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الدليل، تعر�س زوج الرئي�سة الدميقراطية ملجل�س النواب نان�سي بيلو�سي لهجوم مبطرقة يف منزله

�أ�سيب بر�سا�سة يف قدمه خالل جتمع �سيا�سي

حماولة فا�شلة الغتيال عمران خان
قوارب املوت توا�شل رحلتها.. 

�شحايا جدد على �شواحل اليونان
•• �أثينا-وكاالت:

اليوناين،  ال�����س��واح��ل  خ��ف��ر  ق���ال 
على  اأطفال  خم�سة  اإن  اخلمي�س، 
تاأكدت  �سخ�ساً   22 ب��ن  الأق����ل 
�سراعي  ق����ارب  غ���رق  يف  وف��ات��ه��م 
فيما  م����ه����اج����ري����ن،  ي����ق����ل  ك�������ان 
والإنقاذ  البحث  عملية  ا�ستمرت 
عداد  يف  اآخرين  �سخ�سا   34 عن 

املفقودين.
�سخ�ساً   12 ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور  ومت 
قيد  على  رج��ال،  جميعهم  فقط، 
احلياة منذ غرق القارب ال�سراعي 
جزيرتي  ب���ن  ال����غ����ادرة  امل���ي���اه  يف 
اإيفيا واأندرو�س، �سرقي العا�سمة 
اليونانية، خالل ال�ساعات الأوىل 

من يوم الثالثاء.
الت�سعة  الناجن  على  العثور  مت 
ال�سخور يف جزيرة  على  الأوائ���ل 
ال�سلطات  واأخ��روا  غري ماأهولة، 
اأنهم كانوا على منت قارب �سراعي 
يحمل حوايل 68 �سخ�ساً اأبحروا 

من اإزمري على ال�ساحل الرتكي.
الأولية  الإن��ق��اذ  عملية  واأج��ري��ت 
مب�سيق  ع��ات��ي��ة  اأم����واج  خ�سم  يف 
ك���اف���ريي�������س ب�����ن اجل����زي����رت����ن، 
بالأمواج  ت�ستهر  م��ن��ط��ق��ة  وه���ي 
ال���ه���ائ���ج���ة. وغ������رق ال�����ق�����ارب هو 
الأحدث يف �سل�سلة حتطم املراكب 
املميتة التي حتمل مهاجرين عر 

البحار اليونانية.
وجت������ري ع��م��ل��ي��ة ب���ح���ث واإن����ق����اذ 

اإيجه  ب��ح��ر  ����س���رق  يف  م��ن��ف�����س��ل��ة 
تقع  التي  �سامو�س،  قبالة جزيرة 
الرتكي،  ال�����س��اح��ل  م���ن  ب��ال��ق��رب 
ل�سبعة اأ�سخا�س ما زالوا يف عداد 
كان  زورق  انقالب  بعد  املفقودين 

يقل 12 �سخ�ساً يوم الثنن.
ومت اإن��ق��اذ اأرب��ع��ة اأ���س��خ��ا���س، قال 
اإن���ه���م جميعهم  ال�����س��واح��ل  خ��ف��ر 
ومت  الث��ن��ن،  ي��وم  فل�سطينيون، 
انت�سال جثة واحدة يوم الثالثاء.

ويحاول اآلف الأ�سخا�س الفارين 
اإفريقيا  يف  والفقر  ال�����س��راع  م��ن 
واآ���س��ي��ا وال�����س��رق الأو����س���ط دخول 
اليونان  ع��ر  الأوروب������ي  الحت����اد 

كل عام.

افتتاح ملتقى البحرين 
للحوار بني ال�شرق والغرب

•• �ملنامة-وكاالت:

انطلقت يف املنامة، اخلمي�س، اأعمال ملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان )ال�سرق 
فيه  وي�سارك  يومن،  امللتقى على مدى  وي�ستمر  الإن�ساين(،  التعاي�س  اأجل  والغرب من 

البابا فران�سي�س و�سيخ الأزهر اأحمد الطبيب.
اآل خليفة  ال�سيخ حممد بن مبارك  اأن  ِ)بنا(،  الر�سمية  الأنباء البحرينية  وذكرت وكالة 
الذي يجري تنظيمه  البحرين للحوار،  اأعمال ملتقى  افتتح  البالد  املمثل اخلا�س مللك 
واملجل�س  امل�سلمن  ال�سلمي وجمل�س حكماء  للتعاي�س  العاملي  امللك حمد  قبل مركز  من 

الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية.
وي�سارك فيه عدد من اأبرز ال�سخ�سيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من خمتلف دول 

العامل، ويف مقدمتهم البابا فران�سي�س و�سيخ الأزهر اأحمد الطبيب.
واألقى ال�سيخ عبد الرحمن اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية كلمة اأ�سار 
فيها اإىل مبادرة ملك البحرين، حمد بن عي�سى اآل خليفة باإطالق ملتقى احلوار، التي 

من �ساأنها اأن تدعم قيم اخلري والتعاي�س للعامل اأجمع من اأمن و�سالم وحمبة ووئام.

�ص 07

�ص 11

�ص 19

الرئي�ص الإندوني�سي يفوز 
بجائزة منتدى اأبوظبي لل�سلم

اأخبار الإمارات

ما �سيناريوهات النق�سامات 
داخل الحتاد الأوروبي؟

عربي ودويل

�سالح وحمرز اأبرز الغائبني 
العرب عن املونديال 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة وحكام االإمارات يرفعون العلم يف جميع اإمارات الدولة 

جماعات حزبية تطالب بزيادة مر�قبتها:
تهديدات واحتجاجات: انتخابات اأمريكية جديدة خطرة!

•• �لفجر -خرية �ل�شيباين

بزيادة  احلزبية  اجلماعات  تطالب   ،2020 لعام  الرئا�سية  النتخابات  بعد 
تنظيم  يف  الفيدرالية  الدولة  ب�سعف  مرتبط  ا�ستقطاب  النتخابات.  مراقبة 

النتخابات. ويبّلغ م�سوؤولون منتخبون ومر�سحون عن تهديدات وترهيب.
اأمريكا بحاجة اإىل جي�س من املتطوعن لتنظيم ومراقبة انتخابات 2022. مت 

ن�سر هذا الإعالن على موقع �سبكة النزاهة النتخابية. )التفا�سيل �س13(

كل  على  ح�شلنا  اأحمد:  اأبيي 
ال�شالم  ات��ف��اق  يف  مطالبنا 

•• �دي�س �بابا-�أ ف ب:

اأك������د رئ���ي�������س ال����������وزراء الإث���ي���وب���ي 
اأب���ي���ي اأح���م���د اخل��م��ي�����س اأن����ه ح�سل 
ع��ل��ى 100 ب��امل��ئ��ة مم��ا ط��ال��ب��ت به 
حكومته، يف التفاق املوقع الأربعاء 
اإقليم  يف  امل��ت��م��ردي��ن  ���س��ل��ط��ات  م���ع 
ال�سراع  من  عامن  لإنهاء  تيغراي 

يف �سمال اإثيوبيا.
ي��ن�����س الت����ف����اق ع��ل��ى وق����ف ف���وري 
ال��ع��دائ��ي��ة ون�����زع �سالح  ل���الأع���م���ال 
امل�ساعدات  واإي�������س���ال  امل���ت���م���ردي���ن 
واأُبرم يف بريتوريا حيث  الإن�سانية، 
ُي���ج���ري ال��ط��رف��ان حم���ادث���ات منذ 
برعاية  اأكتوبر  الأول  ت�سرين   25

الحتاد الأفريقي.
وق����ال اأب��ي��ي اأح��م��د اخل��م��ي�����س اأم���ام 
اأرب���ا مين�س  ح�سد م��ن امل��وؤي��دي��ن يف 
يف ج��ن��وب ال��ب��الد يف امل��ف��او���س��ات يف 
 100% قبول  مت  اإفريقيا  جنوب 
من الأفكار التي اقرتحتها اإثيوبيا.

�شوي�شرا متنع اأملانيا من اإر�شال 
ذخرية �شوي�شرية اإىل اأوكرانيا 

•• جنيف-�أ ف ب:

من  اأملانيا  الأربعاء  �سوي�سرا  منعت 
ال�سنع  �سوي�سرية  ذخ���رية  اإر���س��ال 
اأوكرانيا  اإىل  ل��ل��ط��ائ��رات  م�����س��ادة 
خم�س�سة للدبابات الدفاعية تريد 
التي  ك��ي��ي��ف  اإىل  ت�سليمها  ب��رل��ن 

تقول اإنها يف اأم�س احلاجة اإليها.
وقال غي بارميلن وزير القت�ساد 
يف ر�سالة اإىل وزيرة الدفاع الأملانية 
كري�ستن لمرخت ل يوجد حتى 
الآن جمال للرد ب�سكل اإيجابي على 
ط��ل��ب اأمل��ان��ي��ا اإر����س���ال م���واد حربية 
با�سم  اأوكرانيا”  اإىل  ���س��وي�����س��ري��ة 
قانون احلياد والت�سريع ال�سوي�سري 

ب�ساأن املعدات احلربية.
قنبلة   12400 ب���  الأم���ر  ويتعلق 
خم�س�سة  م���ل���م   35 ع����ي����ار  م����ن 
للطائرات  امل�����س��اد  غ��ي��ب��ار  ل��ن��ظ��ام 
لتدمري  الأوكرانيون  يطلبه  الذي 
�سواريخ عابرة وم�سريات متفجرة 
اأثناء  ال��رو���س��ي��ة،  ال��ق��وات  تطلقها 

طريانها.

�نقطاع �لكهرباء عن حمطة ز�بوريجيا للطاقة �لنووية 

كييف ت�شقط 10 م�شريات.. ومو�شكو ت�شن 80 هجوما �شاروخيًا
•• عو��شم-وكاالت:

توا�سلت العملية الع�سكرية الرو�سية 
حيث  اخلمي�س،  اأم�س  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
الرو�سي  اجلي�س  من  وح��دات  تقوم 
الكاملة  ال�سيطرة  ب�سط  مبحاولة 
امل��ن��اط��ق الأوك���ران���ي���ة و�سرب  ع��ل��ى 
الأوكرانية  ال��ق��وات  مت��رك��ز  م��واق��ع 
ت�ستمر  ف��ي��م��ا  اأ���س��ل��ح��ت��ه��ا،  وخم����ازن 
الرو�سي  ال����دب  م��ق��اوم��ة  يف  ك��ي��ي��ف 
بدعم  اأرا�سيها  ا�ستعادة  وحم��اول��ة 

ع�سكري ولوج�ستي من الغرب.
الدفاع  اأ�سقط  التطورات،  اآخ��ر  ويف 
اجل������وي الأوك����������راين اأ����س���ق���ط 10 

طائرات م�سرية اإيرانية ال�سنع.
اإن  الأوك��������������راين  وق��������ال اجل����ي���������س 
80 هجوماً  الرو�سية �سنت  القوات 
على  ت�سررت  ال�سواريخ  براجمات 
20 مدينة وبلدة.  اأكرث من  اإثرها 
واأ�ساف اجلي�س اأن القوات الرو�سية 
توا�سل الإجالء الق�سري لل�سكان يف 
وخري�سون،  زابوريجيا  حمافظتي 
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رئي�س الدولة ونائبه يعزيان خادم احلرمني 
بوفاة والدة االأمري �شعود بن م�شاعد

•• �أبوظبي-و�م:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
اأخيه خادم  اإىل  الدولة »حفظه اهلل« برقية تعزية  رئي�س 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
عن  فيها  عر  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك 
�ساحب  وال��دة  وف��اة  يف  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه  خال�س 
ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن م�ساعد بن �سعود بن عبد 

العزيز اآل �سعود.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمن ال�سريفن.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
بنما بذكرى ا�شتقالل بالده

•• �أبوظبي-و�م:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
فخامة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
مبنا�سبة  بنما،  جمهورية  رئي�س  كورتي�سو  لورنتينو 

ذكرى ا�ستقالل بالده.
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س 

لورنتينو كورتي�سو .

عمران خان يتحدث يف جتمع انتخابي قبل اطالق النار عليه

•• �إ�شالم �أباد-وكاالت:

اأ�سيب رئي�س الوزراء الباك�ستاين 
ال�سابق عمران خان بر�سا�سة يف 
قدمه خالل جتمع �سيا�سي، اأم�س 
يقود م�سرية اىل  وكان  اخلمي�س 
اإ�سالم اأباد ، حن فتح م�سلح النار 
على موكبه مما اأدى اإىل اإ�سابته 
بجروح طفيفة يف قدمه، وكذلك 

اإ�سابة بع�س من اأن�ساره.
خان  اإن  ح���زب���ي  م�������س���وؤول  وق�����ال 
ي�سب  ومل  ق����دم����ه،  يف  اأ����س���ي���ب 
ب�����ج�����روح خ�����ط�����رية، ف���ي���م���ا ق���ال 
اإن��ه مت قتل  م�ساعد عمران خ��ان 
واإلقاء  امل���وك���ب،  م��ه��اج��م��ي  اأح����د 

القب�س على اآخر.
اأ�سد عمر  امل�سوؤول احلزبي  وقال 
النار من  ل�»رويرتز«: »فتح رجل 
�سالح اآيل واأ�سيب عدة اأ�سخا�س. 
وُنقل  خ���ان«،  ع��م��ران  اأ�سيب  كما 

خان اإىل امل�ست�سفى.
باك�ستانية  اإع��الم  و�سائل  ونقلت 
عمران  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  م��ن��ف��ذ  اأن 
خان اأقر باأنه اأراد قتله، وقال اإنه 

ت�سرف ب�سكل م�ستقل.
وكان خان يقود م�سرية احتجاجية 
للمطالبة  اأب������اد  اإ�����س����الم  ����س���وب 

جانب اآلف من اأن�ساره.
ت�سويت  يف  ب���ه  الإط���اح���ة  وم��ن��ذ 
بحجب الثقة يف الرملان يف اأبريل، 
زع��م خ��ان اأن الإط��اح��ة ب��ه كانت 
رئي�س  خليفته  دب��ره��ا  م���وؤام���رة 
الوزراء �سهباز �سريف، والوليات 
ادع�����اءات نفاها  امل��ت��ح��دة - وه���ي 
ك��ل م��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء اجلديد 

ووا�سنطن.

ب���اإج���راء ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، حن 
النار.  لإط�����الق  م��وك��ب��ه  ت��ع��ر���س 
الأولية،  الإ���س��ع��اف��ات  تلقي  وب��ع��د 
باك�ستان  وزراء  رئ���ي�������س  ع���م���د 
التلويح  اإىل  خان  عمران  ال�سابق 
لأن�ساره لطماأنتهم بعد حماولة 

اغتيال فا�سلة.
واأ�سابة عمران خان ب�سيطة وهو 
يف ح��ال��ة م�����س��ت��ق��رة، ف��ي��م��ا »حزب 

حماولة  عن  يتحدث  الإن�ساف« 
ويدعو  خ�����ان،  ع���م���ران  اغ���ت���ي���ال 

اأن�ساره للتظاهر.
كبار  اأح����د  ح�����س��ن،  روؤوف  وق����ال 
»فران�س  لوكالة  خ��ان  م�ساعدي 
م�ستقرة«،  »ح���ال���ت���ه  اإن  ب���ر����س« 
حماولة  كانت  »ه��ذه  اأن  م�سيفا 

لغتياله«.
ب�سمادة  بعد  فيما  خ��ان  و�سوهد 

�سيارة  اإىل  نقله  مت  ق��دم��ه.  على 
اأخ������رى م���ن ���س��اح��ن��ت��ه احل���اوي���ة، 
�سالمته.  ع��ن  الإع����الن  مت  حيث 
»حزب  اأن�����س��ار  بع�س  اأ�سيب  كما 
بح�سب  ب�����ج�����روح،  الإن�����������س�����اف« 

الإعالن.
اأ�سبوع  اأقل من  وقع الهجوم بعد 
من بدء خان م�سريته من لهور، 
ع��ا���س��م��ة اإق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج��اب، اإىل 

قوات  م��ن  وح����دات  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
لوغان�سك  حم���اف���ظ���ة  يف  رو����س���ي���ة 

ت�ستخدم املدنين دروعاً ب�سرية.
النووية  ال���ط���اق���ة  ���س��رك��ة  وذك������رت 
الأوك���ران���ي���ة اإن���رج���وات���وم اأم�����س اأن 
ال���ك���ه���رب���اء ان��ق��ط��ع��ت ع����ن حمطة 
زاب��وري��ج��ي��ا ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة بعد 
ق�سف رو�سي دمر خطوط ال�سغط 
العايل الباقية، مما يعني اأن املحطة 

تعمل الآن با�ستخدام مولدات تعمل 
بالوقود فح�سب.

م�سادر  اأف��������ادت  ذل�����ك  غ�������س���ون  يف 
اأوكرانية بوقوع انفجارات  اإعالمية 
وميكوليف  خ���ري����س���ون  م�����دن  يف 

ونيكوبول جنوب البالد.
اإعالم رو�سية  اأفادت و�سائل  وقبلها، 
ق���وي���ة يف  ان���ف���ج���ارات  ب�����س��م��اع دوي 
مبقاطعة  م���ي���ل���ي���ت���وب���ول  م���دي���ن���ة 

اأن�سار عمران خان يتجمعون احتجاجا على حماولة اغتياله   )رويرتز(

زابوريجيا جنوب اأوكرانيا. 
العامة  الأرك�����������ان  ه���ي���ئ���ة  وك�����ان�����ت 
معارك  اأن  اأف���������ادت،  الأوك����ران����ي����ة 
ب��ل��دة يف   25 ال�����س��رق واأن  دائ���رة يف 
تتعر�س  والو�سط واجلنوب  ال�سرق 

للق�سف.
اأفاد مرا�سلو فران�س بر�س عن دمار 
كبري يف قرية بيلوزيركا على جبهة 
العا�سمة  اجل���ن���وب،  يف  خ��ري���س��ون 
القوات  ح��ي��ث حت�����س��ن  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
لهجوم  متهيدا  مواقعها  الرو�سية 

اأوكراين مرتقب.
القوات  ت��ق�����س��ف  ب��ي��ل��وزي��رك��ا،  ويف 
اجلنوبي  ال���ط���رف  م���ن  ال��رو���س��ي��ة 
حت�سنت  ال���ذي  امل��وق��ع  يف  للطريق 
فيه منذ ان�سحابها من تلك البلدة 
وّجهت  املا�سي،  مار�س.والثنن  يف 
ب�سواريخ  ���س��رب��ات  �سل�سلة  رو���س��ي��ا 
التحتية  ول��ل��ب��ن��ى  ل��ك��ي��ي��ف  ك������روز 
اإىل  اأدى  م���ا  الأوك���ران���ي���ة،  امل��دن��ي��ة 
خ�سو�سا  والكهرباء،  املياه  انقطاع 

يف العا�سمة كييف.

مدفعية هاوتزر اأوكرانية باجتاه مواقع رو�سية يف منطقة ميكوليف 
املبعوث االأمريكي يزور املنطقة لتعزيز الهدنة يف اليمن

•• و��شنطن-وكاالت:

اإن  اأم�����س اخلمي�س،  الأم��ريك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
املبعوث الأمريكي اخلا�س لليمن تيم ليندركينغ �سيزور 
“لدعم جهود جتديد  ال�سعودية والإم��ارات هذا الأ�سبوع 
يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  فيها  تو�سطت  ال��ت��ي  ال��ه��دن��ة  وتو�سيع 
متوجهاً  املبعوث  مغادرة  يوم من  بعد  ذلك  اليمن«. جاء 

اإىل املنطقة.
وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان: ن��ذّك��ر احل��وث��ي��ن ب����اأن العامل 
املتحدة  الأمم  التعاون مع  اأفعالهم ونحثهم على  يراقب 

وال�ستماع اإىل نداءات اليمنين من اأجل ال�سالم.
واأ�سافت: ال�سبيل الوحيد لإنهاء ثماين �سنوات من احلرب 
النار وت�سوية  دائ��م لإط��الق  املدمرة هو من خالل وقف 
ومل  بالدهم.  م�ستقبل  بتقرير  لليمنين  ت�سمح  �سيا�سية 
ت�سفر اجلهود بقيادة الأمم املتحدة عن متديد الهدنة يف 

اليمن بعد انتهاء اأجلها مطلع اأكتوبر املا�سي.
منت�سف  يف  قالت  قد  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
اتفاق  لدعم  فر�سة  احلوثين  اأم���ام  اإن  املا�سي،  اأكتوبر 
�سالم  لعملية  الطريق  اأن ميهد  �ساأنه  هدنة مو�سعة من 

�ساملة ودائمة بقيادة اليمنين.

•• �أبوظبي-و�م:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ام 
اأع�ساء  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ل���الحت���اد ح��ك��ام الإم�������ارات يرافقهم  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

الدولة  اإم��ارات  جميع  يف  العلم  برفع  اأم�س..  اأحفادهم 
مبنا�سبة يوم العلم ال��ذي حتتفي به دول��ة الإم���ارات يف 

يوم الثالث من �سهر نوفمر من كل عام. 
فقد رفع العلم كل من .. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 

ال�سيخ  ال�سمو  رع��اه اهلل” و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
عجمان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
ال�سمو  و�ساحب  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  القيوين  اأم 
اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو 

ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة. 
)التفا�سيل �س2(

رئي�س الدولة وحكام االإمارات يرفعون العلم يف جميع اإمارات الدولة 
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رئي�س الدولة وحكام االإمارات يرفعون العلم يف جميع اإمارات الدولة 

•• �أبوظبي-و�م:

الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  قام 
اهلل واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات يرافقهم 
العلم  يوم  مبنا�سبة  الدولة  اإم��ارات  جميع  يف  العلم  برفع  اأم�س..  اأحفادهم 

الذي حتتفي به دولة الإمارات يف يوم الثالث من �سهر نوفمر من كل عام. 
فقد رفع العلم كل من .. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رع��اه اهلل" و�ساحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 

حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 
القا�سمي  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  القيوين و�ساحب  اأم  الأعلى حاكم 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 

�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة. 
واأعرب �سموهم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية.. 

موؤكدين اأن الحتفاء برفع العلم هو احتفاء برمز وحدتنا و�سيادتنا وعزتنا 
وهو منا�سبة لتجديد عهد الوفاء والولء والنتماء للوطن.. �سائلن املوىل 
تعاىل اأن يدمي على وطننا و�سعبه الويف اخلري والرفعة ومي�سي اإىل مزيد 
من الزدهار والرخاء يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. 
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بالتعاون مع »وام« و�شمن فعاليات الكونغر�س العاملي لالإعالم.. االحتاد تعقد منتدى االإعالم الوطني يف ع�شر الرقمنة 

•• �أبوظبي-و�م:

ت��ع��ق��د ���س��ح��ي��ف��ة الحت�����اد ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم��������ارات “وام” 
ال��وط��ن��ي يف ع�سر  “الإعالم  ب��ع��ن��وان  م��ن��ت��دى  ن��وف��م��ر احل���ايل   16 ي���وم 
يف  املتخ�س�سن  والباحثن  الإع��الم��ي��ن  م��ن  نخبة  الرقمنة”،مب�ساركة 

ق�سايا الإعالم. 
وُيقام املنتدى يف جناح �سركة اأبوظبي لالإعالم �سمن فعاليات “الكونغر�س 
زايد  ال�سيخ من�سور بن  الذي ينعقد حتت رعاية �سمو  العاملي لالإعالم”، 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، يف الفرتة من 
مع  اأدنيك” بالتعاون  “جمموعة  تنظمه  والذي  نوفمر   17 حتى   15
الإعالم  “وام” ل�ستك�ساف و�سياغة م�ستقبل قطاع  الإم��ارات  اأنباء  وكالة 
الوطني  الإع����الم  لأدوار  امل��ن��ت��دى  حم���اور  وت��ت��ط��رق  امل�ستقبلية.   واآف��اق��ه 

والأدوات اجلديدة التي ي�ستخدمها يف تقدمي ر�سالته التوعوية وخدماته 
الرقمية، ودور  ال�سوء على حتديات الطفرة  املنتدى  الإخبارية.  وي�سلط 
واأهمية  التنموية،  النجاحات  ور���س��د  الناعمة  ال��ق��وة  تعزيز  يف  الإع����الم 
وتاأهيل  ال��ت��ح��دي��ات،  وم��واج��ه��ة  املجتمع  ت��اأم��ن  الإع��الم��ي��ة يف  ال��ر���س��ال��ة 
املجتمعات للم�ستقبل، وتن�سئة الأجيال اجلديدة ببناء وعي مبكر بق�سايا 
املجتمع واجتاهات امل�ستقبل، وتر�سد الندوة حدود تاأثري و�سائل التوا�سل 
الجتماعي على اجلمهور.  وقال �سعادة حممد جالل الري�سي، مدير عام 
وكالة اأنباء الإمارات “وام” رئي�س اللجنة العليا املنظمة للكونغر�س العاملي 
دورته  يف  لالإعالم  العاملي  الكونغر�س  مع  يتزامن  املنتدى  اإن  ل��الإع��الم.. 
والعامل،  املنطقة  م�ستوى  على  الإع���الم  م�ستجدات  تر�سد  التي  الأوىل، 
اأجل  من  الوطنية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  حل�سد  ا�ستثنائية  فر�سة  وه��ذه 
وتبادل  الوطنية،  لق�سايانا  خدمة  املتوا�سل  التطوير  م�سارات  ا�ست�سراف 

الأفكار والروؤى حول كل ما هو جديد يف قطاع الإعالم. 
واأ�سار عبدالرحيم النعيمي ، مدير عام اأبوظبي لالإعالم بالإنابة، اإىل اأن 
�سريعة يف  ي�سهده من تطورات  ما  الإع��الم يف ظل  يقراأ حتديات  املنتدى 
و�سائط تقدمي املحتوى، واأي�ساً يف نوع الر�سالة، التي ينبغي اأن تواكب ما 
ي�ستجد من اهتمامات، ويف الوقت نف�سه حتر�س على امل�سوؤولية املجتمعية 
روؤية  امل�ستنري، من خالل  العام  ال��راأي  اأ�سا�سي يف �سناعة  لالإعالم كرافد 
اأكرث  اإنتاج روؤية ا�ستباقية جتعل املجتمع  مو�سوعية ومبادرات قادرة على 

جاهزية للم�ستقبل. 
“الإعالم  اأن منتدى  الكعبي، رئي�س حترير �سحيفة الحت��اد،  واأك��د حمد 
الوطني يف ع�سر الرقمنة” يناق�س التحديات الراهنة التي يواجهها الإعالم، 
�سواء ما يتعلق بالطفرة التقنية اأو الدور املحوري املنوط بو�سائل الإعالم 
املجالت  امل�ستقبلية للدولة يف  الروؤية  التنموية ومواكبة  يف دعم اخلطط 

اأ�سا�سي يف تعزيز م�سرية التنمية، وتب�سري  كافة، فو�سائل الإعالم �سريك 
الراأي العام بامل�ستجدات، من خالل املعلومات الدقيقة والأطروحات التي 
تتحلى بامل�سوؤولية الوطنية، والطفرة التقنية ينبغي النظر اإليها كفر�سة 
ميكن ا�ستثمارها يف جتديد دور الإعالم الوطني وتطوير اأدواته.  ي�سارك 
 ، ال�سيراين  الأم���ن  جمل�س  رئي�س  الكويتي  حممد  ال��دك��ت��ور  املنتدى  يف 
والدكتور  بالإنابة،  لالإعالم  اأبوظبي  ع��ام  مدير   ، النعيمي  وعبدالرحيم 
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  �سلطان 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل  حممد  والدكتور  ال�سرتاتيجية، 
�سحيفة  حت��ري��ر  رئي�س  الكعبي  وح��م��د  وال���س��ت�����س��ارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
الحتاد، والكاتب ال�سعودي عبداهلل نا�سر العتيبي، ون�سرين فاخر، رئي�س 
الإعالم  �سوؤون  يف  الباحثة  ال�سعيد  جناة  والدكتورة  ماجد،  جملة  حترير 

ال�سيا�سي، والكاتب والباحث ال�سعودي عبداهلل بن بجاد العتيبي. 

حاكم عجمان: العلم رمز وحدتنا وقوتنا وم�شتقبلنا
•• عجمان - و�م:

حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
“يوم  ع��ج��م��ان يف  الأع���ل���ى ح��اك��م 
عزيزا  ب��الدن��ا،  علم  العلم” ن��رف��ع 
وقوتنا  ل��وح��دت��ن��ا  رم�����زا  غ���ال���ي���ا، 
على  ع��زم��ن��ا  وجن����دد  وم�ستقبلنا 
والعطاء  العمل  م�سرية  موا�سلة 
اأجل رفعة الوطن  والت�سحية من 

وتقدمه.
واأ�ساف �سموه - يف كلمة له بهذه 
نعّر  ال��ي��وم  ه��ذا  :" يف   - املنا�سبة 
وام��ت��ن��ان��ن��ا و�سادق  ت��ق��دي��رن��ا  ع��ن 

جهود  ن�ستذكر  وف��ي��ه  العلم  ب��ي��وم 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  له  املغفور 
اإعالء  اآل نهيان - رحمه اهلل - يف 
رمز   ، ال�������س���اخم���ة  ال����وط����ن  راي������ة 
الوحدة والقوة والأمان وامل�ستقبل 
وم�سرية احتادية تنموية م�ستمرة 
م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا ع��ل��ى ي���د الآب�����اء 
له  املغفور  �سطر نهجها  املوؤ�س�سن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - 
طيب اهلل ثراه - وم�سى عليه قادة 

الإمارات الكرام".
واأ�ساف �سموه :" يف هذه املنا�سبة 
ورثه  م��ا  اأي�����س��ا  ن�ستذكر  اخل��ال��دة 
كافة  يف  اإجن����������ازات  م����ن  ال����وط����ن 

والعطاء  والإ�������س������رار  والإرادة 
وم�ساعدة  والإع������م������ار  وال����ب����ن����اء 
الإن�سان اأينما ما كان والدفاع عن 
احل���ق وال���ع���دل وال�����س��الم وحتقق 
اإىل  ت�����س��اف  ا�ستثنائية  اإجن�����ازات 
�سجلها احلافل يف الريادة،والتميز، 
والإبداع، والبتكار". وقال �سموه: 
اليوم  الإمارات  دولة  علم  " نرفع 
ب��ك��ل ف��خ��ر وحم��ب��ة يف ظ���ل قيادة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الأمانة  الذيا�ستلم  اهلل"  "حفظه 
الركب  خ���ط���ى  و�����س����دد  وح��ف��ظ��ه��ا 
عليه  حمافظا  زاي���د  لإرث  �سائنا 

اأم���ان���ي���ن���ا ب�������دوام ال���ف���خ���ر وال���ع���زة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  والزده�����ار 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�ساحب  و  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اهلل" واإخ��وان��ه��م��ا 
وجميع  الإم�����ارات،  ح��ك��ام  ال�سيوخ 
و�سيوف  وامل���ق���ي���م���ن  امل���واط���ن���ن 

الوطن الأعزاء".
وقال :" حتتفي دولة الإم��ارات يف 
ال��ث��ال��ث م��ن ن��وف��م��ر م��ن ك��ل عام 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��الت 
والتعليمية  والعلمية  والتنموية 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال����ث����ق����اف����ي����ة 
وال��ري��ا���س��ي��ة اأ���س�����س ب��ن��ي��ان��ه��ا قادة 
املوؤ�س�سون الذين  الإم��ارات والآباء 
ح�ساريا  اإرث�����ا  ل���الأج���ي���ال  خ��ل��ف��وا 
بالبنان،  اإليها  ي�سار  ودول��ة  فريدا 
ثم  اأول،  اهلل  ب��ت��وف��ي��ق  ذل����ك  ك���ل 
القادة  اأول���ئ���ك  وب�����س��رية  ب��ح��ك��م��ة 
ا�ستثنائية  دول����ة  اأ���س�����س��وا  ال���ذي���ن 
ال�سرق  م����ن  ال����ع����امل  ي��ق�����س��ده��ا 
والغرب". واأكد :" اأن بالدنا وحتت 
اأ�سبحت رمزا  علم دولتنا العزيزة 
للعزمية  والأم��ان وعنوانا  لل�سالم 

وتتحد  و���س��ع��ب��ه،  ل��وط��ن��ه  خمل�سا 
ق���ل���وب ال���ن���ا����س م����ن ح���ول���ه حتت 
راي��ة الإم���ارات متم�سكن ي��دا بيد 
تتوقف  ل��ن  امل�سرية  ب��اأن  متيقنن 
اأ�سا�س  الحت�������اد  واأن  اهلل  ب�������اإذن 
ت�سعف  ل  ال���ت���ي  وق���وت���ه  ال���وط���ن 
واأكد   ." ينقطع  ل  ال���ذي  واأم��ان��ه 
 "  : عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
اإننا يف يوم العلم ل نن�سى بطولت 
البوا�سل  الإم��ارات  واأبطال  �سهداء 
الطاهرة  بدمائهم  �سحوا  الذين 
راية  تبقى  حتى  الزكية  ونفو�سهم 
للقوة،  رمزا  عالية  خفاقة  الوطن 

وال�سمود، والعزة، وال�سموخ ".

حاكم الفجرية: علم االإمارات جت�شيٌد را�شٌخ ملعاين االحتاد ورمز ل�شيادته ورفعته حاكم اأم القيوين : يوم العلم عالمة فارقة يف تاريخ االإمارات

�شعود بن �شقر: راية االإمارات فخر اأبناء الوطن ورمز االنتماء والوحدة الوطنية

•• �أم �لقيوين-و�م:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الإمارات،  دول��ة  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ميثل  العلم  ي��وم  اأن   ، القيوين  اأم 
املتوارثة  واملبادئ  الأ�سيل  املا�سي  قيم  منها  ن�ستذكر  لكي  ملهمة  ومن�سة 
"طيب اهلل ثراه" والآباء  اآل نهيان  من املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
والقيادة  للوطن  وال��ولء  ووحدتنا  الحت��اد  ق��وة  عن  والتعبري  املوؤ�س�سن، 

الر�سيدة يف احلا�سر املزدهر.
 "  : املنا�سبة -  القيوين - يف كلمة له بهذه  اأم  ال�سمو حاكم  وق��ال �ساحب 
خليفة  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  املنا�سبة  ه��ذه  يف  ن�ستذكر 
اأم�سى حياته يف خدمة �سعبه  "طيب اهلل ثراه" ال��ذي  اآل نهيان  زاي��د  بن 
ووطنه، واأدى الأمانة يف قيادة دولة الإمارات بكل تفان و اإخال�س، لالرتقاء 
مب�سرية التنمية ال�ساملة التي عززت من مكانة دولتنا بن كرى الدولة يف 

�ستى املجالت وخمتلف القطاعات ".
واأ�ساف �سموه اأن علم الإمارات �سيظل دوماً رمزاً للوفاء والولء والعتزاز 
والفخر مبا حتققه الدولة من اإجن��ازات على كافة الأ�سعدة، داعياً املوىل 
�سيتحقق  عالياً معراً عما حتقق وما  العلم خفاقاً  اأن يظل هذا  عز وجل 
لتكون الإمارات يف �سدارة الدول املتقدمة التي تفتخر وتعتز بجهد اأبنائها 

املخل�سن وتفانيهم يف العطاء لهذا الوطن .
واأعرب �سموه عن ثقته التامة باأن امل�ستقبل يف ظل قيادتنا الر�سيدة وحتت 

•• �لفجرية-و�م: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى 
والأيام  والفخر  املجد  حلظات  ن�ستعيد  العلم  ي��وم  يف  اأن��ه  الفجرية  حاكم 
واملفاهيم  ال�سامية  امل��ع��اين  على  ولنوؤكد  الغالية  اإم��ارات��ن��ا  لحت��اد  الأوىل 
الوطنية الرا�سخة التي يج�سدها علم الدولة، حيث نحتفي بهذه املنا�سبة 
الغالية على قلوبنا ملكانته ال�ساخمة يف نفو�س اأبناء الإمارات، قيادًة و�سعًبا، 
حيث من�سي بخطواٍت واثقٍة وثباٍت ل يعرف امل�ستحيل نحو امل�ستقبل بقيادة 
اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل”، واأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اأ�سحاب  واإخ��واين  “رعاه اهلل”،  دبي  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 

ال�سمو حكام الإمارات. 
قلوبنا، يخفق علم  العزيزة على  الوطنية  املنا�سبة  “ يف هذه  �سموه  وق��ال 
الن�سيد الوطني، جم�سًدا تاريًخا حافاًل  الغالية يف �سمائنا بكلمات  دولتنا 
دول  الإم���ارات بن  التي حققتها  العاملية  الإجن���ازات  وم�سريًة م�سرفة من 
العامل، وي�سّكل رمًزا لالنتماء، والتالحم، والوحدة الوطنية التي اأ�س�س لها 
ُبناُة الحتاد، و�ستبقى رايتُه خّفاقًة حتملها �سواعد رجال الإمارات واأبنائها 

املخل�سن يف جميع املحافل والأوقات”. 
واأ�ساف �سموه “ نوؤكد على الواجب الوطني املتاأ�سل، والإخال�س يف القول 
والعمل، جتاه املحافظة على ُمقدرات احتاد الإمارات، وُمكت�سباته الثمينة، 

•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

 اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى، 
حاكم راأ�س اخليمة، اأن اإحياء يوم العلم يعك�س فخر اأبناء الإمارات بوطنهم، 
امل�ستدامة  والتنمية  الزده��ار  م�سرية  ملوا�سلة  وعزميتهم  اإليه،  وانتمائهم 

التي انطلقت منذ قيام دولة الحتاد.
وقال �سموه بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة: "علم الإمارات رمز لحتادنا، 
الثقة  على  وت��اأك��ي��د  وثقافتنا،  هويتنا  وحم���دد  وجم��دن��ا،  فخرنا  وع��ن��وان 
املطلقة لأبناء الإمارات باأننا ما�سون معاً نحو �سناعة الغد امل�سرق بقيادة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأخ���ي 
"حفظه اهلل"، خمل�سن للنهج الرا�سخ والراأي ال�سديد، ومل�سرية الإجنازات 

والنجاحات التي اأر�سى دعائمها الآباء املوؤ�س�سون".
واأ�ساف �سموه: "راية وطننا �ساخمة كجبالنا، وعالية كطموحاتنا، وقوية 
العز  م��ي��ادي��ن  ت��رف��رف يف جميع  و�ستظل خفاقة  ت��ل��ن،  ل  ال��ت��ي  ك��اإرادت��ن��ا 
ب�سموخ واإباء اأبناء الإمارات". وتقدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
القا�سمي، باأ�سمى اآيات التهاين والتريكات اإىل اأخية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، واإىل اأخيه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانه  اهلل"،  "رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء، 
املجل�س الأعلى لالحتاد، حكام الإمارات، ومواطني الدولة واملقيمن على 

واحل�سور  الكبرية  الإجن����ازات  م��ن  بالكثري  �سيزدان  العزيزة  دولتنا  علم 
القوي والفاعل واملوؤثر الذي يعزز من مكانة دولتنا بن الدول املتقدمة .

