ثيا ومهرجانا 
ي��رتق��ب��ه �جل��م��ي��ع كموعد  ب��ح��ري��ا 
�شنوي يتجدد كل عام ويجمع �أكرث 
عر�س  يف  ���ش��خ�����س   3000 م���ن 
تظاهرة  يف  �ل��ع��رب��ي   �خلليج  مياه 
تبد�أ  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  وملحمة  ف��ري��دة 
م��ن ج��زي��رة ���ش��ري ب��ون��ع��ري مرور� 
بجزيرة �لقمر )نيوه بن حنظول( 

�ل�شفن  لتقطع  دبي،  �شو�طئ  حتى 
بحريا  م��ي��ا   50 ع���ن  ي���زي���د  م���ا 
�لبي�شاء  ����ش��رع��ت��ه��ا  ت���رف���ع  وه����ى 
)�لُعود و�لقلمي( على �شفحة مياه 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي �ل���زرق���اء جمددة 

ذ�كرة �لوطن برحات �لعودة من 
مو�شم �لغو�س. 

وكان نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لن�شخة  �شباق  نظم  ق��د  �لبحرية 
�لر�بع  يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �لثاثني 

من �شهر يونيو حيث حقق �حلدث 
م�شاركة  يف  متثل  عري�شا  جن��اح��ا 
ر�شمت  �شفينة   100 يزيد عن  ما 
ز�ه���ي���ة يف عر�س  ت���ر�ث���ي���ة  ل���وح���ة 
م��ي��اه �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ح��ي��ث جنح 

 )211 )من����ر�ن  �ل�شفينة  ط��اق��م 
�لنهاية  خط  �ىل  �أول  �لو�شول  يف 
و�أمام  و�ت���رز(   )بلو  جزيرة  قبالة 
�ملعلم �حل�شاري )عني دبي( ليتوج 

باللقب للمرة �لأوىل.

الجتماع العام لل�صركاء وفتح الت�صجيل اليوم

حت�سريات مبكرة ا�ستعدادا 
ل�سب�ق »القف�ل 31«

تبادل رئي�س نادي بر�شلونة، خو�ن لبورتا، و�ملدير �لفني �ل�شابق للفريق 
�إحياء  فعالية  خ��ال  ب��اردة  حتية  كومان،  رونالد  �لهولندي  �لكاتالوين، 

�لذكرى �لثاثني، للتتويج باأول كاأ�س �أوروبا يف تاريخه.
تبادل لبورتا وكومان، �شاحب هدف �لنت�شار �شد �شامبدوريا �لإيطايل 
يف نهائي كاأ�س �أوروبا، حتية باردة يف بد�ية �حلفل، حيث ت�شافحا ملدة مل 
تتجاوز �لثانيتني، قبل �أن يذهب كل منهما �إىل �ملكان �ملخ�ش�س جللو�شه.

�أط��اح بكومان من من�شبه كمدير فني للفريق، ب�شبب  وكان لبورتا من 
تر�جع �لأد�ء و�لنتائج، و��شتعان بت�شايف هرينانديز بدًل منه.

وعلى �جلانب �لآخر، تبادل كومان وت�شايف، �لذي ح�شر �لحتفال حتية 
حارة.

كرويف  يوهان  ق��اده  �ل��ذي  �لأحام"،  ل�"فريق  تكرمياً  �لحتفال  و�أُق��ي��م 
للتتويج بكاأ�س �أوروبا للمرة �لأوىل يف تاريخ بر�شلونة. 

باإيقاف مهاجم  �ل�شعودية قر�ر�  �ملن�شطات  �لرقابة على  �أ�شدرت جلنة 
�آذ�ر-مار�س   28 م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �شهر�   18 مل��دة  �مل��ول��د  فهد  ج��دة  �حت���اد 
�ن  بيان  يف  �للجنة  و�أو�شحت  حمظورة.  م��ادة  تناوله  ب�شبب   ،2022
�ملحظورة هي فور�شومييد وهي من �ملجموعة ع 5 مدر�ت �لبول  "�ملادة 
�أثناء  ريا�شيا  حمظورة  مادة  وهي  �ملن�شطة،  للمو�د  �خلافية  و�لعو�مل 
�لدولية  �لوكالة  وق��و�ن��ني  لأنظمة  وفقا  �لريا�شية  �ملناف�شات  وخ��ارج 
ملكافحة �ملن�شطات". وي�شري قر�ر �يقاف �ملولد د�خليا وخارجيا على �ن 

تكون عودة �لاعب للتدريبات خال مدة �آخر �شهرين من فرتة عدم 
�أهليته.

تاريخ  م��ن  ي��وم��ا   21 خ���ال  لا�شتئناف  ق��اب��ل��ة  �ل��ع��ق��وب��ة  �أن  وت��اب��ع��ت 
�شدورها. وكانت �للجنة قررت �يقاف �ملولد يف 28 �آذ�ر-مار�س �ملا�شي 
�لثانية  �لعينة  فح�س  حلني  حمظوره  مل��ادة  تناوله  بعد  موؤقت  ب�شكل 
و�ل�شتماع لأقو�له، لكنه تنازل عن حقه بتحليل �لعينة �لثانية، لي�شدر 

قر�ر �ليقاف لعام ون�شف �لعام.

حتية ب�ردة بني لبورت� وكوم�ن يف 
فع�لية تكرمي »فريق الأحالم«

اإيق�ف فهد املولد 18 �سهرًا 
ب�سبب املن�سط�ت

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/169

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/23 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مقهى رم�صي�س + احمد حممود حممد ر�صاد و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                  الو�صف  

                                            معدات مطعم    7,725 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1351

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/23 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده زوينا بيوتي �صالون و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                    الو�صف  

 2,850                                                معدات �صالون 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

جمعية البدية التع�ونية ل�سي�دي ال�سم�ك
دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لالأعوام املالية 2021/2020/2019

املالية  لالأعوام  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�صور  امل�صاهمني  ال�صادة  دعوة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ي�صر 
2021/2020/2019 وذلك يف متام ال�صاعة ) ال�صابعة م�صاء يوم الأربعاء املوافق 2022/6/22

الأع�صاء  اغلبية  بح�صور  �صحيحًا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  انعقاد  ويكون  البدية  يف  ال�صيادين  جمعية  مبقر 
من  �صاعة  ربع  بعد  الثاين  الجتماع  عقد  �صيتم  فاإنه  الأول  الجتماع  يف  الن�صاب  هذا  يكتمل  مل  فــاإذا  امل�صاهمني, 
الجتماع الأول ليعقد يف متام ال�صاعة ) 7:15 ( بنف�س املكان والتاريخ ويعترب الجتماع الثاين �صحيحا بح�صور ع�صر 

عدد الأع�صاء امل�صاهمني اأو خم�صة ع�صر ع�صوا م�صاهما على الأقل.
وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

1( الطالع على حم�صر اجتماع اجلمعية العمومية ال�صابق عن العام املايل 2018 والت�صديق عليه. 
2( الطالع على تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط اجلمعية عن الأعوام املالية 2021/2020/2019 والت�صديق عليه.

3( الطالع على تقرير مدقق احل�صابات عن الأعوام املالية 2021/2020/2019 والت�صديق عليه. 
4( مناق�صة ميزانية اجلمعية وح�صاب الأرباح واخل�صائر عن الأعوام املالية 2021/2020/2019 والت�صديق عليها.

5( اعتماد توزيعات الأرباح لالأعوام املالية 2021/2020/2019 والت�صديق عليها.
 6( اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة عن الأعوام املالية 2021/2020/2019 

7( اإبراء ذمة مدققي احل�صابات عن الأعوام املالية 2021/2020/2019
8( تعيني مدققي احل�صابات لعام 2022 وحتديد اأتعابهم

9( انتخاب اأع�صاء جمل�س الإدارة للدورة اجلديدة ومدتها ثالث �صنوات مالية
مالحظات هامة:

يوم  وحتى   2022/5/20 املوافق  اجلمعة  يوم  من  ابتداء  الدارة  جمل�س  لع�صوية  الرت�صـح  باب  فتح  يتم  �صوف   .1
الثالثاء املوافق 2022/6/7 وملن يرغب يف الرت�صح تعبئة النموذج املعد لذلك مبقر اجلمعية خالل املدة امل�صار اليها 

مرفقا به �صورة من الهوية الإماراتية �صارية ونبذة تعريفية عن مقدمه.
 2. عدد الأع�صاء املطلوب انتخابهم ملجل�س الإدارة هم ) 6 ( فقط �صتة اأع�صاء.

 3. �صوف يتم توفري وثائق الجتماع واحل�صابات اخلتامية مبقر اجلمعية قبل موعد الجتماع با�صبوعني ملن يرغب 
من ال�صادة الأع�صاء يف احل�صول على ن�صخة منها.

4. وفقا للقرار الوزاري رقم )1-50( ل�صنة 2021 يجوز ملن له حق احل�صور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه ع�صوا 
اآخر من اأع�صاء اجلمعية العمومية من دون اأع�صاء جمل�س الإدارة او العاملني باجلمعية وذلك مبقت�صى توكيل خا�س 
قراراتها  على  والت�صويت  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�صور  يف  الوكيل  حق  على  �صراحة  ين�س  بالكتابة  ثابت 
وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعني ان يكون توقيع الع�صو الوارد يف الوكالة امل�صار اليها 
هو التوقيع املعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة �صريطة ان يكون للموكل ح�صاب لديه ويكون اآخر موعد لت�صليم 

التوكيالت لإدارة للجمعية هو يوم اجلمعة املوافق 2022/6/17
19 وفق املتطلبات ال�صحية. كوفيد  لقاح  على  احل�صول  الجتماع  حل�صور  ي�صرط   .5

)لال�صتف�صار يرجى الت�صال على الهاتف 0501311412 - 092389851 (
رئي�س جمل�س الإدارة

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حملة �لرب�ءة للحج و�لعمره

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1115486 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نا�شر عبد�هلل عزيز مكتوم �ل�شريفى %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عامر عبد�هلل عزيز مكتوم �ل�شريفى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء / عامر عبد�هلل عزيز مكتوم �ل�شريفى من 100 % �إىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ حملة �لرب�ءة للحج و�لعمره
AL BARAAH HAJ & UMMRAH CAMPAIGN

�إىل/ حملة �لرب�ءة للحج و�لعمره ذ.م.م
AL BARAAH HAJ & UMMRAH CAMPAIGN L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  18/2021/250 بيع عقار مرهون  
يف �لدعوى رقم 18/2021/250 - بيع عقار مرهون

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�شوع �لدعوى : وعليه و��شتناد�ً لأحكام �ملادتني )26 و 28( من �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �مارة 
AJBK//2013/94 دبي، فاإن �مل�شتدعي/ �لد�ئن �ملرتهن يلتم�س من مقامكم �ملوقر ما يلي: 1- تزييل عقد �لرهن مرجع رقم

�لتنفيذية. 2- توقيع �حلجز على �لعقار �ملرهون �لكائن باإمارة دبي ? نوع  بال�شيغة   ،2013-12-12 بتاريخ  �ملربم   MTGA
 Sq. M 168.35 فيا - يف منطقة �لرب�شاء جنوب �لر�بعة رقم �لأر�س 420 - رقم �لبلدية 287- 681 رقم �ملبنى 3 �مل�شاحة
�مل�شتدعى �شده و�حلائز باحلجز،  3- بعد توقيع �حلجز، �لقيام باإعان كل من  وذلك وفق �لإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم. 
ومن ثم بيع هذ� �لعقار �ملرهون و�ملحجوز عليه باملز�د �لعلني وفقاً لاإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم، و�شرف مبلغ مبيع �لعقار 

ل�شالح �مل�شتدعي مبا ي�شاوي جمموع �ملبالغ �مل�شتحقة بتاريخ �ل�شد�د �لتام. 4- �إلز�م �مل�شتدعى �شده �لر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لتنفيذ / م�شرف عجمان / �س .م .ع - عنو�نه / �لإمار�ت �إمارة - عجمان �لر��شدية - �شارع �مليناء - مبنى �مليناء - �شقة �لول 

وميثله / حبيب حممد �شريف عبد �هلل �ملا
�ملطلوب �إعانه / �أ�شيتا رو�ن فر�نك �شامار �وير� - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي بردبي-�شارع قرية جمري� �لد�ئرية JVC- مبنى 

n@e - 045564656 - 0564655555555 - 3 حلي �ير�نتي�س - فيا رقم�
05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى �حلال  2022/5/25 �ل�شاعة  �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق  مو�شوع �لإعان : 
�أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي  �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه 
�لثمن �ل�شا�شي قبل  20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�أيام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة  �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن 
ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف 
�ملمتلكات : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لرب�شاء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�س 420 - �مل�شاحة : 168.35 مرت مربع - رقم 

�ملبنى : 3 - �ملقدرة ب��� )1،683،965/61( درهم. 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  18/2021/250 بيع عقار مرهون  

يف �لدعوى رقم 18/2021/250 - بيع عقار مرهون
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لدعوى : وعليه و��شتناد�ً لأحكام �ملادتني )26 و 28( من �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �مارة 
AJBK//2013/94 دبي، فاإن �مل�شتدعي/ �لد�ئن �ملرتهن يلتم�س من مقامكم �ملوقر ما يلي: 1- تزييل عقد �لرهن مرجع رقم
�لتنفيذية. 2- توقيع �حلجز على �لعقار �ملرهون �لكائن باإمارة دبي ? نوع  بال�شيغة   ،2013-12-12 بتاريخ  �ملربم   MTGA
 Sq. M 168.35 فيا - يف منطقة �لرب�شاء جنوب �لر�بعة رقم �لأر�س 420 - رقم �لبلدية 287- 681 رقم �ملبنى 3 �مل�شاحة
�مل�شتدعى �شده و�حلائز باحلجز،  3- بعد توقيع �حلجز، �لقيام باإعان كل من  وذلك وفق �لإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم. 
ومن ثم بيع هذ� �لعقار �ملرهون و�ملحجوز عليه باملز�د �لعلني وفقاً لاإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم، و�شرف مبلغ مبيع �لعقار 

ل�شالح �مل�شتدعي مبا ي�شاوي جمموع �ملبالغ �مل�شتحقة بتاريخ �ل�شد�د �لتام. 4- �إلز�م �مل�شتدعى �شده �لر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لتنفيذ / م�شرف عجمان / �س .م .ع - عنو�نه / �لإمار�ت �إمارة - عجمان �لر��شدية - �شارع �مليناء - مبنى �مليناء - �شقة �لول 

وميثله / حبيب حممد �شريف عبد �هلل �ملا
�ملطلوب �إعانه / �أ�شيتا رو�ن فر�نك �شامار �وير� - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي بردبي-�شارع قرية جمري� �لد�ئرية JVC- مبنى 

n@e - 045564656 - 0564655555555 - 3 حلي �ير�نتي�س - فيا رقم�
05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى �حلال  2022/5/25 �ل�شاعة  �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق  مو�شوع �لإعان : 
�أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي  �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه 
�لثمن �ل�شا�شي قبل  20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�أيام  301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة  �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن 
ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف 
�ملمتلكات : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لرب�شاء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�س 420 - �مل�شاحة : 168.35 مرت مربع - رقم 

�ملبنى : 3 - �ملقدرة ب��� )1،683،965/61( درهم. 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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خ����ول����ه   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 

�شوريا     ، م���ه���م���ات  ب����ك����رى 

�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 

من   )N013929538(

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0544240891

فقدان جواز �سفر
ري�شتى  /ج����ان  �مل���دع���و  ف��ق��د 

�لفلبني   ، ع����اء  ت���ا  ر�ج�������اد� 

�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 

من   )P6507624B(

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0528499678

فقدان جواز �سفر

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0002971 Civil/ Partial

To Defendant : RUKIN AL KHIBRAH BLDG.CLEANING SERVICES
Unknown place of residence:
The plaintiff: Muhammad Arsalan Munir Ahmed, the case requesting the 
following:-
- Set the nearest time for a hearing as soon as possible
- Bind the defendant to return AED 12500.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and statement.
You are requested to attend the hearing on 31/05/2022 8:00 am before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 
5) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with 
all documents within 10 days of the date of publication in order to consider the 
above- mentioned case in your capacity as defendant. Notification by Publication 
for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office
Aisha Ali Mohamed /signed/
Edited on: 17/052022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, 
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0001393 commercial (Partial)
To Defendant: Ehudometi Casey     Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 25/05/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or through a 
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 
with all documents within a period not exceeding ten days from the date 
of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 
case as a defendant.
Judicial Services Office 
Kholoud Salem Al Suwaidi
Issued on 13-05-2022
Issued by Employee

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546
Legal Service upon Defendant by Publication

in Case No. AJCFICICPL2022/0001140 /Payment Order
To Defendant / Faisal Chungath Mohammad Chungath, Indian Nationality, 
GERMAN STEEL CONT /L.L.C
Please be informed that on 24/03/2022 AD, it was ruled by the court on the 
above-numbered case that : Plaintiff: National Paints Factories Co Ltd
The Respondents be ordered to pay to the petitioner an amount of eight hundred 
and seventy-eight thousand five hundred and fifty-six Dirhams together with 
the legal interests payable at the rate of 5% per annum effective from the due 
date of each cheque until full payment. The Respondents are also ordered to 
pay the charges and expenses. This judgment is appealable within 15 days with 
effect from the day following the receipt of this legal service.
Dated: 12/05/2022
Issued by Clerk: ....

Customer Happiness Center
Judge / Ahmed Mahmoud Hamdy Abdelaziz
Aiman Federal Court
Civil Court Of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
فقدت �شهاد�ت ��شهم �شادرة من �ل�شركة �لعاملية �لقاب�شة �س م ع )��شماك( كالبيانات �لتايل : 

�صهادة رقم ال�صم 

ASMAK173503حممد حميد علي ال�صعدي 

ASMAK173504اآمنة را�صد �صعيد ال�صعدي 

ASMAK173511عبداهلل حممد حميد علي ال�صعدي 

ASMAK173515علي حممد حميد علي ال�صعدي 

ASMAK173506حامد حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173509را�صد حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173507حمد حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173505مرمي حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173514روية حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173513�صعيد حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173516اأحمد حممد حميد علي ال�صعدي

ASMAK173512اآمنة حممد حميد علي ال�صعدي 

ASMAK1720190ماجد حممد حميد علي ال�صعدي 

ASMAK173508خالد حممد حميد علي ال�صعدي

فعلى من يجدها برجاء ت�شليمها �ىل �ل�شركة �ملذكورة �عاه  �و �لت�شال على رقم 0505178999 

   فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، كلي  جت��اري   2018/2388 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 

)32،172،529.38 درهم( �شاما للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لتنفيذ:بنك �خلليج �لدويل - �س م ب - مكتب متثيل  

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �جتاه �إمارة �بوظبي - برج �ملو�شى 2 ، بجانب مطعم �شدف - بالقرب من 
�شوبر ماركت ليفكو ، �لطابق �لتا�شع ، مكتب رقم 901 ، رقم مكاين 2646090014  

وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي   
�ملطلوب �إعانه : دريك �آند �شكيل �نرتنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة(  

عنو�نه : �إمارة دبي - �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد - جممع دبي لاإ�شتثمار - م�شتودع رقم )4( ملك جممع دبي لاإ�شتثمار، 
 na@na.com -  045514854 -  0505500891 - 1498763234 رقم مكاين

مو�شوع �لإعان : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/5/25 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
�ر�س رقم )146( - �ملنطقة : �شيح �شعيب 2 - م�شاحة �حل�شة : 1272.08 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1،779،569/97( 
درهم يباع لعلى عطاء. �ر�س رقم )149( - �ملنطقة : �شيح �شعيب 2 - م�شاحة �حل�شة : 1847.15 مرت مربع - �ملقدرة 
ب��� )2،584،162/85( درهم يباع لعلى عطاء.  �ر�س رقم )150( - �ملنطقة : �شيح �شعيب 2 - م�شاحة �حل�شة : 1874 
مرت مربع - �ملقدرة ب��� )2،621،726( درهم يباع لعلى عطاء.  �ر�س رقم )144( - �ملنطقة : �شيح �شعيب 2 - م�شاحة 

�حل�شة : 2308.28 مرت مربع - قيمة �حل�شة - )6،209،273/2( درهم يباع لعلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498
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 Wednesday     18   May   2022   -  Issue No   13546

عندما يلتقي �إنرت�خت فر�نكفورت 
رينجرز  غ��ا���ش��غ��و  م����ع  �لأمل��������اين 
�لإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي �ل���ي���وم �لأرب����ع����اء يف 
�لدوري  لبطولة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
�شيكون  �ل���ق���دم،  ل��ك��رة  �لأوروب��������ي 
بباكورة  �ل��ف��وز  ه��و  ك��ل فريق  حلم 
مب�شماها  �لبطولة  هذه  يف  �ألقابه 
�شيكون  �لنهائي  ب��اأن  علماً  �حل��ايل 
على لقب �لن�شخة �ل�13 يف تاريخ 
من  م�شماها  تغيري  بعد  �لبطولة 
كاأ�س �لحتاد �لأوروبي �إىل �لدوري 

�لأوروبي.
ويلتقي �لفريقان �ليوم على �إ�شتاد 
���ش��ان�����ش��ي��ز ب��ي��ث��خ��و�ن م��ع��ق��ل فريق 
�لقيا�شي  �ل��رق��م  �شاحب  �إ�شبيلية 
يف عدد مر�ت �لفوز بلقب �لدوري 

�لأوروبي.
و�ملباريات  �ل��ي��وم  ن��ه��ائ��ي  وي�����ش��ه��د 
ن�شخها  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�لأرقام  م��ن  �لعديد  على  �ملا�شية 
لاحتاد  طبقاً  �مل��ث��رية،  و�حلقائق 

�لأوروبي للعبة، ومنها:
نهائي �ليوم �شيح�شم لقب �لن�شخة 

�ل�13 للم�شابقة.
�ل�شابقة  �ل�12  �لنهائية  �ملباريات 

�شهدت ت�شجيل 36 هدفاً.
�أك��رب هام�س ف��وز يف �ملباريات  ك��ان 
للبطولة  �ل�شابقة  �ل�12  �لنهائية 
عندما   )1-4( �أه���د�ف  ثاثة  هو 
ف�����از ت�����ش��ي��ل�����ش��ي ع���ل���ى �آر�����ش����ن����ال يف 
�إجن��ل��ي��زي خ��ال�����س بن�شخة  ن��ه��ائ��ي 
عندما  وك��ذل��ك   2019-2018
فاز �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين 0-3 
على كل من �أتلتيك بلباو �لإ�شباين 
نهائي  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي  وم��ار���ش��ي��ل��ي��ا 

على  و2018   2012 ن�شختي 
�لرتتيب.

�أك����رب ع���دد م��ن �لأه�����د�ف ت�شهده 
مبار�ة نهائية للبطولة كان خم�شة 
على  �إ�شبيلية  ف��از  عندما  �أه���د�ف، 
دنيربو برتوف�شك �لأوكر�ين 2-3 
على  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي  وف�����از   2015 يف 
�آر�شنال 4-1 يف 2019 و�إ�شبيلية 
 2-3 �لإي��ط��ايل  �ن��رت ميان  على 

يف 2020.
�ملباريات  ب��ج��م��ي��ع  �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة  ف����از 
يف  خا�شها  �ل��ت��ي  �لنهائية  �لأرب����ع 
�لبطولة وكان �أحدثها يف 2020، 
مدريد  �أت���ل���ت���ي���ك���و  ع���ل���ى  ل��ي��ت��ف��وق 
�لإ����ش���ب���اين �ل����ذي ف����از ب��ال��ل��ق��ب يف 
�لثاث  �لنهائية  �مل��ب��اري��ات  جميع 

�لتي خا�شها بالبطولة.
�ل�شابقة  �لنهائية  �ملباريات  �شهدت 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة ت�����ش��ع��ة فرق 

�إ�شبانية و�شبعة فرق �إجنليزية.
فر�نكفورت  �إن����رت�خ����ت  ���ش��ي��ك��ون 
وري��ن��ج��رز �ل��ف��ري��ق��ني رق��م��ي 17 
و18 يف قائمة �لفرق �لتي خا�شت 
�شيكون  منهما  و�ل��ف��ائ��ز  �ل��ن��ه��ائ��ي، 
ي���ت���وج بلقب  ����ش���اب���ع ف���ري���ق ف���ق���ط 

�لبطولة.
�لفائزون �ل�شابقون بلقب �لبطولة 
وطنية  �حت����اد�ت  ل��ث��اث��ة  ينتمون 
لفرق  �أل��ق��اب  ثمانية  ب��و�ق��ع  فقط 
�إ�شبانيا وثاثة للفرق �لإجنليزية 

ولقب و�حد لفرق �لربتغال.
يبلغ  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  ه��ي  ه���ذه 
�إ�شكتلندي  �أو  �أمل����اين  ف��ري��ق  فيها 
ن���ه���ائ���ي �ل���ب���ط���ول���ة ل���ريت���ف���ع عدد 
جن�شيات �لأندية �لتي بلغت نهائي 

�لبطولة �إىل ت�شع جن�شيات.
نهائي  منذ  �لأوىل  �مل���رة  ه��ي  ه��ذه 
يونايتد  مان�ش�شرت  ب��ني   2017
�لهولندي  و�أي���اك�������س  �لإجن���ل���ي���زي 
�لبطولة  نهائي  فيها  ي�شهد  �لتي 
فريقني ي�شاركان يف �لنهائي للمرة 

�لأوىل.
فر�نكفورت  �إن����رت�خ����ت  ت����وج  �إذ� 
ثالث فريق  �شي�شبح  غ��د�ً،  باللقب 
يحرز لقب �لبطولة دون �لتعر�س 
ب����الأدو�ر  م�شريته  يف  ه��زمي��ة  لأي 
�شبقه  ل��ل��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
مو�شم  يف  �لإجن���ل���ي���زي  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي 
توج  ع���ن���دم���ا   2019-2018
�نت�شار�ً   12 خ���ال  م��ن  باللقب 

وثاثة تعادلت وتبعه فياريال يف 
عرب  �للقب  باإحر�ز  �ملا�شي  �ملو�شم 

تعادلت. وثاثة  �نت�شار�ً   11
بخم�س  رينجرز  مني  �ملقابل،  ويف 
�أن���ه يف  م��ا يعني  �لآن  ه��ز�ئ��م حتى 
حالة تتويجه باللقب �شيكون مني 
�لهز�ئم  ع��دد  �أك��رث من  بهزميتني 
�أي فريق �شابق توج  �لتي مني بها 
باللقب بل �إن �أ�شبيلية ل يز�ل هو 
باأكرث  مني  �ل��ذي  �لوحيد  �لبطل 
للقب  ه��زمي��ت��ني يف ط��ري��ق��ه  م���ن 
ح��ي��ث ت��ع��ر���س ل���ث���اث ه���ز�ئ���م يف 

مو�شم 2014-2013.
مل ي�شهد �أي نهائي �شابق للبطولة 

�أي و�قعة طرد.