التي متتد من جذور املا�سي الأ�سيل، وت�ست�سرُف امل�ستقبل بجهود متوا�سلة 
وطموحات ل تعرف احلدود”. 

اأر�سها الطيبة بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية، موؤكداً اأن يوم العلم فر�سة 
للتعبري عن النتماء والولء واحلب للوطن.

حمدان بن حممد : براية وعزمية موّحدة.. من�شي بثقة نحو م�شتقبل نر�ّشخ فيه ريادة االإمارات 
•• دبي -و�م:

اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، اأن يوم الَعلَم 
منا�سبة وطنية غالية تتج�سد فيها معاين 
الولء والنتماء، بينما تاأخذ املنا�سبة بعداً 
وطنياً مهماً هذا العام كونه فر�سة جديدة 
ال�سمو  ل�ساحب  وال����ولء  ال��وف��اء  ل��ت��اأك��ي��د 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
على  حافظ  ال��ذي  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
نهج الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
تر�سيخ  يف  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل 

دعائم النه�سة ال�ساملة لدولة الإمارات. 
اإىل  التهنئة  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  ���س��م��وه  وت��ق��ّدم 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س الأعلى ُحّكام الإمارات بهذه املنا�سبة الغالية التي 
حتتفي فيها الإمارات قيادة و�سعباً برمز دولة الحتاد والراية التي تكللت 
بها م�سرية البناء والتطور التي بداأها الآباء املوؤ�س�سون بطموحات كبرية 
كافة  يف  حتقيقها  م�سوؤولية  عاتقهم  على  الوطن  اأبناء  حمل  للم�ستقبل 

املجالت، و�سوًل بدولتهم اإىل العاملية. 
اأبناء الإم��ارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ  اأن  واأك��د �سمو ويل عهد دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، وحتت راية وعزمية 
الإمارات،  ري��ادة  فيه  نر�ّسخ  م�ستقبل  نحو  وثبات  بثقة  مي�سون  م��وّح��دة، 
وقال �سموه " اإن الحتفال ال�سنوي هو تاأكيد على قيم وُمُثل غالية يرمز 
لها "علم الإمارات" من قوة احتاد الدولة و�سالبة بنيانه، وتالحم �سعب 
اأ�سباب  اأخل�س لقيادته واأجزل العطاء لوطنه وتناف�س يف رفعته وحتقيق 
منعته، اإذ تعد هذه املنا�سبة فر�سة لتجديد العهد باللتزام الرا�سخ ببذل 
وحماية  مكت�سباته  عن  وال���ذود  الوطن  �سون  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل 
يوؤكد  مهمة  فر�سة  وكذلك  وكرامته،  عزته  مقومات  و�سمان  مقدراته، 

اأهل الإم��ارات التفافهم حول قيادة  من خاللها 
التقدم  مقومات  كافة  ح�سد  يف  جهداً  تدخر  مل 
لت�ستكمل  امل��ق��ب��ل��ة،  ول��الأج��ي��ال  ل��ه��م  والزده������ار 
الإم�������ارات م�����س��ريت��ه��ا ن��ح��و ت���ب���ّوء اأع���ل���ى مراتب 

التميز يف �ستى جمالت التطوير والتنمية. 
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
اليوم  ي��زّي��ن  الإم�����ارات  دول���ة  علم  اأن  مكتوم  اآل 
اإجنازات ت�سدرت بها دولتنا موؤ�سرات التناف�سية 
الإم����ارات  اإن  ب��ل  امل���ج���الت،  ال��ع��امل��ي��ة يف خمتلف 
جناحات  بن  الف�ساء،  عنان  اإىل  بَعلَِمها  و�سلت 
تف�سح  اأن  من  الفتية  دولتنا  بها  متكنت  عديدة 
العامل  دول  اأك���ر  ب��ن  مرموقة  مكانة  لنف�سها 
مبدعة،  وعقول  فتية  ب�سواعد  تقدماً،  واأكرثها 
اإىل  غرا�سها  يعود  عري�سة  لطموحات  حتقيقاً 
موؤ�س�س دولة الحتاد املغفور له ال�سيخ زايد بن 
“طّيب اهلل ثراه” الذي جعل  اآل نهيان  �سلطان 
من رفعة �سعب الإمارات هدفاً جمع له كل مقومات حتقيقه ويف مقدمتها 
اأعلى مراتب  اإىل  الو�سول بدولته  القادر على  الإن�سان  بناء  ال�ستثمار يف 

النجاح والتميز. 
وقال �سمو ويل عهد دبي اإن دولة الإم��ارات مت�سي اليوم يف م�سرية مناء 
ال��دوام احلافز  املنعة لتكون على  اأ�سباب  تكللها راية موحدة اجتمعت لها 
اأمام العيون ي�ستنفر الطاقات ويحثها على العمل وامل�سي ُقدماً يف  املاثل 
دروب التطوير والتحديث على تنوع اأ�سكالها، تاأكيداً للعهد الذي قطعته 
النموذج والقدوة يف حتقيق اإجنازات  الإم��ارات على نف�سها اأن تكون دائماً 
ال�سعادة، وت�سنع له م�ستقباًل  الإن�سان وتعن على منحه مقومات  تخدم 
م�سرقاً حافاًل بالأمل والتفاوؤل ويحّل "يوم العلم" يف الثالث من نوفمر 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اعتمده �ساحب  ال��ذي  التاريخ  من كل عام وهو 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
اأبناء الإم��ارات واملقيمون يف خمتلف  رعاه اهلل، ليكون منا�سبة يلتف فيها 
ربوعها، حول علم الدولة احتفاًء بكل ما يعّر عنه من ِقَيٍم وطنية �سامية، 
ف�ساًل عما تعك�سه هذه املنا�سبة من قيم الُلحمة الوطنية، حيث يتم رفع 
َعلَم الإمارات يف وقت متزامن من هذا اليوم ويف كل اأنحاء دولة الإمارات. 

وزارة الدفاع 
حتتفي بيوم العلم

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي  يف  ال��دف��اع  وزارة  احتفت   
مطر  �سعادة  بح�سور  العلم،  بيوم 
وزارة  وكيل  الظاهري  علي  �سامل 
امل�ساعدين وعدد  الدفاع والوكالء 
وموظفي  وم�����س��وؤويل  �سباط  م��ن 

الوزارة.
اأمام  ال�سارية  على  العلم  رفع  ومت 

مبنى الوزارة.

اأبوظبي لالإعالم حتتفي بيوم العلم وتغطي احتفاالت الدولة باملنا�شبة الوطنية عرب جميع قنواتها ومن�شاتها
•• �أبوظبي-�لفجر: 

الرائدة  ال��ع��ام��ة  الإع����الم  خ��دم��ات  �سركة  لالإعالم"،  "اأبوظبي  احتفت 
ب��"يوم  لها،  التابعة  املن�سات  وجميع  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  تلبيًة  العلم"، 
"رعاه اهلل"، لرفع  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
الثالث من  واملحلية يف  املوؤ�س�سات احلكومية الحتادية  الدولة على  علم 
الفخر  عن  وتعبرياً  �ساخماً"،  ليبقى  عالياً  "ارفعه  �سعار  حتت  نوفمر 

الإمارات.  دولة  اأبناء  لوحدة  ترمز  التي  املميزة  املنا�سبة  بهذه  والعتزاز 
"اأبوظبي  11 �سباحاً مت رفع العلم مب�ساركة موظفي  ويف متام ال�ساعة 
العلم. ويف  �سارية  اأمام  للدولة  الوطني  ال�سالم  لالإعالم"، وجرى عزف 
لالإعالم  اأبوظبي  ع��ام  مدير  النعيمي،  الرحيم  عبد  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه 
بالإنابة: "اإن الحتفاء بيوم العلم الإماراتي وغريه من املنا�سبات الوطنية 
العزيزة على قلوبنا، هو ركيزة اأ�سا�سية يف ر�سالة اأبوظبي لالإعالم وروؤيتها 
وقيمها، يلتزم ويفخر بها جميع العاملن يف ال�سركة قوًل وفعاًل، وهو ما 
اإبراز روؤية القيادة واإجنازات  يتج�سد من خالل العمل الدوؤوب من اأجل 

الدولة ودعم تطلعات املجتمع الإماراتي وقيمه املبنية على ال�ستثمار يف 
الإن�سان وعلى التنمية والت�سامح، ومن خالل تقدمي اخلدمة الإعالمية 
لالإعالم  اأبوظبي  وحتر�س  الإماراتية".  الوطنية  الثقافة  منطلق  من 
وا�ستذكاراً  املنا�سبة،  ه��ذه  اأهمية  على  تاأكيداً  العلم  بيوم  الحتفاء  على 
باإذن  ل��ه  املغفور  قيام  �سهدت  التي  اخل��ال��دة  التاريخية  اللحظات  لتلك 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، برفع علم الدولة 
لريفرف عالياً يف عام 1971، وتعبرياً عن اأ�سمى اآيات الولء والنتماء 
للوطن وقيادته الر�سيدة، وتر�سيخاً مل�ساعر الوحدة وال�سالم التي تختلج 

يف قلوب اأبناء الإمارات وكل املقيمن املحبن لهذا البلد الطيب. ونقلت 
من�سات "اأبوظبي لالإعالم" احتفالت الدولة بيوم العلم عر جمموعة 
لهذه  خ�سي�ساً  اأُع���ّدت  التي  اخلا�سة  وال��رام��ج  املبا�سرة  التغطيات  من 
املنا�سبة، وركزت على اإبراز قيمة واأهمية العلم والعتزاز به كرمز لوحدة 
الولء  قيم  لل�سركة  الإعالمية  الر�سائل  اأب��رزت  كما  الدولة،  وا�ستقالل 
الإمارات،  دولة  اأر�س  على  واملقيمن  الإماراتين  بن  الوطني  والنتماء 
ووحدة اأبناء دولة الإمارات وتعبريهم عن الدعم والتقدير مل�سرية التنمية 

الرائدة وا�ستعدادهم للعمل يف �سبيل رفع راية الوطن عالياً.

ف����رح����ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�ستان     ، رم�سان  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
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م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 
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اأخبـار الإمـارات

را�شد بن حميد النعيمي: يوم العلم منا�شبة وطنية جت�شد التالحم الوطني يف اأبهى �شورهعبد العزيز النعيمي : يوم العلم منا�شبة للفخر واالعتزاز بدولتنا وقيادتنا
•• عجمان-و�م:

العزيز بن حميد  ال�سيخ عبد  اأك��د 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�سياحية يف عجمان اأن يوم العلم 
م��ن��ا���س��ب��ة ن��ع��ر ف��ي��ه��ا ع���ن فخرنا 
دولتنا  ح��ق��ق��ت��ه  مب����ا  واع����ت����زازن����ا 
املجالت،  ���س��ت��ى  يف  اإجن������ازات  م���ن 
م��وا���س��ل��ة م�سرية  ع��ل��ى  وع���زم���ن���ا 
البناء والزدهار، والرخاء والأمن 
الر�سيدة  ب��ق��ي��ادت��ن��ا  وال���س��ت��ق��رار، 
لتبقى راية الوطن خفاقة �ساخمة 

تعانق العلياء وعنان ال�سماء.
يوم  ل��ه مبنا�سبة  كلمة  - يف  وق��ال 
من  ال��ث��ال��ث  يف  نحتفل   :- ال��ع��ل��م 
نوفمر من كل عام بهذه الذكرى 
ال���وط���ن���ي���ة ال���غ���ال���ي���ة واخل�����ال�����دة 

•• دبي -و�م:

ب����ن حميد  ال�����س��ي��خ را�����س����د  اأك������د   
الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  النعيمي 
اأن يوم العلم منا�سبة  لكرة القدم 
الوطني  التالحم  جت�سد  وطنية 
يف اأبهى �سوره، وجندد فيها عهد 
الولء والوفاء لقيادتنا الر�سيدة، 
التي تقود دولة الإمارات العربية 
والعلم  العز  نا�سية  اإىل  املتحدة 

والتقدم والزدهار.
وجمد  ع���ز  راي����ة  "علمنا  وق�����ال: 
ورم���ز وح��دت��ن��ا وع��ن��وان تالحمنا 
عالياً  يرفرف  و�سيبقى  وتكاتفنا، 
خفاقاً مطرزاً بالإجنازات وحاماًل 
يف األوانه معاين ال�سالم والت�سامح 

والتعاي�س واملحبة".

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " 
طيب اهلل " ثراه واإخوانه املوؤ�س�سوؤن 
املغفور  بعدهم  رحمهم اهلل" ومن 
له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
“ رحمه اهلل”، الذين اأدوا الأمانة 
بكل تفان واإخال�س وقادوا م�سرية 

النه�سة والتنمية يف كل املجالت.
واأ����س���اف ال�����س��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن 
العلم  ي����وم  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
الوطن  ت���ك���رمي  ����س���ور  اأب����ل����غ  ه����و 
وال�ستعداد  ل��ه  الن��ت��م��اء  وت��ع��زي��ز 
وجتديد  ���س��ب��ي��ل��ه  يف  ل��ل��ت�����س��ح��ي��ة 
التالحم  وتع�سيد  لقيادته  ال��ولء 
الإمارات  �سورة  وتر�سيخ  الوطني 
بنجاحاتها ال�ستثنائية واإجنازاتها 
وتطلعاتها  واأح���الم���ه���ا  ال��ك��ب��رية 

للخم�سن القادمة.

ع��ب��داهلل ه���زام ال��ظ��اه��ري الأمن 
العام لحتاد الإمارات لكرة القدم 
الَعلَم  بيوم  ال��دول��ة  احتفالت  اأن 
جُت�سد معاين الت�سامن بن اأبناء 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

حتت راية ال�سموخ.
وقال اإن يوم العلم منا�سبة عزيزة 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا جُن����دد م���ن خاللها 
�ساحب  ل���ق���ائ���دن���ا  ال�������ولء  ع���ه���د 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
”حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

اهلل".
واأ�سار اإىل اأن يوم العلم، يوم خالد 
ُيحفزنا  ح��ي��ث  ب���الدن���ا،  ت��اري��خ  يف 
ملوا�سلة  اجل��ه��ود  م�����س��اع��ف��ة  اإىل 
التي حتققها الإمارات  الإجنازات 

يف جميع املجالت.

موا�سلة  على  عزمنا  فيها  جن��دد 
اأجل  من  والعطاء،  العمل  م�سرية 
لتبقى  وت���ق���دم���ه،  ال���وط���ن  رف���ع���ة 
الأمم.  ب��ن  الإم����ارات عالية  راي���ة 
القادة  ال���ي���وم  ه����ذا  يف  ون�����س��ت��ذك��ر 
له  املغفور  راأ�سهم  املوؤ�س�سن وعلى 

واأ�ساف: "علمنا دائما يرفرف يف 
املالعب يف الداخل واخلارج، وهو 
حمفز لكل العاملن يف قطاع كرة 
العطاء  لتقدمي  ويدفعنا  ال��ق��دم، 

يف كل املناف�سات الكروية".
حممد  اأك��د  اأي�سا  املنا�سبة  وبهذه 

عمار النعيمي : يوم العلم يعزز ال�شعور باالنتماء والوالء للوطن 
•• عجمان-و�م:

اأكد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
اأن احتفال دولة الإمارات يف كل عام مبنا�سبة وطنية عزيزة 
وغالية علينا جميعا وهي "يوم العلم"، يف م�سهد تتجلى فيه 
املباين  ف��وق  واح��د  وق��ت  وه��و يخفق يف  العلم  قيمة ومعنى 
وامل���ن���ازل وال������وزرات وامل��وؤ���س�����س��ات وق��ب��ل ذل���ك ك��ل��ه يخفق يف 
قلوبنا ، يعّر عن الولء والنتماء لبالدنا الغالية ولقيادتنا 
التي غر�سها يف  والثوابت  واملبادئ  بالقيم  الر�سيدة ومت�سكا 
نفو�سنا الآباء املوؤ�س�سون.  وقال �سموه - يف كلمة له مبنا�سبة 

يوم العلم - اإن هذه املنا�سبة جت�سد م�ساعر الوحدة والتكافل 
والإخاء بن اأبناء الوطن واملقيمن، وتر�سخ �سورة الإمارات 
امل�سرقة كمنارة للتعاي�س والت�سامح وال�سالم يف العامل، حيث 
والأطفال من اجلن�سيات  وال�سباب  والن�ساء  الرجال  ي�سارك 
ق��ل��وب��ه��م وم�ساعرهم  وت��ت��ح��د  الأغ�����ر  ال���ي���وم  ه���ذا  ك��اف��ة يف 
خمتلفة  باأ�سكال  املنا�سبة  هذه  وعظمة  جالل  عن  بالتعبري 
وبهدف واحد هو حب الإمارات.  واأ�ساف اأن يوم العلم يرمز 
م�سرية  وا�ستمرار  والكرامة  وللعزة  امل��ب��ارك  دولتنا  لحت��اد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  وال�ستقرار  وال��رخ��اء  اخل��ري 
اهلل" و  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، لتبقى 
ال�ستثنائية  بنجاحاتها  خفاقة  عالية  دوم��ا  الم���ارات  راي��ة 
واإجنازاتها الكبرية.  وقال �سموه : " اإننا يف هذا اليوم نتذكر 
اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  املوؤ�س�س  القائد 
الثاين  الإمارات يف  دولة  يرفع علم  ثراه" وهو  " طيب اهلل 
من دي�سمر من عام 1971 كرمز لدولة تنه�س من قلب 
اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات م��ن اأجل  ال�سحراء وي��وح��د ط��اق��ات 
�سنع حا�سرهم وم�ستقبلهم الباهر وامل�سرق لهم ولالأجيال 
القادمة، ون�ستذكر اأي�سا املغفور له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

وب��اين م�سرية  التمكن  ” قائد مرحلة  “ رحمه اهلل  نهيان 
 ، ورائ��ه �سرية حميدة  الذي رحل خملفاً  النه�سة اجلديدة، 
، ومنزلة  واأعماًل جليلة   ، واأخالقاً كرمية   ، نبيلة  ومواقف 
 “  : �سمو ويل عهد عجمان  واأك��د  �سامية".   رفيعة، ومكانة 
فخر  م�سدر  اأ�سبحت  العزيزة  دولتنا  علم  وحتت  بالدنا  اأن 
والبذل  للخري  وع��ن��وان��ا  والأم�����ان  لل�سالم  ورم����زا  واع���ت���زاز 
�سموه  وج��دد   .” ك��ان  ما  اأينما  الإن�سان  وم�ساعدة  والعطاء 
العهد ببذل كل غايل ونفي�س من اأجل الوطن واحلفاظ على 
مكت�سباته وتعزيز اإجنازاته لتبقى رايته عالية خفاقة تعانق 

عنان ال�سماء. 

عمار النعيمي ي�شهد مرا�شم رفع العلم يف عجمان
•• عجمان-و�م:

ال�سيخ عمار بن حميد  رف��ع �سمو   
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
اأم�س،  �سباح  التنفيذي،  املجل�س 
ع��ل��م ال���دول���ة ع��ل��ى ���س��اري��ة اأع���دت 
احلاكم..  ديوان  مبدخل  خ�سي�ساً 
اأثناء  العلم  حتية  ع��زف  مت  حيث 

رفعه وال�سالم الوطني.
ح�����س��ر م��را���س��م الح���ت���ف���ال ورف���ع 
حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  ال��ع��ل��م.. 
لل�سوؤون  احل��اك��م  مم��ث��ل  النعيمي 
الإداري�����������������ة وامل�����ال�����ي�����ة وال�������س���ي���خ 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 

ل��ل��م��رةالأوىل يف  واأر���س��ه��ا  ب�سعبها 
دار الحتاد عام 1971.

عجمان  ع��ه��د  ويل  �سمو  واأ����س���اف 
الوطن  ح��ب  ير�سخ  العلم  رف��ع  اأن 
فيهم  وي��ع��زز  امل��واط��ن��ن  نفو�س  يف 
م�������س���اع���ر الن����ت����م����اء وال���������ولء له 
ولقيادته.. والتم�سك بقيم الحتاد 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
التي  ل��الإم��ارات  امل�سرقة  وال�سورة 
واأيقونة  لل�سالم  رم����زاً  اأ���س��ب��ح��ت 
والإرادة  للعزمية  وعنوانا  الأم��ان 
كافة  والإجن��������ازات يف  والإ�����س����رار 
مب�سريتها  وامل���������س����ي  امل�����ج�����الت 
الواثقة نحو املزيد من النجاحات 
وتعزيز �سمعتها العاملية الطيبة يف 

اخلم�سن اجلديدة.
وجدد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل " لرفع علم الدولة على 
كافة الدوائر واملوؤ�س�سات والهيئات 
العلم" يف  "يوم  وامل��ن��ازل مبنا�سبة 

الثالث من �سهر نوفمر.
واأك���������د ����س���م���و ال�������س���ي���خ ع����م����ار بن 
النتهاء  ع��ق��ب   ، النعيمي  حميد 
م��ن م��را���س��م رف���ع ال��ع��ل��م، اأن رفع 
جميع  يف  احلبيبة  الإم�����ارات  علم 
امل��وؤ���س�����س��ات وامل���دار����س وال������وزارات 
رم��ز لوحدتنا وقوتنا  وامل��ن��ازل هو 
على  عزمنا  وجت��دي��د  وم�ستقبلنا 
والعطاء  العمل  م�سرية  موا�سلة 
اأجل رفعة الوطن  والت�سحية من 
الر�سيدة  قيادتنا  بحكمة  وتقدمه 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

النعيمي  عمار  بن  حميد  وال�سيخ 
�سعيد  ب��ن  م��اج��د  ال�سيخ  وم��ع��ايل 
دي������وان احلاكم  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  و�سعادة 
عبداهلل النعيمي قائد عام �سرطة 
عجمان وال�سيخ عبداهلل بن ماجد 
�سوؤون  مكتب  ع��ام  مدير  النعيمي 
املطرو�سي  �سيف  و�سامل  املواطنن 
نائب مدير الديوان وعبداهلل اأمن 
احلاكم  بديوان  امل�ست�سار  ال�سرفاء 
وي��و���س��ف حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  ع��ام 
رئي�س  الغمال�سي  اإبراهيم  واأحمد 
العهد وع��دد من  �سمو ويل  مكتب 

ال�سيوخ وكبار ال�سخ�سيات.
لدعوة  ا�ستجابة  الحتفال  وي��اأت��ي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
و�ساحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
التهاين  اآي����ات  اأ���س��م��ى  اهلل" راف��ع��ا 
�سموهما  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  يف  الكرمي 

اخلالدة.
وقال �سموه اإن مكانة العلم �ستظل 
وفخرا  ق��ل��وب��ن��ا  يف  ت�����س��ك��ن  دائ���م���ا 
حيا  وجت�سيدا   ، الأج��ب��ال  تتوارثه 
لذكرى  ال�سنوات  م��ر  على  وباقيا 
املغفور  ب��ق��ي��ادة  امل��وؤ���س�����س��ن  الآب�����اء 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
الذين  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
رفعوا علم دولة الإم��ارات املوحدة 

انتمائنا  يف عز و�سموخ توؤكد عمق 
وحماية  ال���وط���ن  ل���ه���ذا  ووف���ائ���ن���ا 

الر�سيدة  للقيادة  العهد  النعيمي 
اأن تبقى راية الوطن عالية خفاقة 

الكبرية  احل�������س���اري���ة  م���ن���ج���زات���ه 
ومكت�سباته التي نفخر ونعتز بها.

حممد ال�شرقي ي�شهد مرا�شم رفع علم الدولة 
بالفجرية ويوؤكد على معانيه الوطنية ال�شامية

اأحمد بن حميد النعيمي: يوم العلم يرتجم اأروع �شور التالحم الوطني بني القيادة وال�شعب

•• �لفجرية -و�م:

عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأّك���د 
نفو�س  يف  ال��دول��ة  لعلم  العالية  املكانة  على  الفجرية، 
التي  الرفيعة  ورمزيته  و�سعًبا،  ق��ي��ادًة  الإم����ارات،  اأب��ن��اء 
معاين  وجت�����ّس��د  ب��ه،  والع���ت���زاز  الفخر  م�ساعر  تعك�س 
الحت��اد وقيمه الوطنية. ج��اء ذل��ك خ��الل رف��ع �سموه، 
الرميلة،  لق�سر  الأم��ام��ي��ة  ال�����س��اح��ة  يف  ال���دول���ة  ع��ل��م 
الدكتور  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ال��ع��ل��م،  ب��ي��وم  اح��ت��ف��اًل 
للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�سرقي  بن حمد  را�سد 
ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  �سيف  وال�سيخ  والإع����الم، 
رئي�س هيئة املنطقة احلرة بالفجرية، وال�سيخ املهند�س 
حممد بن حمد بن �سيف ال�سرقي مدير دائرة احلكومة 

الإلكرتونية بالفجرية، وال�سيخ احمد بن حمد بن �سيف 
وال�سيخ  ال�سرقي،  �سالح  بن  �سلطان  وال�سيخ  ال�سرقي 
بن  بن عبداهلل  وال�سيخ حمد  ال�سرقي  �سالح  بن  حمد 
قيادة  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل  �سمو  وه��ّن��اأ  ال�سرقي.  حمد 
دول��ة الإم��ارات ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، واإخوانه 
حكام الإمارات، بهذه املنا�سبة الوطنية التي جتدد تاريخ 

الحتاد احلافل بالإجنازات العاملية ومبادئه الرا�سخة.
وجرت مرا�سم رفع العلم على مو�سيقى الن�سيد الوطني 
مدير  ال�سنحاين  حممد  �سعادة  بح�سور  الإم���ارات���ي، 
الزحمي  ���س��امل  و���س��ع��ادة  بالفجرية  الم���ريي  ال��دي��وان 
مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية وعدد من املدراء 

وامل�سوؤولن يف الفجرية.

•• عجمان-و�م: 

اأّكد ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي، ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون 
الإدارية واملالية، رئي�س دائرة املالية يف عجمان، اأن يوم الَعلم ميّثل �سورة بليغة 
�س انتماء الإماراتين وولئهم لهذا البلد يف ظّل قيادته احلكيمة، وترتجم  تكِرّ

اأروع �سور التالحم الوطني بن القيادة وال�سعب.
وقال ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي- يف كلمة له بهذه املنا�سبة - اإن 3 نوفمر 
الإم����ارات  اأر����س  على  يقيم  م��ن  ك��ل  عند  ا�ستثنائياً  ي��وم��اً  �سيظّل  ع��ام  ك��ل  م��ن 
خ جمالّيات اللوحة التي  الأ�سيلة؛ فهو ميّثل احتفاًء يليق برمز الحتاد، وير�ِسّ
تر�سمها الإمارات بو�سفها منوذجاً ح�سارّياً ُيحتذى به يف العامل اأجمع، وواحة 
جهودنا  موا�سلة  على  تاأكيد  فيه  احتفاءنا  واإن  وال�سعادة،  والت�سامح  للتعاي�س 
اأك��رث من خم�سة  م��دار  اإماراتنا على  التي حققتها  الفريدة  الإجن��ازات  لتعزيز 
عقود، وتطّلعاتها اإىل امل�ستقبل، كي يبقى َعلمنا خّفاقاً عالياً يزّين �سماء وطننا.

ويل عهد اأم القيوين يرفع علم االإمارات يف حديقة اخلور 

�شامل بن عبدالرحمن القا�شمي ي�شهد 
احتفاالت يوم العلم يف ال�شارقة 

الت�سريفات  م��دي��ر  اأح��م��د  حم��م��د 
يف الديوان الأمريي يف اأم القيوين 
مدير  �سامل  حميد  �سيف  و�سعادة 
القيوين  اأم  عهد  ويل  �سمو  مكتب 
وع��دد من م��دراء ال��دوائ��ر املحلية 

والحتادية يف الإمارة . 
القيوين  اأم  عهد  ويل  �سمو  وق��ال 

اأحمد بن خالد املعال رئي�س دائرة 
التخطيط العمراين يف اأم القيوين 
و���س��ع��ادة ال���ل���واء ال�����س��ي��خ را���س��د بن 
اأم  اأح��م��د امل��ع��ال ق��ائ��د ع��ام �سرطة 
�سعيد  ن��ا���س��ر  و����س���ع���ادة  ال��ق��ي��وي��ن 
ال��ت��الي م��دي��ر ال��دي��وان الأمريي 
را�سد  و����س���ع���ادة  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  يف 

" ن�ستذكر يف   : املنا�سبة -  - بهذه 
الإجن���ازات  م�سرية  العلم"  "يوم 
والتطور واجلهود املباركة لأجيال 
جهد  بكل  وعملت  وب��ذل��ت  ق��دم��ت 
م�ستقبل  نحو  امل�����س��رية  لتتوا�سل 
الأجيال يف ظل قيادة راهنت على 
�سعبها وقدمت له كل ما ميكنه من 

•• �أم �لقيوين-و�م:

اأكد �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن 
القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�سد 
منا�سبة  ي�سكل  العلم"  "يوم  اأن 
للرتابط  ورم������زاً  غ��ال��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
واللحمة املجتمعية التي تنعم بها 
الإمارات حتت راية واحدة تتوحد 
الولء والنتماء وحب  حتتها قيم 

الوطن. 
ال��دول��ة يف  علم  برفع  �سموه  وق��ام 
القيوين..  اأم  يف  اخل����ور  ح��دي��ق��ة 
ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب��ن را�سد 
التنمية  دائ���������رة  رئ���ي�������س  امل����ع����ال 
القت�سادية يف اأم القيوين وال�سيخ 
اأح��م��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را���س��د املعال 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
لإمارة اأم القيوين وال�سيخ عبداهلل 
امل��ع��ال رئي�س  را���س��د  ب��ن  ب��ن �سعود 
دائرة املالية يف اأم القيوين وال�سيخ 
���س��ق��ر ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را���س��د املعال 
الذكية  احل��ك��وم��ة  دائ������رة  رئ��ي�����س 
ال�سيخ  وامل��ه��ن��د���س  القيوين  اأم  يف 

امل�ساركة واأداء دوره كاماًل باعتباره 
الرثوة الأغلى فكان الرهان الرابح 

والذي ترجم ثقة القيادة ". 
واأ�ساف :" يف هذا اليوم جندد فيه 
النتماء اإىل وطننا العزيز والولء 
والعرفان  ال���ر����س���ي���دة،  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  باجلميل 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
خليفة  ال�سيخ  ل��ه  ثراه" وامل��غ��ف��ور 
 ” اهلل  “رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
يتنامى  كما  امل��وؤ���س�����س��ن،  ولآب��ائ��ن��ا 
من  دولتنا  بلغته  مبا  فخرنا  فيها 
الدول  م�ساف  يف  مرموقة  مكانة 
اإجنازات  املتقدمة وما حققته من 

رائدة يف خمتلف املجالت" . 
علم  رف�����ع  اأن   “  : ����س���م���وه  واأك�������د 
ال��دول��ة يف ي��وم واح��د ووق��ت واحد 
ي��رب��ط بن  اإ���س��ارة عظيمة اىل م��ا 
ال�����س��ع��ب وال���ق���ي���ادة وال����وط����ن من 
اليوم  ه��ذا  وليكون  واح���رتام  ح��ب 
فلي�س   ، وت���ق���دي���ر  ح���ب  ت���ظ���اه���رة 
اأ�سمى من رفع العلم  هناك تعبري 

يف كافة اأرجاء وطننا الغايل ” . 

•• �ل�شارقة-و�م:

القا�سمي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  �سهد 
رئي�س مكتب �سمو احلاكم، �سباح ام�س اخلمي�س، 
اح��ت��ف��ال ي���وم ال��ع��ل��م ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه جل��ن��ة اإم����ارة 
ال��وط��ن��ي بجزيرة  ال���ي���وم  ال�����س��ارق��ة لح��ت��ف��الت 

العلم. 
وعند متام احلادية ع�سرة �سباحاً، بداأت مرا�سم 
احلفل برفع العلم وعزف ال�سالم الوطني الذي 
التي  فعاليات احلفل  لتبداأ  رفرف فوق اجلزيرة 
ت�����س��م��ن��ت ع��رو���س��ا م��و���س��ي��ق��ي��ة ق��دم��ت��ه��ا الفرقة 
من  جويا  عر�سا  و�ساحبها  الع�سكرية  املو�سيقية 

تنظيم اإدارة جناح اجلو - ال�سارقة. 
الفعالية احتفاًل براية دولة الإمارات  تاأتي هذه 
وتاريخها وم�سريتها يف النماء والزدهار والعطاء 
51 ع��ام��اً م��ن اإجن���ازات  ومب��ا حتقق على م��دى 
عظيمة ومبا نح�سده اليوم من ثمار زرعٍ  بذرها 
الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 

كما  الإمارات،  واإخوانه حكام  ثراه”،  اهلل  “طيب 
امل�سرية �ساحب  لقائد  تعتر جتديد عهد وولء 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة "حفظه اهلل"، الذي يوؤكد اأن الَعلم معنى 

للوفاء والنتماء للوطن والقيادة الر�سيدة. 
حتت  وق��ادت��ه  ال�سعب  ت��الح��م  الفعالية  وتعك�س 
الوطنية  الوحدة  قيم  وتر�سخ  الدولة،  علم  راي��ة 
الوطن وخدمته وحماية  رفعة  اأجل  والعمل من 
ت�ستذكر  كما  عنه،  وال��ذود  ومكت�سباته  مقدراته 
�سهداء  قدمها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الت�سحيات  فيها 
وحماية  ال��وط��ن  راي����ة  اإع����الء  �سبيل  يف  ال��وط��ن 
اأروع مالحم  ���س��ط��روا  ال��ذي��ن  م��ق��درات��ه وت��راب��ه، 
ال��ب��ط��ول��ة يف ح��ب ال���وط���ن.  ح�سر الح��ت��ف��ال .. 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  حميد  بن  حممد  ال�سيخ 
الإح�ساء والتنمية املجتمعية، وال�سيخ ماجد بن 
ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  �سلطان 
وال��ق��رى، وع���دد م��ن روؤ���س��اء ال��دوائ��ر احلكومية 
وجمع من امل�سوؤولن والع�سكرين والإعالمين. 