لوكاكو  روم��ي��ل��و  �لبلجيكي  �أح���رز 
�ل���ه���دف �ل��ع��ك�����ش��ي �ل���وح���ي���د )عن 
يف  فريقه(  مبرمى  �خل��ط��اأ  طريق 
ت��اري��خ �مل��ب��اري��ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ليمنح 
�نرت  فريقه  على  �ل��ف��وز  �إ�شبيلية 
-2019 ن�شخة  نهائي  يف  ميان 

.2020
�ل�شابقة  �لنهائية  �ملباريات  �شهدت 
�شربات  ث��اث  �حت�شاب  للبطولة 
جميعا  ت�شجيلها  ومت  فقط  ج��ز�ء 
عن طريق �أو�شكار كاردوزو لفريق 
بنفيكا يف مو�جهة ت�شيل�شي بنهائي 
هاز�رد  �إي��دن  و�لبلجيكي   2013
 2019 �آر�شنال يف  �أمام  لت�شيل�شي 
ولوكاكو لنرت يف مو�جهة �أ�شبيلية 

عام 2020.
�لنهائي  �لرتجيح  رك��ات  ح�شمت 
مرتني يف �ل��دوري �لأوروب��ي حيث 
فاز �أ�شبيلية على بنفيكا 4-2 بعد 
�لتعادل �ل�شلبي يف 2014 بتورينو 
وفاز فياريال على مان�ش�شرت �شيتي 
 1-1 ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   10-11
مبدينة  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  نهائي  يف 
�لنهائي  وك��ان  �لبولندية.  د�ن�شك 
�لإ�شايف  �ل��وق��ت  بلغ  �ل���ذي  �لآخ���ر 
مدريد  �أت��ل��ت��ي��ك��و  ل�����ش��ال��ح  ح�����ش��م 
يف   1-2 �لإجن��ل��ي��زي  فولهام  على 

.2010
�لت�شجيل  لهم  �شبق  لعبني  �شبعة 
مرتني يف �شباك �ملناف�س باملباريات 

وهم  �لأوروب�����ي  ل��ل��دوري  �لنهائية 
)دييجو فورلن لأتلتيكو مدريد يف 
2010 ور�ماديل فالكاو لأتلتيكو 
باكا  وك��ارل��و���س   2012 يف  �أي�����ش��اً 
وكوكي   2015 يف  لأ����ش���ب���ي���ل���ي���ة 
و�أن���ط���و�ن   2016 يف  لإ���ش��ب��ي��ل��ي��ة 
ج���ري���زم���ان لأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د يف 
يف  لت�شيل�شي  وه������از�رد   2018
2019 ولوك دي يوجن لإ�شبيلية 

يف 2020.
�لذي  �لوحيد  �لاعب  هو  فالكاو 
نهائيتني  مبار�تني  �ل�شباك يف  هز 
�لفوز  ه��دف  �أح��رز  للبطولة حيث 
ثم   ،2011 ن���ه���ائ���ي  يف  ل���ب���ورت���و 
نهائي  لأت��ل��ت��ي��ك��و يف  ه��دف��ا  ���ش��ج��ل 
�لوحيد  �ل��اع��ب  وه���و   .2012
�ل���ذي ت���وج ب��ج��ائ��زة �أف�شل  �أي�����ش��اً 
�لنهائي ملرتني وذل��ك يف  لع��ب يف 

نف�س �لعامني.
ي���ريم���ي ب��ي��ن��و ه����و �أ����ش���غ���ر لعب 
باملبار�ة  �لفائز  �لطرف  يف  ي�شارك 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث خا�س 
فياريال  مع  �ل�شابق  �ملو�شم  نهائي 
وعمره وقتها هو 18 عاماً و218 

يوماً.
ر�وؤول ه��و �أك���رب لع��ب ي�����ش��ارك يف 
�لنهائية  ب��امل��ب��ار�ة  �لفائز  �ل��ط��رف 
للبطولة حيث خا�س نهائي �ملو�شم 
وقتها  وعمره  فياريال  مع  �ل�شابق 

هو 35 عاما و265 يوماً.
ماوريت�شيو  �لإي�����ط�����ايل  �أ����ش���ب���ح 
�شاري �أكرب مدرب �شناً يتوج بلقب 
�لبطولة عندما قاد ت�شيل�شي للقب 
يف 2019 وعمره وقتها 60 عاماً 
�أن���دري  و139 ي��وم��اً. �ل��ربت��غ��ايل 

فيا�س بو��س هو �أ�شغر مدرب �شنا 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��ن��دم��ا قاد  ي��ت��وج بلقب 
وعمره   2011 يف  ل��ل��ق��ب  ب���ورت���و 

وقتها 33 عاماً و213 يوماً.
�لإ���ش��ب��اين �أون���اي �إمي���ري ه��و �أكرث 
م��ن ت��وج بلقب �ل���دوري �لأوروب���ي 
�أ�شبيلية  ق��اد  حيث  م���ر�ت(  )�أرب����ع 
من  متتالية  ن�شخ  ث��اث  يف  للقب 
فياريال  ثم   2016 �إىل   2014
قاد  ب��اأن��ه  علماً   ،2021 يف  للقب 
 2019 �أي�����ش��ا ل��ن��ه��ائ��ي  �أر����ش���ن���ال 
وخ�������ش���ر �أم��������ام ت�����ش��ي��ل�����ش��ي. وت����وج 
�شيميوين  دي��ي��ج��و  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
�أتلتيكو مدريد  باللقب مرتني مع 
يف 2012 و2018، فيما مل يفز 
�أك���رث من  باللقب  �آخ���ر  م���درب  �أي 

مرة و�حدة.
�أوليفر  �لنم�شاوي  من  كل  يتطلع 
لإنرت�خت  �لفني  �مل��دي��ر  جلي�شرن 
جيوفاين  و�لهولندي  فر�نكفورت 
ي�شبح  �أن  �إىل  برونكهور�شت  ف��ان 
�أول م��درب م��ن ب��اده يتوج بطا 

للدوري �لأوروبي.
�شتكون مبار�ة �لغد هي �أول نهائي 
�إ�شبانيا  �لأوروب��ي يقام يف  للدوري 
�أ�شبيلية هي �مل�شيف  حيث �شتكون 
ق��ائ��م��ة م�شيفي  ع�����ش��ر يف  �ل��ث��ال��ث 
للبطولة.  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����اري����ات 
بيثخو�ن  �شان�شيز  لإ���ش��ت��اد  و�شبق 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
)دوري  �لبطلة  �لأوروب��ي��ة  �لأندية 
�لأبطال حالياً( عندما فاز �شتيبو� 
بوخار�شت �لروماين على بر�شلونة 
�لرتجيح  بركات   0-2 �لإ�شباين 

. يف 1986 

•• دبي-وام: 

تغادر بعثة منتخبنا �لوطني لكرة �لطائرة �ليوم �لأربعاء �إىل دولة �لكويت 
�ل�شقيقة ��شتعد�د� للم�شاركة يف �لن�شخة �لثالثة من دورة �لألعاب �خلليجية، 

�عتبار� من يوم 20 مايو �جلاري.
�لوطني  منتخبنا  �أق��ام  حيث  بلغاريا  من  قادمة  �لباد  �إىل  �لبعثة  وت�شل 
�لأول  �أم�س  ي��وم  حتى  و��شتمر  �لفطر  عيد  �ج��ازة  �إعد�دياعقب  مع�شكر� 
�لوطني  ليكونو� �شمن قائمة منتخبنا  �ختيارهم  14 لعبا مت  مب�شاركة 
�لعام  �لأم���ني  �ل�شلمان  �لعزيز  عبد  وق��ال  �خلليجية.  �ل���دورة  يف  �مل�شارك 
لحتاد �لإمار�ت للكرة �لطائرة �إن مع�شكر بلغاريا كان �أف�شل �إعد�د ملنتخبنا 
�لوطني من �أجل �مل�شاركة يف �لدورة �خلليجية، حيث بد�أ �لتجهيز له قبل 
�لإيجابية من  �لنتائج  �نتظار حتقيق  �ملطلوب منه ويف  �ل�شفر، وقد حقق 
�شالة  على  �لطائرة  �لكرة  مناف�شات  وتنطلق  �ملناف�شات.  خال  �لاعبني 
من   26 وح��ت��ى  �جل���اري،  م��اي��و   20 ي��وم  �ل�شباح  �هلل  �لعبد  �شعد  �ل�شيخ 
�نطاقة  يف  �لكويتي  نظريه  �لوطني  منتخبنا  و�شيو�جه  نف�شه،  �ل�شهر 
�ل�شعودية  منتخب  ثم  �لبحرين،  منتخب  ثم  �خلليجية،  بالدورة  م�شو�ره 
يليه منتخب عمان، ثم منتخب قطر. وفيما يتعلق ببعثة منتخبنا �لوطني 
�ملن�شوري  ع��و���س  و�أن  لع��ب��ا،   14 م��ن  تتكون  �لبعثة  �أن  �ل�شلمان  ..ذك���ر 
�إ�شافة �إىل �جلهازين �لفني  رئي�س جلنة �ملنتخبات �شيكون م�شوؤول عنها، 
ممثا  �شيكون  �إبر�هيم،  �إ�شماعيل  �ل��دويل  �حلكم  �أن  �إىل  لفتا  و�لإد�ري، 
لدولة �لإمار�ت يف جلنة �حلكام، و�شيكون �حلكم �لدويل �لإمار�تي حامد 
�لإمار�ت  لحت��اد  �لعام  �لأم��ني  و�أو�شح  �ل�شتئناف.  جلنة  �شمن  �لرو�شي، 
بلغاريا  يف  �لإع��د�دي  مع�شكره  خال  �لوطني  منتخبنا  �أن  �لطائرة  للكرة 
�أوروبية، و�كت�شب �ملزيد من �خلرب�ت قبل  4 مباريات ودية مع فرق  �أقام 
�إىل �لتدريبات �ليومية �لتي خا�شها جميع  �مل�شاركة يف �لدورة، بالإ�شافة 
للكرة  �لوطني  قائمة منتخبنا  �إيجابية. وت�شم  �أجو�ء  �لاعبني، و�شهدت 
�لطائرة كل من ماجد ر��شد وعامر غام، وعدنان �إبر�هيم، وحممد �شمل، 
وحم��م��د ح�شني، و���ش��امل ج��وه��ر، وم��اج��د ث���اين، ور����ش��د م��ب��ارك، وحممد 
ومبارك  �ل���ب���دو�وي،  وخليفة  ح��م��زة،  وخ��ال��د  �هلل،  عبد  وحم��م��د  خمي�س، 

�ملن�شوري، و�شيف وحيد.

تعّلم �أ�شطورة كرة �مل�شرب �لإ�شباين 
�أوج���اع  م��ع  �لتعاي�س  ن����اد�ل  ر�ف��اي��ل 
يف  لل�شفاء"  قابلة  وغ��ري  "مزمنة 
ق���دم���ه �ل���ي�������ش���رى لأك������رث م����ن 15 
و�لثاثني  �ل�����ش��اد���ش��ة  ب��ع��م��ر  ���ش��ن��ة. 
بطولة  ق��ب��ل  �لأمل  ي�����ش��ت��د  وف��ي��م��ا 
رولن غارو�س �لكربى، ما هي قدرة 

�ملاتادور على �لتحّمل؟
حامل  و���ش��ل  لة،  �ملف�شّ �أر���ش��ه  على 
ك������ربى )رق����م  ب���ط���ول���ة   21 ل���ق���ب 
قيا�شي( بينها 13 يف رولن غارو�س، 
ه�����ش��ا���ش��ة يف  �لأك�������رث  �مل���رح���ل���ة  �إىل 
تاأخره  فبعد  �ل�شتثنائية:  م�شريته 
�ملاعب  ع��ل��ى  م��و���ش��م��ه  �إط������اق  يف 
�لرت�بية �إىل �شهر �أيار/مايو، ب�شبب 
يف  ك�شر  عنها  جن��م  خمتلفة  �إ�شابة 
 3( مباريات  خم�س  خا�س  �أ�شلعه، 
بلوغ  دون  وخ�����ش��ارت��ان(  �ن��ت�����ش��ار�ت 
�شابقة  وه����ذه  ن��ه��ائ��ي��ة،  م���ب���ار�ة  �أي 
�لذي   2020 مو�شم  �حت�شاب  دون 

ه�ّشمه فريو�س كورونا.
خّل�����س ن����اد�ل ح��ال��ت��ه ب��ع��دم��ا خانته 
ق���دم���ه �ل��ي�����ش��رى م�����ّرة ج���دي���دة يف 
�أتعّر�س  "مل  �ملا�شي  �لأ�شبوع  روم��ا 
ل���ا����ش���اب���ة. �أن�����ا لع����ب ي��ع��ي�����س مع 

�لإ�شابة. ل �شيئ جديد�ً".
تابع �بن جزيرة مايوركا بعد خ�شارة 
ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي ���ش��د �ل��ك��ن��دي دني�س 
�شابوفالوف بثاث جمموعات حيث 
بد� منزعجاً ويعرج قليًا "هي د�ئماً 
هنا. �أحياناً �أكرب و�أحياناً �أقّل. �ليوم 

كانت جنونية".
يف �لتفا�شيل، يعاين ر�فا من تنخر 

يف �لعظم �لزورقي للقدم )متازمة 
مولر فاي�س(. قال مطلع �أيار/مايو 
وغري  "مزمن  تنك�شي  م��ر���س  �ن���ه 

قابل لل�شفاء".
تفادي  ن�������اد�ل  ي����ح����اول  م����ا  غ���ال���ب���اً 
يف  لكن  �ل�شحفيني.  �أم���ام  �ملو�شوع 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �لإي��ط��ال��ي��ة، ت��ط��رف �إىل 
عن  بعيد�ً  �ملرهقة  �ليومية  حياته 

�لتن�س.
يجلب  �ل�شيء  ه��ذ�  لأن  "�ألعب  ق��ال 
من  وق������ت  يف  ل���ك���ن  �ل���������ش����ع����ادة،  يل 
�ل�شعادة  ه��ذه  �لأمل  ي��اأخ��ذ  �لأوق����ات 
م���ن���ك، ل��ي�����س ف��ق��ط يف �ل��ت��ن�����س، بل 
منذ  م�شكلتي،  �ليومية.  �حل��ي��اة  يف 
بع�س �لوقت، �ين �أعي�س �أياماً كثرية 

مع �لأوجاع".

ب���ه، متنحني  �أق����وم  م��ا  "�أحب  ت��اب��ع 
�ملناف�شة حلظات ل تن�شى، لكن �أي�شاً 

�أياماً حزينة".
بعد  �ل��رت�ب��ي��ة  �مل��اع��ب  ملك  �أردف 
خروجه من دورة روما "ل �أريد لعب 
و��شحاً  �أك���ون  �أن  ب��ل  �ل�شحية،  دور 
قدر �لإمكان: غد�ً )�جلمعة �ملا�شي(، 

�شاأ�شتيقظ يف حالة م�شتحيلة".
�أ�شاف "�أعي�س مع طّن من �مل�شكنات 
�ل��ي��وم��ي��ة ك���ي �أح�����ش��ل ع��ل��ى فر�شة 
خ���و����س �ل���ت���م���اري���ن. غ���ال���ب���اً م����ا ل 
�أ�شتطيع. �إذ� مل �أتناولها فاأنا �أعرج.. 
�لتمارين  �أخ��و���س  �أن  �ل�شعب  م��ن 
قادر�ً  �أك��ون  كي  متتالية.  �أي��ام  لعدة 
�مل�شتويات،  �أعلى  على  �ملناف�شة  على 
يجب �أن �أحتّرك جيد�، ول�شت قادر�ً 

على �لعمل هكذ�. �أحياناً من �ل�شعب 
تقبل �ملوقف".

�شامد�ً،  ن�����اد�ل  ���ش��ي��ب��ق��ى  م��ت��ى  �إىل 
يف  متنوعة  �إ�شابات  عانى  �ن��ه  علماً 
�لور�ء  �إىل  �ل��رج��وع  دون  م�شريته؟ 
بقدمه  ��شابته  منعته  فقد  ك��ث��ري�ً، 
من خو�س مناف�شات �لن�شف �لثاين 

من عام 2021.
يجيب ناد�ل "طاملا �أحتملها و�تقبل 
�ل���ت���ح���دي ن��ف�����ش��ي��اً. ���ش��ت��اأت��ي حلظة 
)كفى(  "با�شتا"  ر�أ���ش��ي  يل  وي��ق��ول 
�ع��ت��ق��د. لن��ن��ا ل ن�شتطيع  ع��ل��ى م��ا 
نعاين  ون��ح��ن  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  نعي�س  �أن 
يومياً". يقّر ناد�ل "�أ�شبحت �لأمور 

�أكرث �شعوبة".
ل��ك��ن ر�ف����ا ي��ب��ق��ى م�����ش��م��م��اً خلو�س 
ير�فقه طبيبه  غارو�س حيث  رولن 
ماذ�  �أع���رف  "ل  �ل��ث��اين  منزله  �إىل 

�شيح�شل يف �لأيام �ملقبلة".
�أت���وق���ف ع���ن �لمي�����ان �و  "لن  ل��ك��ن 
�لفر�شة.  ن��ف�����ش��ي  لم���ن���ح  �ل���ق���ت���ال 
ب��اأف�����ش��ل طريقة  �لأم�����ور  ����ش���اأق���ارب 
ممكنة، حتى �إذ� كان �حتمال �لنجاح 
�أك���ون  �أن  ي��ج��ب  ب��اري�����س  يف  �شئيا 

جاهز�ً ذهنياً لذلك".
�أمل،  ب�شي�س  هناك  كان  "�إذ�  يتابع 
����ش���اأق���دم �أف�������ش���ل م�����ش��ت��وي��ات��ي منذ 
يز�ل  ر�أ�شي ل  عودتي من �ل�شابة. 
ومو�جهة  �مل��وق��ف  ل��ق��ب��ول  م�شتعد�ً 
�ل��ت��ح��دي، ع��ل��ى م��ا �أع��ت��ق��د. م��ا زلت 
�لوحيد  �ل�����ش��يء  ب��ف��ر���ش��ي.  م��وؤم��ن��ا 
�أن ق��دم��ي ي��ج��ب �ن ت�����ش��م��ح يل  ه���و 

باللعب".

•• اأبوظبي-وام:

�لألعاب  دورة  يف  للم�شاركة  ��شتعد�د�ته  للجودو  �لوطني  منتخبنا  يو��شل 
�خلليجية �لثالثة بالكويت.

حتت  باأوزباك�شتان  ط�شقند  يف  مع�شكر�  للجودو  �لوطني  منتخبنا  ويقيم 
�لأوروبية  �ملنتخبات  م��ن  ع��دد  ومب�����ش��ارك��ة  للعبة  �ل���دويل  �لحت���اد  ����ش��ر�ف 
�ملتقدمة �مل�شتوى وذلك �شمن برنامج �إعد�ده للم�شاركة يف �لدورة. و�طماأن 
�شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو على �شري 
حث  كما  �أوزبك�شتان،  مع�شكر  يف  للجودو  �لوطني  منتخبنا  مع�شكر  �ع��د�د 
بعثة منتخبنا �لوطني للجودو على �شرورة �ل�شتفادة من �ملع�شكر من �أجل 
ذهبية  بعد  �لإم��ار�ت��ي��ة،  و�لريا�شة  �لم��ار�ت��ي  للجودو  �إجن��از جديد  حتقيق 
نا�شر  يقول  جانبه  من  �لأردن.  يف  م��وؤخ��ر�ً  �أقيمت  �لتي  �لعربية  �لبطولة 
�لتميمي �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للجودو رئي�س بعثة منتخبنا �لوطني 
�أوزباك�شتان �شبقه مع�شكر يف  �لثالثة �ن مع�شكر  للعبة يف �لدورة �خلليجية 
باأف�شل طريقة  �لوطني  منتخبنا  �ع��د�د  �أج��ل  يوما، من   20 مل��دة  جورجيا 
�مللونة  �مليد�ليات  كافة  على  �ملناف�شة  يف  ناأمل  حيث  �ل���دورة،  يف  للم�شاركة 
خا�شة �لذهبية. وفيما يتعلق بتاريخ �شفر �لبعثة �أو�شح �لتميمي �أن �لبعثة 
�شت�شل �إىل �لإمار�ت من مع�شكر �أوزباك�شتان يوم 20 من مايو �جلاري على 
�أن يكون �ل�شفر يف �ليوم �لتايل ��شتعد�د� للم�شاركة يف مناف�شات �للعبة �لتي 
تنطلق يوم 23 من مايو �جلاري على �شالة �ل�شيخ عبد �هلل �جلابر للجودو. 
�خلليجية  �لألعاب  دورة  يف  �مل�شاركة  للجودو  �لوطني  منتخبنا  بعثة  وت�شم 
جا�شم يف وزن حتت 60 كجم، جور �شغيلي  �حمد   : وهم  �لذين  لعبني   7
 81 73 كجم، خليفة �حلو�شني حتت  �لنقبي حتت  66 كجم، �شعيد  حتت 
كجم، نوجز�ري �شغيلي حتت 90 كجم، �ر�م ريان حتت 100 كجم، وماجو 
معروف فوق 100 كجم، و�ملدرب فيكتور �شكرتوف، بجانب �لبعثة �لإد�رية 
�لتي ت�شم كل �شعبان �ل�شيد م�شوؤول �لفريق، وحممد جا�شم �إد�ري �لفريق. 
و�أو�شح �لتميمي �أن منتخب �جلودو لديه حافز كبري من �أجل تقدمي �أف�شل 
�لنتائج، خا�شة بعد �لإعد�د �ملميز �لذي حظي به خال �لفرتة �ملا�شية و�شهد 
تفاعا كبري� من جميع �لاعبني �مل�شاركني، و�لذين تعاهدو� على رفع ��شم 

�لإمار�ت عاليا يف هذه �لدورة، لتكون ��شتكمال للنجاحات �ل�شابقة.

حق�ئق واأرق�م عن نه�ئي�ت بطولة الدوري الأوروبي

اليوم.. منتخبن� للكرة 
الط�ئرة يغ�در اإىل الكويت 

للم�س�ركة يف الدورة اخلليجية 

منتخبن� للجودو يغ�در اإىل اإىل متى ي�سمد ن�دال اأم�م الأوج�ع؟ 
الكويت 21 اجل�ري للم�س�ركة 

يف الدورة اخلليجية 

•• الكويت-الفجر

�أمينة جمال عن فخرها  �أعربت �لعد�ءة �لبحرينية 
دور�ت  ل��ل�����ش��ي��د�ت يف  ذه��ب��ي��ة  م��ي��د�ل��ي��ة  �أول  لإح�����ر�ز 
توجت  عندما  وذل��ك  �خلليجية،  �لريا�شية  �لألعاب 
ب�شباق 100 م حو�جز يف �لن�شخة �لثالثة بالكويت.

يف  لل�شيد�ت  م�شاركة  �أول  �ل��ك��وي��ت  ن�شخة  وت�شهد 
ن�شختها  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �خلليجية  �لأل���ع���اب  دور�ت 
 2015 2011 يف �ملنامة و�لثانية عام  �لأوىل عام 

بالدمام.
�شاركت جمال، �ملتخ�ش�شة يف �شباق 400 م حو�جز، 
�أم�س �لثاثاء يف �شباق 100 م حو�جز وحققت 13 

كاأول  �إ�شمها  لت�شجل  �لثانية،  و68 جزء� من  ثانية 
ريا�شية حترز ذهبية يف دور�ت �للعاب �خلليجية.