حممد بن �شلطان: يوم العلم داللة على 
متا�شك �شعب االإمارات خالل م�شرية التنمية

•• �أبوظبي-و�م:

 اأكد ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
الإمارات للريا�سات البحرية، رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات 
البحرية، اأهمية يوم العلم الذي يوؤكد املفهوم العام لدى كافة �سرائح املجتمع 
اإىل كونه دللة  العلم والعتزاز به كرمز للدولة، بالإ�سافة  باأهمية وقيمة 
على متا�سك �سعب الإم��ارات خالل م�سريته نحو التطوير والتنمية. وكان 
ال�سيخ حممد بن �سلطان، يرافقه عدد من م�سوؤويل النادي، قام برفع علم 
الدولة يف مقر نادي اأبوظبي البحري، وذلك تزامناً مع احلملة الوطنية التي 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل من اأجل رفع علم الإمارات فوق 
كل الدوائر والوزارات يف الدولة خالل يوم العلم، والذي حتتفل به الإمارات 
يف الثالث من نوفمر من كل عام، تعبريا عن وحدة ال�سعب الإماراتي بكافة 
موؤ�س�ساته واأطيافه. ووجه ال�سيخ حممد بن �سلطان التهنئة بهذه املنا�سبة 
الغالية اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات.
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•• دبي-و�م:

ال�سيخ من�سور بن حممد  �سمو   رفع 
اأم�س  ���س��ب��اح  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
�سارية  ع���ل���ى  الإم����������ارات  دول������ة  ع���ل���م 
مكتوم"  اآل  را�سد  بن  حممد  "مكتبة 
التي  الح���ت���ف���ال���ي���ة  خ�����الل  دب������ي،  يف 
الإمارات"  وطني  "موؤ�س�سة  نظمتها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ل��دع��وة  تلبيًة 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ب�  لالحتفال  اهلل"،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
دولة  فيه  حتتفي  العلم" الذي  "يوم 
الإم������ارات ق��ي��ادة و���س��ع��ب��اً ب��رم��ز دولة 
الآباء  اأر���س��اه��ا  التي  والقيم  الحت���اد، 
لالإمارات  تكفل  ك�سمانة  املوؤ�س�سون 
التقدم  اأ����س���ب���اب  امل���ع���ط���اء  و���س��ع��ب��ه��ا 

والزدهار.
واأك��د �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، اأن الحتفال بيوم 
الوطنية  املنا�سبة  يعك�س مكانة  الَعلَم 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب اأب��ن��اء الإم�����ارات، 
النتماء  م�ساعر  فيها  تتجدد  وال��ت��ي 
الر�سيدة  ل��ق��ي��ادت��ه  وال�����ولء  ل��ل��وط��ن 
التي جعلت من �سعادة كل من يعي�س 
ال��ط��ي��ب��ة هدفاً  الأر���������س  ه�����ذه  ع���ل���ى 
ليجدد  اجلهود،  حتقيقه  يف  تت�سافر 
اأب��ن��اء الإم�����ارات يف ه��ذا ال��ي��وم العهد 
�سموه  وق��ال  البناء.  م�سرية  ملوا�سلة 
رم���ز وحدة  ه���و  الإم�������ارات  َع���لَ���م  "اإن 

و�ساهد  وع��زت��ه��ا،  وق��وت��ه��ا  الإم������ارات 
ع��ل��ى م�����س��رية ال��ن��م��اء وال��ت��ق��دم التي 
بداأها الآباء املوؤ�س�سون.. وجندد اليوم 
مبوا�سلة  ال��ر���س��ي��دة  لقيادتنا  العهد 
لرفع  اجلهد  من  املزيد  وب��ذل  العمل 
من  مبزيد  خفاقاً  عالية  الدولة  علم 
الجنازات التي حتفظ لوطننا مكانته 
". واأ�ساف  وت�سمن تقدمه وازده��اره 
�ساخماً  دولتنا  َعلَم  �سيبقى   “ �سموه 
واجنازاتهم  الإم���ارات،  اأبناء  ب�سواعد 
النوعية يف كل املجالت، والتي جتتمع 
تت�سكل  م�ستقبل  نع  ل�سُ الهمم  فيها 
مالحمه بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
وتوجيهات  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي، 
ال�سمو  اأ�سحاب  وم�ساندة  اهلل،  رع��اه 
ُحّكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ 
جناحاتها  دول��ت��ن��ا  لتتابع  الإم������ارات، 
تبّني  ن��وع��ي��ة  ب�����اإجن�����ازات  وت��ق��دم��ه��ا 
الإن�سان  ي�سع  فريداً  تنموياً  منوذجاً 
وكان  الأولويات".  ورفعته يف مقدمة 
اإىل  و�سوله  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف 
مقر مكتبة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اأح���م���د املر،  يف دب�����ي، م���ع���ايل حم��م��د 
مكتبة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ومعايل  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
�سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وم��ي��اه دب���ي، و���س��ع��ادة ���س��رار بالهول 

ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  الفال�سي، 
مرا�سم  وخ��الل  الإمارات".  "وطني 
�سرطة  مو�سيقى  ع��زف��ت  ال��َع��لَ��م،  رف��ع 
دبي ال�سالم الوطني ، فيما اأدى فريق 
لال�ستعرا�سات  الإم�����ارات  "فر�سان 
الحتفال  �سماء  يف  عر�ساً  اجلوية"، 
ا����س���ت���خ���دم خ���الل���ه اأع����م����دة ال���دخ���ان 
ح��ام��ل��ًة األ�����وان َع��لَ��م دول���ة الإم�����ارات. 
ل�سمو  التقطت  الفعالية،  خ��ت��ام  ويف 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، ال�سور التذكارية مع منظمي 
تنظيمها  ج�����اء  ال���ت���ي  الح���ت���ف���ال���ي���ة 
مل�ستقبل  ال��راي��ات  "نرفع  �سعار  حت��ت 
من  جم��م��وع��ة  مب�����س��ارك��ة  الإمارات" 
واملر�سحن  واخليالة،  املدار�س،  طلبة 

من طلبة اأكادميية �سرطة دبي.

•• دبي-و�م:

اأحمد بن حممد  ال�سيخ  �سمو  اأك��د   
جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
ال���َع���لَ���م هو  ي����وم  اأن  ل���الإع���الم  دب����ي 
يف  ي�����س��ارك  ع��زي��زة  وطنية  منا�سبة 
على  واملقيمون  املواطنون  اإحيائها 
التقليد  ���س��م��ن  الإم���������ارات،  اأر�������س 
ال�سنوي الذي اأر�ساه �ساحب ال�سمو 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، مبا 
الوطني،  ال���ت���الح���م  ع��م��ق  ي��ع��ك�����س 
وروح املواطنة العالية واملرت�سخة يف 
للتقدم  �سبباً  الوحدة  يف  راأى  �سعب 

والزدهار.
بيوم  الحتفال  بقيمة  �سموه  ون���ّوه 
الَعلَم، م�سرياً اإىل اأن الحتفاء بهذه 
الذكرى الوطنية الغالية هو تاأكيد 
الإمارات  �سعب  ارت��ب��اط  م��دى  على 
وا�سطفافه  ل����ه  وولئ�������ه  ب���وط���ن���ه 
خدمة  يف  وت��ف��ان��ي��ه  ق���ي���ادت���ه  وراء 
ه��ذه ال��راي��ة ال��ت��ي تعلو رم���زاً لعزة 
الأمم  ورقيها بن  وكرامتها  دولتنا 

وال�سعوب.
وق����ال ���س��م��وه " ي�����س��ع��دين اأن اأرف���ع 
�ساحب  اإىل  التهنئة  اآي����ات  اأ���س��م��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان، 
و����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، ،رعاه اهلل، واإخوانهما اأ�سحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و، 
ام الإم��ارات، ليظل هذا  لالحتاد ُحكَّ
اليوم رمزاً للفخر والعزة، والعزمية 
التي  الحت��اد  على موا�سلة م�سرية 

بداأها الآباء املوؤ�س�سون. حتية اإعزاز 
وتقدير لكل من قّدم جهداً اأو عطاًء 
يف �سبيل �سموخ الوطن ورفعة رايته، 
ملكانة  عنواناً  الإم���ارات  علم  ليبقى 

دولتنا وازدهارها وتقدمها.
ُيعدُّ  اليوم  اأن هذا  اإىل  واأ�سار �سموه 
الكبرية  ل���الإجن���ازات  ح��ي��اً  جت�سيداً 
قيادتنا  ب���ف�������س���ل  حت���ق���ق���ت  ال����ت����ي 
الر�سيدة، تعبرياً عن العتزاز برمز 
والنتماء  الوطنية  وال��روح  هويتنا 
الرفيعة  بالقيم  والإمي���ان  الرا�سخ 
ال���ت���ي ق����ام ع��ل��ي��ه��ا ����س���رح الحت�����اد، 
بكل  املنا�سبة  ه���ذه  يف  م�ستذكرين 
فخر واعتزاز جهود القائد املوؤ�س�س 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
واإخوانه  ث��راه،  اآل نهيان، طّيب اهلل 
الآب����اء امل��وؤ���س�����س��ن يف ت��وح��ي��د �سعب 
الإم������ارات واإر����س���اء دع��ائ��م الحت���اد 
واإطالق م�سريته املباركة حتت علم 

واحد.
وق������ال ���س��م��و رئ���ي�������س جم��ل�����س دبي 
الَعلَم  ي�����وم  ���س��ي��ب��ق��ى   " ل����الإع����الم 
منا�سبًة حتفزنا جميعاً على تقدمي 
امل���زي���د م���ن ال���ع���ط���اء ل���وط���ن ينعم 

وال�ستقرار  ب���الأم���ن  اجل��م��ي��ع  ف��ي��ه 
وم�����ق�����وم�����ات ال������رخ������اء وال����ت����ق����دم، 
باإجنازات ُرفع بها علم دولتنا عالياً 
واملنا�سبات  العاملية  املحافل  اأه��م  يف 
قيادتنا  وروؤي��ة  بتوجيهات  الدولية، 
الر�سيدة، وب�سواعد ل تعرف التعب 
الوطن وعيون  وقلوب عامرة بحب 
ت�سهر على اأمنه و�سالمته، واإ�سرار 
اأرفع  اإىل  ب��الإم��ارات  الو�سول  على 

مراتب التقدم والزدهار والتميز.
واختتم �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم بالتاأكيد على دور 
تر�سيخ قيم  الإم��ارات��ي يف  الإع���الم 
ل�سيما  والنتماء  وال��ولء  الوطنية 
ل��دى الأج��ي��ال اجل��دي��دة بالتعريف 
مبا ت�سدى له جيل الآباء املوؤ�س�سن 
اأ�س�س  اإر���س��اء  �سبيل  من حتديات يف 
وطن يكفل لأبنائه وبناته كل اأ�سباب 
النجاح والتفوق، منوهاً �سموه بدور 
الإع��الم يف التحفيز على مزيد من 
ال��ع��م��ل والإن���ت���اج والب��ت��ك��ار لتكون 
والنموذج  ال��رم��ز  دائ���م���اً  الإم������ارات 
وال���ق���دوة ���س��اح��ب��ة ال���رق���م "1" يف 
�سباق التميز و�سمن كافة املجالت.

•• �أبوظبي-و�م:

ال�سهداء،  اأ���س��ر  ���س��وؤون  مكتب  ن��ظ��م 
مرا�سم  ال���ك���رام���ة،  واح�����ة  يف  اأم�������س 
حيث  العلم،  ي��وم  بفعالية  الحتفال 
بن  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ق���ام 
تنفيذي  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
ال�����س��ه��داء برفع  اأ���س��ر  ���س��وؤون  مكتب 
�سباحاً،   11 ال�ساعة  مت��ام  يف  العلم 
ال�سهداء  اأب���ن���اء  م���ن  ع���دد  ب��ح�����س��ور 
ال���دف���اع،  وزارة  مم��ث��ل��ي  وم�������س���ارك���ة 
اخلارجية  ووزارة  الداخلية،  ووزارة 
وال��ت��ع��اون ال���دويل، وال��ق��ي��ادة العامة 
الأحمر  وال��ه��الل  اأبوظبي،  ل�سرطة 

الإماراتي.
ب���ن طحنون  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  وق�����ال 
الحتفال  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب��ن 
باإجنازات  اح��ت��ف��ال  ه��و  ال��ع��ل��م  ب��ي��وم 
دولة واإخال�س �سعب وعزمية قيادة 
ت�����س��اف��رت ج��م��ي��ع��ه��ا لتبني  ر���س��ي��دة 
اأ�سبح خالل فرتة وجيزة من  وطناً 

ع��م��ر ال�����س��ع��وب م�����س��رب م��ث��ل وقبلة 
اإل��ه��ام واإجن�����از، موؤكداً  اأم���ل وم��ن��ب��ع 
ووحدتنا  �سيادتنا  رم��ز  هو  العلم  اأن 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  وانتمائنا 

املتحدة ولقيادتها الر�سيدة.
الإم�����ارات حققت  اأن دول���ة  واأ����س���اف 
اخلم�سن  ال�������س���ن���وات  م�������دار  ع���ل���ى 

املا�سية الكثري من الجن��ازات ولبت 
ال��ط��م��وح��ات وال��ت��ط��ل��ع��ات وه����ا هي 
لتوا�سل  القادمة  للخم�سن  ت�ستعد 
ال��ع��ط��اء وال��ت��م��ي��ز واإب���ه���ار ال��ع��امل يف 
املزيد من حتقيق الأهداف والنجاح 
اأر�س  لقب  ب��ج��دارة  ا�ستحقت  حتى 
هذه  ك���ل  اأن  اإىل  م�����س��ريا  الأح������الم 

الجن����ازات جعلت م��ن راي���ة الحتاد 
عالية خفاقة يف كل املحافل الدولية. 
بن  بن طحنون  ال�سيخ خليفة  واأك��د 
الإم���ارات  راي���ة  اأن  نهيان  اآل  حممد 
هي راي��ة عز وفخر وراي��ة حق ونور 
الذين  املخل�سن  حولها  من  جتمع 
ع��اه��دوا اهلل وال��وط��ن ب��ال��ذود عنها 

وبذل الغايل والنفي�س لتظل خفاقة 
�ساخمة مثل �سموخ قيادتها و�سعبها 
الويف، م�سددا على اأن الحتفال بهذا 
دفعة  ميثل  العظيم  الوطني  ال��ي��وم 
ق��وي��ة وج���دي���دة لن��ط��الق��ة وطنية 
م���ت���ج���ددة ت���وا����س���ل م�����س��رية الآب�����اء 

والأجداد، وتوؤ�س�س مل�ستقبل م�سرق.
ال�سيخ خليفة بن طحنون بن  ورف��ع 
حممد اآل نهيان بهذه املنا�سبة اأ�سمى 
مقام  اإىل  وال��ت��ري��ك  التهنئة  اآي���ات 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل”، 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأخوانهما  حاكم دبي رعاه اهلل، واإىل 
اأع�ساء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات، راجياً 
من اهلل اأن يدمي على دولة الإمارات 
قيادة وحكومة و�سعباً الأمن والأمان 

والتميز والزدهار.

•• �أبوظبي-و�م:

تقّدم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
التهنئة والتريكات  اآي��ات  باأ�سمى   ، الرئا�سة  دي��وان  ال��وزراء وزي��ر 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  العلم"  "يوم  مبنا�سبة 
ال�سمو  "حفظه اهلل"، و �ساحب  الدولة  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال�سيوخ  ال�سمو  "رعاه اهلل"، واأ�سحاب  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، وجميع اأبناء دولة 

الإمارات.
 جاء ذلك خالل احلفل الذي اأُقيم ام�س يف ق�سر الوطن، وانطلق 
اآل نهيان لعلم دولة الإمارات  برفع �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ق�سر  �سارية  على  عالًيا  لريفرف  الوطني،  ال�سالم  ع��زف  خ��الل 

الوطن.
وقال �سموه - بهذه املنا�سبة - اإّن َعلَم دولة الإمارات �سيبقى خّفاًقا 
القيادة  وحكمة  روؤي���ة  بف�سل  وال�سيادة،  املجد  �سماء  يف  ُي��رف��رُف 
اآل نهيان رئي�س  الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
خلف  يقفون  الذين  الوطن  اأبناء  وبجهود  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
قيادة دولتهم، وال�ساعن بكّل عزٍم لتنفيذ توجيهاتها من اأجل اأن 
تظّل الإمارات ح�سَن عزٍّ وموطن كرامٍة ومنارة فخٍر وواحة �سالٍم 
وت�سامح ُتباهي العامَل باإجنازاتها احل�سارية ومبادراتها الإن�سانية 
وم�سروعاتها التنموية الكرى. واأ�ساف �سموه اأّن هذا اليوم مُيثل 
اإذ ن�ستذكر فيه  اأبناء الإم��ارات جميًعا،  منا�سبًة عزيزًة على قلوب 
بكّل تقديٍر وعرفاٍن اجلهود العظيمة والت�سحيات الكبرية للقائد 
اهلل  "طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�ّس�س 
ثراه"، واإخوانه الآباء املوؤ�ّس�سن، واملغفور له ال�سيخ خليفة بن زايد 

�سيادته  وحفظ  الوطن  بناء  اأج��ل  من  اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل 
و�سمان ريادته، �سائاًل اهلل اأن يحفظ قيادة الإمارات و�سعبها، واأن 
ِنَعم اخلري والأم��ن والزده���ار. ح�سر مرا�سم  الدولة  يدمي على 
رفع العلم .. معايل ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان، 
م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة، ومعايل اأحمد حممد 
جمعة  اأحمد  ومعايل  الرئا�سة،  لديوان  العام  الأم��ن  احلمريي، 
الزعابي، م�ست�سار رئي�س الدولة يف ديوان الرئا�سة، ومعايل فار�س 
وم��ع��ايل حممد  ال��رئ��ا���س��ة،  دي���وان  امل���زروع���ي، م�ست�سار يف  حممد 
م��ب��ارك امل��زروع��ي، م�ست�سار يف دي���وان ال��رئ��ا���س��ة، وم��ع��ايل حممد 
اجلنيبي، رئي�س الهيئة الحتادية للمرا�سم وال�سرد الإ�سرتاتيجي، 
الحتادية  للهيئة  العام  الأم��ن  الرميثي،  �سمرية مر�سد  ومعايل 
للمرا�سم وال�سرد الإ�سرتاتيجي، ووكالء ديوان الرئا�سة، والوكالء 

امل�ساعدين، وكبار امل�سوؤولن يف الديوان.

من�شور بن زايد يرفع علم االإمارات على �شارية ق�شر الوطن

طحنون بن حممد ي�شهد فعالية يوم العلم بق�شر املويجعي 
•• �لعني-و�م: 

�سهد �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العن �سباح ام�س فعالية "يوم العلم" يف 
ق�سر املويجعي مبدينة العن. 

واأكد �سموه اأن العلم هو رمز عزتنا وجمدها، واملراآة التي تعك�س هويتنا وتاريخها العريق وم�سدر الفخر الذي 
ت�ستمد منه ال�سعوب روح العتزاز بالوطن والنتماء لأر�سه وترابه. 

اأن الحتفال بيوم العلم �سنويا هو فر�سة عظيمة لغر�س قيم الولء والإنتماء للوطن وقيادته  اأكد �سموه  كما 
الر�سيدة يف الأجيال النا�سئة وهو منا�سبة للتعبري عن احلب والولء والتالحم بن ال�سعب و قيادته احلكيمة.  
دي��وان ممثل احلاكم يف  اآل نهيان وكيل  ه��زاع بن طحنون  ال�سيخ  ال��دول��ة..  ح�سر مرا�سم الحتفال برفع علم 
منطقة العن وال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان، وال�سيخ زايد بن طحنون اآل نهيان مدير مكتب ممثل احلاكم 

يف منطقة العن، وال�سيخ زايد بن هزاع بن طحنون اآل نهيان وال�سيخ طحنون بن هزاع بن طحنون اآل نهيان. 

بح�سور عدد من �أبناء �ل�سهد�ء وممثلني �جلهات �حلكومية 

 خليفة بن طحنون يرفع علم الدولة يف واحة الكرامة

اأحمد بن حممد : االحتفال بيوم الَعَلم تاأكيد النتماء �شعب من�شور بن حممد يرفع َعَلم االإمارات يف �شاحة مكتبة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
االإمارات لوطنه وا�شطفافه وراء قيادته يف م�شرية النماء

•• دبي -و�م:

 اأكدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم، اأن "يوم الَعلَم" منا�سبة غالية مبا ترمز له من اإعالء قيم 
النتماء للوطن والولء لقيادته، وتر�سيخ املبادئ التي اأر�ساها موؤ�س�س الحتاد 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، مع و�سع اللِبنات 
املوؤ�س�سون من  الآب��اء  الأوىل يف بناء �سرح الحت��اد، وا�ستذكار ما قّدمه جيل 

بذل وعطاء يف �سبيل تعزيز ركائز رفعة الوطن وتدعيم اأركانه.
الإم���ارات، هي  اإليها دول��ة  التي و�سلت  الرفيعة  املكانة  " اإن   : وقالت �سموها 
نتاج م�سرية حافلة بالإجنازات، بداأها زايد اخلري ويقودها اليوم بكل حكمة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 
مبتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، ودعم اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو 
البناء  يف  دولتنا  لت�ستمر  الإم����ارات،  ��ام  ُح��كَّ الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سيوخ 
واكت�ساف م�سارات تنموية جديدة، ت�سابق فيها العامل بخطى واثقة نحو اأرقى 

م�ستويات التميز".
واأ�سافت �سموها : " �سيظل َعلَم المارات رمزاً لت�سحيات اأبناء الوطن وتخليداً 
بدمائهم يف  البوا�سل  الإم��ارات  �سطرها جنود  التي  وال�سهادة  البطولة  لإرث 
�ساحات الفداء، وحافزاً لالأجيال مل�ساعفة الإجنازات وحماية املكت�سبات، ليظل 

علم الإمارات رمزاً للخري والعطاء وال�سالم والتعاي�س يف كل ربوع العامل".
واأو�سحت �سموها اأن اأهم دللت الحتفال بيوم الَعلَم تتج�سد يف اإبراز تالحم 
الن�سيج الوطني الإماراتي والتفاف ال�سعب حول قيادته التي ل تدخر جهداً 
يف �سبيل و�سع ا�سم دولتنا يف اأعلى املراتب، واحلفاظ على مكانتها بن اأ�سرع 

للم�ستقبل،  الوا�سحة  روؤيتها  بف�سل  ازده��اراً،  واأكرثها  تطوراً  العامل  �سعوب 
اأبناء  بها  ق��ّدم  التي  النجاح  بق�س�س  الثقة يف م�سريتنا احلافلة  ومب��داد من 
ال��وط��ن وتر�سيخ مقّومات  ال��ت��ف��اين يف خ��دم��ة  ف��ري��داً يف  الإم�����ارات من��وذج��اً 

نه�سته.
واختتمت �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم كلمتها مبنا�سبة " 
يوم الَعلَم " بالتاأكيد على اأهمية موا�سلة اجلميع للعمل بكل جد واجتهاد، كٌل 
يف جماله، لرت�سيخ املكانة الرائدة وال�سورة امل�سرفة لدولة الإمارات وتاأكيد 

تناف�سيتها وت�سدرها املراكز الأوىل عاملياً �سمن خمتلف املجالت.

هند اآل مكتوم: َعَلُمنا �شيظل رمزًا لالنتماء للوطن والوالء لقيادته والتم�شك بِقيم االحتاد

•• �أبوظبي-و�م:

 يف اإط��ار احتفالت دول��ة الإم���ارات ب� “يوم العلم” نظمت 
وزارة الت�سامح والتعاي�س احتفالية بهذه املنا�سبة الوطنية 
العزيزة على اجلميع، والتي يعر من خاللها كل فرد بهذا 
وقيم  وع��زة  وكرامة  بقيمة  والعتزاز  الفخر  عن  املجتمع 
الدولة  علم  برفع  ال���وزارة  قامت  حيث  الأ�سيلة،  الوطن 
موظفي  من  كبري  عدد  بح�سور  اأم�س،  باأبوظبي  مبقرها 
و�سركاء ال��وزارة. وبهذه املنا�سبة قال معايل ال�سيخ نهيان 
ب��ن م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س، “ اإن 
اإمي��ان حقيقي لدى  يواكبه  اأن  العلم يجب  بيوم  احتفالنا 
كل من ي�سكن هذا الوطن الغايل من مواطنن ومقيمن، 
اأ���س��ر، ورج���ال ون�ساء واأط��ف��ال م��ن خمتلف فئات هذا  م��ن 
واأهمها  ال��وط��ن  ه���ذا  ق���ام عليها  ال��ت��ي  ب��ال��ق��ي��م  امل��ج��ت��م��ع، 
اأمن  يف  جميعا  ظاللها  يف  نعي�س  التي  الوطنية  ال��وح��دة 
واأمان و�سعادة، واأن نتعهد جميعا بالعمل من اأجل خدمة 
الوطن ورفعة رايته، كما اأنها منا�سبة مهمة للتاأكيد على اأن 
علم دولة الحتاد هو الهوية الأ�سا�سية لنا جميعا يف كافة 
التي  القيم  على  معاليه  واأك��د  الغايل”.  الوطن  هذا  بقاع 
اأُ�س�س عليها هذا الوطن على يد الوالد املوؤ�س�س املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه”، وهي 
الت�سامح والتعاي�س وال�سالم والتعاطف واحلوار الإيجابي 
اأر���س هذا الوطن، ب�سرف النظر  بن كافة املقيمن على 
مواطني  اأن  يوؤكد  كله  ه��ذا  لأن  واأدي��ان��ه��م،  ثقافاتهم  عن 

يف  دائ��م��ا  متحدون  والت�سامح  وال�����س��الم  املحبة  الإم����ارات 
واحلب  الر�سيدة  لقيادته  وال���ولء  ال��وط��ن  لهذا  النتماء 

والوفاء لرايته املرفوعة دائما اأبدا اإىل ال�سماء.
ودعا معاليه كافة املواطنن واملقيمن على اأر�س الإمارات 
نفو�سنا  يف  يعززها  التي  والن��ت��م��اء  ال���ولء  ب��روح  للتحلي 
الحتفال بيوم العلم، فبهذه الروح ميكننا اأن نحقق كل ما 

تريده الإمارات وقيادتها الر�سيدة و�سعبها املعطاء.
ويف هذه املنا�سبة الوطنية العزيزة رفع معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اأ�سمى اأيات ال�سكر والعرفان، والولء والنتماء 
بوزارة  العاملن  كافة  عن  وبالنيابة  نف�سة  عن  بالأ�سالة 
ب�ساحب  ممثلة  الر�سيدة  قيادتنا  اإىل  والتعاي�س  الت�سامح 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل  "حفظه 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  اهلل”،  “رعاه 
الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات، مل��ا ي��ب��ذل��ون��ه م��ن ج��ه��ود مقدرة 
م��ن اأج���ل وح���دة ه���ذا ال��وط��ن ورف��ع��ت��ه وازده�����اره و�سعادة 
اأن يدرك اجلميع  اأهمية  واأك��د معاليه  املقيمن عليه.  كل 
وخا�سة �سباب هذا الوطن باأن رفعة هذا العلم وتقدم هذه 
وت��ف��اين رجاله  اأبنائه  اإخ��ال���س  دائ��م��ا على  تعتمد  ال��ب��الد 
م�سريا  ال�سماء،  يف  خفاقا  علمنا  يظل  لكي  وت�سحياتهم 
الإم��ارات بكافة  العلم �سيظل موحدا ملواطني  اأن هذا  اإىل 
اأطيافهم ويوحدهم يف ظل القيادة الر�سيدة، و�سيبقى هذا 

الحتفال يوما لإعالء كلمة الحتاد.

نهيان بن مبارك : علمنا �شيظل �شاخما باإمياننا 
بقيم االحتاد ووالئنا لقيادته الر�شيدة
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر: 

امل�ست�سار  ن�سيبة،  زك��ي  م��ع��ايل  اأك���د 
رئي�س  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال���ث���ق���ايف 
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��دول��ة- 
يوم  اأن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
حتتفي  وط��ن��ي��ة  منا�سبة  ه��و  ال��ع��ل��م 
ب�����وح�����دة الم������������ارات واجن����ازات����ه����ا 

العظيمة يف �ستى املجالت . 
بهذه  ت�����س��ري��ح  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
اإحتفاء  "ان  اأم�����س  �سباح  املنا�سبة 
قيادة و �سعب الإم��ارات بيوم الَعلم، 
والكرامة،  والعزة،  الوحدة،  يكر�س 
العلَم  ي���رف���رف  ح��ي��ث  وال���ك���ري���اء، 
اإمارات  �سماء  يف  خفاقاً  الإم��ارات��ي 

الدولة " .
له  املغفور  الدولة  ان موؤ�س�س  وذكر 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

رفع  م����ن  اأول  ث��������راه،   اهلل  ط���ّي���ب 
دي�سمر  يف  الحت������اد  ب�����دار  ال��ع��ل��م 
اإم����ارات  يف  خ��ف��اق��اً  1971ليعلو 
اخلري ، اأر�س ال�سالم، والطماأنينة ، 

والإن�سانية، والت�سامح، والرخاء .
" يف هذا  ن�سيبة  زك��ي  وق��ال معايل 
اإعتزازنا  ع���ن  ن��ع��ر  الأغ�����ر  ال���ي���وم 
ب��ي��وم ال���َع���لَ���م، ف��ه��و م�����س��در فخرنا 
�ساحب  ب���ق���ي���ادة  ن��ه�����س��ت��ن��ا  ورم������ز 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمّو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان، 
العمل  نوا�سل  ان  �سموه  معاهدين 
على متيز دول��ة الم��ارات وتقدمها 
والعلوم  التعليم  جم���الت  �ستى  يف 

واملعرفة  "

•• �أبوظبي-و�م:

 �سارك املجل�س الوطني الحتادي يف احتفالت الدولة بيوم العلم ، وقام معايل 
املقر  ف��وق  ال��دول��ة  علم  برفع  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر 
الرئي�سي للمجل�س الوطني الحتادي يف اأبوظبي احتفاء بهذه املنا�سبة للتعبري 

عن اأ�سمى معاين الولء والنتماء اإىل الوطن وقيادته الر�سيدة.
ال��وط��ن��ي الحت����ادي، و�سعادة  املجل�س  اأع�����س��اء وع�����س��وات  ���س��ع��ادة  ح�سر احل��ف��ل 
امل�ساعدين  العامن  والأم��ن��اء  للمجل�س،  العام  الأم��ن  النعيمي  عمر  الدكتور 
ومدراء الإدارات وموظفي الأمانة العامة. ومت خالل احلفل رفع علم الدولة 
الوطني لدولة  الن�سيد  الوطني الحت��ادي مع عزف  املجل�س  �سارية مبنى  على 
المارات. وقال معايل �سقر غبا�س " يف هذا اليوم الوطني، جندد با�سمنا وبا�سم 

جميع اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي الولء لقيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها 
 “ "حفظه اهلل  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واأخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 
العلى حكام المارات. واأ�سار معاليه اىل اأن ال�سورة امل�سرقة التي ي�سكلها �سعب 
المارات مبختلف فئاته وهم يرفعون فيها علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
ودولتنا  الوطن،  �ساحات  من  �ساحٍة  كل  يف  لريفرف  ال�سماء  يف  �ساخما  خفاقا 
توا�سل خطواتها الواثقة الرائدة وت�سجل اإجنازاتها املتميزة يف جميع القطاعات 
هي  اأي�سا  امل�سرفه  ال�سورة  هذة  اأن  اإىل  ،لفتا  امل�ستويات  كافة  وعلى  التنموية 
م�سهد يج�سد بحق قيم الوفاء لهذا الوطن الذي يوفر ملواطنيه احلياة الكرمية 

ويفتح اأمامهم اأبواب وا�سعة نحوم�ستقبل م�سرق وواعد.

•• �أبوظبي – �لفجر:

لبلدية  العام  املدير  القبي�سي،  بدر  �سيف  �سعادة  رفع  العلم،  بيوم  احتفاًء 
مدينة اأبوظبي، علم الدولة على �سارية العلم اأمام مبنى البلدية الرئي�سي 

على �سارع ال�سيخ زايد، بح�سور عدد من منت�سبي البلدية.
اأن  اأبوظبي،  العام لبلدية مدينة  املدير  القبي�سي،  �سعادة �سيف بدر  واأكد 
الوطنية  بهويتنا  فيها  نحتفل  وغالية،  جليلة  وطنية  منا�سبة  العلم  يوم 
واملواطنة  الن��ت��م��اء  م��ع��اين  العلم  يج�سد  حيث  وف��خ��رن��ا،  ع��زن��ا  وم�سدر 
ال�ساحلة، فالعلم رمز الوطن وعنوان ال�سموخ الذي ين�سوي حتت رايته 

جميع اأبناء هذه الأر�س الطيبة.
اأن الحتفال بيوم العلم يف الثالث من �سهر نوفمر كل  واأ�ساف �سعادته 
عام، يعد تعبرياً عملياً عن حب الوطن والقيادة الر�سيدة، وتر�سخاً لقيم 
الولء والنتماء، وتعزيزاً للتالحم بن اأبناء دولة الإمارات واملقيمن على 

حد �سواء.
كما جت�سد املنا�سبة م�ساعر الوحدة والتعاي�س وال�سالم بن اأبناء الوطن 
واملقيمن على اأر�سه، وتر�سخ �سورة الإمارات كمنارة للتعاي�س والت�سامح 
يف املنطقة، حيث تن�سجم حتت رايتها �ستى اجلن�سيات ب�سماحة، وي�سارك 
اليوم  ه��ذا  يف  اجلن�سيات  كافة  من  والأط��ف��ال  وال�سباب  والن�ساء  الرجال 

الأغر بالتعبري عن حبهم لدولة الإمارات باأ�سكال خمتلفة.
واأو�سح �سعادته اأن هذا اليوم �سيظل تاأكيداً على مكانة علم دولة الحتاد 
يف قلوب اجلميع، وحافزاً لبذل اجلهود املخل�سة من جميع فئات املجتمع 
حكمة  م��ن  ن�ستقي  ونحن  عالية،  خفاقة  راي��ت��ه  لرفع  ال��وط��ن  خدمة  يف 
امل�سرق  امل�ستقبل  لبناء  امل��دى  بعيدة  ال�سديدة  ال��روؤي��ة  الر�سيدة  القيادة 
لدولة الإمارات، لنوؤكد العزم على م�ساعفة العمل وبذل ق�سارى اجلهد 
للتقدم والزده���ار يف  الإم���ارات منوذجاً  ملوا�سلة الإجن���ازات لتكون دول��ة 

جميع املجالت.

•• �أبوظبي –�لفجر:

�ساركت الأمانة العامة جلائزة خليفة 
ال��رتب��وي��ة يف اح��ت��ف��ال ال��دول��ة بيوم 
العلم ، ورفعت اأمل العفيفي الأمن 
ال�سارية  على  العلم  للجائزة  ال��ع��ام 
يف  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف 
اجلائزة  موظفن  بح�سور  اأبوظبي 
وعدد من طلبة املدار�س يف اأبوظبي 
اأهمية  على  العفيفي  اأم��ل  واأك���دت   .
التي  الغالية  الوطنية  املنا�سبة  هذه 
جت�����س��د ق��ي��م��ة ال��ع��ل��م ورم���زي���ت���ه يف 
الوطن  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  نفو�س وق��ل��وب 
ي��ل��ت��ف��ون ح���ول ه���ذه الراية  ال���ذي���ن 
جم�سدين اأ�سمى معاين اآيات الولء 
ال�سمو  ول�ساحب  للوطن  والنتماء 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
اهلل" واأخيه  "حفظه  الدولة  رئي�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
اأ�سحاب  ولإخ��وان��ه��م  اهلل"  "رعاه 
املجل�س  اأع�������س���اء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات .
ت�سهده  مب����ا  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأ�������س������ادت 
ح�����س��اري��ة منذ  نه�سة  م��ن  ال���دول���ة 

موؤكدة  الحت������اد  م�����س��رية  ان���ط���الق 
العلم  خلف  الوطني  التالحم  على 
، م�سرية  ب�������الأرواح  ن��ف��ت��دي��ه  ال����ذي 
للجائزة  العامة  الأمانة  تقدير  اإىل 
الإم����ارات  م��دار���س  طلبة  مب�ساركة 
ال��وط��ن��ي��ة وامل���در����س���ة ال���رو����س���ي���ة يف 

اأبوظبي وجمعية مر�سدات الإمارات 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حيث  يف ه����ذه 
ب��ه��ج��ة كبرية  اأ���س��ف��ت م�����س��ارك��ت��ه��م 
الطلبة  وفتحت عيون  املنا�سبة  على 
امل�ساركن على الأهمية البارزة لتك 

الفعالية الوطنية .

•• دبي -و�م: 

رفع كل من معايل ح�سة بنت عي�سى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة  ح��م��ي��د  ب���و 
الرحمن  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  وم����ع����ايل 
ب��ن ع��ب��د امل��ن��ان ال��ع��ور وزي����ر امل����وارد 
الإم����ارات  علم  وال��ت��وط��ن  الب�سرية 
تنمية  لوزارتي  امل�سرتك  املبنى  فوق 
والتوطن  الب�سرية  واملوارد  املجتمع 
يف دب����ي وذل�����ك ب��ح�����س��ور ع����دد من 
يف  واملوظفن  وامل�سوؤولن  القيادات 

الوزارتن.
�ساحب  ل��دع��وة  ا�ستجابة  ذل��ك  ج��اء 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
واملوؤ�س�سات  ال���وط���ن  لأب���ن���اء  اهلل” 
يوم  م��وح��دا  العلم  لرفع  وال����وزارات 

لقيم  جت�سيدا  نوفمر  م��ن  الثالث 
والتكاتف يف حب  والن��ت��م��اء  ال���ولء 

الوطن.
بال�سالم  م�سحوبا  العلم  رف��ع  ومت 

�سعادة  م��راك��ز  ف��وق جميع  ال��وط��ن��ي 
تنمية  ل��وزارت��ي  التابعة  املتعاملن 
والتوطن  الب�سرية  واملوارد  املجتمع 
الهمم  اأ�����س����ح����اب  م�����راك�����ز  وع����ل����ى 

احلكومية يف اأجواء احتفالية وطنية 
املوظفن  جميع  فيها  �سارك  معّرة 
اإمارات  على م�ستوى املراكز يف كافة 

ومناطق الدولة.

•• �بوظبي-�لفجر:

نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  ا�ستجابة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل- احتفل الأر�سيف 
واملكتبة الوطنية ام�س برفع العلم فوق مقره وفوق مبنى احلفظ والرتميم 
للوطن والنتماء  الدولة ووحدتها ورم��زاً  ل�سيادة  له؛ بو�سفه رمزاً  التابع 

له.
مبنى  ويف  الوطنية،  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  مبقر  املوظفن  جميع  وبح�سور 
الأر�سيف  عام  علي مدير  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �سعادة  قام  والرتميم  احلفظ 

واملكتبة الوطنية برفع العلم رمز الهوية والوحدة الوطنية.