�أمر  �إن��ه  قائلة:  �إجن��ازه��ا  على  جمال  �أمينة  وعلقت 
�إنها �شعادة مزدوجة �لآن،  �أعلم ذلك.  �أكن  ر�ئ��ع، مل 
�م���ر�أة حترز  �أول  �أك���ون  �أن  و�أي�����ش��ا  بالذهبية  �ل��ف��وز 

ذهبية يف �لألعاب �خلليجية.

ح��و�ج��ز ثاث  م   100 �شباق  ���ش��ارك��ت يف  وت��اب��ع��ت: 
م����ر�ت ف��ق��ط ���ش��اب��ق��ا، �مل����رة �لأخ�����رية ك��ان��ت يف دورة 
�لأل���ع���اب �لآ���ش��ي��وي��ة ع���ام 2018، ول��ك��ن رق��م��ي يف 

�لكويت هو �لأف�شل يل.
و�أ�شارت جمال، 24 عاما، �أن بد�يتها يف �ل�شباق كانت 

�شيئة و�أنها متكنت من جتنب �ل�شقوط.

البحرينية اأمينة جم�ل تعرب عن فخره� ب�إحراز اأول 
ذهبية لل�سيدات يف الألع�ب اخلليجية

�أول لئحة  �إيهاب جال يف  وجه �ملدرب �جلديد للمنتخب �مل�شري لكرة �لقدم 
له لاعبني �ملحرتفني خارج �لباد عقب خافته �لربتغايل كارلو�س كريو�س، 
�لدعوة للمرة �لأوىل �إىل لعب و�شط مونرتيال �لكندي �أحمد حمدي ��شتعد�د� 
ملو�جهة غينيا و�إثيوبيا يف �جلولتني �لأويل و�لثانية من �لت�شفيات �ملوؤهلة لأمم 

�أفريقيا 2023 يف �شاحل �لعاج.
ود�فع حمدي عن �ألو�ن �لأهلي يف �لفرتة بني 2015 و2019 �أعاره خالها 

�أن ين�شم �ىل �شفوف �لخري نهائيا ومنه على �شبيل �لعارة  �ىل �جلونة قبل 
يف �شباط/فرب�ير �ملا�شي �ىل �شفوف مونرتيال قبل �أن يفعل �لأخري بند خيار 

�ل�شر�ء يف ت�شرين �لأول/�أكتوبر.
حممد  �لنكليزي  ليفربول  مهاجم  �لقائد  يتقدمها  �لتي  �لت�شكيلة  و�شهدت 

�شاح، عودة قطب دفاع �حتاد جدة �ل�شعودي �أحمد حجازي.
دع��وة حجازي جاءت  �أن  �لر�شمي  بيان على موقعه  �مل�شري يف  و�أو�شح �لحت��اد 

بعدما تاأكد �جلهاز�ن �لفني و�لطبي من �شفائه متاماً من �لإ�شابة �لتي تعر�س 
جاهز�ً  "لي�شبح  �ل��ك��ام��ريون،  يف  �لأخ����رية  �إفريقيا  �أمم  ك��اأ���س  نهائيات  يف  لها 

للم�شاركة يف �ملباريات �ملقبلة".
كما عاد مهاجم قونيا �شبور �لرتكي �أحمد ح�شن "كوكا" ولعب و�شط �إيب�شويت�س 
و�إثيوبيا  غينيا  م��ع  م�شر  تلعب  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  مر�شي.  �شام  �لإنكليزي  ت��اون 
5 و9 حزير�ن/يونيو �ملقبل. وهنا قائمة �ملحرتفني يف �خل��ارج: حممد  يومي 

وحممود  �لإن��ك��ل��ي��زي(  )�أر���ش��ن��ال  �لنني  وحممد  �لإن��ك��ل��ي��زي(  )ليفربول  �شاح 
�لأملاين(  )�شتوتغارت  وعمر مرمو�س  �لرتكي(  �شهري  )با�شاك  تريزيغيه  ح�شن 
�شبور  "كوكا" )قونيا  و�أحمد ح�شن  �لرتكي(  �شر�ي  وم�شطفى حممد )غلطة 
)مونرتيال  حمدي  و�أح��م��د  �ل�شعودي(  )�ل��ت��ع��اون  فتحي  وم�شطفى  �ل��رتك��ي( 
�لكندي( و�شام مر�شي )�إيب�شويت�س تاون �لإنكليزي( و�أحمد يا�شر ريان )�ألتاي 

�شبور �لرتكي( وكرمي حافظ )يني ملطية �لرتكي(.

ا�ستدع�ء اأحمد حمدي للمرة الأوىل اإىل �سفوف الفراعنة 
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م���ع ت�����د�ول �لأخ���ب���ار ل��وج��ه��ة �لنجم 
�ملقبلة،  م��ب��اب��ي  ك��ي��ل��ي��ان  �ل��ف��رن�����ش��ي 
ع��ل��ق �مل�����درب �لأمل������اين ي���ورغ���ن كلوب 
جنم  مع  ليفربول  تعاقد  فكرة  ح��ول 

منتخب فرن�شا.
�إن  �لإجنليزي  ليفربول  م��درب  وق��ال 
كيليان  �إم��ك��ان��ات  يتجاهل  ل  ف��ري��ق��ه 
على  �ل�شر�ع  يدخل  لن  لكنه  مبابي، 

�شم مهاجم باري�س �شان جرمان.
�لفرن�شي يف �شفوف  �ملهاجم  و��شتمر 
�ملو�شم  ه����ذ�  ج���رم���ان  ����ش���ان  ب���اري�������س 
م���دري���د ب�شمه،  ري����ال  �ه��ت��م��ام  رغ����م 
�أحرز  بعدما  م�شتوياته  �أف�شل  وق��دم 
جميع  يف  م��ب��ار�ة   45 يف  هدفا   36
�مل�شابقات. وينتهي عقد �لاعب �لفائز 
 23 بكاأ�س �لعامل، و�لبالغ من �لعمر 
تكهنات  و�شط  �ملقبل  يونيو  يف  عاما، 

�لأخرية،  �لأ�شابيع  ب�شاأن م�شتقبله يف 
بينما مل يتحدث كلوب عن وجود �أي 

�ت�شال بني �لاعب وليفربول.
وقال كلوب لل�شحفيني قبل مو�جهة 

�لإجنليزي  �ل��دوري  �شاوثهامبتون يف 
نحن  "بالطبع  �ل���ث���اث���اء:  �مل���م���ت���از، 

مهتمون بكيليان. ل�شنا عميانا".
"لي�س  �لأمل���������اين:  �مل�������درب  و�أ������ش�����اف 
ل��دي م��ا �أق��ول��ه ب�����ش��اأن ذل��ك )تقارير 
�لتو��شل( بني كيليان وليفربول.. كل 
تعليقات  وتاأتي  ير�م".  ما  على  �شيء 
�لتو�شل  ليفربول  حماولة  مع  كلوب 
لتفاق بتمديد تعاقد �لهد�ف حممد 
�أن زميله  تقارير  بينما ذكرت  �شاح، 
�مل��ه��اج��م ���ش��ادي��و م����اين ت��ل��ق��ى بع�س 

�لعرو�س للرحيل.
نحبه  ب��ال��ط��ب��ع  "نحن  ك���ل���وب:  وق����ال 
فعليك  حت��ب��ه،  ل  كنت  �إذ�  )م��ب��اب��ي(، 
"لكن  و�أ���ش��اف:  �أن ت�شك يف نف�شك". 
ل... ل ميكننا �أن نكون جزء� من هذ� 
�أندية  هناك  تكون  �أن  يجب  �ل�شر�ع. 
�أخرى م�شاركة، وهذ� جيد. �إنه لعب 

ر�ئع".

ي�شتعد �أينرت�خت فر�نكفورت �لأملاين 
مت�شّلحاً مبهاجمه �لكولومبي ر�فايل 
"ر�مون  ملعب  "زلزلة"  �إىل  ب��وّري��ه، 
�إ�شبيلية  يف  بي�شخو�ن"  ���ش��ان�����ش��ي�����س 
لكرة  �لأوروب��������ي  �ل������دوري  ن��ه��ائ��ي  يف 
�إىل تخّطي  �لقدم �لأربعاء، مع �شعيه 
�آخ���ر عقباته  ري��ن��ج��رز �لإ���ش��ك��ت��ل��ن��دي، 
ليغ"  "يوروبا  يف  �أل��ق��اب��ه  ب���اأول  للفوز 

منذ �لعام 1980.
�لعماق  مو�جهة  فر�نكفورت  يريد 
�لبي�شاء  ب��ق��م�����ش��ان��ه  �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
جالبة  �لآن  باتت  لأنها  ذلك  �لبديلة، 
يف  �ل��اع��ب��ون  �رت��د�ه��ا  بعدما  للحظ 
بر�شلونة  ع��ل��ى  �مل���ت���ّوق���ع  غ���ري  �ل���ف���وز 
�لإ���ش��ب��اين ووو���ش��ت ه��ام �لإنكليزي يف 

�لدورين ربع ون�شف �لنهائي تو�لياً.
�إد�رة  �مل��ت��ح��ّدث ب��ا���ش��م جم��ل�����س  ي�����ش��ّر 
"يجب  �أن��ه  هيلمان  �أك�شل  �أينرت�خت 
�أن نلعب باللون �لأبي�س. لقد زلزلنا 
بي�شتيا  نحن  �لأبي�س.  باللون  �أوروب��ا 

بانكا" )�لوح�س �لأبي�س(.
وي��ت��وق��ع ه��ي��ل��م��ان ح�����ش��ور ن��ح��و 50 
�ألف م�شجع لفر�نكفورت �إىل �إ�شبيلية 
"وهو ما مل ت�شهده �ملدينة من قبل"، 
ف���ري���دة،  ن��ه��ائ��ي��ة  "مبار�ة  م���ت���وق���ع���اً 

ومو�جهة فريدة".
�إن  ق��ائ��ًا  �مل��ت��ح��دث نف�شه  و����ش��ت��ط��رد 

�أ�شطوري بالن�شبة  رينجرز  "غا�شكو 
ل��ن��ا. �ل��ل��ع��ب ���ش��د ري��ن��ج��رز ك���ان حلماً 

د�ئماً يف نادينا".
�أن  فر�نكفورت  لأينرت�خت  �شبق  فقد 
يف  و3-6   1-6 ري��ن��ج��رز  على  تغّلب 
لاأندية  �أوروب�����ا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  ن�شف 
�أوروبا  �أبطال  �لبطلة )م�شابقة دوري 
 ،1960 ع����ام  �ل����ق����دمي(  مب�����ش��ّم��اه��ا 
مدريد  ري���ال  �أم���ام   3-7 خ�شر  لكنه 
�لإ���ش��ب��اين يف �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �لتي 

�أقيمت يف غا�شكو وقتها.
هذ�  يف  مت�شّلحاً  فر�نكفورت  و�شيكون 
منذ  �لأمل���اين  للنادي  �لأول  �لنهائي، 
ف���وزه ب��ك��اأ���س �لحت���اد �لأوروب�����ي لكرة 
مو�طنه  �أم������ام   1980 ع����ام  �ل���ق���دم 
ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د، ب��اع��ب ناطق 

بالإ�شبانية يف �إ�شبيلية.
ق���ال ب��وّري��ه مل��وق��ع �أي��ن��رت�خ��ت باللغة 
�ل�شعيد  "على  �إن�������ه  �لإ�����ش����ب����ان����ي����ة 
�ل�شخ�شي، كان عاماً ر�ئعاً، ومل �أتوقع 
�لنادي.  ه��ذ�  م��ع  �لكثري  جتربة  �أب���د�ً 
�أن �أكون جزء�ً من هذ�  �أنا �شعيد حقاً 

�لنجاح".
�لعمر  م����ن  �ل���ب���ال���غ  �ل����اع����ب  و����ش���ل 
ري���ف���ر بايت  ن�����ادي  م���ن  ع���ام���اً   26
�لأرجنتيني ليحل بدًل من �لربتغايل 
�أندري �شيلفا �لذي �شجل 28 هدفاً يف 

�لدوري �لأملاين �ملو�شم �ملا�شي قبل �أن 
يغادر لين�شم �إىل ليبزيغ.

�لبد�ية  ع��ان��ى يف  بعدما  ذل���ك،  ورغ���م 
�ل�"بوند�شليغا"،  يف  ن��ف�����ش��ه  لإث���ب���ات 
�شجل بوّريه هدفني من �أهم �لأهد�ف 

يف تاريخ �لنادي.