اليوم  ه��ذا  يف  احتفاله  اأن  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  اأك��د  املنا�سبة  وبهذه 
الوطني يعر عن م�ساعر النتماء للوطن، والوفاء والولء للقيادة احلكيمة 
يف  اجلهود  ببذل  التزامه  وع��ن  الهتمام،  كل  وال�سعب  الوطن  ُت��ويل  التي 

خدمة ذاكرة الوطن وتدوين حا�سره. 
فخرنا  م�سدر  العلم  ي��وم  اأن  اأي�ساً  الوطنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  اأك��د  وق��د   
واعتزازنا بقيادتنا التي ن�سري على هدي روؤاها نحو مزيد من العزة والفخار 
والتقدم، ومببادئنا وقيمنا التي نفخر باأننا نحافظ عليها، ومبا حققه وطننا 
من مكت�سبات يف خمتلف ال�سعد، واأن للعلم دوره يف تعزيز الولء والنتماء 
اإن�سان يقيم  للوطن، واحلفاظ على الهوية الوطنية، وهو ي�ستحق من كل 

على اأر�س الإمارات التقدير والإجالل بو�سفه رمزاً للوطن والكرامة.

•• �أبوظبي-و�م:

الحتفال  اإن  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الكعبي  �سامل  علي  معايل  قال 
بيوم العلم هو احتفال بالوطن وبالحتاد فالعلم هو رمز العزة، والفخر، ويوم اأن حتتفل به 
الدولة فهي توؤكد على اأهميته كرمز للوحدة ويف الحتفال به تاأكيد على ارتباطنا العميق 
بهذه الأر�س والعتزاز بالنتماء اإليها وبقوة التالحم الذي يجمع اأبناء الوطن الواحد حتت 

راية واحدة عزيزة وغالية على قلوبنا.
واأ�ساف معاليه - يف كلمة له بهذه املنا�سبة - :" اأنه يف هذا اليوم التاريخي والوطني "يوم 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الراحل  الوالد  الدولة  وموؤ�س�س  امل�سرية  قائد  العلم" ن�ستذكر 
نهيان "طيب اهلل ثراه" كما ن�ستذكر قائد التمكن املغفور له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

"طيب اهلل ثراه" .. القادة الذين عملوا على تكري�س قيمة العلم ورفعوه عند تاأ�سي�س الدولة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  اليوم  القيادة  وتاأتي  قلوبنا،  يف  ومهابته  مكانته  وغر�سوا 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، الذي اأعلن عام 
2012 عن تخ�سي�س يوم للعلم يوافق الثالث من نوفمر من كل عام، واإخوانهما اأ�سحاب 
ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات ليم�سوا بوطننا الغايل نحو امل�ستقبل الأكرث 

اإ�سراقا متوحدين حتت راية عزيزة نحمل لها وللقيادة الر�سيدة الولء والعتزاز".
وقال : " ن�ستذكر بكل فخٍر جنودنا البوا�سل �سهداء الوطن الذين �سقطوا يف �ساحات املجد 
اأن  العامل الذي نعاهد اهلل تعاىل على  دفاعاً عن �سيادة الوطن، ون�سرة للحق، ، حتت ظل 

يكون دوماً �ساخماً خفاقا ًيعانق ال�سماء ".

علي �شامل الكعبي : العلم هو رمز االحتاد والوطن

املجل�س الوطني االحتادي يرفع العلم فوق مقره 
تعبريا عن اأ�شمى معاين الوالء واالنتماء اإىل الوطن

بلدية مدينة �أبوظبي حتتفي بيوم �لعلم

�شيف بدر القبي�شي: يوم العلم منا�شبة وطنية جليلة لالحتفاء بهويتنا وم�شدر عزنا وفخرنا

�حتفال �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لرتبوية بيوم �لعلم  2022

»خليفة الرتبوية« : العلم راية العزة والكرامة

ح�شة بو حميد وعبد الرحمن العور يرفعان علم االإمارات 
على مبنى وزارتي تنمية املجتمع واملوارد الب�شرية والتوطني

و�سط �أجو�ء ت�سودها م�ساعر �لفخر و�لنتماء

االأر�شيف واملكتبة الوطنية يرفع العلم ليظل خفاقًا يحكي اأجماد الوطن
كليات التقنية العليا 

حتتفي بيوم العلم
•• �أبوظبي -و�م: 

رف���ع���ت ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا علم 
على  ال�16  م���واق���ع���ه���ا  يف  ال����دول����ة 
م�ستوى الدولة، وذلك احتفاًل بيوم 
العلم الذي يوافق 3 نوفمر من كل 
العلم  ع��ام. و���س��ارك يف فعاليات رف��ع 
واأع�ساء  الطلبة  الكليات  �ساحات  يف 
ورفع  والتدري�سية.  الإداري��ة  الهيئات 
مدير  العيان  في�سل  الدكتور  �سعادة 
اأ�سمى  العليا  التقنية  كليات  جممع 
قيادة  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات 
ال��ر���س��ي��دة و �سعب الإم����ارات  ال��دول��ة 
موؤكدا اأن هذه املنا�سبة تعك�س تالحم 
وترابط اأبناء الإمارات واملقيمن على 

اأر�سها حتت راية علمنا الغايل.

�شقر بن �شعود املعال: يوم 
العلم فخر لكل مواطن

•• �أم �لقيوين-و�م:

 اأكد ال�سيخ �سقر بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة احلكومة الذكية باأم 
القيوين اأن يوم العلم هي منا�سبة وطنية يفخر بها كل مواطن ليعر عن 
انتمائه وولئه لوطن عظيم ويعتز ويفتخر باإجنازات قيادة حكيمة قدمت 

للوطن واأبنائه دعم ورعاية ل حدود لها.
وقال ال�سيخ �سقر “ يف هذا اليوم جندد العهد والوفاء لوطننا وقادتنا ببذل 

الغايل والنفي�س ليظل علم الإمارات عالياً �ساخما بن رايات الأمم”.

•• دبي -د.حممود علياء

اإطار احتفالت الدولة بيوم العلم احتفت ندوة الثقافة والعلوم بدبي عند  يف 
ال�ساعة احلادية ع�سرة متاماً من �سباح اأم�س بيوم العلم، بح�سور بالل البدور 

رئي�س جمل�س الإدارة وموظفي الندوة.
مب�ساحبة  عالياً  لرفعه  ال��ب��دور  ب��الل  ت��ق��دم  ث��م  العلم  بتحية  الح��ت��ف��ال  ب���داأ 
الندوة  اأرج��اء  التي �سدحت يف  الوطنية  الوطني والأهازيج والأغ��اين  الن�سيد 
اأن الحتفال باملنا�سبات الوطنية  وخارجها و�سط بهجة اجلميع. واأكد البدور 
يعزز النتماء والهوية لدى الأجيال ال�سابة والأطفال لتظل ذكرى الحتفال 
را�سخة يف اأعماقهم تربطهم بجذور الوطن. واأ�ساد بالروؤية ال�سائبة والعميقة 
للقادة واحلكام الذين زرعوا يف اأنف�س اأبناء الإمارات واملقيمن على اأر�سها تلك 

امل�ساعر اجليا�سة من املحبة وال�سالم.
 دامت احتفالت الوطن.. ودام علم دولة الإمارات �ساخماً.

زكي ن�شيبة : يوم العلم منا�شبة وطنية حتتفي بوحدة االمارات واجنازاتها العظيمة

رفرف عاليًا يا علم يف ندوة الثقافة والعلوم
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

ف���از ف��خ��ام��ة ج��وك��و وي�����دودو رئي�س 
الإمام  بجائزة  اإندوني�سيا  جمهورية 
الدولية  ل��ل�����س��ل��م  ع��ل��ي  ب���ن  احل�����س��ن 
يقدمها منتدى  التي   2022 للعام 
ال�سيخ  �سمو  برعاية  لل�سلم  اأبوظبي 
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 

اخلارجية والتعاون الدويل .
و���س��ل��م م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
لل�سلم  اأب��وظ��ب��ي  منتدى  رئي�س  بّيه 
ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  اإىل  اجل������ائ������زة 
معروف اأمن نائب رئي�س جمهورية 
رئي�س  فخامة  عن  نيابة  اإندوني�سيا 
ا�ستقباله  خ��الل  وذل���ك  اإندوني�سيا 
الم������ارات يف  ق�����س��ر  الأول يف  اأم�����س 

اأبوظبي.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
يل  يطيب   :  - املنا�سبة  بهذه   - بّيه 
ونيابة عن منتدى اأبوظبي لل�سلم يف 
الإمام  الإم��ارات ت�سليم جائزة  دول��ة 
احل�سن بن علي لل�سلم الدولية للعام 
ويدودو  جوكو  فخامة  اإىل   2022
ال�سخ�سي  لإ�سهامه  تقديرا  وذل��ك 
الفريد واإ�سهام اإندوني�سيا امل�سهود يف 
الكبري  والنجاح  الدويل  ال�سلم  ن�سر 

الذي حققه بلده العظيم يف تر�سيخ 
جمتمعه  يف  ال�سعيد  التعاي�س  قيم 
مبختلف اأعراقه واأديانه.. كما ياأتي 
القائمة  املميزة  العالقات  �سياق  يف 
واجلمهورية  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ن 
من  حكيمة  ب��رع��اي��ة  الإن��دون��ي�����س��ي��ة 

���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
الرئي�س الإندوني�سي  اهلل” وفخامة 

جوكو ويدودو".
من جانبه عّر نائب رئي�س جمهورية 
اندوني�سيا عن فخره واعتزازه بت�سلم 

فخامة  ع��ن  بالنيابة  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
الرئي�س جوكو ويدودو وبالنيابة عن 
اأن  باأكمله، معترا  اإندوني�سيا  �سعب 
فوز الرئي�س بهذه اجلائزة العظيمة 
به  حتظي  ال��ذي  التقدير  ع��ن  يعر 
جهود فخامته واملكانة الرائدة التي 
حتظى بها بالده يف جمال الت�سامح 

والتعاي�س.
بن  احل�سن  "الإمام  جائزة  اأن  يذكر 
جائزة  ه��ي  الدولية"  لل�سلم  ع��ل��ي 
اأبوظبي  م��ن��ت��دى  اأط��ل��ق��ه��ا  ���س��ن��وي��ة 
لتكرمي   2015 ال��ع��ام  منذ  لل�سلم 
والأعمال  العملية  املبادرات  اأ�سحاب 
ال�سلم  ث��ق��اف��ة  ���س��ن��اع��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
وتاأ�سيل قيمتها يف املجتمعات امل�سلمة 

من القادة والعلماء واملفكرين.
وياأتي اختيار ا�سم الإمام احل�سن بن 
ا�ستلهاما من  علي ر�سي اهلل عنهما 
�سبط  وق��ف��ه  ال���ذي  العظيم  امل��وق��ف 
و�سلم  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر����س���ول 
حن اأ�سلح بن فئتن عظيمتن من 
لهم  و�سونا  للدماء  حقنا  امل�سلمن، 
اجلائزة  بهذه  ف��از  وق��د  الفناء.  م��ن 
وعلماء  ك��ب��ار  ق���ادة  انطالقتها  منذ 
اأف������ذاذ وم����ب����ادرات رائ�����دة يف جمال 

ال�سلم من خمتلف قارات العامل.

•• �أبوظبي-و�م:

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان،  اآل 
الدويل، جانباً من فعاليات "ملتقى 
ح�سور  خ��الل  الأمور" م��ن  اأول��ي��اء 
�سملت  رئ��ي�����س��ي��ة  م��ن��اق�����س��ة  ج��ل�����س��ة 
حم��ا���س��رة األ��ق��ت��ه��ا اأخ�����س��ائ��ي��ة علم 
�سيفايل  الدكتورة  ال�سريري  النف�س 
ت�ساباري، وذلك يف اليوم الفتتاحي 
للملتقى الذي تنظمه دائرة التعليم 
اأب���وظ���ب���ي يف الحت����اد  وامل���ع���رف���ة يف 
اأري��ن��ا ب��ج��زي��رة ي��ا���س خ���الل الفرتة 
4 ن��وف��م��ر احل����ايل.   2 ح��ت��ى  م���ن 
واأج�����رى ���س��م��ّوه ج��ول��ة يف ع����دٍد من 
من  بنخبة  والتقى  امللتقى،  اأجنحة 
م�ساركتهم  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اخل�����راء 
العاملي واط��ل��ع على  يف ه��ذا احل���دث 
التفاعلية  الرتبوية  الأن�سطة  بع�س 
يف  امل�ستخدمة  الأ���س��ال��ي��ب  واأح�����دث 

جمال تنمية الطفولة املبكرة وتربية 
الأط��ف��ال.  راف��ق �سمّوه خ��الل هذه 
عو�س  �سارة  معايل  من  كل  اجلولة 
للتعليم  دول��ة  وزي���رة  م�سلم،  عي�سى 

الحتادية  ال��وك��ال��ة  رئ��ي�����س  امل��ب��ك��ر، 
للتعليم املبكر ورئي�س دائرة التعليم 
نورة  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  واملعرفة 
الثقافة  وزي��رة  الكعبي،  حممد  بنت 

وال�سباب، ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
املجتمع.   ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ب��وح��م��ي��د، 
وي�ستقطب امللتقى، الذي ُيعد الأول 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن 

خ�����راء ت��رب��ي��ة وت��ن�����س��ئ��ة الأط���ف���ال 
لتبادل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
الأف��ك��ار وال����روؤى ح��ول تن�سئة جيل 
ناجح وقادر على مواجهة التحديات، 

وي�سلط ال�سوء على اأحدث الأ�ساليب 
تربية  يف  امل���ع���ت���م���دة  وامل���ن���ه���ج���ي���ات 
واأولياء  الآب�����اء  وت��وج��ي��ه  الأط���ف���ال 
بيئة  اأب��ن��ائ��ه��م يف  ل��ت��ن�����س��ئ��ة  الأم������ور 

اإي��ج��اب��ي��ة وذل����ك م��ن خ���الل تنظيم 
ج��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���س واحل������وار وور����س 
عمل حول تن�سئة الأطفال.  وتناولت 
اأ�س�س  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��ن��اق�����س��ة  ج��ل�����س��ة 

الآباء  وع��ي  وتعزيز  الأط��ف��ال  تربية 
باأهمية اجلمع بن  الأم���ور  واأول��ي��اء 
اأ�ساليب ومفاهيم الرتبية التقليدية 
مبا  الأط���ف���ال  تن�سئة  يف  واحل��دي��ث��ة 
يلبي احتياجاتهم ويواكب متطلبات 
امل�ستقبل.  واألقت الدكتورة �سيفايل 
ت�����س��اب��اري، وه���ي اأخ�����س��ائ��ي��ة يف علم 
ال��ن��ف�����س ال�����س��ري��ري، وم��وؤل��ف��ة اأكرث 
الكتب مبيعاً �سمن قائمة نيويورك 
تعزيز  اإىل  تهدف  حما�سرة  تاميز، 
معارف الآباء واأولياء الأمور والأ�سر 
وتربية  تن�سئة  اأ���س��ال��ي��ب  اأه���م  ح���ول 
الفتتاحي  ال��ي��وم  و�سهد  الأط��ف��ال.  
الأمور  اأولياء  م�ساركة  امللتقى  لهذا 
يف  واملتخ�س�سن  الرعاية  ومقدمي 
جم���ال ال��رتب��ي��ة، ح��ي��ث اج��ت��م��ع��وا يف 
وتبادل  والتفاعل  للتوا�سل  اأبوظبي 
اأ�سئلة  الآراء والأفكار، والإجابة عن 
بالرتبية  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  اجل���م���ه���ور 

احلديثة. 

عبد اهلل بن زايد ي�شهد جانبًا من فعاليات ملتقى اأولياء االأمور 

•• �ل�شارقة-و�م: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  يف  الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
�سباح اأم�س اخلمي�س مبكتب �سموه يف اجلامعة، الدكتور اأحمد دلل رئي�س 

اجلامعة الأمريكية يف القاهرة. 
 .. القاهرة  يف  الأمريكية  اجلامعة  برئي�س  اللقاء  بداية  يف  �سموه  ورح��ب 
بجمهورية  جتمعه  التي  واملتجذرة  الوطيدة  العالقة  اإىل  �سموه  م�سرياً 
م�سر العربية حيث نهل �سموه من علومها ومعارفها وكانت لها الأف�سال 

الكبرية يف علمه وثقافته. 
واأ�سار �سموه اإىل الإرث الثقايف والأثري الغني الذي حتتويه م�سر مبدنها 

املتنوعة والتي تعك�س احل�سارة والأ�سالة والعراقة والتاريخ العظيم الذي 
مر عليها. 

وتناول اللقاء بحث العديد من املو�سوعات امل�سرتكة بن اجلامعتن مبا 
فيها املجالت العلمية والأكادميية والبحثية و�سبل تعزيز جمالت التعاون 

التي تربط بينهم والتي تعود اإىل �سنوات طويلة. 
وت�����س��م��ن ال��ل��ق��اء احل��دي��ث ح���ول م��ق��رتح��ات ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�ستقبلي 
وال�ستفادة من اخلرات املتوفرة لدى اجلامعتن مبا ينعك�س اإيجاباً على 
منظومة التعليم باأركانها كافة لت�ستمر يف التقدم على م�ستوى اجلامعات 

العاملية. 
ال�سارقة مع رئي�س اجلامعة  ال�سمو حاكم  تبادل �ساحب  اللقاء  ويف ختام 

الأمريكية يف القاهرة الدروع والهدايا التذكارية. 

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل رئي�س اجلامعة االأمريكية يف القاهرة 

•• �أبوظبي-و�م:

�ساركت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة مبجل�س الأمن ال�سيراين حلكومة 
ال�سيرانية  الفدية  تهديدات  ملكافحة  العاملية  املبادرة  اأعمال  يف  الإم��ارات  دولة 
وح�سور  الأمريكي  الأبي�س  البيت  برعاية  انعقدت  التي   "CRI"  2022
اأكتوبر و1 نوفمر احلايل   31 كامال هاري�س نائبة الرئي�س الأمريكي يومي 
يف العا�سمة الأمريكية وا�سنطن مب�ساركة 37 من الدول الأع�ساء لبحث �سبل 

مواجهة انت�سارها وتاأثريها. 
و�ساهم جمل�س الأمن ال�سيراين حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة �سمن 
اللجان الفرعية للمبادرة، يف اإن�ساء من�سة لتبادل البيانات بن الدول الأع�ساء 
لت�سهيل م�ساركة املعلومات وا�ستباقية اجلاهزية للتهديدات ال�سيرانية املتعلقة 
برامج  اأن  الأمريكي  الرئي�س  نائبة  واأك��دت كامال هاري�س  الفدية.   بفريو�سات 
اأن هذه  الفدية ال�سارة توؤثر على اآلف ال�سركات والأف��راد كل عام م�سرية اإىل 

الظاهرة  لدرا�سة  ال�سركاء  هوؤلء  الأمريكية جمعت  الإدارة  رعتها  التي  املبادرة 
الأمن  اأجل حت�سن  العمل اجلماعي من  اأهمية  �سبل مواجهتها موؤكدة  وبحث 

ال�سيراين للدول وحماية املواطنن وال�سركات على حد �سواء. 
وت�سعى املبادرة اإىل حتميل الفاعلن يف برامج الفدية امل�سوؤولية عن جرائمهم 
الفاعلة يف جمال برامج  ق��درة اجلهات  اآم��ن لهم ومكافحة  وع��دم توفري مالذ 
اإجراءات  تنفيذ  امل�سروعة من خالل  العائدات غري  ال�ستفادة من  الفدية على 
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب "AML / CFT" واإنفاذها مبا يف 
ذلك قواعد "ِاعرف عميلك" "KYC" لالأ�سول الفرتا�سية وخدمة الأ�سول 
الفرتا�سية.  كما تهدف املبادرة اإىل تعطيل اجلهات الفاعلة يف برامج الفدية 
وعوامل متكينها وتقدميها اإىل العدالة، والتعاون يف تعطيل برامج الفدية عن 
التحتية  البنية  ا�ستخدام  اإ�ساءة  القت�ساء ومنع  املعلومات عند  طريق م�ساركة 
ل�سن هجمات برامج الفدية، و�سمان عدم ا�ستخدام البنية التحتية الإلكرتونية 
الوطنية يف هجمات برامج الفدية.  واأكد امل�ساركون يف املبادرة التزامهم امل�سرتك 

بالعمل اجلماعي ملواجهة برامج الفدية، وب�سكل مرن يحقق الأهداف املرجوة، 
والتعاون لتعطيل برامج الفدية ومالحقة اجلهات الفاعلة امل�سوؤولة كما اأكدوا 
على العمل اجلماعي ملكافحة التمويل غري امل�سروع الذي يدعم النظام البيئي 
لرامج الفدية، والعمل مع القطاع اخلا�س للدفاع �سد هجمات برامج الفدية 

وال�ستمرار يف التعاون دولًيا لكبح جميع عنا�سر تهديد برامج الفدية. 
حلكومة  ال�سيراين  الأم��ن  رئي�س  الكويتي  حمد  حممد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
دول���ة الإم������ارات اإن م�����س��ارك��ة دول���ة الإم������ارات يف اأع���م���ال امل���ب���ادرة ج���اء يف اإطار 
التزامها باأهمية الأمن ال�سيراين وحتقيق اأق�سى درجات احلماية ال�سيرانية 
وترية  ارتفاع  اأن  واأ�ساف  وطني.   اأمن  ق�سية  باعتبارها  وال�سركاء  للمواطنن 
والتحديات  الهجمات  وزي��ادة  الرقمي  والتحول  ال�سحابية  اخلدمات  ا�ستخدم 
املخاطر  ومواجهة  اآمنة  بيئة  لتوفري  التعاون  اجلميع  على  يحتم  ال�سيرانية 
ي�سهم يف  وامل��راق��ب��ة مب��ا  ك��ف��اءة نظم احلماية  ورف��ع  واملتوقعة خا�سة  امل��ت��زاي��دة 

مواجهة برامج الفدية وغريها من النتهاكات ال�سيرانية. 

واأ�ساد الدكتور حممد الكويتي بجهود الإدارة الأمريكية يف رعاية هذه املبادرة 
وقال اإن دولة الإمارات كدولة رائدة يف الأمن ال�سيراين عاملًيا، �ستوا�سل العمل 
اجلماعي مع �سائر ال�سركاء؛ لالإ�سهام يف كل ما يحقق الريادة وحت�سن قدرات 
اأن  واأ�ساف  الفدية.  برامج  ومنها  كافة،  التحديات  ملواجهة  ال�سيراين  الأم��ن 
جمل�س الأمن ال�سيراين يوا�سل العمل من خالل عدة مبادرات جلعل الأمن 

ال�سيراين ثقافة جمتمعية عامة. 
اإىل  ت�سم   "CRI"  2022 الفدية  برامج  ملكافحة  الدولية  املبادرة  اأن  يذكر 
والنم�سا  اأ�سرتاليا  كاًل من  الأمريكية  املتحدة  والوليات  الإم��ارات  دولة  جانب 
وبلجيكا والرازيل وبلغاريا وكندا وكرواتيا واجلمهورية الت�سيكية وجمهورية 
واإيطاليا  واإ�سرائيل  واأي��رل��ن��دا  والهند  واأملانيا  وفرن�سا  واإ�ستونيا  الدومنيكان 
والرنويج  ونيجرييا  ونيوزيلندا  وهولندا  واملك�سيك  وليتوانيا  وكينيا  واليابان 
واإ�سبانيا  اأف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب  و���س��ن��غ��اف��ورة  وروم��ان��ي��ا  وك��وري��ا اجلنوبية  وب��ول��ن��دا 

وال�سويد و�سوي�سرا واأوكرانيا والحتاد الأوروبي. 

•• �أبوظبي- و�م:

رعاية  حت��ت  ت��ق��ام  للف�ساء" ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  "حوار  م��ن  الأوىل  الن�سخة  ت�سهد 
"حفظه اهلل"،  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
ح�سوراً رفيع امل�ستوى من قادة الدول الن�سطة يف جمال الف�ساء، حيث ي�سارك 
يف الفعالية فخامة اإ�سحاق هرت�سوغ رئي�س دولة اإ�سرائيل، ودولة ناريندرا مودي 

رئي�س وزراء جمهورية الهند. 
بعد  عن  كلمة  م��ودي  ناريندرا  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  يلقي  اأن  املقرر  من  كما 
امل�ستوى ميثلون  رفيعو  م�سوؤولون حكوميون  يت�سدرهم  الذين  امل�ساركن  اأمام 
وزارات اخلارجية للدول امل�ساركة بالإ�سافة اىل روؤ�ساء الأركان وقادة املوؤ�س�سات 
املتخ�س�سن  اخلا�س  القطاع  وق��ادة  الف�سائية  وال��ق��وات  الع�سكرية  واجليو�س 

بتقنيات ال�سناعات الف�سائية والطريان والدفاع. 
وي�ست�سيف احلوار الذي يقام يف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي يف الفرتة بن 5 
و6 دي�سمر وتنظمه وكالة الإمارات للف�ساء ومب�ساركة وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل ووزارة الدفاع، جمموعة من كرى ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملية ورجال 

الأعمال وممثلي القطاع اخلا�س يف جمال الف�ساء والطريان والتكنولوجيا. 
واأكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا 
حوار  جلنة  ورئي�سة  للف�ساء  الإم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  املتقدمة 
اأبوظبي للف�ساء اأن الفعالية ت�ستهدف تطوير منظومة متكاملة لتعزيز التعاون 
املعايري  �سياغة  يخ�س  فيما  ملمو�س  تقدم  وحتقيق  الف�ساء  قطاع  يف  ال��دويل 

وال�سيا�سات املنظمة للقطاع. 
توافق  �سياغة  بهدف  حيوياً  دوراً  للف�ساء" يلعب  اأبوظبي  "حوار  اأن  واأ�سافت 
هذا  يف  الفاعلة  الأط���راف  خمتلف  بن  التعاون  وت��رية  ت�سريع  �ساأنه  من  دويل 
القطاع احليوي، ل�سيما يف ظل التحديات واملتغريات غري امل�سبوقة التي ت�سهدها 
املرحلة احلالية.  وقالت معايل الأمريي " ي�سعى "حوار اأبوظبي للف�ساء" اإىل 
ياأتي يف مقدمها توفري من�سة  حتقيق جمموعة من الأه��داف الطموحة التي 
لتمثيل الدول النا�سئة يف القطاع، واإبراز ما قدمته من منجزات خالل املرحلة 
املا�سية، اإىل جانب الدول الكرى والتي بداأت م�سريتها يف قطاع الف�ساء منذ 
فرتة طويلة... ومن هذا املنطلق ت�سارك يف الفعالية وكالت الف�ساء من دول 
ا�ستطاعت حتقيق  وال��ت��ي  وال��رت��غ��ال  والفلبن،  وال��رنوي��ج،  ورون����دا،  روم��ان��ي��ا، 

النمو  على  ال��ق��درة  م��ن  امل��زي��د  ومنحته  ال��ق��ط��اع  تطوير  يف  اأ�سهمت  جن��اح��ات 
والتقدم". 

وتت�سمن قائمة املتحدثن يف الن�سخة الأوىل من "حوار اأبوظبي للف�ساء" نخبة 
من اخلراء واأهم ال�سخ�سيات املوؤثرة يف القطاع من حول العامل، ويف مقدمتهم 
والروفي�سور  "فيوت�سر جيوبلوتيكال"،  موؤ�س�س  فريدمان،  الروفي�سور جورج 
روبن جي�س، مدير معهد الأمم املتحدة لبحوث نزع ال�سالح، وويليام األبريكي، 
الدويل  املعهد  الأ�سلحة يف  وال�سيطرة على  والتكنولوجيا  ال�سرتاتيجية  مدير 
وقادة  الف�ساء  وك��الت  عن  ممثل   250 جانب  اإىل  ال�سرتاتيجية،  للدرا�سات 
املوؤ�س�سات واجلهات العاملة يف القطاع من اأكرث من 30 دولة مبا يف ذلك اململكة 
املتحدة،  واململكة  والهند،  الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سعودية،  العربية 
وكوريا، وفرن�سا واليابان.  وت�سهد الفعالية ح�سوراً كثيفاً ومميزاً لكرى �سركات 
و"ثليز"،  جرومان"،  و"ونروثروب  "اإيربا�س"،  منها  العاملية  اخلا�س  القطاع 
والباحثن يف  الأكادميين  اإىل جانب ح�سور جمموعة كبرية من  و"اأمازون"، 

خمتلف جمالت و�سناعات قطاع الف�ساء. 
كما �سيتناول احلوار جمموعة �ساملة من الق�سايا التي ترتاوح بن التاأثريات 

العام  القطاعن  ودور  التنظيم  عملية  اإىل  الف�ساء،  ل�ستك�ساف  اجليو�سيا�سية 
واخلا�س يف عملية تطوير ال�سناعة، و�سمان ا�ستقرار واأمن الأ�سول الف�سائية.  
ال��ق��ادة و�سناع  امل��رت��ق��ب، بح�سور وم�����س��ارك��ة ع��دد م��ن  ال��ع��امل��ي  وي�سكل احل���وار 
ال�سيا�سات يف جمال الف�ساء، فعالية عاملية ا�ستثنائية، يقوم من خاللها اخلراء 
و�سناع القرار بتبادل الآراء ومناق�سة التحديات والفر�س التي يحملها جمال 
املرحلة  الإم���ارات خالل  لدولة  الناعمة  القوة  تر�سيخ  اإط��ار  وذل��ك يف  الف�ساء، 
املقبلة، وتعزيز م�ساهمتها يف �سيا�سات الف�ساء الدولية وقيادة احلوارات العاملية 
حول التحديات الرئي�سية التي تواجه الف�ساء، انطالقاً من التزامها الكامل يف 
املواثيق والتفاقيات واملعاهدات الدولية يف هذا املجال.  وي�سعى "حوار اأبوظبي 
للف�ساء" اإىل تعزيز التوا�سل بن القوى الفاعلة واملوؤثرة يف قطاع الف�ساء حول 
يف  وال��ق��رارات  ال�سيا�سات  و�سناع  القادة  لكبار  جتمع  توفري  خ��الل  من  العامل، 
ح��وار دويل حتدد من خالله  العامل، وعر طرح  م�ستوى  الف�ساء على  جمال 
والأطر  ال�سرتاتيجية  الإمكانات  ي�سمل  الالزمة مبا  العاملية  الحتياجات  اأبرز 
القانونية والت�سريعية، والبنى التحتية املطلوبة، لتطوير هذا القطاع وحتقيق 

م�ستهدفاته مبا يخدم الإن�سانية وي�ساهم يف تعزيز جودة احلياة على الأر�س. 

•• �أبوظبي-و�م:

الدويل،  والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  اأكد 
رئي�س اللجنة الوطنية العليا لالإ�سراف على اأعمال التح�سري ملوؤمتر الأطراف 
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ يف دورته الثامنة والع�سرين 
COP28 "موؤمتر الإمارات للمناخ"، على اأولويات دولة الإمارات يف موؤمتر 
امل�سرية  الرئا�سة  دع��م  ت�سمل  والتي  م�سر،  يف  املنعقد   COP27 الأط���راف 
للموؤمتر، ومعاجلة تداعيات تغري املناخ، و�سمان انتقال عملي وواقعي يف قطاع 

الطاقة، ودعم النمو القت�سادي، وتعزيز فر�س الو�سول اإىل التكنولوجيا. 
جاء ذلك خالل الجتماع اخلام�س للجنة الوطنية العليا والذي انعقد برئا�سة 
الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  مل��وؤمت��ر  والع�سرين  ال�سابعة  ال���دورة  قبيل  �سموه 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ )COP27(، الذي ت�ست�سيفه مدينة �سرم 
ال�سيخ خالل الفرتة من 6 اإىل 18 نوفمر، والذي يجمع ع�سرات الآلف من 
ملناق�سة  املدين  واملجتمع  الأعمال  وق��ادة  وامل�سوؤولن احلكومين  ال��دول  روؤ�ساء 

�سبل ت�سريع وترية العمل املناخي. 
واأ�سار �سموه اإىل اأن وفد دولة الإمارات �سريكز على دعم الرئا�سة امل�سرية ملوؤمتر 
املوؤمتر يدعم  واأن جناح  الوثيق معها، خا�سًة  COP27 والتعاون  الأط��راف 
ال��ت��زام دول��ة الإم���ارات بربط  اأع��رب �سموه عن  املناخية، كما  حتقيق الأه���داف 

 .COP28و COP27 النتائج واملخرجات بن موؤمتري الأطراف
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي���ر ال�سناعة 
املناخي،  للتغري  الإم�����ارات  ل��دول��ة  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
ملوؤمتر  التح�سري  اأعمال  على  لالإ�سراف  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب 
الإم��ارات للمناخ COP28: " متا�سياً مع توجيه القيادة الر�سيدة باأن تكون 
COP27 متميزة وفاعلة، فاإن  م�ساركة دولة الإم��ارات يف موؤمتر الأط��راف 
ال��دول��ة جلهود جمهورية م�سر  ه��ذا احل��دث يتيح فر�سة مهمة لإظ��ه��ار دع��م 
الوفد الإماراتي  ، وي�سم  العمل متعددة الأطراف  ال�سقيقة وملنظومة  العربية 
القطاعن  موؤ�س�سات  ممثلي  م��ن  متنوعة  جمموعة   COP27 م��وؤمت��ر  اإىل 
احلكومي واخلا�س، ومنظمات املجتمع املدين والن�ساء وال�سباب، مبا يوؤكد على 

نهج الدولة ال�سامل والطموح والواقعي يف جمال العمل املناخي". 
وجددت اللجنة الوطنية العليا دعوة دولة الإم��ارات للعمل املناخي الذي يعزز 
النمو القت�سادي والجتماعي امل�ستدام، ويف �سوء الرتباط الوثيق بن اإجراءات 
التكيف والتخفيف من تاأثريات تغري املناخ مع متويل العمل املناخي، فاإن دولة 

مبا  القت�سادي  للنمو  فر�ساً  يخلق  ال��ذي  املناخي  العمل  على  تركز  الإم���ارات 
ي�سهم يف توفري املزيد من فر�س العمل ودعم القطاعات اجلديدة. 

كما �ستوؤكد دولة الإم��ارات خالل املوؤمتر على التزامها بدعم اجلهود الهادفة 
ملعاجلة تداعيات تغري املناخ، والتي باتت اليوم اأكرث اأهمية لدول اجلنوب العاملي، 
املناخ،  لتاأثريات تغري  التام  الدولة  اإدراك  اللتزام من منطلق  ياأتي هذا  حيث 
ال�سامل  املناخي  العمل  تدعم  ولهذا  والأق��ل من��واً،  النامية  ال��دول  خا�سًة على 

والَطموح لتمكن املجتمعات من التكيف مع هذه التداعيات. 
دولة  �سرتكز  املناخي،  والعمل  الطاقة  واأم��ن  القت�سادي  النمو  دعم  اإط��ار  ويف 
اإىل  ال��و���س��ول  ت�سهيل  ���س��رورة  على  اأي�����س��اً   COP27 الإم����ارات يف م��وؤمت��ر 
مع  التكّيف  من  ال��دول  لتمكن  جوهرية  م�ساألة  باعتبارها  املنا�سبة  التقنيات 
تداعيات تغري املناخ والتخفيف منها. وت�سعى الدولة يف هذا ال�سياق اإىل تو�سيع 
للمناخ" بالتعاون مع  الزراعي  البتكار  "مبادرة  املناخية مثل  ال�سراكات  نطاق 
التكنولوجيا  اإىل  ال��و���س��ول  فر�س  تعزز  وال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأعمال  العليا لالإ�سراف على  الوطنية  اللجنة  املناخية.  وتتوىل  لدعم اجلهود 
قمة  ا�سرتاتيجية  اإدارة  اأي�ساً   COP28 للمناخ  الإم���ارات  ملوؤمتر  التح�سري 

املناخ املقرر عقدها يف مدينة اإك�سبو دبي خالل �سهر نوفمر 2023. 
وت�سمل اللجنة يف ع�سويتها كاًل من: معايل حممد بن هادي احل�سيني وزير 
الدولة لل�سوؤون املالية و معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون 
املزروعي وزي��ر الطاقة  ال��دويل و معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س  التعاون 
والبنية التحتية و معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
الزيودي وزير دولة للتجارة  اأحمد  الدكتور ثاين بن  املناخي والبيئة و معايل 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  و  اخلارجية 
للمرا�سم  الحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�س  اجلنيبي  عبداهلل  حممد  معايل  و  ال�سباب 
�سرطة  قائد عام  املري،  الفريق عبداهلل خليفة  الإ�سرتاتيجي ومعايل  وال�سرد 
اأمن  جهاز  ع��ام  مدير  الفال�سي،  بالهول  حميد  ط��الل  الفريق  وم��ع��ايل  دب��ي؛ 
الدولة بدبي؛ ومعايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي، قائد عام �سرطة 
املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  الطاير،  حممد  مطر  ومعايل  اأبوظبي؛ 
وزارة  وكيل  العامري،  �سعيد  را�سد  و�سعادة  دبي؛  واملوا�سالت يف  الطرق  لهيئة 
ال��رك��ن خليفة ح���ارب اخلييلي، وك��ي��ل وزارة  ال��ل��واء  ال��رئ��ا���س��ة؛ و���س��ع��ادة  دي���وان 
الداخلية؛ و�سعادة هالل �سعيد املري، املدير العام لدائرة ال�سياحة والقت�ساد يف 
دبي؛ و�سعادة �سيف �سعيد غبا�س، مدير عام مكتب اأبوظبي التنفيذي؛ و�سعادة 

الدكتور جمال احلو�سني، ممثاًل عن املجل�س الأعلى لالأمن الوطني. 

االإمارات ت�شارك يف اجتماعات املبادرة الدولية ملكافحة برامج الفدية CRI 2022 بوا�شنطن 

رئي�س وزراء الهند والرئي�س االإ�شرائيلي ي�شاركان يف »حوار اأبوظبي للف�شاء« 

 COP27 حتدد اأولويات وفد الدولة اإىل COP28 �الرئي�س االإندوني�شي يفوز بجائزة اللجنة الوطنية العليا لالإ�شراف على اأعمال التح�شري ل
منتدى اأبوظبي لل�شلم
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

ح�سن الكرام لالكالت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3855455 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

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

بلوجمتون للزهور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3681120 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بوابة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلميدية لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2371341 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبوتون 

لل�سياحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4140615 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سرياز  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

تو يو كافية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2863126 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيفتي 

فايف لال�ست�سارات احل�سابية وال�سريبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3796601 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم حممد عبيد

رخ�سة رقم:CN 1018427 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة را�سد عبيد طالب �سعبان املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبيد طالب �سعبان املن�سوري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
لل�سيانة  النعميه   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1045952 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة نا�سر احمد مبارك بالليث %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : جمان املتحدة لالأمن وال�سالمة

رخ�سة رقم:CN 1141431 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد �سافى بالكابارامبيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ني�سكو للمقاولت العامه ذ.م.م
NISCO GENERAL CONTRACTING L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف انور على حممد عبا�س اخلورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جمان املتحدة لالأمن وال�سالمة

MAJAN UNITED SECURITY & SAFETY
اإىل/ جمان املتحدة لالأمن وال�سالمة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 MAJAN UNITED SECURITY  & SAFETY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : قرطاج للعقارات

رخ�سة رقم:CN 2695641 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منري بن الطاهر الغرغارى %100

تعديل مدير / اإ�سافة منري بن الطاهر الغرغارى
تعديل مدير / اإ�سافة منري بن الطاهر الغرغارى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف وليد عبا�س عثمان علوان احلربى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1000

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

QURTAJ REAL ESTATE
اإىل/ قرطاج لو�ساطة يف تاأجري العقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

KARTAGE REAL ESTATE LEASING BROKERAGE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
اللكرتونية  للمقاولت  فيوت�سري�ستيك   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 4215970 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رام جوبال رام �سنجيفان %100

تعديل مدير / اإ�سافة رام جوبال رام �سنجيفان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رام جوبال رام �سنجيفان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعود حممد ح�سن حممد الزرعونى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فيوت�سري�ستيك للمقاولت اللكرتونية ذ.م.م
FUTURISTIC ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ فيوت�سري�ستيك للمقاولت اللكرتونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FUTURISTIC ELECTROMECHANICAL CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمل رفيق العامل خريتي لت�سليح كهرباء 

ال�سيارات ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1037355 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد من�سور عامل حممد حمبوب العامل %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد من�سور عامل حممد حمبوب العامل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رفيق العامل خرياتى مياه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عتيق حممد مبارك ال�سويدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد من�سور عامل حممد حمبوب العامل

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل رفيق العامل خريتي لت�سليح كهرباء ال�سيارات ذ.م.م

RAFIQ ALALAM KHAYRATI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP L.L.C
اإىل/ حمل رفيق العامل لت�سليح كهرباء ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

RAFIQ ALALAM AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيدلية املركز الأ�سباين ذ.م.م

  رخ�سة رقم:CN 3688260 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / تامر فتحى امن �سامل من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / تامر فتحى امن �سامل من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / تامر فتحى امن �سامل من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / تامر فتحى امن �سامل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد عتيق عبيد خمي�س املرر

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية املركز الأ�سباين ذ.م.م

SPANISH CENTER PHARMACY L.L.C
اإىل/ �سيدلية املركز الأ�سباين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SPANISH CENTER PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
باحلافالت  الركاب  لنقل  الزرقاء  املا�سة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املوؤجرة    رخ�سة رقم:CN 2120052 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عامل جري ميمبري

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم على حممد على املزروعى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل �سليمان �سعيد الكندى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املا�سة الزرقاء لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
AL MASA AL ZARQA PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES

اإىل / املا�سة الزرقاء لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL MASA AL ZARQA PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأبوظبي  اإىل  اأبوظبي  202100603283 حكومة   40 م  امل�سفح  اأبوظبي  / من  عنوان  تعديل 
م�سفح م�سفح 40 530725 530725  ال�سيد حميد حمد حميد ذيبان و اخرين

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الرغيف ال�ساخن - ذ م م

  رخ�سة رقم:CN 1034340 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ الرغيف ال�ساخن - ذ م م

HOT BREAD - L L C

اإىل/ هوت بايك ان جريل ذ.م.م

 HOT BAKE N GRILL L.L.C

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

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

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

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : نيو تك�سا�س للمواد العازلة

رخ�سة رقم:CN 3939900 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ن�سار �سامى نظمى ن�سار من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ن�سار �سامى نظمى ن�سار من 100 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامى نظمى عبداملعطى ن�سار %100

تعديل وكيل خدمات / حذف على �سيدمن�سور قا�سم الها�سمى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ نيو تك�سا�س للمواد العازلة

NEW TEXAS WATER PROOFING MATERIALS
اإىل/ نيو تك�سا�س لأنظمة البناء املتخ�س�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NEW TEXAS SPECIALIZED BULDING SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تركيب احلجر  4330002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران  4330019
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب املواد العازلة يف الأبنية واملن�ساآت  4390002

 تعديل ن�ساط / حذف املقاولت وال�سيانة والأعمال املتعلقة بها 50042
اأربعة ع�سر  اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : خياط كامران - فرع

  رخ�سة رقم:CN 3791068 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كيور حممد كونهى %100

تعديل مدير / اإ�سافة كيور حممد كونهى
تعديل وكيل خدمات / حذف هزاع على ربيع جمعه املرزوقى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عادل يو�سف حممد يو�سف دهامى
تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط كامران - فرع
KAMARAN TAILORS - BRANCH

اإىل/ خياط جراند ايكون للمالب�س الن�سائيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GRAND ICON TAILORING WOMEN CLOTHES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : درمي فيو خلدمات التو�سيل

  رخ�سة رقم:CN 4299365 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زي�سان احمد لرى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سن حممد  %49
تعديل مدير / اإ�سافة �ساقب عبا�س عبا�س على

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد م�ستاق نذير احمد  %1
تعديل مدير / حذف عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سن حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سن حممد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ درمي فيو خلدمات التو�سيل

DREAM VIEW DELIVERY SERVICES
اإىل/ حممد م�ستاق خلدمات تو�سيل الطلبات ذ.م.م

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : رحاب ال�سرق ل�سكراب املعادن

  رخ�سة رقم:CN 1167970 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبداملوزيد حممد رحوم على %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد عبداملوزيد حممد رحوم على
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبله قنازل �سعيد قنازل العفارى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ رحاب ال�سرق ل�سكراب املعادن
REHAB AL SHARQ METAL SCRAP EST

اإىل/ رحاب ال�سرق لتجارة النفايات املعدنية احلديدية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
REHAB AL SHARQ FERROUS METAL WASTETRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف جتارة النفايات واخلردة غري املعدنية اخلا�سة باإعادة الدوران  4669103
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة حممد انور لالقم�سة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1103655 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة اجمد ح�سن �ساحب زاده انعام الدين

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اجمد ح�سن �ساحب زاده انعام الدين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ساحب زاده انعام الدين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر ي�سلم �سليمان ال�سيعرى
تعديل راأ�س املال / من 1500000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة حممد انور لالقم�سة ذ.م.م

MOHAMMAD ANWAR TEXTILES CO - L.L.C
اإىل/ �سركة اجمد �ساحب لالقم�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AMJAD SAHIB TEXTILES CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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



اجلمعة   4  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13689  
Friday    4    November    2022   -  Issue No   13689 اأخبـار الإمـارات

09

•• �ملنامة - و�م:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأك��د 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
يف  الناجحة  جتربتها  م��ن  وانطالقا 
حري�سة  والتعاي�س  الت�سامح  جم��ال 
ك��ل احل��ر���س على ال��ت��ع��اون ال��ت��ام مع 
اجلميع يف هذا املجال وعلى ا�ستعداد 
كامل لعر�س جتاربها اأمام الآخرين ، 
و على التعرف اإىل التجارب الناجحة 

يف كل مكان يف العامل .
خالل   - كلمته  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
العاملي  البحرين  ملتقى  يف  م�ساركته 
ل��ل��ح��وار “ ال�����س��رق وال��غ��رب م��ن اأجل 
انطلقت  ال��ذي  الإن�ساين”  التعاي�س 
البحرين  مملكة  يف  ام�����س  فعالياته 
ال�����س��ق��ي��ق��ة - :" ن��ح��ن دول����ة ت���رى يف 
لتحقيق  ، طريقاً  والتعاي�س  الت�سامح 
ال��ت��ق��دم الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي ، 
اإىل  وطريقاً  ال��ع��امل  مناطق  كافة  يف 
دور  وحماية   ، العتقاد  حرية  �سمان 
واملودة  الرحمة  العبادة، ون�سر مبادئ 
والأخ���وة  الت�سامح  واأن   ، ال��ن��ا���س  ب��ن 
الإن�سانية ، هما الطريق اإىل التخل�س 
، واإىل  وال�������س���راع���ات  ال���ن���زاع���ات  م���ن 
ون�سر   ، والإره����اب  التطرف  مكافحة 
رب��وع هذا  كافة  ، يف  والأم���ان  ال�سالم 
العامل ". وقال معاليه: “ اإن مو�سوع 
العمل  اإىل  نهدف  اأن��ن��ا  ي��وؤك��د  امللتقى 
معاً ، من اأجل بناء ج�سور التعاون بن 
ال�سرق والغرب ، وتوفري قنوات احلوار 
والتعاي�س بينهما، مبا يحقق التالقي 
وال���ع���م���ل امل�������س���رتك ب���ن ال���ط���رف���ن ، 
، وك�سركاء  امل�����س��اواة  ق��دم  وذل���ك على 
“.. م�سريا : ” اإىل اأننا يف هذا امللتقى 
وجود  باإمكانية   ، كاملة  قناعة  على   ،
، مع  الفعال  للتعامل   ، حلول ناجحة 

ال�سرق  ، بن  اأو اختالفات  اأي��ة ف��روق 
والغرب ، وذلك يف �سوء القيم واملبادئ 
ك�سكان   ، جميعاً  فيها  ن�سرتك  التي   ،

على هذا الكوكب الواحد” .

وفيما يلي ن�ص كلمة معاليه ..
// ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �ساحب 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
، املمثل اخلا�س جلاللة ملك  خليفة 
امللتقى،  راع��ي  عن  ممثاًل   ، البحرين 
اأ�سحاب القدا�سة ، واأ�سحاب الف�سيلة 

، اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ،
اأيها الإخوة والأخوات : ال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته ،
اإليكم  اأنقل  اأن   ، البداية  يف  ي�سرفني 
من   ، الطيبة  والتمنيات  التحيات   ،
دول����ة  ، يف  واأ����س���دق���ائ���ك���م  اإخ����وان����ك����م 
التي   ، امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
مملكة  مع   ، الوثيقة  بعالقاتها  تعتز 
واأعر   ، اأحييكم   ، ال�سقيقة  البحرين 
، وفائق  ال�����س��ك��ر  ، ع���ن ع��ظ��ي��م  م��ع��ك��م 
امل��ل��ت��ق��ى ، جاللة  ل��راع��ي   ، الم��ت��ن��ان 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ، عاهل 
 ، ورع��اه  اهلل  حفظه  البحرين  مملكة 
وذلك تقديراً �سادقاً حلر�س جاللته 
الت�سامح  م��ب��ادئ  وت��اأك��ي��د  ن�سر  على   ،
وال���ت���ع���اي�������س ال�����س��ل��م��ي ، والح�������رتام 
املتبادل بن اجلميع .، واأتقدم بعظيم 
ال�سكر والتقدير ، اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ ، حممد بن خليفة بن مبارك 
بح�سوره  يج�سد  ال���ذي   ، خليفة  اآل 
لبناء   ، ال����دوؤوب  �سعيه   ، امللتقى  ه��ذا 
عالقات اإيجابية وطيبة ، بن اأ�سحاب 
املعتقدات والثقافات ، وحر�سه الكبري 
يف   ، الإن�����س��اين  التعاي�س  حتقيق  على 

اأجمل معانيه .
ململكة   ، ك���ذل���ك  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����س��ك��ر 
ل�ست�سافتها   ، ال�سقيقة  ال��ب��ح��ري��ن 

هذا امللتقى ، الذي يعك�س ما تت�سم به 
اململكة ، من ري��ادة ومتيز ، يف احلوار 
وال�سعي   ، وال��ت��ع��اي�����س   ، وال��ت�����س��ام��ح   ،
م�ستقبل  ، يف  والثقة  الأم��ل  بعث  اإىل 

العامل .
لل�سوؤون  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  واأ����س���ك���ر 
امللك  ومركز   ، اململكة  يف  الإ�سالمية 
ح��م��د ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي ، 
حكماء  جمل�س  مع  الوثيق  لتعاونهم 
 ، امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  تنظيم  يف   ، امل�سلمن 
املتميزة  ال��ن��خ��ب��ة  ب��ه��ذه   ، اأرح����ب  ك��م��ا 
وممثلي  ورم�������وز   ، امل���ف���ك���ري���ن  م����ن   ،
الأدي��ان حول العامل ، الذين يعرون 
اأننا  ع��ن   ، امللتقى  ه��ذا  ب��وج��وده��م يف 
اإن�ساين  جمتمع  يف  اأع�����س��اء   ، جميعاً 
واحد ، نعمل �سوياً ، من اأجل حتقيق 
، للجميع يف كل  ح��ي��اة ح��رة وك��رمي��ة 

مكان .
واأود اأن اأحيي ب�سفٍة خا�سة ، جمل�س 
حكماء امل�سلمن ، الذي يوؤكد يف روؤيته 
احلوار  قيم  تر�سيخ  على   ، ور���س��ال��ت��ه 
، والإ�سهام  والت�سامح واحرتام الآخر 

يف مد ج�سور التعاون والعمل امل�سرتك 
بن الب�سر ، هذا املجل�س الذي يتخذ 
من اأبوظبي مقراً له ، اإمنا يعلن بكل 
ق���وة ، م��ن خ���الل عمله وم��ب��ادرات��ه ، 
اأن الأخ��وة الإن�سانية ، وما يت�سل بها 
يرتتب  وم��ا   ، مت�سامح  �سلوك  م��ن   ،
حياة  يف  ملمو�سة،  نتائج  من   ، عليها 
لتعاليم  تاأكيد  هي   ، واملجتمع  الفرد 
قوامها:  ال���ت���ي   ، احل��ن��ي��ف  الإ�����س����الم 
الإميان باخلالق ، وال�سعي اإىل حتقيق 
ال�سالم ، والعدل ، واحلرية ، واحلياة 
الكرمية للفرد ، والرخاء وال�ستقرار 

للمجتمع .

�أيها �لأخوة و�لأخو�ت ..
هذا  اأن  اإىل  اأ����س���ري  اأن  يل  ا���س��م��ح��وا 
امللتقى ، هو من وجهة نظري ، امتداد 
طبيعي، للموؤمتر العاملي ، الذي انعقد 
يف اأبوظبي ، يف 2019 ، بدعم ورعاية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
البابا  قدا�سة  وبح�سور   ، اهلل  اأع���زه   ،

 ، فران�سي�س ، وف�سيلة الإم��ام الأك��ر 
واأدى   ، الطيب  اأحمد  الدكتور  ال�سيخ 
لالأخوة  اأب��وظ��ب��ي  وثيقة  اإع���الن  اإىل 
يف  هنا   ، امللتقى  ه��ذا  اإن   ، الإن�سانية 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ، اإمن����ا ي���وؤك���د من 
جديد ، على �سرورة اأن يكون الطابع 
الإن�سانية  والقيم   ، لالأديان  الروحي 
التي ي�سرتك فيها الب�سر يف كل مكان 
ت��غ��ي��ريات قانونية  لإح����داث  اأ���س��ا���س��اً   ،
، واأدب���ي���ة ، واأخ���الق���ي���ة ، و���س��ل��وك��ي��ة ، 
حتقق  النا�س،  حياة  يف   ، واقت�سادية 
التعارف واحلوار والعمل امل�سرتك بن 

اجلميع ، ملا فيه م�سلحة اجلميع.
بقدا�سة  اأرح���ب  اأن   ، ك��ث��رياً  ي�سرفني 
، يف  الأك���ر  الإم����ام  ، وف�سيلة  ال��ب��اب��ا 
هذا امللتقى ، هما من �سناع ال�سالم ، 
ورموز الت�سامح والأخوة الإن�سانية يف 
العامل ، هما من��اذج رائ��دة ، يف العمل 
املخل�س ، كي يكون التفاعل الإيجابي 
 ، ، و�سيلًة مهمة  اأت��ب��اع الأدي���ان  ب��ن   ،

لن�سر ال�سالم واملحبة بن اجلميع .
اإننا يف دولة الإمارات ، اإمنا نعتز غاية 

واملحوري  القيادي  بالدور   ، العتزاز 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب   ،
"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
اأبوظبي  وث��ي��ق��ة  اإ�����س����دار  يف   ، اهلل" 
كذلك  ودوره  بل   ، الإن�سانية  لالأخوة 
باإعالن   ، امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ي��ام  يف   ،
اإن   ، الإن�سانية  لالأخوة  العاملي  اليوم 
اإمنا   ، الدولة  ، رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
، كيف  والفعل  بالقول   ، دائماً  يج�سد 
الرتاث  عميقة  دول���ة   ، الإم�����ارات  اأن 
والأ�سول ، دولة يدعمها �سعب �سانع 
حري�س  �سعب   ، وال��ت��اري��خ  للح�سارة 
اجلميع�  مع  الإيجابي  التوا�سل  على 
�ساحب  وب��ق��ي��ادة   ، احل��م��د  وهلل  نحن 
اأن  ن�����رى   ، ال����دول����ة  ال�����س��م��و رئ���ي�������س 
 ، ناجح  املت�سامح هو جمتمع  املجتمع 
على كل امل�ستويات ، نحن دولة ترى يف 
لتحقيق  ، طريقاً  والتعاي�س  الت�سامح 
ال��ت��ق��دم الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي ، 
وكذلك  ب��ل   ، ال��ع��امل  مناطق  كافة  يف 
العتقاد  ح��ري��ة  �سمان  اإىل  طريقاً   ،
مبادئ  ون�سر  ال��ع��ب��ادة،  دور  وحماية   ،

الرحمة واملودة بن النا�س - الت�سامح 
والأخوة الإن�سانية ، هما الطريق اإىل 
وال�سراعات  النزاعات  من  التخل�س 
 ، والإره���اب  التطرف  واإىل مكافحة   ،
ون�سر ال�سالم والأمان ، يف كافة ربوع 

هذا العامل .

�أيها �حلفل �لكرمي ..
يوؤكد  اإمن��ا   ، امللتقى  ه��ذا  مو�سوع  اإن 
، من  العمل معاً  اإىل  اأننا نهدف  على 
ال�سرق  التعاون بن  بناء ج�سور  اأج��ل 
وال����غ����رب ، وت���وف���ري ق���ن���وات احل����وار 
والتعاي�س بينهما، مبا يحقق التالقي 
والعمل امل�سرتك بن الطرفن ، وذلك 
على قدم امل�ساواة ، وك�سركاء كاملن ، 
هذا  يف  ن��ح��ن   - ال��ب��ع�����س  بع�سنا  م��ع 
امللتقى ، على قناعة كاملة ، باإمكانية 
وجود حلول ناجحة ، للتعامل الفعال 
اأو اخ��ت��الف��ات ، بن  اأي���ة ف���روق  ، م��ع 
ال�سرق والغرب ، وذلك يف �سوء القيم 
 ، واملبادئ ، التي ن�سرتك فيها جميعاً 

ك�سكان على هذا الكوكب الواحد .
 ، املثال  �سبيل  على   ، احللول  ه��ذه  اإن 
يجب اأن ت�سمل تطوير برامج التعليم 
الرتكيز  ك��ذل��ك   ، وال��غ��رب  ال�سرق  يف 
 ، والت�سال  الإع��الم  و�سائل  دور  على 
املحلية  ال�سراكات  بناء  اإىل  بالإ�سافة 
الت�سامح  جم������الت  يف   ، وال���ع���امل���ي���ة 
وال��ت��ع��اي�����س ، ه���ذا اإىل ج��ان��ب الأخ���ذ 
والت�سريعية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب���امل���ب���ادرات 
الهادفة ، وذل��ك يف اإط��ار احلر�س كل 
، عن  امل��ع��ارف  ع��ل��ى تنمية  احل��ر���س، 
، وب��ل��ورة روؤية  ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س 
وا�سحة ، تركز على مكافحة التطرف 
، والإف�����ادة م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ، 
هذا  – علينا يف  العامل  بقاع  كافة  يف 
امل�سعى ، اأن ندرك اأن حتقيق الت�سامح 
والتعاي�س يف العامل ، يحتاج اإىل عمل 

م�ستمر ، وجهد دائم ، لبد من العمل 
اأج��ل مكافحة  ، من  واملتوا�سل  اجل��اد 
اجلهل بالآخر ، والتخل�س من ال�سور 
ال��ن��م��ط��ي��ة ع���ن���ه ، لب�����د م����ن احل�����وار 
الإي���ج���اب���ي ال�������س���ادق وال���ن���زي���ه ، بن 
بحيث   ، واملعتقدات  الأدي���ان  اأ�سحاب 
ت��ب��ادل الأفكار  ، ع��ل��ى  ي��ع��ت��اد اجل��م��ي��ع 
واملعلومات ال�سحيحة ، وال�ستماع اإىل 
الآخر ، والتعاي�س معه يف �سالٍم ووئام ، 
لبد من الرتكيز على الفرد ، نحر�س 
املعلومات  ، وعلى توفري  تعليمه  على 
ال�سحيحة له - لبد اأن نركز جهودنا 
يف  ثم   ، املحلية  املجتمعات  يف   ، اأي�ساً 
الت�سامح  ن�سر  اإىل  و���س��وًل  دول��ة،  كل 
كله  العامل  م�ستوى  على   ، والتعاي�س 
املجتمعية  القيادات  اإع��داد  ، لبد من 
ت�����س��اع��د يف حتقيق  ال��ت��ي   ، وال��ع��امل��ي��ة 
ذلك كله ، والحتفال دائماً ، بالنماذج 

والتجارب الناجحة ، يف هذا املجال .
 ، اأمامكم  الآن  اأعلن  اأن  يهمني  وهنا 
اأننا يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
، وانطالقا من جتربتنا الناجحة ، يف 
جمال الت�سامح والتعاي�س ، حري�سون 
، مع  التام  التعاون  كل احلر�س، على 
اجلميع ، يف كافة هذه الأمور - نحن 
جتاربنا  لعر�س  كامل،  ا�ستعداد  على 
اأن��ن��ا حري�سون  ، كما  الآخ��ري��ن  اأم���ام 
على  التعرف،  على   ، نف�سه  الوقت  يف 
ك��ل م��ك��ان يف  ، يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 

العامل .
 ، اأك����رر م��ن ج��دي��د   ، يف خ��ت��ام كلمتي 
�سعادتي البالغة بح�سور هذا امللتقى ، 
الذي اآمل اأن يكون ، باإذن اهلل ، خطوة 
هامة ، على الطريق اإىل خدمة العامل 
على   ، م�ستقبله  ب��ن��اء  يف  والإ���س��ه��ام   ،

اأ�س�س قوية ومتينة .
،، وال�سالم عليكم ورحمة  وفقكم اهلل 

اهلل وبركاته . //.

•• �أبوظبي-و�م:

40 كني�سة يف دولة  اأك��رث من  تعك�س 
امل���ت���ع���ددة التي  ال���ع���وام���ل  الإم���������ارات 
يف  امل�سيحي  املجتمع  يف  التنوع  ت�سكل 
امل�سحين  مئات  ي�سم  ال��ذي  ال��دول��ة 
الرئي�سية  امل�سيحية  املجتمعات  م��ن 
كما  الدينية  اأن�سطتهم  ي���وؤدون  حيث 
اأي�������س���اً بع�س  ت�����س��ت�����س��ي��ف الإم��������ارات 
من  ال�����س��غ��رية  امل�سيحية  املجتمعات 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل وت��ع��ق��د هذه 
املجتمعات ال�سغرية قدا�ساتها بلغاتها 

اخلا�سة. 
مرمي  حبت  ميهريتاب  الق�س  وق���ال 
من كني�سة �سليهم يف حواره مع وكالة 
جمموعته  "وام" اأن  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
ت�سم 20 من امل�سلن واأنهم يعقدون 
اللغة  وه����ي  الأم  ب��ل��غ��ت��ه��م  ق��دا���س��ه��م 
امل�ستخدمة يف اإريرتيا وبع�س الأجزاء 

ال�سمالية من اأثيوبيا. 
وب������داأت ك��ن��ي�����س��ة ���س��ل��ي��ه��م الإري���رتي���ة 
القدي�س  ك��ن��ي�����س��ة  يف  ال���ق���دا����س  ع��ق��د 
عقدين  م��ن��ذ  اأب���وظ���ب���ي  يف  اأن��������دروز 
م��ن ال��زم��ن وان��ت��ق��ل��ت ب��ع��د ذل���ك اإىل 

الكني�سة الإجنيلية منذ �سبعة اأعوام. 
انتقل  اأن���ه  ميهريتاب  الق�س  وي��ق��ول 
اأع���وام خلدمة   10 منذ  ال��دول��ة  اإىل 
واحد  مع  بالتعاون  امل�سيحي  املجتمع 
اأبوظبي  يف  ال��ق�����س��او���س��ة  ك���ب���ار  م���ن 

والعن ودبي. 
عقد  على  ال��ق��درة  اأن  الق�س  واأو���س��ح 
اأم����راً  ي��ع��ت��ر  الأم  ب��ل��غ��ت��ه��م  ال��ق��دا���س 
ال�سغري،  ملجتمعهم  بالن�سبة  مباركاُ 
القدا�س  ع��ق��د  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً 
التوا�سل  م��ن  ليتمكنوا  الأم  بلغتهم 

مع اهلل ب�سكل اأف�سل. 

واأ�ساف اأن اأغلب امل�سلن هم طلبة يف 
جامعات اأبوظبي بالإ�سافة اإىل بع�س 

العاملن يف قطاعات متنوعة. 
الكني�سة  ت�ست�سيف  ثانية  جهتة  من 
جتمعات  اأب����وظ����ب����ي  يف  الإجن���ي���ل���ي���ة 
م�����س��ي��ح��ي��ة ب��ن��ح��و 16 ل���غ���ة مب����ا يف 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  ذل���ك 
والرتغالية  وال��ك��وري��ة  وال��ت��اغ��ال��وغ 
والتغرينية  وال���ت���ل���وغ���و  والأردو 
والإندوني�سية  وال��رم��ي��ة  وامل���الي���ام 
والإ�سبانية  وال��ن��ي��ب��ال��ي��ة  وال��ت��ام��ي��ل 
للدكتور  وفقاً  والهندية،  والأمهرية 

اأوب������ري ���س��ي��ك��وي��را، اأح�����د ك���ب���ار رعاة 
الكني�سة الإجنيلية يف اأبوظبي. 

العمليات  ري���ر، م��دي��ر  اأو  ك��ا���س  وق���ال 
اأن حوايل  الكني�سة،  وواح��د من رعاة 
اإىل  ي��ت��واف��دون  م�سيحي  األ����ف   15
اأفراد  بينهم  من  اأ�سبوع  كل  الكني�سة 
من اجلاليات ال�سغرية التي تتحدث 
اللغات التغرينية والكورية والرتغالة 

والأردو والرمية والنيبالية. 
ل�ست�سافة  طلبات  هناك  اأن  واأ�ساف 
باللغات  ق��دا���س��ات��ه��ا  ت��ع��ق��د  ج��ال��ي��ات 

ال�سينية وال�سنهالية. 
واين  درو  الأب  اأو����س���ح  ج��ان��ب��ه  م���ن 
القدي�س  ك��ن��ي�����س��ة  راع�����ي  ����س���م���وت���زر، 
ل�  ت�سريحات  يف  ال�سارقة،  يف  م��ارت��ن 
نحو  ت�ست�سيف  الكني�سة  اأن  "وام" 
اأنحاء  43 جالية م�سيحية من كافة 

العامل يف القدا�س الأ�سبوعي. 
التي  التجمعات،  اأ�سغر  اأحد  اأن  وقال 
ت�سم نحو 100 م�سل، هي الكني�سة 
م�سرياً  ال�����س��رق(،  )كني�سة  الكلدانية 
اآث����ار لدير  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  اأن����ه مت  اإىل 
ع�سر  اإىل  يرجع  الكني�سة  لهذه  تابع 
يا�س  بني  الإ�سالم يف جزيرة  قبل  ما 

يف  افتتاحها  اأعيد  والتي  اأبوظبي،  يف 
عام 2010. 

واأ�ساف اأن التجمعات ال�سالفة الذكر 
القدي�س  كني�سة  يف  قدا�ساتها  تعقد 
اأنه  اإىل  لف��ت��ا  الأم،  بلغاتها  م��ارت��ن 
من حق اأي اإن�سان اأن يعبد ربه بلغته 
اأكرث  اأع�����س��اء  جتمع  اأن  م��وؤك��دا  الأم. 
40 كني�سة ليعبدوا اهلل بلغاتهم  من 
يعتر اأمراً رائعاً لأن اهلل ي�ستمع اإىل 

اجلميع. 
اإقامة  اأن  اإىل  �سموتزر  الأب  واأ���س��ار 
ب��ل��غ��ات��ه��م الأم  امل�����س��ل��ن ل�����س��ل��وات��ه��م 

ي�ساعد  الإم��������ارات  دول����ة  ك��ن��ائ�����س  يف 
اجلاليات املختلفة على احلفاظ على 

لغاتهم وتراثهم الثقايف. 
وقال اإن اإقامة ال�سلوات باللغات الأم 
ي�ساعد اجلاليات على تعزيز معرفتهم 

بتاريخهم وثقافتهم وتراثهم. 
وعلى الرغم من اأن غالبية املجتمعات 
امل�سيحية ال�سغرية تقيم �سلواتها يف 
اإل  حجماً،  الأك��ر  املجتمعات  كنائ�س 
اأن اجلالية الأرمينية تعتر ا�ستثناًء. 
ومع اأن املجتمع الأرميني يعد واحداً 
ال�سغرية  امل�سيحية  املجتمعات  م��ن 

اأف������راد  اأن  اإل  الإم�����������ارات،  دول������ة  يف 
اجلالية عملوا على تاأ�سي�س كني�ستن 

م�ستقلتن يف اأبوظبي وال�سارقة. 
الأوىل  الأرمنية  الكني�سة  افتتاح  ومت 
والثانية   1998 ع���ام  ال�����س��ارق��ة  يف 
 .2014 ع���ام  اأب��وظ��ب��ي  اف��ت��ت��ح��ت يف 
الأرثوذك�سية،  العائلة  اإىل  وتنتمي 
وال���رئ���ي�������س الأع�����ل�����ى ل��ل��ك��ن��ي�����س��ة هو 
كي�سي�سيان،  الأول  اآرام  الكاثوليكو�س 
ك��اث��ول��ي��ك��و���س ال��ك��ر���س��ي ال��ر���س��ويل يف 

كيليكيا. 
وبداأ الأرمن يف التوافد اإىل الإمارات 

يقيمون  وك���ان���وا  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات،  م��ن��ذ 
الكاثوليكية  الكني�سة  يف  قدا�ساتهم 
بناء كنائ�س  اأو الأجنليكانية حتى مت 
مي�سروب  مل����ط����ران  وف����ق����اً  الأرم���������ن، 
���س��رك��ي�����س��ي��ان، م���ط���ران الإم��������ارات يف 
اإىل  انتقل  ال��ذي  الأرم��ن��ي��ة،  الكني�سة 

الدولة يف عام 2013.
الكني�سة  اأن  ���س��م��وت��زر  الأب  واأو����س���ح 
قدا�سات  ت�����س��ت��ق��ب��ل  ب���ات���ت  الأرم���ن���ي���ة 
ال�سغرية  امل�سيحية  املجتمعات  بع�س 
مببان  حت���ظ���ى  ل  ال����ت����ي  الأخ����������رى 

للممار�سة �سعائرها الدينية. 

•• �أبوظبي -�لفجر:

اأكدت درا�سة حديثة، اأ�سدرها مركز 
وال�ست�سارات،  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
التي  اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
الأطل�سي  ����س���م���ال  ح���ل���ف  ت���ب���ن���اه���ا 
الأع����وام  ب��ن  م��ا  ل��ل��ف��رتة  "الناتو" 
فيها  تراجعت   ،)2030  2022-(
مرتبة  اإىل  الأو���س��ط  ال�سرق  ق�سايا 
احللف،  اأول�����وي�����ات  ���س��ل��م  يف  اأدن�������ى 
امل�ستجدة  الأول����وي����ات  ه���ذه  وت���اأت���ي 
ام����ت����داداً ل��ق��م��ة ُع���ق���دت يف ل��ن��دن يف 
اإ�سالح  فيها  تقرر  دي�سمر2019، 
عاماً،   70 منذ  م��رة  لأول  املنظمة، 
يف الوقت الذي اعترت فيه الوثيقة 
رو�سيا  كاًل من  اأن  للحلف  اجلديدة 
والهجمات  والإره���������اب،  وال�������س���ن، 

التخريبية،  والتقنيات  الإلكرتونية، 
املناخي  ل��ل��ت��غ��ري  الأم���ن���ي  وال���ت���اأث���ري 
اأهمية لأمن  الأك��رث  التهديدات  هي 

الناتو.
ال����ت����ي حملت  ال�����درا������س�����ة،  وذك��������رت 
يف  الأو�سط  ال�سرق  "ق�سايا  عنوان: 
الناتو  حللف  ال�سرتاتيجي  املفهوم 
ي�سري  الدكتور  واأعدها   ،"2022
الرئي�سي  الباحث  ال��ع��زب��اوي  اأح��م��د 
ال�سرتاتيجية،  ال��درا���س��ات  اإدارة  يف 
يف  ال��ب��اح��ث��ة  ال��ك��ن��دي  حم�سن  ورمي 
اأن  ت��ري��ن��دز،  مب��رك��ز  الإدارة  ن��ف�����س 
ب�سكل  تاأثر  للحلف  اجلديد  املفهوم 
كبري باحلرب الرو�سية -الأوكرانية، 
منطقة  يف  امل���ت���زاي���دة  وال����ت����وت����رات 
امل��ح��ي��ط��ن ال���ه���ن���دي وال����ه����ادي بن 

ال�سن والوليات املتحدة.

�أمريكا و�لناتو
الرئي�سي  ال�سبب  الدرا�سة  واأرج��ع��ت 
اجلديد  امل���ف���ه���وم  ����س���دور  ت���اأخ���ر  يف 
حللف الناتو، اإىل الرئي�س الأمريكي 
ال�������س���اب���ق، دون�����ال�����د ت�����رام�����ب، ال����ذي 
ك����ان اأح����د م��ن��ت��ق��دي احل���ل���ف، وهدد 
2018، مبينة  بالن�سحاب منه عام 
اأن�����ه ي��ج��ب ال����س���ت���ع���داد حل��ق��ي��ق��ة اأن 
ولية  بنهاية  ينتهي  ق��د  الناتو  دع��م 
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي، ج��و ب��اي��دن، يف 
انتخابات  يف  اجلمهورين  ف��وز  ح��ال 
دون��ال��د ترامب  وع���ودة   2024 ع��ام 
هذا  اإن  اإذ  الأب����ي���������س،  ال���ب���ي���ت  اإىل 
الت�سامن الذي مت اإحياوؤه من جديد 

قد ي�سبح من املا�سي.
واأو�سحت اأن منطقة ال�سرق الأو�سط 
ت��ق��ع ���س��م��ن امل��ج��ال اجل���غ���رايف الذي 

الف�سل اخلام�س من معاهدة  ح��دده 
الناتو،  حلف  اأ�س�ست  التي  وا�سنطن 
وقد كانت هناك اأطر موؤ�س�سية ميكن 
البناء عليها بن اجلانبن مثل احلوار 
لعام  اإ�سطنبول  وم��ب��ادرة  املتو�سطي، 
اأربع دول  2004، التي ت�سارك فيها 
املتحدة،  العربية  خليجية )الإم��ارات 
لكن  والبحرين(،  وال��ك��وي��ت،  وق��ط��ر، 
ه����ذه الأط�����ر امل��وؤ���س�����س��ي��ة وامل����ب����ادرات 
توقفت عند هذا احلد، ومل ت�سهد اأي 
اجلديد،  املفهوم  يف  تطوير  اأو  اإ�سارة 
اأب���دى  ال��ن��ات��و  اأن ح��ل��ف  اإىل  م�����س��رية 
اأن  اإل  مبوريتانيا،  متزايداً  اهتماماً 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  دول��ة  اأي 
مل حت���ظ ب��ه��ذا اله���ت���م���ام، ����س���واء يف 
خالل  من  اأو  مدريد،  موؤمتر  اأعمال 

الوثيقة اجلديدة للحلف.