بقدمه  �مل���دى  بعيدة  ر�ئ��ع��ة  ت�شديدة 
�ل��ي��م��ن��ى م���ن م�����ش��اف��ة 25 م�����رت�ً يف 
يف  �ل���ك���رة  ب��ه��ا  ���ش��ك��ن��ت  نو"،  "كامب 
�شقف مرمى �حلار�س �لأملاين مارك-
�أندري تري �شتيغن، ليكون هدفاً منح 
فر�نكفورت �لفوز 3-2 على بر�شلونة 

�إىل  �ل��ت��اأه��ل  ب��ه  و�شمن  د�ره،  عقر  يف 
يف   3-4 �نت�شار  بعد  �لنهائي  ن�شف 

جمموع مبار�تي �لذهاب و�لإياب.
�شد  "�لهدف  �أن  ب����وّري����ه  و�أ�����ش����اف 
وكذلك  �شخ�شياً  �شاعدين  بر�شلونة 
�ل��ف��ري��ق. ل��ق��د ك��ان��ت ���ش��رب��ة حقيقية 

لرب�شلونة".
كان  "لقد  بالقول  �لكولومبي  وت��اب��ع 
�أ�شرعتي  ح��ّرك��ت  �ل��ت��ي  �ل��ري��ح  مبثابة 
لبقية �ملبار�ة. �أنا ممنت جد�ً لذلك".

عقب ذلك ك�شر �جلمود ليحقق فوز�ً 
�أر�شه  على  ع�شيبة  م��ب��ار�ة  يف  �شعباً 

يف ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى و����ش���ت هام 
جمموع  يف   1-3 و�ل���ف���وز  -1�شفر، 
�ملبار�تني، لي�شل بفر�نكفورت �إىل �أول 

نهائي �أوروبي له منذ 42 عاماً.
�أب������د�ً دعم  �أن�����ش��ى  "لن  ب���وّري���ه  وق����ال 
�لأج����و�ء  �إىل  �إ����ش���ارة  يف  �جلماهري"، 
�لنهائي  ن�شف  م��ب��ار�ة  يف  �حلما�شية 
يف  "�لأجو�ء  و�أ����ش���اف  م��ل��ع��ب��ه.  ع��ل��ى 
�مل��ل��ع��ب ك��ان��ت م��ل��ت��ه��ب��ة. ل��ق��د حتدثت 
�إىل عدد قليل من زمائي يف �لفريق 
ح��ي��ال ه���ذ� �لأم����ر و�ت��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى �أننا 
ب���ح���اج���ة �إل�����ي�����ه. �ل����دع����م ي���رف���ع���ك يف 

�للحظات �لأ�شعف".
�لنهائية  "�ملبار�ة  �أن  ب���وّري���ه  وت��اب��ع 
فر�نكفورت  كافح  لقد  ر�ئعة،  �شتكون 
�لتو�جد  �أج����ل  ب�����ش��دة م��ن  وري��ن��ج��رز 

هناك، وعلينا �ل�شتمتاع بها".
ط���ّور �ل��ك��ول��وم��ب��ي ت��ف��اه��م��اً ج��ي��د�ً مع 
كناوف  �أن�شغار  فر�نكفورت  مهاجمي 

و�ل�شربي فيليب كو�شتيت�س.
ُت����رج����م ذل������ك �ل���ت���ف���اه���م ه����دف����اً من 
بارك"  "�أوملبيك  يف  ل��ب��وّري��ه  عر�شية 
و�شعت  بر�أ�شية  كناوف  قابلها  بلندن، 
�أي��ن��رت�خ��ت يف �ل�����ش��د�رة بعد �أق��ل من 
�شد  �لنهائي  ن�شف  ذه���اب  يف  دقيقة 

و�شت هام.
عر�شية  بتمريرة  �جلميل  كناوف  رّد 

ف���وز يف مبار�ة  ب���وّري���ه ه���دف  ح��ول��ه��ا 
�لإياب.

قال بوّريه "نحن نفهم بع�شنا �لبع�س 
�ندمج  م��ب��ار�ة.  ك��ل  م��ع  �أف�شل  ب�شكل 
كبرية،  ب�شرعة  �ل��ف��ري��ق  م��ع  �أن�����ش��غ��ار 
جيد  �ن�شجام  لديه  باأكمله  و�لفريق 
على �أر�س �مللعب". �أثار بوّريه �إعجاب 
�أوليفر  �لنم�شوي  �أي��ن��رت�خ��ت  م���درب 
يف  فر�نكفورت  ي���دّرب  �ل��ذي  غا�شرن 
مو�شمه �لأول. قال غا�شرن "�إنه مهم 
بعقلية  يتمتع  لأن��ه  لعبتنا،  يف  للغاية 
�لفريق.  �أجل  ر�ئعة، ويعمل بجد من 

�إنه يحظى مبو�شم ر�ئع".
لكن ذلك ل يعني �أن رينجرز �شيكون 
ذل���ك لأن  �ل��ن��ه��ائ��ي.  ���ش��ائ��غ��ة يف  لقمة 
�ل���ن���ادي �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي، و���ش��ي��ف بطل 
�لعام  يف  �لأوروب����������ي  �لحت�������اد  ك����اأ�����س 
�مل���ب���ار�ة  ه����ذه  �إىل  و����ش���ل   ،2008
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب ف��ري��ق �أمل���اين 

�أي�شاً، هو ليبزيغ.
-1�شفر،  ذه��اب��اً  خ�شر  ك���ان  فبعدما 
ليبزيغ  على  �ل��ط��اول��ة  رينجرز  قلب 
�أهد�ف  بف�شل  �إياباً،   1-3 عليه  وفاز 
غلني  �لفنلندي  تافرينيري،  جيم�س 

كامار�، وجون لوند�شرت�م.
لكن هذه �ملرة لن تكون هناك فر�شة 

�أخرى، و�شيكون �حل�شم يف �إ�شبيلية.

فرانكفورت ج�هز ملواجهة رينجرز بنه�ئي يوروب� ليغ

�أ�شدى نيوكا�شل يونايتد خدمة كبرية �ىل توتنهام و�شعَّب 
�أبطال  دوري  م�شابقة  �إىل  �لعودة  �أر�شنال يف  �شيفه  مهمة 
�ملرحلة  يف  �لث��ن��ني  -2�شفر  عليه  تغلب  ع��ن��دم��ا  �أوروب�����ا 

�ل�شابعة و�لثاثني من بطولة �نكلرت� لكرة �لقدم.
و�شجل بن و�يت )55 خطاأ يف مرمى فريقه( و�لرب�زيلي 

برونو غيمار�ي�س )85( �لهدفني.
و�أحل��������ق ن���ي���وك���ا����ش���ل �خل���������ش����ارة �ل���ث���ان���ي���ة ع���ل���ى �ل����ت����و�يل 
من  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  ��شتعادة  م��ن  وحرمهم  ب�"�ملدفعجية" 
توتنهام يف �شر�ع �جلارين على �لبطاقة �لر�بعة �لخرية 

�ملوؤهلة �ىل م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل.
�أر�شنال ميلك م�شريه بيده وكان بحاجة �ىل �لفوز  وكان 
للعودة �ىل �ملركز �لر�بع �لذي �نتزعه توتنهام �لحد بفوزه 
للمرة  �شقط  لكنه  -1�شفر،  برينلي  �شيفه  على  �ل�شعب 
نظيفة،  بثاثية  ب��ال��ذ�ت  ج���اره  �م���ام  �لوىل  بعد  �لثانية 
�لعريقة  �لقارية  �مل�شابقة  �ىل  �لعودة  يف  مهمته  ف�شعبت 
2017 عندما خرج من ثمن �لنهائي  للمرة �لوىل منذ 

على يد بايرن ميونيخ �لأملاين.
وتر�جع �أر�شنال �ىل �ملركز �خلام�س بعدما جتمد ر�شيده 
عند 66 نقطة بفارق نقطتني خلف توتنهام قبل مرحلة 

و�حدة من نهاية �ملو�شم.
وب���ات ت��وت��ن��ه��ام ب��ح��اج��ة �إىل �ل��ت��ع��ادل ف��ق��ط �أم����ام م�شيفه 
يف  بطاقته  ل�شمان  �لأخ����رية  �مل��رح��ل��ة  يف  �شيتي  نوريت�س 
مقابل  دوري �لبطال لنه يتفوق بفارق �له��د�ف )24+ 
�شيفه  على  �لفوز  حتقيق  �أر�شنال  على  يتعني  فيما   ،)+9

�إيفرتون و�نتظار تعرث جاره �مام �شاحب �ملركز �لخري.
�لثالث و�لذي  �إىل ت�شل�شي  �أي�شا خدمة  و�أ�شدى نيوكا�شل 
بلقبها  ت��وج  �لتي  �لأم  �لقارية  �مل�شابقة  يف  ت��و�ج��ده  �شمن 
�ملو�شم �ملا�شي. وكان نيوكا�شل �شاحب �لف�شلية يف �ل�شوط 
ر�م�شد�يل  �آرون  �حلار�س  مرمى  على  بقوة  و�شغط  �لول 
ت�شتيت كرة  تاأخر يف  يت�شبب يف هدف مبكر عندما  �ل��ذي 
�ل��ب��ارغ��وي��اين ميغل  �ملهاجم  ب��ق��دم  �رتطمت  م��رم��اه  �أم���ام 

�ليمرون قبل �ن ي�شتتها �لدفاع )8(.

نيوك��سل يهزم اأر�سن�ل وي�سعب 
مهمته يف دوري الأبط�ل 

ت�سريح�ت »غ�م�سة« من كلوب.. هل يخطف ليفربول مب�بي؟

نرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات
اإىل مقام �صاحب ال�صمو 

ال�س�يخ حمم��د ب��ن زاي��د اآل نهي���ن
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

مبنا�صبة الثقة الغالية التى اأوله اإياها اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
بانتخابه رئي�صًا لدولة الإمارات العربية املتحدة

�صائلني اهلل العلي القدير اأن يوفق �صموه ملا فيه اخلري للوطن و�صعبه .. وجندد عهد الولء والوفاء 
لقيادة �صموه الر�صيدة وخدمة �صعب الإمارات
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اإجن�ز طبي �سعودي بف�سل تواأمني �سي�ميني
بعد  �شياميني،  مينيني  ت��و�أم��ني  ف�شل  يف  �شعوديون  �أط��ب��اء  جن��ح 
عملية "معقدة" ��شتمرت 15 �شاعة، على ما �أفاد �لإعام �لر�شمي، 

�أم�س �لأول �لثنني.
و�شارك 24 خمت�شا من �أطباء �لأع�شاب و�لتجميل و�لتخدير، يف 
عملية ف�شل �ل�شبيني يو�شف ويا�شني، �للذين كانا "ملت�شقني يف 

عدة �أع�شاء"، على ما �أفادت وكالة �لأنباء �ل�شعودية )و��س(.
�لإن�شانية،  و�لأع��م��ال  لاإغاثة  �شلمان  �مللك  مركز  �أط��ب��اء  ونفذ 
باأنها من  "�أربع مر�حل"، وو�شفوها  �لتو�أمني على  عملية ف�شل 
ما  ح�شب  �لإطاق،  على  �أجروها  تعقيد�" �لتي  �لعمليات  "�أكرث 

ذكرت و��س.
�ملركزة  �ل��ع��ن��اي��ة  �إىل ق�شم  �ل���ت���و�أم  ن��ق��ل  �أن���ه مت  و�أو����ش���ح �لأط���ب���اء 
خ�شو�شا  �مل�شددة  و�لرقابة  "للعناية  يخ�شعان  حيث  لاأطفال 

�لطفل يا�شني �لذي تعترب حالته حرجة".
يف يوليو 2021، جنح �أطباء �شعوديون يف ف�شل تو�أم ميني طفيلي، 
م�شريين حينها �إىل �أنها �لعملية �خلم�شني �لتي يجرونها لف�شل 

تو�ئم ملت�شقة.
�لعا�شمة  �إىل  �شياميان  مينيان  تو�أمان  عاد  �لفائت،  دي�شمرب  ويف 
"نادرة  ناجحة  ف�شل  عملية  على  �أ�شهر   5 من  �أك��رث  بعد  �شنعاء، 
ومعقدة" يف �لأردن، ح�شبما �أعلنت منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة 

"يوني�شف" �آنذ�ك.
�ملا�شي، وّجه �لعاهل �ل�شعودي �مللك �شلمان، �لذي كان  و�لأ�شبوع 
يجري فحو�شات طبية يف �مل�شت�شفى حينها، بنقل �لتو�أم �ل�شيامي 
�ليمني "مودة ورحمة" من �ليمن �إىل �لريا�س، لإجر�ء �لفحو�س 

�لطبية لدر��شة �إمكانية ف�شلهما.