م�سلحة ��سرت�تيجية
امل����ف����ه����وم  اأن  ال������درا�������س������ة  وب����ي����ن����ت 
للحلف  اجل����دي����د  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
ذات  منطقة  يف  اأفريقيا  �سمال  و�سع 
على جناحه  ا�سرتاتيجية،  "م�سلحة 
اخلريطة  تكون  وب��ذل��ك  اجلنوبي"، 
الع�سكرية  احللف  ل�سيا�سة  اجلديدة 
قد حددت لأول مرة، وب�سريح العبارة، 
خط املواجهة الذي انزاح جنوباً نحو 
اأن  من  الرغم  على  ال�سمراء،  القارة 
ال�����س��رق��ي لأوروب�����ا واحللف،  اجل��ن��اح 
اأوكرانيا،  يف  الرو�سي  ال��وج��ود  حيث 
ه��و ال����ذي ن���ال الأه��م��ي��ة ال��ك��رى يف 
بيانات احللف ووثائقه وخمططاته، 
نهاية  مدريد،  يف  قمته  عن  املتفرعة 

يونيو املا�سي.

ق�سايا موؤثرة
ال��رغ��م من  اأن���ه على  ال��درا���س��ة  وراأت 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  ذك���ر  ع���دم 
الوثيقة  يف  ف��ق��ط  م����رات  ث����الث  اإل 
اجل��دي��دة حل��ل��ف ال��ن��ات��و، ف���اإن هناك 
ال�����س��رق الأو�سط  ق�����س��اي��ا  م��ن  ع����دداً 
التي اأ�سارت اإليها، بع�سها ُذكر ب�سكل 
الإ�سارة  مت  الآخ���ر  وبع�سها  مبا�سر، 

اإليه �سمنياً، اأو يف اإطار عام للق�سية 
املوؤثرة يف اأمن احللف، وهي: "ال�سراع 
واله�سا�سة وعدم ال�ستقرار يف ال�سرق 
الأو�سط واأفريقيا، وق�سايا الإرهاب، 
ونزاع اأ�سلحة الدمار ال�سامل، والأمن 
والتغري  ال��ط��اق��ة،  واأم�����ن  ال��ب��ح��ري، 
املناخي، والف�ساء ال�سيراين"، بينما 
تقع  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ي��وج��د 

اجليو�سيا�سية  اله��ت��م��ام��ات  قلب  يف 
والأمنية لدول ال�سرق الأو�سط، ومع 
ذلك مل جتد اهتماماً يذكر يف املفهوم 
"عملية  وم��ن��ه��ا:  ل��ل��ح��ل��ف،  اجل���دي���د 
الإ�سرائيلي،   - الفل�سطيني  ال�سالم 
وتراجع الهتمام مبواجهة الأ�سولية 
الإ�سالمية، والهجرة غري النظامية، 

واأمن اخلليج العربي".

خالل م�ساركته يف ملتقى �لبحرين �لعاملي للحو�ر

نهيان بن مبارك : الت�شامح واالأخوة االإن�شانية الطريق لن�شر ال�شالم واالأمان يف العامل

•• �ملنامة-و�م:

للحوار..  ال��ب��ح��ري��ن  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اخلمي�س  اأم�����س  انطلقت 
الإن�ساين" يف مركز عي�سى  التعاي�س  اأج��ل  من  والغرب  "ال�سرق 
اأبرز  من  ع��دد  مب�ساركة  املنامة  البحرينية  العا�سمة  يف  الثقايف 
دول  خمتلف  من  الأدي���ان  وممثلي  ال��ب��ارزة  الفكرية  ال�سخ�سيات 
امللك حمد بن عي�سى  العامل وي�ستمر يومن حتت رعاية جاللة 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين.  وذكرت وكالة الأنباء البحرينية 
البحرين  مملكة  حر�س  اإطار  يف  ياأتي  امللتقى  تنظيم  “ بنا” اأن 

الأديان  ق�����ادة  ب�ي�ن  احل�����وار  ج��س�ور  مل��د  ال�سرتاتيجي  وتوجهها 
واملذاهب ورم�وز الفكر والثقافة والإعالم وذلك بالتعاون الدائم 
حكماء  وجمل�س  الكاثوليكي�ة  والكني�سة  ال�س�ريف  الأزه�����ر  م�ع 
والتعاي�س  باحلوار  املعنية  الدولية  املوؤ�س�سات  وعدد من  امل�سلمن 
الإن�ساين والت�سامح.  ويت�سمن برنامج امللتقى عدًدا من اجلل�سات 
التي ت�سلط ال�سوء على تعزيز التعاي�س العاملي والأخوة الإن�سانية، 
ودور  منوذًجا"،  البحرين  "اإعالن  ال�سلمي  والتعاي�س  واحل���وار 
رجال وعلماء الأديان يف معاجلة حتديات الع�سر، وحوار الأديان 

وحتقيق ال�سلم العاملي "وثيقة الأخوة الإن�سانية منوذجا. 

•• �أبوظبي-و�م:

تراأ�س معايل حممد بن هادي احل�سيني وزير الدولة لل�سوؤون املالية رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية اجتماع املجل�س ال�ساد�س الذي انعقد 
اأم�س الول. بداأ الجتماع برتحيب معاليه باأ�سحاب املعايل وال�سعادة اأع�ساء املجل�س، 
ثم �سرع املجل�س يف مناق�سة جدول الأعمال، حيث �سادق على حم�سر اجتماعه ال�سابق 
واطلع على جدول متابعة القرارات والتو�سيات املنبثقة عن اجتماعاته ال�سابقة، كما 
اعتمد القرارات املتخذة من اللجان املتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد الب�سرية 

واملكافاآت وجلنة التدقيق واملخاطر.
وناق�س  واعتمدها،   2022 لعام  ال��ث��اين  للربع  املالية  البيانات  على  املجل�س  واط��ل��ع 
2023 واأقرها متهيداً لرفعها ملجل�س الوزراء  م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة لعام 
لالعتماد، كما اطلع على م�ستجدات برنامج التحول الرقمي، وناق�س املوا�سيع الأخرى 

املدرجة على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.
جدير بالذكر اأن اإح�سائيات الهيئة عن �سهر اأكتوبر 2022 ت�سري اإىل ارتفاع يف عدد 
جهة   )7،149( بنحو  مقارنة  جهة   )8،080( اإىل  الهيئة  يف  امل�سجلة  العمل  جهات 
عمل يف اأكتوبر 2021، كما ارتفع عدد امل�سرتكن اإىل )89،496( م�سرتكاً، مقارنة 

بنحو )86،799( م�سرتكاً عن الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
وت�سري الإح�سائيات اإىل اأن عدد املتقاعدين التابعن للهيئة بلغ ح�سب اإح�سائيات �سهر 
يف  متقاعدا   )17،236( بنحو  مقارنة  متقاعدا   )18،888( نحو   2022 اأكتوبر 
اأكتوبر 2021، كما بلغ عدد امل�ستحقن)8،489( م�ستحقاً، مقارنة بنحو )8،081( 

م�ستحقاً عن الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
التابعن  وامل�ستحقن  واملتقاعدين  عليهم  للموؤمن  التاأمينية  النفقات  م�ستوى  وعلى 
 ،2022 اأكتوبر  يف  درهما   )389،318،943( قيمتها  بلغت  فقد  املعا�سات  لهيئة 

مقارنة بنحو )390،580،332( درهما يف اأكتوبر 2021.

انطالق فعاليات ملتقى البحرين للحوار..ال�شرق 
والغرب من اأجل التعاي�س االإن�شاين

جمل�س اإدارة هيئة املعا�شات يقر م�شروع امليزانية ال�شنوية لعام 2023

اأكرث من 40 كني�شة ت�شكل التنوع يف املجتمع امل�شيحي باالإمارات 

ر �ملفهوم �جلديد للحلف باحلرب �لرو�سية - �لأوكر�نية ترى تاأثُّ

تريندز يك�شف يف درا�شة حديثة اأ�شباب تراجع ق�شايا ال�شرق االأو�شط يف اأجندة حلف الناتو
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عربي ودويل

يبدو �أن حجم �لإنفاق عليها �سي�ستمر يف �لرتفاع

االنتخابات الن�شفية االأعلى كلفة يف تاريخ اأمريكا... ملاذا؟

يف  اق��ت�����س��ادي��ة  ق���وة  اأك���ر  زع��ي��م  ل��ك��ن  امل��ت�����س��ددة.  كوفيد”  “�سفر  �سيا�ستها 
ائتالفه  �سمن  اأع�ساء  اأن  حتى  ال��زي��ارة،  خلفية  على  انتقادات  واج��ه  اأوروب���ا 
احلكومي اأعربوا عن قلقهم حيال اعتماد اأملانيا ال�سديد على بكن التي يزداد 

ا�ستبدادها.
وتفاقمت حدة هذه املخاوف بعدما وجدت اأملانيا نف�سها يف و�سع �سعب جراء 
اعتمادها على واردات الغاز الرو�سي اإذ عانت اأزمة طاقة بعدما خف�ست مو�سكو 

الإمدادات على وقع ارتفاع من�سوب التوتر جراء حرب اأوكرانيا.
مع  عالقاتها  يف  باملثل”  ب�”املعاملة  �ستطالب  اأملانيا  اأن  اإىل  �سولت�س  ولفت 
ال�سن. واأكد اأن اجلانبن “بعيدان” عن هذا الهدف، معددا جمالت بينها 

الو�سول اإىل ال�سوق والأمن القانوين وحماية امللكية الفكرية.
تتحّرك  اأملانيا  تكون  اأن  من  املخاوف  ح��دة  من  للتخفيف  �سولت�س  �سعى  كما 
وحدها وت�سعى مل�ساحلها منفردة خالل الزيارة، رغم قلق �سركائه يف الحتاد 

اأننا �سهدنا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية توافقا متزايدا بيننا وبن اأوروبا يف 
ما يتعلق بالتحديات التي متثلها ال�سن«.

ويرّجح باأن يطرح الأمر للنقا�س خالل اجتماع مرتقب بن وزير اخلارجية 
على  اخلمي�س  بريبوك  اأنالينا  الأملانية  ونظريته  بلينكن  اأنتوين  الأم��ريك��ي 

هام�س اجتماعات جمموعة ال�سبع املقررة يف مدينة مون�سرت )غرب(.
وو�سل بلينكن اإىل اأملانيا م�ساء الأربعاء.

اأملانيا  واأعربت الوليات املتحدة على وجه اخل�سو�س عن قلقها حيال �سماح 
يف  ميناء  يف  ح�سة  ب�سراء  “كو�سكو”  العمالقة  ال�سينية  ال�سحن  ملجموعة 

مدينة هامبورغ )�سمال(.
“ال�سفارة كانت وا�سحة للغاية ب�ساأن  اإن  اآخر  اأمريكي رفيع  وقال دبلوما�سي 
م�ساألة اأننا طرحنا بقوة األ تكون هناك م�سالح مهيمنة من قبل ال�سن وكما 

راأيتهم، قاموا بتعديل التفاق«.

 •• برلني-�أ ف ب

الق�سايا اجلدلية خالل  اأولف �سولت�س عدم جتاهل  الأمل��اين  امل�ست�سار  تعّهد 
زيارة مرتقبة لل�سن هذا الأ�سبوع قوبلت ب�سيل من النتقادات.

املقررة  الزيارة  قبيل  ت�سايتونغ”  األغيماينه  “فرانكفورتر  �سحيفة  يف  وكتب 
اجلمعة برفقة وفد من رجال الأعمال “ن�سعى اإىل التعاون، وهو اأمر ي�سب يف 

م�سلحة اجلانبن. لن نتجاهل الق�سايا املثرية للجدل«.
وعدد �سولت�س �سل�سلة “موا�سيع �سعبة” �سيطرحها ت�سمل احرتام احلريات 
احلرة  ال��دول��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  �سينجيانغ  يف  العرقية  الأق��ل��ي��ات  وح��ق��وق  املدنية 

واملن�سفة.
ي��زور ال�سن منذ  اأول زعيم يف الحت��اد الأوروب���ي  امل�ست�سار الأمل��اين  و�سيكون 
توا�سل بكن تطبيق  وب��اء كوفيد، يف وقت  2019، قبل تف�سي  العام  اأواخ��ر 

الأوروبي. وكتب “عندما اأ�سافر اإىل بكن كم�ست�سار اأملاين، فاإنني اأقوم بذلك 
ومن املقرر اأن يلتقي الرئي�س �سي جينبينغ ورئي�س الوزراء  اأي�سا كاأوروبي”. 

يل كه ت�سيانغ.
اأنه لن يتحدث نيابة عن الحتاد الأوروبي باأكمله، لكنه  و�سدد �سولت�س على 
لفت اإىل اأن �سيا�سة اأملانيا اخلارجية “لن تكون ناجحة اإل” اإذا كانت جزءا من 

ا�سرتاتيجية اأوروبية م�سرتكة جتاه ال�سن.
ك��ان��ت قبل ثالث  اأمل���اين لل�سن  اأي زع��ي��م  ق��ام بها  زي���ارة  اآخ���ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

�سنوات.
ب�سبب جائحة  النوع من الجتماعات ممكنا ملدة طويلة  “مل يكن هذا  وقال 
ذلك  مينح  ك���ورون���ا...  ف��ريو���س  اح��ت��واء  يف  املت�سددة  بكن  و�سيا�سات  كوفيد 
الزيارة  امتعا�سا من  وا�سنطن  واأب��دت  الآن«.  اأكر  اأهمية  املبا�سرة  املحادثات 
بينما قال م�سوؤول رفيع يف اخلارجية الأمريكية لل�سحافين الأربعاء “اأعتقد 

�شولت�س يتعّهد عدم جتاهل الق�شايا »اجلدلية« خالل زيارته ال�شني  

•• و��شنطن-�أ ف ب

حّذر الرئي�س جو بايدن الناخبن 
م�ستقبل  اأن  م���ن  الأم���ريك���ي���ن 
املحك  ع���ل���ى  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 
الولية  منت�سف  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
املقررة الأ�سبوع املقبل، مع رف�س 
اجلمهورين  امل��ر���س��ح��ن  ب��ع�����س 
ميّهد  ما  الت�سويت  نتائج  قبول 

“الطريق للفو�سى يف اأمريكا«.
وم���ع ان��ت��ق��اد امل��ح��اف��ظ��ن اإدارت�����ه 
القت�سادي،  الو�سع  خلفية  على 
البالغ  ال��دمي��وق��راط��ي  ا�ستهدف 
79 عاما يف خطابه اجلمهورين 
الرئي�س  اإىل  ان�����س��م��وا  ال���ذي���ن 
اإنكار  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�سابق 

فوز بايدن يف انتخابات 2020.
متلفز  خ���ط���اب  ب���اي���دن يف  وق�����ال 
يتناف�سون  م��ر���س��ح��ون  “هناك 
على منا�سب من كل امل�ستويات يف 
اأمريكا... ل يلتزمون قبول نتائج 

النتخابات التي يخو�سونها«.
اتباع  ك���ان  ه��دف��ه��م  اأن  واأ����س���اف 
“تخريب  وحماولة  ترامب  نهج 
النظام النتخابي” م�سريا اإىل اأن 
300 جمهوري  اأك��رث من  هناك 
ي����ن����ك����رون ن���ت���ائ���ج الن���ت���خ���اب���ات 
ي�ساركون يف ال�سباقات النتخابية 

يف كل اأنحاء البالد هذا العام.
العنف  على  �سجعوا  “لقد  وتابع 
الناخبن  وت��ره��ي��ب  ال�����س��ي��ا���س��ي 
النتخابات”،  وم�������������س������وؤويل 
وذل���ك ب��ع��د اأق���ل م��ن ع��ام��ن من 
لرتامب  اأن�سار  اقتحام  حماولة 

  •• �لقد�س-�أ ف ب

الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  حقق 
نتانياهو  ب���ن���ي���ام���ن  ال���������س����اب����ق 
اكتمال  ق��رب  مع  تقدما  اخلمي�س 
انتخابات  ب���ع���د  الأ������س�����وات  ف�����رز 
ال����ث����الث����اء، م����ا ���س��ي�����س��اع��ده على 
ت�سكيل احلكومة الأكرث ميينية يف 

تاريخ الدولة العرية.
املركزية  النتخابات  للجنة  وفقا 
وب��ع��د ف��رز اأك���رث م��ن 90 يف املئة 
من الأ�سوات فاإن الكتلة اليمينية 
يف  ج��اءت  نتانياهو  يتزعمها  التي 
ال�سدارة بعد النتخابات اخلام�سة 

خالل اأقل من اأربع �سنوات.
وي��ب��دو اأن ال��ل��ي��ك��ود وح��ل��ف��اوؤه من 
املتطرفن  الأرث���وذك�������س  ال��ي��ه��ود 
الدينية  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  وحت���ال���ف 
امل���ت�������س���دد يف ط���ري���ق���ه���م لإح�������راز 
اأغلبية م�ستقرة يف الرملان املوؤلف 
اإنهاء  وبالتايل  مقعدا   120 من 
اجلمود  م��ن  م�سبوقة  غ��ري  حقبة 

ال�سيا�سي.
مت�سدرة  نتانياهو  كتلة  ت��زال  ول 

مع 65 مقعدا.
حكومة  وزراء  رئ��ي�����س  ي��ق��ر  ومل 
ي���ائ���ري لبيد  ت�����س��ري��ف الأع����م����ال 
يف  اأن�ساره  وطماأن  بالهزمية  بعد 
حزب “ي�س عتيد” الو�سطي ليلة 
احلاجة  اإىل  م�����س��ريا  الن��ت��خ��اب��ات 
جميع  ف����رز  ح��ت��ى  الن���ت���ظ���ار  اإىل 

الأ�سوات.
الي�ساري  “مريت�س”  ح���زب  اأم���ا 
م��ن جت��اوز عتبة  زال يقرتب  فما 

ل��ق��ل��ب نتيجة  ال��ك��اب��ي��ت��ول  م��ب��ن��ى 
التي  ال���رئ���ا����س���ي���ة  الن���ت���خ���اب���ات 

اأجريت عام 2020.
وقال بايدن “ميهد ذلك الطريق 
اأمر  اأم��ريك��ا... وه��و  للفو�سى يف 
غري م�سبوق وغري قانوين وغري 

اأمريكي«.
وت��������اأت��������ي حت��������ذي��������رات ب�����اي�����دن 
امل�ستهدفة  ال���ت���ه���دي���دات  ب�������س���اأن 
اأيام  ���س��ت��ة  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة ق��ب��ل 
الولية  منت�سف  انتخابات  م��ن 
الثالثاء التي يعتر اجلمهوريون 
فيها الأوفر حظا لل�سيطرة على 
ال���ن���واب ورمب����ا جمل�س  جم��ل�����س 

ال�سيوخ.
ال��ع��ن��ي��ف الذي  ال��ه��ج��وم  وع���ق���ب 
رئ��ي�����س��ة جمل�س  ل��ه زوج  ت��ع��ّر���س 
نان�سي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ن��واب 
كبري  ب�سكل  زاد  وال���ذي  بيلو�سي 
اخلطابات  ب�����س��اأن  امل���خ���اوف  م���ن 
بايدن  دع��ا  امل�سحونة،  ال�سيا�سية 
ال��وق��وف �سفا  اىل  الأم��ريك��ي��ن 
ال�سيا�سي  ال��ع��ن��ف  “�سد  واح����دا 
منبها  الناخبن”،  وت���ره���ي���ب 
عدد  يف  املقلق”  “الرتفاع  اىل 
ال�سخ�سيات العامة التي تتغا�سى 

عن مثل هذه الت�سرفات.
ه���ذه  م���واج���ه���ة  “علينا  وق�������ال 

املئة  يف   3،25 ال��ب��ال��غ��ة  احل�����س��م 
لتاأمن  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ن�����س��ب��ة  وه����ي 

اأربعة مقاعد برملانية.
ن�سبة  م��ريت�����س  جت����اوز  ح����ال  ويف 
احل�������س���م ف���ق���د ي����وؤث����ر ذل�����ك على 
ن��ت��ان��ي��اه��و ل��ك��ن الأم�����ر ل���ن يهدد 

ح�سول كتلته على الأغلبية.
اإ�سرائيلية  اإع����الم  و���س��ائ��ل  اأك����دت 
باإجراء  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب���دء  اخل��م��ي�����س 
حم������ادث������ات ائ���ت���الف���ي���ة ل���ك���ن مل 
ي��ت��م ت��اأك��ي��د ذل���ك م��ن ق��ب��ل حزبه 

الليكود.
ويف حال اأكدت النتائج النتخابية 
الرئي�س  ع����ل����ى  ي���ت���ع���ن  ف����������وزه، 
هرت�سوغ  اإ����س���ح���ق  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
الأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل ت��ك��ل��ي��ف��ه مبهمة 
ت�سكيل احلكومة خالل 42 يوما.
بتوزيع  ف�����س��ي��ب��داأ  ن��ت��ان��ي��اه��و  اأم�����ا 
احلقائب الوزارية على �سركائه يف 
التحالف وهذا يعني منح حقائب 
ال�سهيونية  تكتل  لأع�ساء  مهمة 
الذي  املتطرف  اليميني  الدينية 
 14 على  يح�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
مقعدا، الأمر الذي يعتر �سابقة.

من جهته، طالب الزعيم اليميني 
غفري  بن  اإيتمار  للعرب  املناه�س 
وه����و ال�����ذي ل��ط��امل��ا ط���ال���ب ب�سم 
الغربية  ال�سفة  لكامل  اإ�سرائيل 

ال��ف��درايل اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ب�سكل 
الأربعاء  بايدن  اأقر  فيما  متكّرر، 
خالل لقاء يف البيت الأبي�س مع 
باأن  واأرب��اب عمل  نقابات عمالية 
يعانون”  زال��وا  “ما  الأمريكين 

الت�سخم.
الوقت  ب��ذل��ك يف  اإق������راره  وج����اء 
ال��������ذي رف�������ع ال����ب����ن����ك امل����رك����زي 
جمددا،  الفائدة  �سعر  الأمريكي 
املعياري  القرتا�س  معدل  رافعا 
مبقدار 0،75 نقطة مئوية، وهي 
الزيادة الرابعة على التوايل بهذا 

املقدار وال�ساد�سة هذا العام.
ومل ي�سع بايدن نف�سه يف مواجهة 
اأن  علما  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  احل��م��الت 
منخف�سة  ك��ان��ت  ت��اأي��ي��ده  ن�سبة 

طوال ال�سنة.
اإل اأنه انخرط يف املرحلة الأخرية 
الأربعاء  خ��ط��اب  ع��ر  ال��ف��ا���س��ل��ة 
وخ���ط���اب���ات اأخ�����رى ���س��ي��ل��ق��ي��ه��ا يف 
مك�سيكو  ونيو  بن�سلفينيا  ولي��ات 

وكاليفورنيا وماريالند.
وح��ّق��ق ال��دمي��وق��راط��ي��ون بع�س 
الكرى  الت�سريعية  النت�سارات 
ال���ت���ي ي�����رّوج�����ون ل���ه���ا م���ن���ذ فوز 
لكّنهم  الن���ت���خ���اب���ات،  يف  ب���اي���دن 
التقدمين  بن  باملعارك  اأعيقوا 
الكبري  واملعتدلن. وك��ان اجل��دل 

اخلارجية الأمريكية.
مع  ال��ث��الث��اء  انتخابات  وت��زام��ن��ت 
ت�ساعد العنف يف القد�س ال�سرقية 

املحتلة التي �سمتها اإ�سرائيل.
فل�سطينيا   30 م��ن  اأك����رث  وق��ت��ل 
ت�سرين  منذ  اإ�سرائيلين  وثالثة 
ح�سيلة  وف�����ق  الأول/اأك������ت������وب������ر 

لفران�س بر�س.
ال�سرطة  اأع����ل����ن����ت  اخل����م����ي���������س، 
يحمل  مهاجم  مقتل  الإ�سرائيلية 
اأ�ساب  ط��ع��ن  ه��ج��وم  ن��ّف��ذ  �سكينا 
البلدة  يف  اإ�سرائيليا  �سابطا  فيه 
ال�سرقية  ال���ق���د����س  يف  ال���ق���دمي���ة 

املحتلة.
وفيما اأعتر الكثري من املر�سحن 
اأن الأمن م�سدر قلق، مل يقم اأي 
برنامج  اأ�سا�س  على  بحملة  منهم 
لإحياء حمادثات ال�سالم املتوقفة 

مع الفل�سطينين.
الفل�سطيني  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 
نتائج  اأن  الأرب���ع���اء  ا�ستية  حممد 
املتوقعة  الإ�سرائيلية  النتخابات 
“التطرف”  تظهر تنامي مظاهر 
املجتمع  يف  و”العن�سرية” 

الإ�سرائيلي.
ي����وم����ن على  م��������رور  وب���ع���������������������������د 
اللجنة  ع��ل��ى  ت��ب��ق��ى  ال��ت�����س��وي��ت، 
امل�����رك�����زي�����ة ل����الن����ت����خ����اب����ات ف����رز 

ظهرنا  اإدارة  ميكننا  ل  امل�سكلة، 
ميكننا  “ل  م�������س���ي���ف���ا  لها”، 
نف�سها  ���س��ت��ح��ل  ب��اأن��ه��ا  ال��ت��ظ��اه��ر 

بنف�سها«.
ل��ك��ن ب��ع��د ن��ح��و 22 ���س��ه��را من 
اأظهرت  الكابيتول،  على  الهجوم 
الناخبن  اأن  راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 

اجلمهوريون  �سيفوز  اأي���ام،  �ستة 
ب�����س��ك��ل م��ق��ن��ع و���س��ي�����س��اع��دون يف 
امل�سار  اأم��ريك��ا على  و���س��ع  اإع����ادة 

ال�سحيح«.
ب�سبب  الدميوقراطيون  وُيهاَجم 
حدوث  م��ن  وامل��خ��اوف  الت�سخم 
ركود حمتمل، مع رفع الحتياطي 

اهتماما  اأك��������رث  الأم�����ريك�����ي�����ن 
بالو�سع القت�سادي.

ويقول اأكرث من ن�سف امل�ستطلعة 
اأجرته  ال����ذي  امل�����س��ح  اآراوؤه�������م يف 
اأ�سعار  اإن  ك��وي��ن��ي��ب��ي��اك،  ج��ام��ع��ة 
هي  ال�ستهالكية  وال�سلع  ال��غ��از 
ال��ق�����س��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة الأك����رث 

اإل���ي���ه���م. وردا  اإحل���اح���ا ب��ال��ن�����س��ب��ة 
اّت��ه��م زعيم  ب��اي��دن،  على خ��ط��اب 
النواب  جمل�س  يف  اجلمهورين 
برف�س  الرئي�س  مكارثي  كيفن 
“التطرق اإىل املخاوف الأمريكية 

الكرى«.
“بعد  تويرت  على  مكارثي  وكتب 

ال��ع��ام وهو  الأم����ن  ب��ت��ويل حقيبة 
م��ن�����س��ب ���س��ي��ج��ع��ل��ه م�������س���وؤول عن 

ال�سرطة.
ب��ن غفري ق��د ج��دد موؤخرا  وك���ان 
دع������وات������ه ل�����الأج�����ه�����زة الأم����ن����ي����ة 
ب��ا���س��ت��خ��دام م���زي���د م���ن ال���ق���وة يف 
م����واج����ه����ة ت�������س���اع���د ال�����ن�����زاع مع 

الدفاع  وزارة  على  احل�����س��ول  اإىل 
لنتانياهو  وهو م�سعى غري مريح 
الحتفاظ  ع���ل���ى  ح���ر����س  ال������ذي 
عاما   15 م�����دار  ع��ل��ى  ب��امل��ن�����س��ب 

ق�ساها يف ال�سلطة.
ب����ن غ���ف���ري يف  اأن وج������ود  وي����ب����دو 
قلق  اأث���ار  ق��د  م�ستقبلية  حكومة 

غفري  ب��ن  وق����ال  الفل�سطينين. 
الوقت  “حان  الن��ت��خ��اب��ات  ل��ي��ل��ة 

لنعود اأ�سياد بالدنا«.
ال�سيا�سية  للمحا�سرة  بالن�سبة 
الإ�سرائيلية  اإي��الن  ب��ار  يف جامعة 
ي��ول��ي��ا اإل���ع���اد ���س��رتي��ن��غ��ز ف����اإن بن 
“الرابح الأك��ر يف هذه  غفري هو 

النتخابات«.
وقالت �سرتينغز “لقد �سحب )بن 
)اليهود  احل���ري���دمي  م��ن  غ��ف��ري( 
ناخبن  الليكود  وم��ن  املتزمتن( 
�سباب جدد واأ�سخا�سا مل يحددوا 

خياراتهم«.
في�سعى  �سموتريت�س  بت�سلئيل  اأما 

الي�ساري يف  اأث���اره اجل��ن��اح  ال���ذي 
احلزب بدعوة بايدن اإىل التفاو�س 
م���ع ال��رئ��ي�����س ف���الدمي���ري بوتن 
لأوكرانيا،  الرو�سي  الغزو  ب�ساأن 
ال�سطراب يف  اأح��دث مثال على 

�سفوف الدميقراطين.
وقبل تبني ا�سرتاتيجية للتطرق 
اإىل املوا�سيع القت�سادية، اأم�سى 
الدميوقراطيون جزءا كبريا من 
التحدث  يف  النتخابية  احلملة 
اأهمية  منها  خمتلفة  اأم����ور  ع��ن 
املناخ  وت����غ����رّي  الإج����ه����ا�����س  ح����ق 
واحلريات الإجنابية واحل��رب يف 

اأوكرانيا.
تظهر  ال����راأي  ا�ستطالعات  لكن 
ب�سكل  ي����رّك����زون  ال���ّن���اخ���ب���ن  اأن 
القت�سادي  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  اأك����ر 
الداخلية تركت  النق�سامات  واأن 
رد  دون  م���ن  ال���دمي���وق���راط���ي���ن 
انتقادات  على  ومتما�سك  موّحد 
يّتهمونهم  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��وري��ن 

ب�سوء اإدارة القت�ساد.

والدبلوما�سيون  اجل��ن��ود  اأ���س��وات 
وال�سجناء.

الأح�������زاب  ان���ق�������س���ام  اإىل  وي���ن���ظ���ر 
بت�سدر  ���س��م��ح  ك�����س��ب��ب  ال��ع��رب��ي��ة 
خ���ا����س���ت  اأن  ب����ع����د  ن����ت����ان����ي����اه����و 
النتخابات بثالث قوائم منف�سلة 
واح���دة م�سرتكة  م��ن قائمة  ب��دل 
قيا�سي  بعدد  بالفوز  لها  �سمحت 
اآذار/ ان��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ق��اع��د  م���ن 

مار�س 2020.
وت�سبب النق�سام يف �سياع اأ�سوات 
اجتياز  وع����دم  ال���ع���رب  ال��ن��اخ��ب��ن 

بع�س القوائم عتبة احل�سم.
ودافع زعيم حزب التجمع الوطني 
�سحادة  اأب��و  �سامي  الدميوقراطي 
ع���ن ق����رار ح��زب��ه ال��رت���س��ح ب�سكل 

م�ستقل.
وقال النائب العربي الذي يرف�س 
ب�سكل تام اأي تعاون مع احلكومات 
“رمبا فقدنا متثيلنا  الإ�سرائيلية 
يف الكني�ست )الرملان( لكن ك�سبنا 

حب �سعبنا«.

حّقق �لدميوقر�طيون بع�ص �لنت�سار�ت �لت�سريعية �لكربى 

بايدن: رف�س اجلمهوريني نتائج االنتخابات »ميهد الطريق للفو�شى«  

ت�سبب �لنق�سام يف �سياع �أ�سو�ت �لناخبني �لعرب  

نتانياهو ي�شتعد للعودة اإىل ال�شلطة مب�شاعدة اليمني املتطرف

•• و��شنطن-وكاالت

النتخابات  على  الكبري  الإن��ف��اق  �سبب  “اإيكونومي�ست”  جملة  ك�سفت 
الن�سفية الأمريكية املقررة يف 8 نوفمر-ت�سرين الثاين اجلاري مع توقع 
موؤ�س�سة بحثية متخ�س�سة اأن تكون الأعلى كلفة يف تاريخ النتخابات “غري 

الرئا�سية” يف الوليات املتحدة.
 9.7 نحو  اإنفاق  بفريجينيا،  الأبحاث  �سركة    ADIMPACT« وتتوقع 
مليارات دولر، بزيادة ب� %144 عن الرقم القيا�سي ال�سابق لالنتخابات 
الن�سفية للكونغر�س يف 2018. وقد تتجاوز النفقات النتخابات املقبلة، 
2020، ما قد يجعلها النتخابات  اأُنفق على النتخابات الرئا�سية يف  ما 

الأكرث كلفة على الإطالق.
“التوقعات”  و�سط  املجل�سن  على  املعركة  اأن  “اإيكونومي�ست”  وت��ق��ول 
يف  املحتدم  وال�����س��راع  ال��ن��واب،  جمل�س  على  اجل��م��ه��وري  احل���زب  ب�سيطرة 
جمل�س ال�سيوخ، كلها اأمور تفر�س اإنفاقا باهظاً، حل�سم مقاعد قليلة تقرر 

م�سري النتخابات.
اأريزونا،  ولي���ات  يف  ال�سيوخ،  جمل�س  مقاعد  على  �سباقات   4 يف  وُيتوقع 

وجورجيا، ونيفادا، وبن�سلفانيا، اإنفاق  اأكرث من 200 مليون دولر.

على  فقط  �سباقن  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ت�سري  الرقم،  هذا  اأهمية  ولتو�سيح 
جمل�س ال�سيوخ يف انتخابات 2018 الن�سفية، جتاوزا حاجز 100 مليون 
اإذ  ال�سيا�سة،  اللعبة  اأهمية  تر�سيخ  اإىل  احلزبي  ال�ستقطاب  واأدى  دولر. 
اإذا  املر�سحن،  اأح��د  �سيقدمه  ما  على  تعتمد  اأن  امل�سالح  ملجموعات  ميكن 
انتخب، يف الرتويج مل�ساحلها، بينما قد توجه لها �سهام الهجوم من مر�سح، 

اأو ع�سو اآخر يف الكونغر�س.
وبات الإنفاق على النتخابات اأ�سهل، عقب قرار املحكمة العليا يف 2010 
غري  اأم����وال  ب��اإن��ف��اق  اخل��ارج��ي��ة،  امل�سالح  وجم��م��وع��ات  لل�سركات  ال�سماح 

حمدودة عليها.
واأظهر حتليل ل�سركة الأبحاث OpenSecrets اأنه يف الأعوام الع�سرة 
�سد اللجنة   Citizens United التي اأعقبت قرار املحكمة يف ق�سية
غري  من  امل�ستقلة،  امل�سالح  جمموعات  �ساهمت  لالنتخابات،  الفيدرالية 
الأحزاب ال�سيا�سية، ب� 4.5 مليارات دولر يف النفاق على النتخابات، اأي 

اأكرث ب�ست مرات من العقدين املا�سين جمتمعن.
ويف النتخابات املقبلة، ت�ساهم جمموعات خارجية، مبا فيها املنظمات غري 

الربحية، واأخرى ل يتعن عليها ك�سف مانحيها، ب� 1.6 مليار دولر.
واأدت التكنولوجيا اجلديدة اإىل ت�سريع حركة دوران الأموال يف النتحابات، 

 WinRed ون��ظ��ام  للدميقراطين   Actblue مثل  ب��رام��ج  و�سهلت 
للجمهورين الترعات.

 1.14 ب�  اأقل،  اأو  200 دولر  الذين قدموا  اأي  ال�سغار،  املانحون  و�ساهم 
ال��دورة النتخابية، وهو تقريباً �سعف ما �ساهموا به  مليار دولر يف هذه 

يف 2018.
كما اأن املانحن الكبار، املدعومن باأ�سواق اأوراق مالية كانت مزدهرة لفرتة 

طويلة، �ساهموا فيها بو�سوح.
اإلينوي، جي بي  الدميقراطي لولية  اإن احلاكم  “اإيكونومي�ست”  وتقول 
بريتزكر، اأنفق اأكرث من 130 مليون دولر من اأمواله، على حملته لإعادة 

انتخابه.
وب�سكل عام، يتوقع اأي�ساً اأن يت�ساعف الإنفاق على انتخابات حكام الوليات 

هذا العام، مقارنة مع 2018.
يف  الرتفاع،  يف  �سي�ستمر  النتخابات  على  الإنفاق  حجم  اأن  موؤكداً  ويبدو 

النتخابات الرئا�سية املقررة يف 2024، وما بعدها.
الإعالم  و�سائل  وت��اأث��ري  ت��ن��وع  ي��زي��د  ال�سيا�سي،  ال�ستقطاب  ي��زي��د  وفيما 
اأي�ساً، ما يوؤدي اإىل تاأ�سي�س املزيد من املن�سات التي ميكن لفرق احلمالت 

النتخابية ا�ستغاللها ل�ستمالة الناخبن.

اململكة املتحدة ت�شتبعد نقل مقر 
ال�شفارة الربيطانية اإىل القد�س  

•• لندن-�أ ف ب

رئي�سة  م��ن  اق��رتاح��ا  اخلمي�س  اجل��دي��دة  الريطانية  احل��ك��وم��ة  رف�ست 
اإ�سرائيل  الوزراء ال�سابقة ليز ترا�س باإمكان نقل �سفارة اململكة املتحدة يف 
من تل اأبيب اإىل القد�س. وقالت الناطقة با�سم رئي�س الوزراء ري�سي �سوناك 
اإ�سرائيل من  الريطانية يف  ال�سفارة  لنقل  “ل توجد خطط  لل�سحفين 
ال�سابقة،  الإدارة  ظل  يف  امل�ساألة  هذه  يف  نظرنا  “لقد  واأ�سافت  اأبيب«.  تل 

وميكنني اأن اأوؤكد اأنه ل توجد خطط لنقلها«.
الأمريكي  الرئي�س  عليها  اأق��دم  وه��ي خطوة  ال�سفارة،  نقل  النظر يف  اأث��ار 
ال�سابق دونالد ترامب، قلق احلكومة الفل�سطينية والزعماء امل�سيحين يف 
القد�س. واعترت اخلطوة التي اأقدم عليها ترامب يف العام 2018 خمالفة 
لالإجماع الدويل على الو�سع الراهن يف القد�س التي اأعلنت اإ�سرائيل �سمها 

فيما ين�سد الفل�سطينيون القد�س ال�سرقية عا�سمة لدولتهم العتيدة.
“احرتام  اإىل  اإ�سرائيل  يف  ال�سيا�سين  جميع  لندن  دع��ت  اآخ��ر،  جانب  من 
الأقليات” قبيل �سدور النتائج النهائية لالنتخابات، فيما يبدو اأن بنيامن 

نتانياهو عائدا اإىل ال�سلطة مب�ساعدة الأحزاب اليمينية املتطرفة.
وقالت الناطقة “ندعو جميع الأطراف الإ�سرائيلية اإىل المتناع عن اللغة 

التحري�سية واإبداء الت�سامح والحرتام جتاه الأقليات«.
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قال �سحفي من رويرتز يف مقر وزارة اخلارجية الرو�سية اإن ال�سفرية 
الريطانية و�سلت اإىل الوزارة �سباح اأم�س اخلمي�س، بعد ا�ستدعائها 
لبحث مزاعم مو�سكو ب�ساأن تورط بالدها يف هجوم اأوكراين بطائرة 

م�سرية على اأ�سطول البحر الأ�سود الرو�سي يف �سبه جزيرة القرم.
وعلقت رو�سيا موؤقتا يوم ال�سبت م�ساركتها يف مبادرة حبوب البحر 
هجوما  اإن  قالت  ما  بعد  املتحدة  الأمم  فيها  تو�سطت  التي  الأ�سود 
كبريا بطائرة م�سرية ا�ستهدف �سفنا لها يف خليج �سيفا�ستوبول ب�سبه 

جزيرة القرم التي �سمتها مو�سكو من اأوكرانيا عام 2014.
وقيادة  بتوجيه  ُن��ف��ذ  ال��ه��ج��وم  اإن  ال��رو���س��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
متخ�س�سن يف البحرية الريطانية، وهو تاأكيد رف�سته بريطانيا 
اأم�س  التفاق  يف  م�ساركتها  رو�سيا  وا�ستاأنفت  باطل.  باأنه  وو�سفته 
الأربعاء بعد اأن قالت اإن كييف قدمت �سمانات باأن مثل هذا احلادث 
حتتفظ  رو�سيا  اإن  ق��ال  بوتن  ف��الدمي��ري  الرئي�س  لكن  يتكرر،  ل��ن 
اإن  اأي�سا  امل�ستقبل. وقال بوتن  املبادرة يف  باحلق يف الن�سحاب من 
�سرتمي  ن��ورد  اأنابيب  خطوط  على  الهجمات  وراء  كانت  بريطانيا 
تكلف  التي  الغاز  خطوط  توقف  اإىل  اأدت  والتي  اأي��ل��ول  �سبتمر  يف 
دائم.  ب�سكل  واأوروب���ا، رمبا  رو�سيا  ال��دولرات بن  مليارات  اإن�ساوؤها 
زاخاروفا،  ماريا  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت 
ُنفذت بتوجيه من  الإج���راءات  “هذه  اإف��ادة �سحفية  لل�سحفين يف 
م�سيفة اأن مو�سكو �ست�ستدعي ال�سفرية  متخ�س�سن بريطانين”، 

الريطانية ديبورا برونريت و�ستقدم اأدلة على تورط لندن.
 

تتجاوز  جديدة  التزامات  ب��اأي  تتعهد  مل  اإنها  اأم�س  اأوكرانيا  قالت 
يوليو  يف  املوقع  الأ�سود  البحر  عر  احلبوب  ت�سدير  اتفاق  �سروط 

متوز لإقناع رو�سيا با�ستئناف م�ساركتها يف التفاق.
يوم  املتحدة  الأمم  املدعوم من  التفاق  رو�سيا م�ساركتها يف  وعلقت 
البحر  اأ�سطولها يف  �سفن من  اإن��ه هجوم على  قالت  ما  بعد  ال�سبت 
الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت  امل�ساركة  مو�سكو  وا�ستاأنفت  الأ�سود. 
ت�سدير  ت�ستغل مم��ر  ل��ن  ب��اأن��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  �سمانات  تلقت  اإن��ه��ا 

احلبوب عر البحر الأ�سود يف عمليات ع�سكرية �سد رو�سيا.
واأو�سح املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأوكرانية اأوليج نيكولينكو 
يف بيان على في�سبوك اأن كييف مل تقدم �سيئا جديدا لرو�سيا ل�سمان 
احلبوب  بت�سدير  ال�����س��م��اح  ي�ستهدف  ال���ذي  الت��ف��اق  اإىل  ع��ودت��ه��ا 
الأوكرانية عقب غزو رو�سيا اأوكرانيا يوم 24 فراير �سباط. وقال 
املن�سو�س  التزامات جديدة غري  باأي  “مل تتعهد دولتنا  نيكولينكو 

عليها بالفعل يف اتفاق ت�سدير احلبوب«.
يلتزم  يوليو متوز(  التفاق )يف  اأنه مبوجب هذا  “تذكروا  واأ�ساف 
اآمنة ميكن العتماد عليها ملمر  الطرفان ب�سمان توفري بيئة عمل 
قط  احلبوب  ت�سدير  ممر  اأوكرانيا  تعر�س  ومل  احلبوب.  ت�سدير 

للخطر«. وقال اإن اأوكرانيا ملتزمة بكل و�سوح ب�سروط التفاق.
الأ�سود  البحر  ع��ر  احل��ب��وب  مم��ر  اأوك��ران��ي��ا  ت�ستغل  “مل  واأ���س��اف 

لأغرا�س ع�سكرية، ول تعتزم فعل ذلك على الإطالق«.

اأعلى عدد يومي لإ�سابات كوفيد-19 منذ �سهرين  �سجلت ال�سن 
ون�سف ال�سهر اأم�س اخلمي�س ومت�سكت ال�سلطات ال�سحية ب�سيا�ستها 
تخفيف  يف  امل�ستثمرين  اآم��ال  قو�س  مما  الوباء،  لحتواء  ال�سارمة 
قيود تع�سف بثاين اأكر اقت�ساد يف العامل. و�سهدت الأ�سهم ال�سينية 
املت�سررة ارتفاعات حادة هذا الأ�سبوع م�ستفيدة من تكهنات بتخفيف 
بكن ل�سيا�سة )�سفر كوفيد( ال�سارمة، على الرغم من ارتفاع اأعداد 
باقي  ال�سن منفردة عن  ملوقف جعل  ت��ك��رارا  يعد  الإ���س��اب��ات ومب��ا 

العامل بعد مرور ما يقرب من ثالث �سنوات على ظهور الوباء.
وا�ستمر تاأثري القيود وا�سحا، حيث اأظهر م�سح بارز اأن ن�ساط قطاع 
قيود  تاأثري  نتيجة  الأول  ت�سرين  اأكتوبر  اأكرث يف  انكم�س  اخلدمات 

مكافحة كورونا على الأعمال وال�ستهالك.
وهبط موؤ�سر كاي�سن ملديري امل�سرتيات بقطاع اخلدمات اإىل 48.4، 

وهو اأدنى م�ستوى منذ مايو اأيار، من 49.3 يف �سبتمر اأيلول.
اأثر عمليات الإغالق التي  اأن  واأظهرت بيانات �سادرة حتى الأربعاء 
ت�ستهدف حتقيق الق�ساء التام على كوفيد على املدن الكرى ت�سبب 
اإذا  التعايف،  يف  ال�سن  يف  ث��راء  الأك���رث  املناطق  بع�س  تتاأخر  اأن  يف 
الثالثة  الأرب��اع  الوطني يف  القت�ساد  وت��رية  اأبطاأ من  �سجلت منوا 

الأوىل من العام.

عو��شم

لندن

كييف

قال �إن �سوت �إيطاليا يف �أوروبا �سيكون قويا

اأول لقاء بني ميلوين والقادة االأوروبيني يف بروك�شل  

�سرق �ملتو�سط نقطة خالف حمتدم

ما �شيناريوهات االنق�شامات داخل االحتاد االأوروبي؟

البابا فرن�شي�س يف البحرين لتعزيز احلوار مع االإ�شالم رو�شيا تر�شل �شحنات غذاء ووقود اإىل مايل  
•• فيومت�شينو-�أ ف ب

غادر البابا فرن�سي�س اخلمي�س متوّجها اىل البحرين، يف زيارة ت�ستمر اأربعة اأيام وتعّد الأوىل حلر اأعظم اىل اململكة 
اخلليجية �سيجدد فيها اإ�سراره على احلوار مع الإ�سالم.

واأقامت البحرين عالقات دبلوما�سية مع الفاتيكان يف العام 2000. ويقطنها نحو ثمانن األف م�سيحي كاثوليكي، 
وفق الفاتيكان، يتحدرون ب�سكل رئي�سي من جنوب �سرق اآ�سيا وافريقيا وال�سرق الأو�سط ومن دول غربية.

وهذه الزيارة التا�سعة والثالثن للبابا اىل اخلارج منذ انتخابه، والثانية اىل منطقة اخلليج، بعد زيارة تاريخية اىل 
الإمارات عام 2019. و�سيت�سّدر احلوار بن الأديان، الذي يدافع عنه ب�سرا�سة، م�سمون لقاءاته يف البحرين.

يف تغريدة الأربعاء، قال البابا “اأغادر يف رحلة ر�سولية اإىل مملكة البحرين، رحلة حتت لواء احلوار. �ساأ�سارك يف منتدى 
يركز على حاجة ل مفر منها لل�سرق والغرب من اأجل التقارب بينهما خلري التعاي�س الإن�ساين«.

وتاأتي زيارة البابا يف اإطار ملتقى البحرين للحوار “ال�سرق والغرب من اأجل التعاي�س الإن�ساين” الذي يفتتح اأعماله 
�سباح اخلمي�س.

واحلاكم  ال��ق��دمي��ة  حليفتها  م��ع  ب��ام��اك��و 
�سانو  وق��ال  فرن�سا.  ال�سابق،  ال�ستعماري 
متحدثا يف التلفزيون الوطني من مو�سكو 
ط���ن من  األ�����ف   60 ���س��رت���س��ل  رو���س��ي��ا  اإن 
من  ط��ن  األ��ف   30 و  البرتولية  املنتجات 

الأ�سمدة و 25 األف طن من القمح.
وو�سل املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل 
اإىل ال�سلطة يف انقالب عام 2020 ون�سب 
خ����الف م������رارا ب��ي��ن��ه وب����ن دول جم����اورة 
النتخابات  ت��اأج��ي��ل  ب�سبب  غربية  وق���وى 
والتعاون  وانتهاكات مزعومة من اجلي�س 

التمرد  قتاله �سد  الرو�س يف  املرتزقة  مع 
املتطرف .

وي��دع��م م��ق��ات��ل��ون م��ن جم��م��وع��ة فاجرن، 
���س��رك��ة ع�����س��ك��ري��ة خ��ا���س��ة مرتبطة  وه���ي 
منذ  قتاله  يف  امل���ايل  اجلي�س  بالكرملن، 

اأواخر العام املا�سي.
بوتن  اأب��ل��غ  الأول،  ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  ويف 
اأن  جويتا،  اأ�سيمي  امل��وؤق��ت،  امل��ايل  الرئي�س 
مو�سكو ملتزمة بتعزيز التعاون للم�ساعدة 
يف ا�ستئ�سال جذور “اجلماعات الإرهابية” 

يف مايل.

 •• باماكو-رويرتز

�سانو  األو�سيني  امل��ايل  القت�ساد  وزي��ر  قال 
�سحنات  رو�سيا  تر�سل  اأن  تتوقع  م��ايل  اإن 
من الوقود والأ�سمدة واملواد الغذائية تبلغ 
اإىل  دولر  م��ل��ي��ون   100 ح���وايل  قيمتها 

مايل يف الأ�سابيع املقبلة.
فالدميري  ال���رو����س���ي  ال���رئ���ي�������س  ون���اق�������س 
ب��وت��ن ت��وف��ري م��ث��ل ه���ذه الإم�������دادات مع 
موؤ�سر  يف  اآب،  اأغ�سط�س  يف  امل���ايل  ن��ظ��ريه 
ت��وت��ر عالقة  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعميق  ع��ل��ى 

•• روما-�أ ف ب

اليطالية  ال������وزراء  رئ��ي�����س��ة  ت��ل��ت��ق��ي 
ج��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين يف ب��روك�����س��ل قادة 
الحت��اد الأوروب��ي للمرة الأوىل منذ 
توليها مهامها، يف اجتماع يرتقب اأن 

تطغى عليه اأزمة الطاقة.
وكتبت �سباح اخلمي�س على تويرت اأن “�سوت اإيطاليا 
يف اأوروبا �سيكون قويا: نحن م�ستعدون ملواجهة امللفات 
ال���ك���رى ب����دءا ب���اأزم���ة ال��ط��اق��ة ع���ر ال��ع��م��ل ع��ل��ى حل 
ووقف  وال�سركات  العائالت  دع��م  بهدف  وفعال  �سريع 

التكهنات«.
زيارة زعيمة حزب “اخوة ايطاليا” اليميني املتطرف 
البالغة من العمر 45 عاما والتي تعهدت بالدفاع عن 
م�سالح اإيطاليا قبل كل �سيء، �ستتم متابعتها عن كثب 
اأن  ا�سطرابات حمتملة ميكن  ب�ساأن  القلق  يف جو من 

ت�ستجد بن حكومتها والهيئات الأوروبية.
وقالت اإن “بروك�سل يجب األ تهتم مبا ميكن اأن تفعله 
روما ب�سكل اأف�سل” منتقدة “اوروبا التي تتدخل يف كل 

الأمور ال�سغرية وتغيب عن الق�سايا الكرى«.
التقت   - تعيينها  م��ن��ذ  اخل����ارج  اىل  ل��ه��ا  زي����ارة  اأول  يف 
اإميانويل ماكرون يف  الفرن�سي  الرئي�س  لفرتة وجيزة 
23 ت�سرين الول/اكتوبر يف روما - �ستلتقي برئي�سة 
املفو�سية الأوروب��ي��ة اأور���س��ول ف��ون دي��ر لي��ن ورئي�س 
امل��ج��ل�����س الأوروب�������ي ����س���ارل م��ي�����س��ال ورئ��ي�����س��ة الرملان 

الأوروبي روبرتا ميت�سول.
�سيكون لقاوؤها مع فون دير لين الأول منذ ال�سجة 
حذرت  التي  املفو�سية  رئي�سة  ت�سريحات  اأثارتها  التي 
التي  العواقب  م��ن  اجل��زي��رة  �سبه  يف  النتخابات  قبل 
املبادئ  عن  ح��ادت  ح��ال  يف  ايطاليا  تواجهها  ان  ميكن 

الدميوقراطية.
اأكرث  راأ���س  اإيطاليا، على  اأول رئي�سة للحكومة يف  لكن 

•• و��شنطن-وكاالت

ي�سهد الحت��اد الأوروب��ي حالة حادة 
التكتل  دول  ب��ن  الن��ق�����س��ام��ات  م��ن 
من  جم��م��وع��ة  اإىل  ت���ع���ود  ال�27، 
اأب����رزه����ا ح��ال��ة اخلالف  الأ����س���ب���اب، 
الدفاعية  ال�سيا�سات  ح��ول  املحتدم 
لدول الحتاد، والتي عززتها الأزمة 
وثانيا  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  الأوك���ران���ي���ة 
البحر  دول  ا�ستمرار اخلالفات بن 
املتو�سط ب�ساأن عمليات التنقيب عن 
الغاز، خا�سة يف �سوء تفاقم الأزمات 
م���وارد  بنق�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأوروب����ي����ة 

الطاقة.
امل����ا�����س����ي، عقد  الأ������س�����ب�����وع  خ������الل 
الأوروبي  الحت��اد  داخ��ل  م�سوؤولون 
ملناق�سة  م���ت���وا����س���ل���ة  اج���ت���م���اع���ات 
الق�سايا اخلالفية، عك�ست نتائجها 
اح��ت��دام ح��ال��ة اخل���الف ب��ن الدول 
اخلا�س  الق���رتاح  ب�ساأن  الأع�����س��اء، 
لل�سفقات  اأق�����س��ى  ���س��ع��ر  ب��ت��ح��دي��د 
الغاز  �سوق  يف  جت��ري  التي  اليومية 

.»TTF« فيما يعرف باآلية
اخل�������الف ال�������ذي ع�����ر ع���ن���ه وزي�����ر 
�سيكيال،  جوزيف  الت�سيكي  الطاقة 
الطاقة  ل������وزراء  اج��ت��م��اع  خ���ت���ام  يف 

كما  “هنا،  ق��ائ��ال:  ل��وك�����س��م��ب��ورغ  يف 
اإىل  خمتلفة  نظر  وجهات  لدينا  تتخيل،  اأن  ميكنك 

.»)TTF( حد ما حول اآلية
يتوقع مراقبون باأن تزيد حدة النق�سامات بن الدول 
الأع�ساء يف الحتاد خالل الفرتة املقبلة، بينما يواجه 
التكتل ال�سيا�سي والأمني لالحتاد الأوروبي �سعوبات 
�سوء  يف  طويلة  ل��ف��رتة  متما�سكا  يبقى  اأن  يف  بالغة 
احتمالية  اإىل  التوقعات  ت�سري  فيما  اخلالفات،  تلك 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ل��الحت��اد رغ���م  اأخ����رى  م���غ���ادرة دول 
للدفاع امل�سرتك بحلول عام 2030، بهدف مواجهة 
بعد  الحت��اد  دول  تقابلها  التي  الع�سكرية  التحديات 

الأزمة الأوكرانية.
لدرا�سات  الأوروب����ي  امل��رك��ز  رئي�س  يقول  ال�سياق،  يف 
مكافحة الإرهاب وال�ستخبارات، جا�سم حممد، ملوقع 
ل  املتو�سط  �سرق  منطقة  اإن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 

الطاقة،  على  �سرتكز  “املناق�سات  اأن  واأ���س��اف  دراغ��ي. 
ال�ستاء”  ف�سل  اق����رتاب  م��ع  اإحل��اح��ا  الأك����رث  امل�سكلة 
ت�سكل  ان��ه��ا  اث��ب��ات  اىل  �ست�سعى  م��ي��ل��وين  ان  م��ع��ت��را 
ا�ستمرارية حلكومة دراغي عر مطالبتها بحلول على 

“م�ستوى الحتاد الوروبي«.
ان�سم  الأوروب��ي  املركزي  للبنك  ال�سابق  الرئي�س  وكان 
لأزمة  ح��ل��ول  ب��اي��ج��اد  للمطالبة  الخ���رى  ال���دول  اىل 
ال��ط��اق��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الوروب������ي ول��ي�����س م���ن خالل 

يرتقب  احل��رب،  بعد  ما  ف��رتة  احلكومات ميينية منذ 
ما  بح�سب  مواجهة  ن��واي��ا  دون  بروك�سل  اىل  ت�سل  ان 
قال اخلبري ال�سيا�سي لورنزو كودونيو. واو�سح لوكالة 
اأن ينظر  “ميلوين براغماتية وتريد  اأن  فران�س بر�س 

اإليها على انها زعيمة معتدلة«.
يف  اقت�ساد  ث��ال��ث  وزراء  رئي�سة  ت�سدد  ان  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اأوروبية  اج��راءات  اعتماد  �سرورة  على  اليورو  منطقة 
خلف�س اأ�سعار الطاقة، وهي معركة بداأها �سلفها ماريو 

البحث والتنقيب يف و�سط بحر اإيجه«.

�لتمويل �لع�سكري
يعتمد حلف �سمال الأطل�سي “الناتو” على م�ساهمات 
تطالب  ما  ودائ��م��ا  وامل��ع��دات،  املالية  الأع�ساء  ال��دول 
بزيادة  الأوروب��ي��ن  الأع�ساء خا�سة  ال��دول  وا�سنطن 
ناجتها  اإجمايل  من   ”2%“ اإىل  الع�سكري  اإنفاقها 

املحلي.
ح�����س��ب حم��م��د، ح����اول الحت�����اد الأوروب�������ي ب��ن��اء قوة 
لكن  ال�سرتاتيجية،  م��وارده  دف��اع م�سرتكة وجتميع 
ق���وة دفاع  الأوروب���ي���ة متباينة ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
نظر  فهناك وجهة  اأوروب��ي موحد،  م�سرتكة وجي�س 
ب��اأي حال من الأح��وال مع  اأن ذلك ل يتعار�س  ترى 
التزام اأوروبا جتاه ناتو الذي يظل يف قلب دفاع اأوروبا 
قوات  اإن�ساء  فكرة  تعد  اأخ���رى،  جهة  م��ن  الإقليمي. 

تزال بوؤرة للنزاعات ب�سبب حقوق التنقيب عن النفط 
والغاز يف الأجزاء املتنازع عليها يف بحر اإيجه والبحر 
اأن تت�سبب  امل��ح��ت��م��ل  وب����ات م��ن  امل��ت��و���س��ط،  الأب��ي�����س 
املناطق البحرية يف حرب  النزاعات بن الدول حول 

�ساملة قد تندلع يف اأي حلظة.
يقول حممد اإن “منطقة �سرق البحر الأبي�س املتو�سط 
اجليو�سيا�سي،  امل�سهد  م��ن  انتقالية  مرحلة  ت��واج��ه 
العالقات  توتري  تتعمد  اليونان  اأن  اأنقرة  ترى  حيث 
الدفاعية  الأنظمة  اأنقرة من حتر�س  وا�ستكت  معها، 
اجلوي  اأ�سطولها  من   »F-16« مبقاتالت  اليونانية 

خالل مهمة حللف الناتو فوق املتو�سط.
تتحدى  اأن���ه���ا  ت��رك��ي��ا  ال��ي��ون��ان  “اتهمت  وي�����س��ي��ف:   
�سيادتها على اجلزر التابعة لها، واأنها ت�ستغل ق�سية 
ن�سر  بعد  “ا�ستفزازية”  بت�سريحات  وتديل  الهجرة 
تركيا خريطة حتدد منطقة م�سوؤوليتها عن عمليات 

اع��ت��م��دت��ه��ا برلن  ف���ردي���ة  م���ق���ارب���ة 
وواج�����ه�����ت ان����ت����ق����ادات ����س���دي���دة من 
واع���ت���رت �سحيفة  ���س��رك��ائ��ه��ا.  ق��ب��ل 
اليطالية   Il Messaggero
“لن يكون  الزيارة  اخلمي�س ان هذه 
مبا�سر”  ب�سكل  عملية  تداعيات  لها 
“تقييم  مليلوين  �ستتيح  انها  م�سيفة 

اآفاق” امل�ساعدة الوروبية لبالدها.
اقتنا�س هذه  الأوروب��ي��ون من جهتهم يف  القادة  ياأمل 
ميلوين”  نوايا  اأف�سل  ب�سكل  يفهموا  “لكي  الفر�سة 
ديلور  ج��اك  معهد  م��دي��ر  م��اي��ار  �سيبا�ستيان  ق��ال  كما 

لوكالة فران�س بر�س.
وقال “وراء ر�سائل التهدئة” ب�ساأن ان روما را�سخة يف 
عن  وابتعادها  الطل�سي  �سمال  وحلف  الغربي  العامل 
ما  حول  ن�سبيا  غام�سة  “بقيت  ميلوين  فان  الفا�سية 

تريد القيام به«.
يرتقب ان يبدي القادة الأوروبيون حذرا لتجنب دفع 
بولندا  ال��ق��وم��ي��ت��ن،  ال��دول��ت��ن  مع�سكر  اىل  م��ي��ل��وين 
واملجر. من غري املرجح حدوث �سدام حول ال�سندوق 
الأوروب������ي ل��ل��ت��ع��ايف ب��ع��د ال���وب���اء وال����ذي ت��ع��د اإيطاليا 
امل�ستفيد الرئي�سي منه بحوايل 200 مليار يورو، حتى 
لو قالت ميلوين اإنها تريد اإجراء “تعديالت” لالخذ 
بالعتبار ارتفاع اأ�سعار الطاقة وهذه التعديالت يجب 
“التقني”  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ف��او���س  م��و���س��ع  ت��ك��ون  ان 
اأنه  اأي�سا  مايار  �سيبا�ستيان  وي��رى  كودونيو.  بح�سب 
“ب�ساأن املوا�سيع القت�سادية، لي�س لديها اأي م�سلحة 
يف فتح جبهة مع بروك�سل” م�سيفا “اذا وقفت يف وجه 

اوروبا، ف�سيكون ذلك خمالفا للم�سالح اليطالية«.
لكن �سيكون من ال�سعب لروك�سل على املدى الطويل 
جتنب مواجهة ب�ساأن الهجرة، املو�سوع املف�سل لليمن 
بوابات  اأب���رز  اإح���دى  ت�سكل  التي  ايطاليا  يف  املتطرف 

دخول املهاجرين اىل اأوروبا.

ومكّلفة  ُم��ع��ّق��دة  م�سرتكة  اأوروب��ي��ة 
الأوروبية  ال��دول  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
ع�سكريا،  حت��ال��ف��ا  ب��ال��ف��ع��ل  مت��ت��ل��ك 
الذي  الأم���ر  “الناتو”،  حلف  وه��و 
ل يحتاج اإىل قوة م�سرتكة اأو جي�س 
التهديدات  ملواجهة  موحد  اأوروب���ي 

امل�سرتكة.

�أوكر�نيا ��ستنفدت طاقة 
�لحتاد

ينوه اإىل اأن اخلالفات والنق�سامات 
داخ��ل الحتاد  الأع�ساء  ال��دول  بن 
الأوروبي �سببها �سكوك جدية حيال 
التو�سل  ع��ل��ى  الأوروب�����ي�����ن  ق�����درة 
الف�ساء  “درع  ح����ول  ت���واف���ق  اإىل 
اأغلبية  يتطلب  اإن��ه  اإذ  الأوروبي”، 
م����ن ال�������دول الأع���������س����اء ل���ك���ي يتم 

تفعيله.
من  ال��ع��دي��د  “اأر�سلت  وي�����س��ي��ف: 
اإىل  الأ�سلحة واملعدات  دول الحت��اد 
ا�ستنفاد  اإىل  اأدى  مم���ا  اأوك���ران���ي���ا، 
الذخائر والأ�سلحة، وبات من املتوقع 
اأوروبا  يف  الأمني  الو�سع  يتغري  اأن 
الإنفاق  ي��زي��د  واأن  ج����ذري،  ب�سكل 
اأوجه  ملعاجلة  الأوروب����ي  الع�سكري 
الدفاعية  ال��ق��درات  يف  الق�سور  من 
وال��ن��ق�����س يف الأ���س��ل��ح��ة وال���ذخ���رية 
�سيناريوهات  لتجنب  لوج�ستية«.  ال��ع��وائ��ق  ك��ذل��ك 
العودة  يتوجب  اأن��ه  حممد  ي��رى  واحل���رب،  النق�سام 
ب�سرق  الأم��ر  يتعلق  عندما  الدولية  التفاقيات  اإىل 
ال�سيا�سي- ت��ع��زي��ز اخل��ي��ار  م��ع  ب��ال��ت��وازي  امل��ت��و���س��ط، 

املفاو�سات،  ط���اول���ة  ع��ل��ى  ب��اجل��ل��و���س  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
اإ�سعال فتيل التوتر يف �سرق املتو�سط والذي  لتجنب 

ينعك�س على اأمن وا�ستقرار املنطقة والأمن الدويل.
قدراتها  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأوروب�����ا  دول  بع�س  حت��ت��اج  ك��م��ا 
الأمن  مب�����س��وؤول��ي��ة  للنهو�س  والأم��ن��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأكرث من العتماد على مظلة حماية حلف  والدفاع، 

�سمال الأطل�سي الذي تقوده الوليات املتحدة.
للقرار  وداعمة  رافعة  اأي�سا  الع�سكرية  القوة  زتبقى 
ال�سيا�سي الأوروبي على م�ستوى القارة وعلى م�ستوى 

التكتل يف جممل ال�سراعات والنزاعات الدولية.

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

ُفقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة الأ�سماك 
)اأ�سماك( ASMAK  بال�سماء التالية: 

 ASMAK1727778 عبد العزيز �سعيد �سامل علي اخلواهر- �سهادة رقم  -  1
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK1727777 رقم  �سهادة  اخلواهر-  علي  �سامل  �سعيد  علي   -  2
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK1727780 رقم  �سهادة  اخلواهر-  علي  �سامل  �سعيد  �سامل   -  3
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK1727779 رقم  �سهادة  اخلواهر-  علي  �سامل  �سعيد  عمر   -  4
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

عدد   ASMAK1727775 رقم  �سهادة  اخلواهر-  علي  �سامل  �سعيد   -  5
الأ�سهم 1200 �سهم

 ASMAK1727776 رقم  �سهادة  الكي-  �سامل  علي  خدية-خديجة   -  6
عدد الأ�سهم 1200 �سهم

  الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله اأو الت�سال على موبايل رقم 
م�سكورا.  0502060609

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
مذكرة اعلن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                          يف  اال�ستئناف رقم:338/2022/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة المور امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

اإ�ستئناف القرار رقم 69 ال�سادر بتاريخ:2022/9/28 والر�سوم وامل�ساريف  مو�سوع ال�ستئناف : 
والتعاب . 

امل�ستاأنف:حممد هيثم ابراهيم حممد م�سعل
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي

وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري 
املطلوب اإعالنه :  1- اكرو غلف لل�سقالت �س.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2020/2663 تنفيذ جتاري 
بتاريخ:2022/10/3. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/11/30  ال�ساعة 05.30 �س 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

 

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 70197

 اعلن بالن�سر
974/2022/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سدهم /1- طارق جاويد �سيد 2- حاجي عبيد اهلل ولد حاجي 
م�سهد 3- ال�سن مورادوف - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سليمان 
البلو�سي  م���راد  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:م��رمي   - الفهيم  ط��اه��ر  حممد  عبدالكرمي 
ب��ال��دع��وى رق��م 2022/11 اج����راءات الع�سار  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/احل��ك��م  - ق��د 
بتاريخ:2022/7/20 -  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2022/11/10 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197

�سدي�س   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
خان  ع���امل  �سعيد  ال��رح��م��ن 
اجلن�سية  ب����اك���������س����ت����ان     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )9151831TS(
يجده عليه الت�سال بتليفون 
رقم  0564511225    

فقدان جواز �شفر
على  اك������ر   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند     ، م���ط���ل���ف  ع�����ب�����دول 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)2276989U(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505013616

فقدان جواز �شفر

الإ�سالم  /ع�����ارف  امل���دع���و  ف��ق��د 
امي������ان ان������ام احل�����ق ����س���ي���ك���دار ، 
ب���ن���غ���الدي�������س اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
  )BJ0286446( سفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / خ��ور���س��ي��د علم 
بنغالدي�س   ، م��ي��اه  ف���ريوج���ى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)0579617BT( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

بكني
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : احلو�س الذهبي لتجارة احليوانات

رخ�سة رقم:CN 3813986 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد عامل جري حممد يو�سف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عامل جري حممد يو�سف %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبري ثابت �ساملن �ساملن امل�سجرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ احلو�س الذهبي لتجارة احليوانات
ALHOUD ALZAHABI ANIMAL TRADE

اإىل/ حو�س الذهبي لتجارة احليوانات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HOUD ALZAHABI ANIMAL TRADE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
نيلز  فايوليت  �سالون   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�سيدات  رخ�سة رقم:CN 4051397 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون فايوليت نيلز لل�سيدات

VIOLET NAILS LADIES SALON

اإىل/ �سالون ذا وايت نيلز لل�سيدات

 THE WHITE NAILS LADIES SALON

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

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

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

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دجاج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وغذاء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3803996 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/خياط  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

اأمونيت لالأزياء الن�سائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2661558 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو 

ينويا للت�سميم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3807258 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ميغا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للم�ستودعات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3985380 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الحجار للمقاولت وال�سيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4662926 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سم�س للنقليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2196047 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فروزن 

فالور لتنظيم احلفالت واملنا�سبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2985452 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توتوك 

للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3759889 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فوزيه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلو�سني للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2272846 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : خمبز الذيد

رخ�سة رقم:CN 1118648 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة مرمي احمد حممد عبدالرحمن احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س �سامل حممد �سعيد البلو�سي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجاري:الهرامات  بال�سم   CN رقم:1012784 
طلب  بالغاء   ، ال�سيارت  ومكيفات  لكهرباء  الثالثة 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيلفر فيجن للخدمات الإدارية للرجال 

الأعمال رخ�سة رقم:CN 3777698 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيلفر فيجن للخدمات الإدارية للرجال الأعمال

SILVER VISION BUSINESSMEN ADMINISTRATIVE SERVICES

اإىل / �سيلفري فيجن خلدمات اإدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة

SILVER VISION FOR MANAGEMENT SERVICES OF COMPANIES AND PRIVATE INSTITUTIONS 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات اإدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة  7010009

 تعديل ن�ساط / حذف اخلدمات الأدارية لرجال العمال  8299004

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ال�سند�س للنقل

 رخ�سة رقم:CN 3668244 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الء خالد الزعبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلكيم عبدربه �سامل مليوى احلارثى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

ALSONDOS TRANSPORT

اإىل/ ال�سند�س للنقل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALSONDOS TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سفت تاب خلدمات التكنولوجيا ذ.م.م   

رخ�سة رقم:CN 4581726 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سلطان �سعيد �سلطان على املن�سورى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سلطان �سعيد �سلطان على املن�سورى من 51 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�سافة �سلطان �سعيد �سلطان على املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد اوي�س ر�سا حممد �سعيد اختار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ دفع اهلل عادل �سليمان

تعديل راأ�س املال / من 550000 اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سفت تاب خلدمات التكنولوجيا ذ.م.م
SHIFT TAB TECHNOLOGY SERVICES L.L.C

اإىل/ �سفت تاب خلدمات التكنولوجيا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SHIFT TAB - .TECHNOLOGY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
الأثاث  لتجارة  النخيل  واحة  �سركة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

امل�ستعمل ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1113768 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سليمان على حممد املعمرى %100

تعديل مدير / اإ�سافة جول �ساحب نور خان زمان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دولت جان خانا جان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فرحان جمعه فرحان جمعه الفالحى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 60

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة واحة النخيل لتجارة الأثاث امل�ستعمل ذ.م.م

PALM OASIS USED FURNITURE TRADING L.L.C
اإىل / واحة النخيل لتجارة الأثاث امل�ستعمل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

PALM OASIS USED FURNITURE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : يوكوم للهواتف املتحركة والكمبيوتر 

ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1124190 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة راجا زمري خان راجا حممد فريد خان  %100

تعديل مدير / اإ�سافة راجا زمري خان راجا حممد فريد خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف راجا زمري خان راجا حممد فريد خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد على �سعيد خلفان ال�ساعدى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ يوكوم للهواتف املتحركة والكمبيوتر ذ.م.م

UCOM FOR MOBILE PHONES & COMPUTER L.L.C
اإىل / يوكوم للهواتف املتحركة و الكمبيوتر �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

UCOM FOR MOBILE PHONES & COMPUTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافترييا كنور

 رخ�سة رقم:CN 2702019 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سريف كريانتاكات مويدوتى %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سريف كريانتاكات مويدوتى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جوبيناتان بالكيل ايرينا فيدو

تعديل وكيل خدمات / حذف انور على حممد عبا�س اخلورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

KANNUR CAFETERIA
اإىل/ كافترييا كنور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم وي �سانز

 رخ�سة رقم:CN 1028397 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم وي �سانز

SUNLIGHT WAY RESTAURANT
اإىل/ وايت دور لدارة العقارات

WHITE DOOR REAL ESTATE MANAGEMENT
 / ال�سيخ  بناية  C44 معر�س  4/1 ق  الفالح - �س  �سارع  اأبو ظبي  اأبوظبي  من 
 248172  248172  5 �سرق  الدانة  اأبوظبي  اإىل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد 

ركايز للعقارات ذ.م.م - فرع اأبو ظبي 1
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001

 تعديل ن�ساط / حذف مطعم  5610001
تعديل �سركاء / حذف حممد على

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• �لفجر -خرية �ل�شيباين

تطالب   ،2020 لعام  �لرئا�سية  �لنتخابات  بعد       
�لنتخابات.  مر�قبة  بزيادة  �حلزبية  �جلماعات 
يف  �لفيدر�لية  �لدولة  ب�سعف  مرتبط  ��ستقطاب 
منتخبون  م�سوؤولون  ويبّلغ  �لنــتــخــابــات.  تنظيم 
ومر�سحون عن تهديد�ت وترهيب.     »�أمريكا بحاجة 
�إىل جي�ص من �ملو�طنني �ملتطوعني لتنظيم ومر�قبة 

مت ن�سر هذ� �لإعالن على موقع  �نتخابات 2022”. 
عن  تد�فع  �سبكة  وهي  �لنتخابية،  �لنز�هة  �سبكة 
“نز�هة” �لنتخابات، ولكنها يف �لو�قع تابعة ملنظمة 
حمافظة مت �إطالقها من قبل حماٍم عمل مع دونالد 
لعام  �لرئا�سية  �لنتخابات  نتائج  يف  للطعن  تر�مب 
2020. ويف بودكا�ست ن�سره، دعا �مل�ست�سار �ملحافظ 
�ل�سابق لدونالد تر�مب، �ستيف بانون، م�ستمعيه �إىل 

�لرت�سح ملن�سب مر�قب �لنتخابات.
 يف بلد يتزايد فيه اال�شتقطاب، تثري اأول انتخابات

 وطنية تنظم منذ الهجوم على مبنى الكابيتول رعب منظميها 

الدليل، تعر�س زوج الرئي�سة الدميقراطية ملجل�س النواب نان�سي بيلو�سي لهجوم مبطرقة يف منزله

يتعن  ال��ت��ي  الأ����س���ي���اء  اأول  “من 
النتخابات،  بعد  بها  القيام  علينا 
اإدارة  ه��ي��ئ��ات  ب��ع�����س  ب���ن  اجل��م��ع 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة م���ن دول 
بيننا،  فيما  ومناق�ستها  مم��اث��ل��ة، 
امل�سوؤولن  م��ع  توا�سلها  وت��اأم��ن 

الأمريكين«.
عن ليزكو

اأن  امل�����رج�����ح  غ�����ري  م�����ن     و�����س����ع 
القادمة:  ال�����س��ن��وات  يف  ي��ت��ح�����س��ن 
ب�سالحياتها،  ال���ولي���ات  حتتفظ 
ووزراء اخلارجية، الذين ينظمون 
النتخابات يف كل ولية، منتخبون. 
النتخابات  م��ن��ك��رو  اأ���س��ب��ح  و”اإذا 
املحرر”  الأخ�����رية،  “النتخابات 
وزراء خارجية م�سوؤولن عن اإدارة 
�سلطتهم  وم���ار����س���وا  الن��ت��خ��اب��ات 
للغاية،  �سريحة  حزبية  بطريقة 
عليها”،  متنازع  بنتائج  ف�سننتهي 

ت�سري اجلامعية.