كيف يهدد بوتن الطبق الوطني يف بريط�ني�؟
تعتمد بريطانيا على �أوكر�نيا للح�شول على زيت زهرة �ل�شم�س، 
"طبقها  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل،  �لبي�شاء،  �لأ���ش��م��اك  ل���ش��ت��ري�د  ورو���ش��ي��ا 
نيوز"  "�شكاي  موقع  ق��ول  ح��د  على  خطر،  يف  �لوطني" �ل�شهري 

�لربيطاين.
ودعا كبار رجال �لأعمال، يف جمال �لأ�شماك ورقائق �لبطاط�س، 
�لأجل"،  طويلة  "��شرت�تيجية  تقدمي  �إىل  �لربيطانية  �حلكومة 
مل��و�ج��ه��ة �أزم����ة نق�س �ل���غ���ذ�ء، حم��ذري��ن م��ن خ��ط��ر �إغ����اق ثلث 

حمات رقائق �لبطاط�س يف �لباد.
وقال �لحتاد �لوطني لقلي �ل�شمك )NFFF( �إن �ملكونات �لأربعة 
�لرئي�شة لوجبة �ل�شمك و�لبطاطا �لتقليدية يف بريطانيا "تتاأثر 
�ملتاجر  و�أوك���ر�ن���ي���ا، وجت���رب  رو���ش��ي��ا  ب��ني  �مل�شتمر  ب��ال��ن��ز�ع  ب�����ش��دة 
�أ�شو�أ  يف  �أبو�بها  �إغ��اق  �أو  �لأ�شعار،  زي��ادة  �أو  قو�ئمها  تغيري  على 

�حلالت".
ت�����ش��ت��خ��دم��ه متاجر  �ل����ذي  �ل���زي���ت  م���ن  �مل��ئ��ة  50 يف  �أن  و�أ����ش���اف 
�لأ�شماك و�لبطاطا �لربيطانية ياأتي من �أوكر�نيا، م�شرية �إىل �أن 
�رتفعت هي  �لنخيل،  �للفت وزيت  �لبد�ئل، مثل زيت بذور  �أ�شعار 

�لأخرى.
�لقد و�حلدوق  �ملئة من �شمك  40 يف  �إىل  �أن ما ي�شل  �إىل  و�أ�شار 
�لأ�شماك  على  بريطانيا  "عقوبات  �أن  م���ربز�  رو���ش��ي��ا،  م��ن  ي��اأت��ي 
�لبي�شاء �لرو�شية �شتجعل هذه �لإمد�د�ت �أكرث ندرة". كما �شّجل 
�مل�شدر ت�شاعفا يف �أ�شعار �لأ�شمدة و�لطحني �مل�شتخدم يف خلطات 

�ل�شمك، �لذي ياأتي خا�شة من رو�شيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بوابة »غ�م�سة« على املريخ و�سر كبري
ن�شرت وكالة �لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( على موقعها �شورة غام�شة، �أثارت �ل�شكوك حول �حتمالية وجود حياة على 

�شطح �ملريخ، و�شغلت �لعامل بالتكهنات.
ويف عام 2012، قبل 10 �أعو�م، �لتقطت مركبة "كرييو�شيتي" �جلو�لة �شورة حمرية على �شطح �ملريخ، ن�شرتها 

)نا�شا( �لأ�شبوع �ملا�شي، ظهرت فيها ما ي�شبه مدخل مغارة �أو بو�بة كهف، يف تلة �شخرية على �ملريخ.
و�شبه �خلرب�ء �لبو�بة مبد�خل قبور �لفر�عنة يف م�شر، و�أث��ارت �ل�شورة �جلدل كونها قد تعني وجود حياة على 

�شطح �لكوكب �لأحمر.
وتكفي نظرة �شريعة على �ل�شورة، لتكوين �عتقاد فوري باأنها ملدخل يوؤدي �إىل خمباأ ما على �ملريخ، �أو "رمبا باب �إىل 

عامل �آخر متاما، لإلهام فيلم خيال علمي �أو حتى فيلمني" وفقا ملوقع "�شاين�س �ألريت".
وكتب �أحد �لنا�شطني على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي: "�ل�شورة �لغام�شة لباب منحوت يف جبل �شخري وكاأنه 

يقود ملبنى د�خل �جلبل، ت�شبه حلد كبري �لأبو�ب يف �آثار مد�ئن �شالح يف �ل�شعودية و�لبرت�ء يف �لأردن".
ومد�ئن �شالح كانت تعرف قدميا مبدينة �حِلْجر، هي موقع �أثري يقع يف �إقليم �حلجاز يف �شبه �جلزيرة �لعربية، 
�شمال غرب �ململكة �لعربية �ل�شعودية وحتديد� يف حمافظة �لُعا �لتابعة ملنطقة �ملدينة �ملنورة، وت�شبه �لبو�بات يف 

�ملوقع �لأثري ب�شكل كبري جد�، �لبو�بة �لظاهرى على �شطح �ملريخ.
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اأهم طبق على ال�سفرة العراقية يف خطر
على كل مائدة عر�قية ل بد �أن يكون �أرز �لعنرب حا�شر�، لكن هذ� �ملكون 
نتيجة  بالندثار  مهدد  للعر�قي  للمطبخ  �لتقليدية  �لأطباق  يزين  �لذي 

�جلفاف �لذي ي�شرب �لباد وتر�جع خمزونات �ملياه �حليوية لبقائه.
�لعنرب هذ�  �أرز  �لأمطار و�جلفاف �شيكون مو�شم  3 �شنو�ت من قلة  وبعد 
�لعام حمدود� جد�، كون �لعر�ق مل يعد ميلك ما يغطي حاجة زر�عة هذ� 
�لنوع �ملميز من �لأرز �لذي يتطلب غمر م�شاحات و��شعة باملياه على مدى 

�أ�شهر طويلة خال �ل�شيف �عتبار� من منت�شف �شهر مايو.
وي��ق��ول م��دي��ر �مل����و�رد �مل��ائ��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة �ل��ن��ج��ف ���ش��اك��ر ف��اي��ز ك��اظ��م �إن 
موؤ�شر�ت  من  بكثري  �أقل  جد�..  قليلة  �أ�شبحت  �ملائية  �ملو�رد  "خمزونات 

�خلطر، وهي 18 مليار مرت مكعب"، وفقا لوكالة "فر�ن�س بر�س".
12 مليار مرت مكعب من �ملياه  10 �إىل  وحتتاج زر�ع��ة �لعنرب �إىل ما بني 
خال �ملو�شم �لو�حد، كما ي�شرح فايز، وبالتايل من �ل�شعب زر�عة حم�شول 
�لعايل  ��شتهاكه  ب�شبب  �لأخ��رى  و�ملحافظات  �لنجف  حمافظة  يف  �لأرز 
"م�شاحات  بزر�عة  �ل�شلطات  ت�شمح  �أن  �لعر�قي  �مل�شوؤول  ويتوقع  للمياه. 
بالفعل  ب��د�أ  مايو  مطلع  ومنذ  �لعنرب".  �أرز  ن��وع  على  للحفاظ  حم���دودة 
تقلي�س �مل�شاحات، حيث �أكد �ملتحدث با�شم وز�رة �لزر�عة حميد �لنايف �أن 
"زر�عة �أرز �لعنرب �شتكون على �أر��س م�شاحتها 10 �آلف دومن فقط متتد 
 350 ي�شتغل حو�يل  �لبلد  كان  بعدما  و�لديو�نية"،  �لنجف  يف حمافظتي 

�ألف دومن لهذه �لزر�عة خال �ل�شنو�ت �ملا�شية.

ميزة يجهله� الكثريون للجلو�س يف املقعد الأو�سط ب�لط�ئرة
لن يختار �لكثريون �جللو�س يف �ملقعد �لأو�شط بالطائرة فيما لو ترك لهم 
لكن هناك ميزة  �ملمر.  �أو  �لنافذة  �لقريبة من  �ملقاعد  ويف�شلون  �خليار، 

يغفل عنها �مل�شافرون للجلو�س يف �ملقعد �لأو�شط خال �لرحلة.
و�أظهر ��شتطاع للر�أي �أجر�ه برنامج Rich Eisen Show على تويرت �أن 
غالبية �لنا�س يعتقدون �أن �ل�شخ�س يف �ملقعد �لأو�شط ل يحق له ��شتخد�م 
�ل�شفر  �ل��ذر�ع��ني، لكن ه��ذ� لي�س هو �حل��ال. ووفًقا خلبرية  كا م�شندي 
روزي بانرت، يجب �ل�شماح للجال�شني باملقعد �لأو�شط باحل�شول على كا 
م�شندي �لذر�عني، فهذ� �أمر عادل باملقارنة مع �مليز�ت �لتي يح�شل عليها 
بانرت  �لربيطانية. وقالت  �لر�كبان على جانبيه، بح�شب �شحيفة مريور 
"من �ملقبول عاملًيا �أن �لر�كب يف �ملقعد �لأو�شط قد ح�شل على �ملقعد �لأ�شو�أ، 
لذلك يجب �أن يح�شل على رفاهية ��شتخد�م م�شندي �لذر�عني". و�أ�شافت 
بانرت ""يتمتع ركاب �ملقعد يف �ملمر بحرية مد �أرجلهم و�لنهو�س كما يحلو 
�لنظر من  برفاهية  �لنافذة  بجو�ر  �ملقعد  �لر�كب يف  يتمتع  لهم، يف حني 
�لنافذة، �أو �إر�حة ر�أ�شه على جانب �لطائرة لا�شتمتاع ببع�س �لنوم. ومع 
لذلك،  ر�أ���ش��ه.  لر�حة  و�ملكان  بامل�شاحة  �لأو���ش��ط مقيد  �لر�كب  ف��اإن  ذل��ك، 

ن�ن�سي عجرم ت�سدم 
اجلمهور ب�إطاللة خمتلفة كليً�

�للبنانية  نان�شي  �ل��ف��ن��ان��ة  ن�����ش��رت 
ح�شابها  ع���رب  ل��ه��ا  ف��ي��دي��و  عجرم  
�لتو��شل  م���وق���ع  ع���ل���ى  �خل����ا�����س 
بطريقة  حتتفل  وهي  �لجتماعي 

مميزة بعيد ميادها.
خمتلفة  باإطالة  نان�شي  وظهرت 
�ملجعد  �ل�شعر  �عتمدت  حيث  كلياً 
�لأ����ش���ود وو���ش��ع��ت م��ك��ي��اج��اً جعلها 
ت����ب����دو ب���ب�������ش���رة �����ش����م����ر�ء �ل����ل����ون، 
و�ل����اف����ت �ل���ت���ات���و �ل���ظ���اه���ر على 

ج�شدها ويدها.
وجالت نان�شي يف �شو�رع �لبرتون، 
وب��د� �لرتباك على وج��وه كل من 
ر�آه�������ا، م���ا ج��ع��ل��ه��م يف ح����رية من 
م�س  �أو  "هي  كانت  �إن  م��ا  �أم��ره��م 

هي".
عن  ن��ان�����ش��ي  ك�شفت  �ل��ن��ه��اي��ة،  ويف 
�مل�شتعار  �ل�����ش��ع��ر  و�أز�ل������ت  نف�شها 

و�ملكياج.
وعلقت نان�شي على �لفيديو قائلًة: 
بطريقة  م��ي��ادي  بعيد  "�أحتفل 

مميزة".

رو�سي� تعيد اإحي�ء 
ال�سي�رة ال�سوفييتية 

�إن رو���ش��ي��ا �شوف  ق��ال م�����ش��وؤول��ون، 
رينو  �شركة  عمليات  على  ت�شيطر 
�ل�شيار�ت  ل�����ش��ن��اع��ة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�إح���ي���اء عامة  وت��ع��ي��د  �ل���ب���اد  يف 
جتارية ل�شيار�ت تعود �إىل �حلقبة 
تاأميم  عملية  �أول  يف  �ل�شوفييتية، 
ك���ربى ل�����ش��رك��ة �أج��ن��ب��ي��ة م��ن��ذ بدء 

�حلرب يف �أوكر�نيا.
ح�شتها،  �شتبيع  �إن��ه��ا  رينو  ذك��رت 
�لبالغة 67.69 باملئة يف "�أفتوفاز"، 
�شيار�ت  ت�شنع  رو�شية  �شركة  وهي 
�أبحاث  مل��ع��ه��د  "لد�"،  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
با�شم  م����ع����روف  �ل����دول����ة  ت����دي����ره 
"نامي". كما �شيتم بيع ��شتثمار�ت 
رو�شيا  يف  �لأخ������رى  ري��ن��و  ���ش��رك��ة 
�إىل  خ��ا���ش��ة م�����ش��ن��ع يف م��و���ش��ك��و، 

حكومة مدينة مو�شكو.
�لرو�شية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ع���م���دة  ق����ال 
�ملدينة  �إن  ���ش��وب��ي��ان��ني  ���ش��ريغ��ي 
����ش���ت���ع���ي���د �ل����ع����ام����ة �ل���ت���ج���اري���ة 
يف  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  "مو�شكوفيت�س" 

�مل�شنع.
عامة  م��و���ش��ك��وف��ي��ت�����س  وك����ان����ت 
جت����اري����ة رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل�������ش���ي���ار�ت يف 
�شهدت  لكنها  �ل�شوفييتي،  �لحتاد 
�لت�شعينيات  يف  ح������اد�  ت���ر�ج���ع���ا 
و�خ���ت���ف���ت م���ن �ل�������ش���وق يف �أو�ئ�����ل 
�حلادي  �ل��ق��رن  م��ن  �لأول  �ل��ع��ق��د 

و�لع�شرين.
ل���وك���ا دي ميو،  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
رينو  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ق����ر�ر�  �ت��خ��ذن��ا  "�ليوم  ب���ي���ان:  يف 

�شعبا ولكنه �شروري".

اأوزدميري ت�سعل مواقع 
التوا�سل بف�ست�نه� 

�أوزدميري   �لرتكية  دمييت  �ملمثلة  �شاركت 
ع���رب �شفحتها  ����ش���ورة ج���دي���دة  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا 

�خلا�شة يف موقع �لتو��شل �لجتماعي.
وظ���ه���رت دمي��ي��ت ب��ف�����ش��ت��ان م��ك�����ش��وف عند 
ج�شدها،  جمال  �أظهر  ما  و�لظهر،  �ل�شدر 
م�شتح�شر�ت  بع�س  و�شع  على  وحر�شت 
ن�شارة  �أظ����ه����ر  �ل������ذي  �لأم�������ر  �ل��ت��ج��م��ي��ل 

ب�شرتها.
لقيت �ل�شورة �نت�شار�ً بني �ملتابعني �لذين 

تفاعلو� معها، وعربو� عن �إعجابهم بها.
وك��ان��ت ق��د خ��رج��ت دمي��ي��ت �أوزدمي�����ري عن 
�ل�شركة  جتهيز  خرب  �نت�شار  بعد  �شمتها، 
"تكتيكات  �ملنتجة ملو�شم ثاين من م�شل�شل 
وقالت:  �لأم��ر  حقيقة  و�أو�شحت  �حلب"، 
�أن �لكثريين يريدون ذلك، لكن مل  "�أعلم 

يتم �لتوقيع على �أي �شيء بعد".

ل�سو�س ي�سرقون منزل وزيرة دف�ع ت�سيلي
مايا  �لت�شيلية  �ل��دف��اع  وزي��رة  منزل  على  ل�شو�س  �شطا 
فرنانديز بعد �شرب �بنها وتهديد زوجها، وفق ما �أعلنت 
�ل�شرت�كي  �لزعيم  حفيدة  ه��ي  وفرنانديز  �ل�شلطات. 
�مل��ن��زل عندما  �أل��ل��ي��ن��دي، ومل تكن يف  ���ش��ل��ف��ادور  �ل��ر�ح��ل 
�ق��ت��ح��م��ه �ل��ل�����ش��و���س يف وق����ت م��ت��اأخ��ر �جل��م��ع��ة يف حي 
يف  �شخ�شّي  ح��ار���س  �أ�شيب  ك��ذل��ك،  �شانتياغو.  يف  ن��ون��و� 
بر�شا�شة  بوريك،  غابريال  ت�شيلي  رئي�س  حماية  فريق 
�شّيارة  �شرقة  على  �أق��دم��و�  مهاجمون  �أطلقها  ذر�ع��ه  يف 
تابعة للرئا�شة، يف وقت ُتعاين ت�شيلي "�أ�شو�أ فرت�تها على 
�شعيد �لأمن منذ عودة �لدميوقر�طية"، حيث ت�شاعدت 

معّدلت �جلرمية.
�ل�شبت  �ملنطقة  �شرطة  قائد  كامو  �جل��رن�ل جان  و�أعلن 
�لدفاع"، م�شيفا  وزي��رة  �شطو يف منزل  "عملية  ح��دوث 
�أن "جمهولني �شرقو� نقود�ً و�شيارة". ويف �لليلة نف�شها 
تعر�س رقيب يف �ل�شرطة �لوطنية يعمل حار�شا �شخ�شيا 
منه  �قرتبت  عندما  ن��ار  ولإط���اق  لل�شرقة  �لرئا�شة  يف 
جمموعة رجال بينما كان جال�شا يف �شيارة ر�شمية. وقع 
�شانتياغو عندما  �لعتد�ء يف حي �شان ميغيل يف جنوب 
�لرئا�شي.  �لق�شر  �إىل  عائد�  �ل�شيارة  يقود  �لرجل  ك��ان 
�شمال  بلدة  �إىل  �ق��ت��ادوه  �ملهاجمني  �إن  �ل�شرطة  وقالت 
�أن  �شانتياغو و�أطلقو� �لنار عليه وتركوه يف �ل�شارع قبل 

يفرو� بال�شيارة. ومل تتو�فر معلومات عن حالته.

مقتل لعب كرة قدم مغربي نفذ قفزة املوت
�أمام  ت��ويف  �ل��ذي  "�ل�شائح"  هوية  عن  �ل�شلطات  ك�شفت 
�أعلى  �أنظار عائلته، عندما حاول �لقفز �إىل بحرية، من 
�شخرة، و�أكدت �أنه لعب كرة قدم مغربي �شابق. و�نت�شر 
عائلته،  �أن��ظ��ار  �أم���ام  �إ�شبانيا،  يف  "�شائح"  مقتل  فيديو 
بحرية،  �إىل  �شخري  جرف  من  �لقفز  على  �إقد�مه  بعد 

و�رتطامه بال�شخور قبل �لو�شول للماء، ووفاته فور�.
وك�شف �لآن �أن �ل�شائح هو �شاب مغربي، كان يق�شي �إجازة 
يف  مايوركا  جزيرة  د�خ��ل  �لو�قعة  بون�شا  �شانتا  بلدة  يف 
�إ�شبانيا، مع زوجته و�أطفاله، عندما قرر �لقفز من جرف 

�شخم يبلغ �رتفاعه 35 مرت� �إىل �ملاء.
وكانت زوجته ت�شور حلظة قفزه، قبل �أن ي�شقط �ل�شاب 
باأحد  �رت��ط��ام��ه  بعد  وف��ات��ه،  �إىل   31 �لعمر  م��ن  �لبالغ 
و�شائل  على  �نت�شر  فيديو  يف  �ل��ق��ف��زة،  �أث��ن��اء  �ل�شخور 

�لتو��شل �لجتماعي.
�ملوت،  حلظة  ت�شوير  �أث��ن��اء  �ل�شدمة  زوج��ت��ه  على  وب��د� 

حيث قالت: "يا �إلهي" �أثناء �رتطام زوجها بال�شخور.
كرة  هو لع��ب  �ملغربي  �ل�شاب  �أن  �لآن  �ل�شلطات  و�أك��دت 
ق��دم �شابق ��شمه م���ر�د مل��ر�ب��ط، ك��ان حم��رتف��ا م��ع نادي 

فيتي�س �لهولندي.
على  تغريدة  يف  �ل�شابق  لعبه  �لهولندي  �ل��ن��ادي  ونعى 

تويرت، موؤكدة هوية �لاعب.

كيف تعرف اأن زج�جة العطر اأ�سبحت منتهية ال�سالحية؟
نعلم �أن من �ملفرت�س �أن نتخل�س من م�شتح�شر�ت 
�لتجميل و�لعناية بالب�شرة مبجرد جتاوزها مدة 
��شتخد�م  �أن  م��ن  �خل���رب�ء  وي��ح��ذر  �شاحيتها، 
م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ميكن 
خطر  وزي����ادة  ح�شا�شية  ت��ف��اع��ات  �إىل  ي���وؤدي  �أن 
ينطبق  هل  ولكن  �لبكتريية.  بالعدوى  �لإ�شابة 

هذ� �لأمر على �لعطور؟
ت��ق��ول ���ش��ان��ع��ة �ل��ع��ط��ور �أل��ي��ك�����ش��ا ه��ام��ون��د "نعم 
متغري�ت  على  �عتماًد�  تف�شد،  �أن  ميكن  �لعطور 
و�لتعر�س  �ملكونات  وج��ودة  �لزجاجة  مثل  معينة 
يف�شد خال  �أن  لل�شوء ومكان تخزينها، وميكن 

مدة زمنية ترت�وح بني �شنة �إىل 10 �شنو�ت".
و�أ�شارت �أليك�شا �إىل �أنه مبرور �لوقت، مييل �لعطر 
�إىل �خل�شوع لعملية ت�شمى �لأك�شدة، وهو تفاعل 
كيميائي يحدث عندما تتعر�س �ملادة لاأك�شجني 

�أو عو�مل موؤك�شدة �أخرى.
وت��ق��ول خ��ب��رية �ل��ع��ط��ور ���ش��ارة م��ك��ارت��ن��ي "هناك 
�ل�شوء  �ل��ع��ط��ر:  لف�شاد  رئي�شية  �أ���ش��ب��اب  ث��اث��ة 
و�حل����ر�رة و�ل���ه���و�ء، وخ��ا���ش��ة �لأك�����ش��ج��ني. �إذ� مل 

�لإغاق  حمكمة  �لزجاجة  وكانت   - عطًر�  تفتح 
فتحت  لقد  ل��ع��ق��ود.  ت�شتمر  �أن  فيمكن   - مت��اًم��ا 
ومثالية  ر�ئعة  وكانت  عام   100 عمرها  زجاجة 
�لإغاق  �شد�دة زجاجية حمكمة  بها  كان  متاًما. 

ومت �لحتفاظ بها يف م�شتودع يف �لظام".
و�أ�شارت �شارة �إىل �أنه كلما ز�د �لأك�شجني �ملوجود 
يف �لزجاجة، ز�دت �شرعة تلفها. لذلك �إذ� كنت قد 
��شتخدمت �أكرث من ن�شف �لزجاجة، فا حتاول 
حفظها للمنا�شبات �خلا�شة - فقط ��شتخدمها".

ميكن �أن تفقد �لعطور قوتها خال وقت ق�شري، 
لكن بع�س �لعطور ميكن �أن ت�شتمر لعدة �شنو�ت، 
وي��������������و���ش��ى �خل�����رب�ء ب��ا���ش�����������������ت��خ��د�م �ل��ع��ط�����������������ور يف 
على  �عتماًد�  �شنو�ت،  ثاث  �إىل  �شنتني  غ�ش�����ون 

مكوناتها.
و�لعطور �لتي حتتوي على �لكثري من �حلم�شيات 
�ملوجودة يف  �لعطور  تتمتع  و  �أ�شرع،  ب�شكل  تف�شد 
من  �أف�شل  بفر�شة  �لغلق  حمكمة  �لر�س  عبو�ت 
تلك �ملوجودة يف �لزجاجات �لتي يتم �شب �لعطر 

منها، وبالتايل فهي تتعر�س للمزيد من �لهو�ء.

اأحد ممثلي �صوبارد يعر�س �صعفة ذهبية ا�صتثنائية ملهرجان كان ال�صينمائي اخلام�س وال�صبعون. رويرتز

اأمرب هريد تروي م� حدث يف �سهر الع�سل مع جوين ديب
�أبلغت بطلة فيلم "�أكو�مان" �آمرب هريد هيئة حملفني �أم�س �لأول �لثنني باأن زوجها 
�ل�شابق جوين ديب رطمها يف حائط ولف قمي�شا حول رقبتها خال �شهر �لع�شل عام 
2015، عندما كانا على منت قطار �ل�شرق �ل�شريع. وعادت هريد �إىل من�شة �ل�شهود 
يف ولية فرجينيا، حيث ينظر �أع�شاء هيئة �ملحلفني يف دعوتي �لت�شهري، �لتي رفعها 
�لزوجان �ل�شابقان �شد �أحدهما �لآخر. وتزوج �لثنائي يف فرب�ير 2015 وق�شيا �شهر 
ديب  �أنهى  �أن  بعد  �لعام،  ذلك  من  يوليو  يف  �ل�شريع  �ل�شرق  قطار  منت  على  �لع�شل 

ت�شوير �جلزء �خلام�س من �شل�شلة �أفام قر��شنة �لكاريبي �لتي كان بطلها.
ورد� على �شوؤ�ل من حماميها، قالت هريد �إنه د�ر جد�ل مع ديب حول ما �إذ� كان 

ي�شودها  كان  عاقتهما  �أن  و�أ�شافت  �لرحلة.  �أثناء  �خلمر  �شرب  باإمكانه 
بعنف  يت�شرف  ك��ان  ما  لكنه غالبا  دي��ب يف وعيه،  يكون  �حل��ب عندما 

�إنه �شفعها  �أو يتعاطى �ملخدر�ت. وقالت هريد  عندما ي�شرب �خلمر 
�لقطار.  �لنوم يف  م��ر�ر� يف عربة  �حلائط  ورطمها يف  على وجهها 

و�أبلغت هيئة �ملحلفني باأنه نزع قمي�شه ولّفه حول رقبتها.