منع  قا�س  رف�س  ي��وم اجلمعة،     
“انتخابات  ال��ن��ا���س��ط��ة  امل��ج��م��وع��ة 
من الت�سوير  نظيفة يو ا�س اأي”، 
ب��ال��ق��رب م��ن �سناديق  والج��ت��م��اع 
بطاقات  جت���م���ع  ال����ت����ي  ال�����ري�����د 
الأمثلة  ال���ري���د.  ع���ر  الق������رتاع 
اأخرى  جمعية  “ريت”،  ك��ث��رية: 
النزاهة  “ا�ستعادة  اإىل  ت���ه���دف 
اأن�ساأها  النتخابات”،  يف  وال��ث��ق��ة 
لدونالد  ال�����س��اب��ق  ال���ع���دل  وزي�����ر 
اعرتف  “الذي  ب���ار  ب��ي��ل  ت��رام��ب، 
رفعت   ،  ”2020 ع����ام  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

دع���������وى ق�������س���ائ���ي���ة �����س����د ج���ه���از 
بن�سلفانيا،  ولي���ة  يف  الن��ت��خ��اب��ات 
املراقبة  ن��ظ��ام  �سعف  اإىل  م�سرية 
عن  املزدوج”،  “الت�سويت  خلطر 

طريق الريد و�سخ�سّيا«.
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  م���ن���ذ     
بالنتخابات  والتهامات  الأخ��رية 
املنظمات  ازده����رت  “امل�سروقة”، 
النتخابات،  مل���راق���ب���ة  احل���زب���ي���ة 
القوانن  غ���اب���ة  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��دة 
النتخابية التي تختلف من ولية 
اإجرائية،  ثقافة  وم��ن  اأخ��رى،  اإىل 

النظام  ي��خ��ّل��ف��ه  ال�����ذي  وال����ف����راغ 
الفيدرايل.

الدميقراطيات  م��ع  »ب��امل��ق��ارن��ة     
“دور  ف�������اإن  الأخ�����������رى،  ال����ك����رى 
الأمريكية  الفيدرالية  احلكومة 
و�سع  يف  ا�ستثنائي  ب�سكل  �سعيف 
املعايري، وتبادل املعلومات، واإحداث 
النزاعات”،  وت�����س��وي��ة  الإ����س���الح، 
اأو���س��ح��ت خ���الل م��وؤمت��ر �سحفي 
م�سروع  م����دي����رة  ن���وري�������س،  ب��ي��ب��ا 
جامعة  يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال���ن���زاه���ة 

هارفارد.

بالأحداث.  مليئة  وحملة  متوتر 
واآخرها تعر�س زوج رئي�سة جمل�س 
نان�سي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال����ن����واب 
بيلو�سي لهجوم مبطرقة يف منزله 

يوم اجلمعة. 
اإىل  م�سرية  نوري�س،  بيبا  وت��رى    
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ل تنظر 
الأجنبية،  ال���ت���ج���ارب  اإىل  اأب�������ًدا 

ال��ع��ن��ف ���س��د موظفي  ل��ت��ه��دي��دات 
جميع  اأن  ول�������س���م���ان  الق���������رتاع، 
العاملن يف القرتاع -�سواء كانوا 
منتخبن اأو معينن اأو متطوعن 
اأن  دون  بعملهم  القيام  -ميكنهم 

يتعر�سوا للتهديد اأو التخويف«.
واملر�سحون  امل�����س��وؤول��ون  وي�سري     
اإىل مناخ  ���س��ه��ور  م��ن��ذ  امل��ن��ت��خ��ب��ون 

ي���ت���زاي���د فيه  ب���ل���د  خ���������وف    ويف 
انتخابات  اأول  تثري  ال�ستقطاب، 
ال��ه��ج��وم على  م��ن��ذ  وط��ن��ي��ة تنظم 
يناير   6 يف  ال���ك���اب���ي���ت���ول  م���ب���ن���ى 
2020، رعب منظمي النتخابات. 
تخ�سى  التي  العدل،  وزارة  اأن�ساأت 
فريق  والح���ت���ج���اج���ات،  ال�����س��غ��ط 
“للت�سدي  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام  ع��م��ل 

جماعات حزبية تطالب بزيادة مر�قبتها:

تهديدات واحتجاجات: انتخابات اأمريكية جديدة خطرة...!

ا�شتمرار التوتر يف الربازيل بعد هزمية بول�شونارو   
•• �شاو باولو-�أ ف ب

ي�ستمر التوتر يف الرازيل اخلمي�س حيث دعا الرئي�س املنتهية 
وليته جايري بول�سونارو منا�سريه لرفع اآخر احلواجز التي 
“التظاهرات امل�سروعة” عقب  اأقاموها على الطرقات موؤيداً 
اإينا�سيو لول دا  اأمام لوي�س  هزميته يف النتخابات الرئا�سية 

�سيلفا.
فيديو  مقطع  يف  الأرب��ع��اء  امل��ت��ط��ّرف  اليميني  الزعيم  وق���ال 
افتحوا  “اأنا�سدكم:  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  انت�سر 
الطرقات. هذا ل يبدو يل جزءاً من التظاهرات امل�سروعة”، 
اأك��رث من ن�سف عدد  اأقيمت يف  التي  اإىل احلواجز  اإ���س��ارة  يف 

“التظاهرات  واأ�ساف  الثالثاء.  عددها  وانخف�س  الوليات، 
اأخرى  اأماكن  ال��رازي��ل ويف  اأنحاء  تقام يف كل  التي  الأخ��رى 

جزء من اللعبة الدميوقراطية، ومرحب بها«.
�سيارة  ع��ن��ف: ده�ست  اأع��م��ال  الأرب���ع���اء  ال��ت��ح��رك��ات  ي��وم  �سهد 
موقعًة  مريا�سول  ق��رب  طريق  على  حاجز  عند  متظاهرين 

�سبعة جرحى، وفق قناة �سي ان ان.
مع  التهديد  اأ�سلوب  بول�سونارو  منا�سري  بع�س  وا�ستخدم 
يف  ل�سيما  بر�س،  فران�س  وكالة  مرا�سلو  وبينهم  �سحافين 

�ساو باولو.
بول�سونارو،  ج���اي���ري  خ���ط���اب  غ�����داة  الح���ت���ج���اج���ات  وب�������داأت 
اإىل  يحن  ال��ذي   )1985-1964( للجي�س  ال�سابق  القائد 

الديكتاتورية الع�سكرية، وقد ُهزم بفارق �سئيل يف النتخابات 
اإينا�سيو  لوي�س  ال�سابق  الرئي�س  الأحد يف مواجهة  الرئا�سية 

لول دا �سيلفا )2003- 2010(.
واأك����د ب��ول�����س��ون��ارو ال��ث��الث��اء ب��ع��د �سمت ا���س��ت��م��ر ي��وم��ن اأنه 
“�سيحرتم” الد�ستور موافقاً على انتقال ال�سلطة اإىل خلفه 
قائاًل  ملنا�سريه  ت�سجيع  مبثابة  ر�سالة  اأطلق  لكنه  الي�ساري. 

“التظاهرات ال�سلمية دائًما مو�سع ترحيب«.
طريقة  ب�سبب  بالظلم  وال�سعور  الغ�سب  “ثمرة  اأنها  واعتر 
نائبه  الأربعاء  ردده��ا  عبارة  وهي  النتخابية”،  العملية  �سري 
�سورة  اأظ��ه��ر  اإن�ستغرام  على  من�سور  يف  بول�سونارو  اإدواردو 
جوية لالحتجاجات يف ريو دو جانريو. ويف �ساو باولو تظاهر 

الآلف من اأن�سار بول�سونارو اأمام القيادة الع�سكرية يف جنوب 
�سرق البالد، مطالبن بتدخل اجلي�س على وقع هتافات توؤيد 

ذلك، وفق ما اأكدت مرا�سلة فران�س بر�س.
وجتمع اآلف املحتجن اأي�ساً اأمام مقر اجلي�س يف برازيليا وفق 

ما اأكد م�سور فران�س بر�س ورّدد بع�سهم “مقاومة مدنية«.
اآلف  ردد  حيث  ج��ان��ريو  دو  ري��و  يف  نف�سه  ال�سيناريو  وت��ك��رر 
يف  مكانك  �سارق،  “لول  الع�سكرية  القيادة  اأم��ام  املتظاهرين 

وفق مرا�سل فران�س بر�س. ال�سجن”، 
وق���ال رودري��غ��و م��ات��ا ال��ب��ائ��ع ال��ب��ال��غ 41 ع��ام��اً يف ���س��او باولو 
“نطالب بتدخل ع�سكري لكي ل ي�سبح بلدنا  لفران�س بر�س 

ا�سرتاكياً«.

منذ �لنتخابات �لرئا�سية �لأخرية و�لتهامات بالنتخابات 
»�مل�سـروقة«، �زدهـرت �ملنظمـات �حلزبية ملر�قبة �لنتخابات

حمامون ينتقدون حكام اإيران من رجال الدين   •• دبي-رويرتز

اإيرانيا بارزا يف جمال حقوق الإن�سان النتقاد علنا  اأربعون حماميا   وجه 
�سي�سقطون  باأنهم  اعتقادهم  عن  وع��روا  الدين  رج��ال  من  البالد  حلكام 
اأنحاء  يف  املحتجن  تخيف  تعد  مل  العنيفة  القمع  اإج�����راءات  لأن  ن��ظ��را 

البالد.
بيان  يف  خارجها،  الآخ��ر  والبع�س  البالد  داخ��ل  بع�سهم  املحامون،  وق��ال 
“ل تزال احلكومة غارقة يف الأوهام وتعتقد اأن باإمكانها اإ�سكات  لرويرتز 

الأ�سوات عر القمع والعتقال والقتل«.
لأن  النهاية  يف  احلكومة  �سُي�سقط  النا�س  طوفان  “لكن  البيان  واأ���س��اف 

من رجال الدين، حيث طالب مواطنون من جميع اأطياف املجتمع بتغيري 
�سيا�سي �سامل.

ومتثل املظاهرات التي اندلعت على م�ستوى البالد، وترتدد فيها هتافات 
التحديات للنظام  اأج��راأ  اأحد  اآية اهلل علي خامنئي،  باملوت للزعيم الأعلى 

القائم منذ الثورة الإ�سالمية عام 1979.
ويف ال�سنوات املا�سية ركزت الحتجاجات الكرى، التي مت قمعها بعنف، على 
نتائج النتخابات وال�سعوبات القت�سادية، اأما ال�سطرابات احلالية فتدور 

الإرادة الإلهية تقف اإىل جانب ال�سعب. �سوت ال�سعب هو �سوت اهلل«.
ب�سبب  العتقال  املحامن خطر  ه��وؤلء  البالد من  داخ��ل  ويواجه من هم 
تعليقاتهم. لكن البيان هو اأحدث مثال على اأن عددا متزايدا من الإيرانين 

مل يعد حبي�س اخلوف من احلكومة التي اأخ�سعتهم لعقود.
وهزت الحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة مه�سا اأميني )22 عاما( على 
 16 يف  “مالب�سها غري املنا�سبة”  اأثر احتجاز �سرطة الأخالق لها ب�سبب 
�سبتمر اأيلول، املوؤ�س�سة الدينية احلاكمة، التي يرتاأ�سها زعيم اأعلى ورئي�س 

حول مطلب رئي�سي واحد وهو �سقوط نظام اجلمهورية الإ�سالمية.
ملواجهة  الأم��ن  ق��وات  ون�سرت  ال�سارمة،  الإج���راءات  اإي��ران حملة  وو�سعت 
من  الفئات  م��ن  وا�سعة  ملجموعة  اع��ت��ق��الت  اإىل  بالإ�سافة  الحتجاجات 

املحامن اإىل الأطباء وحتى مغنيي الراب.
اجلن�سية  مزدوجي  من  العديد  ميثل  ال��ذي  دهقان،  �سعيد  املحامي  وك��ان 
املحامن  ب��ن  م��ن  ب��الأم��ن،  تتعلق  بتهم  اإي���ران  امل�سجونن يف  الإي��ران��ي��ن 

الذين حتدوا احلكومة بالبيان ال�سادر اأم�س اخلمي�س.
 14 كما كان من بينهم املحامية جيتي بورفا�سل، التي كانت واح��دة من 
ال�سلمي  التغيري  اإىل  يدعو   2019 عام  نا�سطة وقعن خطابا مفتوحا يف 

للنظام يف اإيران ويحث خامنئي على التنحي.

ا�شتئناف �شحنات احلبوب االأوكرانية  •• كييف-�أ ف ب

غادرت �سفن �سحن حمملة باحلبوب 
بعد  اخلمي�س،  الأوك��ران��ي��ة  امل��وان��ئ 
اتفاق  اإىل  رو���س��ي��ا  ع����ودة  م���ن  ي���وم 
عر  الآم��ن  مرورها  ل�سمان  دويل 
قال  الكرملن  لكن  الأ�سود،  البحر 
اإن رو�سيا مل تقرر بعد ما اإذا كانت 
�ستمدد م�ساركتها يف التفاق الذي 
وق��ت لح��ق من  تنق�سي مهلته يف 

هذا ال�سهر.
الكرملن  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  واأو����س���ح 
دميرتي بي�سكوف “قبل اتخاذ قرار 
ب�ساأن التمديد، �سنحتاج اإىل تقدمي 
التفاق”.  لفعالية  ���س��ام��ل  تقييم 
وي��ف��رت���س جت��دي��د الت���ف���اق الذي 
اأبرم يف متوز/يوليو بو�ساطة تركيا 
ت�سرين   19 يف  امل��ت��ح��دة،  والأمم 

الثاين/نوفمر.
اأنها  ال�سبت  اأعلنت  مو�سكو  وكانت 
اتفاق  تنفيذ  يف  م�ساركتها  �ستعّلق 
احلبوب، مّتهمة اأوكرانيا با�ستخدام 
اأق���ي���م مبوجب  اآم�����ن  مم���ر ���س��ح��ن 
مب�سرّيات  ه��ج��وم  ل�����س��ن  ال�����س��ف��ق��ة 

على اأ�سطولها يف البحر الأ�سود.
اأوك���ران���ي���ا ن��ف��ت ذل���ك متهمة  ل��ك��ن 
كاذبة”  “ذريعة  با�ستخدام  رو�سيا 

لالن�سحاب من التفاق.
وق���وب���ل���ت خ���ط���وة م��و���س��ك��و ب���اإدان���ة 

عاملية.
اأهمية  على  املتحدة  الأمم  و�سددت 
التفاق بالن�سبة اإىل الأمن الغذائي 
النامية  ل��ل��دول  خ�سو�سا  ال��ع��امل��ي، 
الغذاء  واردات  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي 

الأوكرانية.
امل�سرتك  التن�سيق  م��رك��ز  واأع���ل���ن 
على  ا�سطنبول  يف  الإ�سراف  املكلف 
ت��ط��ب��ي��ق الت���ف���اق وال���ت���اب���ع ل���الأمم 
حتمل  ���س��ف��ن  ���س��ب��ع  اأن  امل���ت���ح���دة، 
من  م�������رتي  ط������ن   290،102
كانت  الغذائية  واملنتجات  احلبوب 

متر عر ممر ال�سحن اخلمي�س.
الدول  اأك��ر  م��ن  اأوك��ران��ي��ا  وُتعتر 
امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ح��ب��وب يف ال���ع���امل، وقد 
مليون   20 الرو�سي  الغزو  حا�سر 

حتى  موانئها  يف  احلبوب  من  طن 
يف  وتركيا  املتحدة  الأمم  تو�سطت 
اأن  التفاق. يف غ�سون ذلك يتوقع 
ال�سبع دعمها  تبدي دول جمموعة 
واأن  اخلمي�س  لأوك��ران��ي��ا  امل�ستمر 
رو�سيا  اإىل  ح��ازم��ة  ر���س��ال��ة  ت��ر���س��ل 
مون�سرت  يف  وزاري  اجتماع  خ��الل 

الأملانية.
وق����ال دب��ل��وم��ا���س��ي اأم���ريك���ي كبري 
الج���ت���م���اع  “هذا  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ن 
يف  ي��اأت��ي  ال�سبع  ملجموعة  ال����وزاري 
م�سددا  اإلينا”  بالن�سبة  مهم  وق��ت 
على اأن املجموعة “اأ�سا�سية لإيجاد 

اآليات تن�سيق«.
الدفاع  وزارة  ق��ال��ت  ال�����س��ي��اق،  ويف 
تلقت  اإن����ه����ا  الأرب�����ع�����اء  ال���رو����س���ي���ة 
كييف  م����ن  “كافية”  ����س���م���ان���ات 
لأغرا�س  املمر  ت�ستخدم  لن  باأنها 

ع�سكرية.
با�سم  الناطق  فقال  كييف،  يف  اأم��ا 
نيكولنكو  اأول��ي��غ  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

�سمانات  اأي  تقدم  مل  اأوك��ران��ي��ا  اإن 
اإ���س��اف��ي��ة ب���خ���الف ت��ل��ك امل���وج���ودة 
اأ���س��ال يف الت��ف��اق امل��وق��ع يف مت��وز/

يوليو.
تعّر�س  “مل  في�سبوك  على  وكتب 
للخطر  احل���ب���وب  اأوك���ران���ي���ا مم���ر 
ع���ادت  م��و���س��ك��و  اإن  ق���ائ���ال  بتاتا” 
“امل�ساعي  ب��ف�����س��ل  الت����ف����اق  اإىل 
لالأمم  الن�سطة”  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

املتحدة وتركيا.
اأوكرانيا،  مع  “بالتن�سيق  واأ���س��اف 
)الرئي�س  ف��ه��م��ه��ا  ك��ل��م��ات  وج���دت���ا 

الرو�سي فالدميري( بوتن«.
من جهته، قال الرئي�س الأوكراين 
ف��ول��ودمي��ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي الأرب���ع���اء 
“نتيجة  الت����ف����اق  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اإن 
وللعامل  لبالدنا  مهمة  دبلوما�سية 

باأ�سره«.
وتابع اأن طلب رو�سيا احل�سول على 
العدوان  “ف�سل  ي��ظ��ه��ر  ���س��م��ان��ات 
الرو�سي ومدى قوتنا عندما نكون 

ا�ستدعت  واخل��م��ي�����س،  م��ت��ح��دي��ن«. 
رو�سيا ال�سفرية الريطانية وحّذرت 
بعد  وخيمة”  “عواقب  م��ن  لندن 
كييف  مب�ساعدة  بريطانيا  اّتهامها 
اأ�سطول  ع���ل���ى  ه���ج���وم  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
�سبه  يف  الأ���س��ود  البحر  يف  مو�سكو 

جزيرة القرم الأ�سبوع املا�سي.
بيان  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
“هذه الأعمال العدائية من جانب 
خطر  على  تنطوي  املتحدة  اململكة 
ت�����س��ع��ي��د ال��و���س��ع وق����د ت�����وؤدي اإىل 

عواقب غري متوقعة وخطرية«.
اأما على اجلبهة، فبقيت اخلطوط 
اأوك����ران����ي����ا  �����س����رق  الأم�����ام�����ي�����ة يف 
كبري  ح���د  اإىل  ج���ام���دة  وج��ن��وب��ه��ا 
ال�سربات  لكن  الأخ���رية،  الأي���ام  يف 
من�ساآت  على  الرو�سية  ال�ساروخية 
طاقة يف كل اأنحاء البالد، اأدت اإىل 
انقطاع التيار الكهربائي على نطاق 

وا�سع فيما يقرتب ال�ستاء.
ا�ستعادت  اجل��ن��وب  م��ن  اأج����زاء  ويف 

القوات الأوكرانية ال�سيطرة عليها 
اأخريا، قال متطوعون اإنهم قلقون 
ب�ساأن اأعداد ال�سكان العائدين رغم 

الأخطار.
وق����ال����ت ي���ول���ي���ا ب���وغ���ري���ب���ن���ا، وهي 
تقدم  ع���ام���ا   32 ت��ب��ل��غ  م��ت��ط��وع��ة 
�سناديق من املواد الغذائية مل�سّنن 
الأم���ر  “�سيكون  ل��ي��م��اين  ب��ل��دة  يف 
اأ���س��ه��ل ب��ك��ث��ري ل���و مل ي��ك��ن ه����وؤلء 

الأ�سخا�س هنا«.
اأن  ميكنكم  ك��ي��ف  “لكن  واأ���س��اف��ت 
املكان  تطلبوا من �سخ�س عا�س يف 
ل  ي����غ����ادر؟  اأن  ع���ام���ا   70 ن��ف�����س��ه 
�سيما اإذا مل يكن لديهم مكان اآخر 

يذهبون اإليه«.
بانا�سيي  ناتاليا  قالت  جهتها،  من 
ال�سكان  م���ن  وه����ي  ع����ام����ا(،   54(
املحلية “بالطبع من ال�سابق لأوانه 
لأنهم  �سعيدة  لكنني  ي���ع���ودوا.  اأن 
اأ�سعر  اأ�سبحت  الآن  لأنني  يعودون 

بوحدة اأقل«.

•• جوبا-رويرتز:

اأفادت منظمات تابعة لالأمم املتحدة اأم�س اخلمي�س باأن 
ما ي�سل اإىل 7.8 مليون ن�سمة يف جنوب ال�سودان، اأي 
نحو ثلثي ال�سكان، قد يواجهون نق�سا حادا يف الغذاء 
اأب��ري��ل ني�سان  خ��الل مو�سم ان��ت��ظ��ار احل�����س��اد م��ا ب��ن 
ويوليو متوز من العام املقبل وذلك ب�سبب الفي�سانات 

واجلفاف وال�سراع.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( ومنظمة الأمم 
املتحدة للطفولة )يوني�سف( وبرنامج الأغذية العاملي 
ال��دول��ة يف  اأ���س��د مم��ا �سهدته  �سيكون  ال��غ��ذاء  اإن نق�س 

ذروة احلرب الأهلية يف 2013 و2016.
“تراجع م�ستوى الأمن  اأن  واأ�سافت املنظمات يف بيان 
ال��غ��ذائ��ي والن��ت�����س��ار ال��وا���س��ع ل�����س��وء ال��ت��غ��ذي��ة مرتبط 
باجتماع عوامل ال�سراع و�سوء اأو�ساع القت�ساد الكلي 
الغذاء  تكاليف  وارت��ف��اع  املتطرفة  املناخية  والأح����وال 
والوقود«. وتابع البيان “يف الوقت نف�سه، يوجد تراجع 
الزيادة  من  الرغم  على  الإن�سانية  الرامج  متويل  يف 

املّطردة يف الحتياجات الإن�سانية«.
وتعاين املنظمات الإن�سانية من نق�س يف التمويل ب�سبب 
الرو�سي  ال��غ��زو  نتيجة  العاملية  ال��غ��ذاء  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع 

لأوكرانيا، اأحد كبار م�سدري احلبوب.

الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  وقال مكتب 
الغزيرة  بالأمطار  تاأثروا  �سخ�س  مليون  اأك��رث من  اإن 

والفي�سانات يف نهاية اأكتوبر ت�سرين الأول.
واأ�ساف املكتب اأن فتح �سدود اأوغندا لتخفيف ال�سغط 
ال��ف��ي�����س��ان��ات يف جنوب  ي��ف��اق��م و���س��ع  اأن  امل���رج���ح  م���ن 

ال�سودان.
كان برنامج الأغذية العاملي قد قال يف يونيو حزيران 
اإىل  الغذائية  امل�ساعدات  بع�س  تعليق  على  اأُج���ر  اإن��ه 
ج��ن��وب ال�����س��ودان يف خ�����س��م م��واج��ه��ة ال���دول���ة “للعام 
الأ�سد جوعا” منذ ا�ستقاللها. وقدرت منظمات الأمم 
املتحدة يف اأغ�سط�س اآب اأن 7.7 مليون �سخ�س بالبالد 
عانوا من نق�س غذائي حاد يف الفرتة من اأبريل ني�سان 

اإىل يوليو متوز بن مو�سمي احل�ساد.
واندلعت احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان فور اإعالنها 
ال�ستقالل عن ال�سودان يف 2011 ويف حن مت توقيع 
اتفاقية �سالم قبل اأربعة اأعوام وما زالت �سارية اإىل حد 
راية  توحيد  يف  النتقالية  احلكومة  جهود  ف��اإن  كبري، 

الف�سائل الع�سكرية املختلفة ما زالت بطيئة.
وقالت جوزفن لجو وزي��رة الزراعة والأم��ن الغذائي 
بجنوب ال�سودان خالل مرا�سم اإ�سدار البيان “مطلوب 
حترك عاجل... نحتاج اإىل اإعادة الرتكيز واإعادة توجيه 

املوارد«.

االأمم املتحدة: ثلثا �شعب جنوب ال�شودان 
عر�شة ملجاعة �شديدة يف 2023 
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون فالرييا للتجميل

رخ�سة رقم:CN 3957272 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سالح حرمو�س العدىل %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل �سالح حرمو�س العدىل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف غدير �سالح م�سلم م�سلم الرا�سدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون فالرييا للتجميل
VALERIA BEAUTY SALOON

اإىل/ �سالون فالرييا للتجميل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
VALERIA BEAUTY SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ور�سة ناي�س فلور للحدادة

رخ�سة رقم:CN 4267372 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة ناي�س فلور للحدادة

NICE FLOWER STEEL WORKSHOP

اإىل/ ور�سة ناي�س فلور للحدادة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NICE FLOWER STEEL WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
�سركة   - للرجال  بالتينيوم  رويال  �سالون   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 4611330 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة تو�سابورن مونكريد  %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوجن�سورن مانكريد %50
تعديل مدير / حذف �سوجن�سورن مانكريد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوجن�سورن مانكريد
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون رويال بالتينيوم للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ROYAL PLATINIUM SPA & SALOON FOR MEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / �سالون رويال بالتينيوم للرجال ذ.م.م

ROYAL PLATINIUM SPA & SALOON FOR MEN L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 250 / 2022 / 72 - بيع عقار مرهون 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : دعوى ت�سريح ببيع عقارات مرهونه رهناً تاأمينياً من املدعى عليه ل�سالح البنك املدعي وذلك لإ�ستيفاء 
اإجمايل مبلغ وقدره )7،005،076.29 درهم( �سبعة مليون وخم�سة اآلف و�ستة و�سبعون درهماً وت�سعة وع�سرون فل�ساً 
بالإ�سافة اإىل هام�س ربح بواقع 3.99% �سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى �سدور �سهادة البيع النهائي واملرت�سد بذمة 

املدعى عليه ل�سالح البنك املدعي من مقابل بيع ال�سقتن مو�سوع عقدي الرهن.
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول )�س.م.ع(

عنوانه : العنوان : دبي ديرة . �سارع اأبو بكر ال�سديق بناية بنك اخلليج الأول مكاين رقم )3185095299(. وحمله 
املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة - �سارع كورني�س اخلان ، برج الهند

وميثله : عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري
املطلوب اإعالنه : احمد علي احمد ح�سن احلو�سني

عنوانه: اإمارة ابو ظبي - مدينة ال�سهامة - ال�سهامة اجلديدة - 0501133225
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده عارف حممد �سالح علي الزرعوين

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء الثالثة - رقم الر�س - 380 - رقم البلدية : 375-462 - 

امل�ساحة : 2787.09 مرت مربع - التقييم : 14،000،000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 250 / 2020 / 162 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى طلب بيع عقارات مرهونة من قبل املدين الأ�سلي املطلوب �سده الأمر الأوىل وكذلك العقارات املرهونة 
من قبل ال�سامن املطلوب �سده الأمر الرابع

طالب التنفيذ بنك اخلليج الدويل �س م ب - مكتب متثيل
عنوانه : اإمارة دبي، بر دبي،�سارع ال�سيخ زايد، اجتاه اإمارة اأبو ظبي،برج املو�سي 2،بجانب مطعم �سدف بالقرب من �سوبر 

ماركت ليفكو ، الطابق التا�سع ، مكتب رقم 901، رقم مكاين : 3005495192
وميثله عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي
املطلوب اإعالنه حممد عمر علي بن حيدر احلارثي

ع��ن��وان��ه : اإم������ارة دب����ي ، دي����رة ، ال���ق���ره���ود ، ب��ال��ق��رب م���ن حم��ط��ة م����رتو ج���ي ج���ي ك���و ب��ن��اي��ة حم��م��د ع��م��ر ب���ن ح��ي��در - 
 info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0097142821191

مو�سوع الإعالن املنفذ �سدهم: �سركة جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�سة م�ساهمة خا�سة
�سركة حممد عمر بن حيدر للم�ساريع �س.ذ.م.م ، �سركة حممد عمر بن حيدر للعقارات �س.ذ.م.م

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�سي 
- رقم الر�س 28/2 - رقم البلدية 262-128 - امل�ساحة : 4128.14 مرت مربع - القيمة الكلية : 24.000.000 
درهم يباع لعلى عطاء.  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�سي - رقم الر�س 28/3 - رقم البلدية 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   20.000.000  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   3344.51  : امل�ساحة   -  128-112
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم 207 / 2018 / 468 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ �سدهم جميعا  “بالزام  2016 جتاري كلي   / 1457 “ التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  مو�سوع 
بالت�سامن فيما بينهم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5006704.15 درهم( والزام املنفذ �سدهم الوىل والثانيه والثالثه 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )8434313.16 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج الو�سل - الدور 

الأر�سي - بالقرب من فندق كراون بالزا
 - ���س��ارع اجلامعه   - اجل��رف  - منطقة  اإم���ارة عجمان   - الإم����ارات   : - عنوانه  ع��ادل��ي��ان  قا�سم  اإع��الن��ه : جمتبى  املطلوب 
 - م(  م  )ذ  العامة  للتجارة  بوينت  �سلفر  الحتاديه  عجمان  حمكمة  من  بالقرب   - رقم )101(  �سقة   - عادليان  بناية 

info@silverpoint.com    06/7452953  -  0508560886
مو�سوع الإعالن - املنفذ �سدهم : جمتبى قا�سم عادليان، �سلفر بوينت للتجارة العامة )ذ.م.م(، حممد ر�سا قا�سم عادليان، 

حممد جواد قا�سم عادليان ، فيوت�سر دييل للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  1- وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 162- رقم البلدية : 
345-836 - امل�ساحة : 353.23 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : اعمار �سكوير مبنى 2 - رقم الوحدة : 101 
- القيمة الكلية : 9،406،069.85 درهم  2- ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س 2809 
  Community A -TH-20  : املبنى  - رقم  172.53 مرت مربع   : امل�ساحة   -  4412-394  : البلدية   - رقم 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات   -  1،475،045.55  : الكلية  القيمة   -  S  2

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 207 / 2018 / 468 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
املنفذ �سدهم جميعا  “بالزام  2016 جتاري كلي   / 1457 “ التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  مو�سوع 
بالت�سامن فيما بينهم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5006704.15 درهم( والزام املنفذ �سدهم الوىل والثانيه والثالثه 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )8434313.16 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج الو�سل - الدور 

الأر�سي - بالقرب من فندق كراون بالزا
 - ���س��ارع اجلامعه   - اجل��رف  - منطقة  اإم���ارة عجمان   - الإم����ارات   : - عنوانه  ع��ادل��ي��ان  قا�سم  اإع��الن��ه : جمتبى  املطلوب 
 - م(  م  )ذ  العامة  للتجارة  بوينت  �سلفر  الحتاديه  عجمان  حمكمة  من  بالقرب   - رقم )101(  �سقة   - عادليان  بناية 

info@silverpoint.com    06/7452953  -  0508560886
مو�سوع الإعالن - املنفذ �سدهم : جمتبى قا�سم عادليان، �سلفر بوينت للتجارة العامة )ذ.م.م(، حممد ر�سا قا�سم عادليان، 

حممد جواد قا�سم عادليان ، فيوت�سر دييل للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  1- وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 162- رقم البلدية : 
345-836 - امل�ساحة : 353.23 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : اعمار �سكوير مبنى 2 - رقم الوحدة : 101 
- القيمة الكلية : 9،406،069.85 درهم  2- ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س 2809 
  Community A -TH-20  : املبنى  - رقم  172.53 مرت مربع   : امل�ساحة   -  4412-394  : البلدية   - رقم 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات   -  1،475،045.55  : الكلية  القيمة   -  S  2

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  194/2018/250 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن حق املنفعة قائم على قطعة الأر�س رقم /32/ رقم 
البلدية /8055-533/ منطقة �سيح �سعيب 4 واملباين القائمة عليها

طالب التنفيذ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع  واآخرون
عنوانه الإمارات - اإمارة اأم القيوين - ام القيوين - احلزام الخ�سر - �سارع �سارع امللك في�سل - مبنى بنك 

اأم القيوين الوطني
املطلوب اإعالنه طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة ) �س ذ م م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي 
الثالث من �سارع الإم��ارات - رقم القطعة  ال��دوار  4 - مبنى  ال�سعيب  - جبل علي ال�سناعية - �سارع �سيح 
info@  -  050  309  0600  - ال�سناعية  دب��ي  مدينة  ملك   )1( رق��م  م�ستودع   -  533-8055

tcttransport.com
05:00:00م ويف اليام الثالث  2022/11/9 ال�ساعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
حق منفعة ينتهي بتاريخ 2056/8/30 املنطقة : �سيح �سعيب 4 - رقم الر�س 32 - امل�ساحة : امل�ساحة : 
ويباع لعلى عطاء  درهم   8000000  : التقييم   -  533-8055  : البلدية   - مربع  7856.29 مرت 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 211 / 2015 / 501 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2013 عقاري كلي“،   / 968 “ ال�سادر يف الدعوى رقم  التنفيذ تنفيذ احلكم  مو�سوع 
وقدره )6050023.2 درهم( �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ طاهر علي اف�سار علي - واآخرون
عنوانه : امارة دبي ديره _القرهود _ �سارع ايه 17 مقابل القرهود بارك 2 _ فيال رقم 9

وميثله : حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب اإعالنه : رحاب املدينة للو�ساطة العقارية ملالكها خالد جمعه را�سد �سيف املري 

عنوانه : امارة دبي بر دبي الر�ساء مكتب رقم 406_ملك يو�سف احمد يو�سف اخلوري - 0509410202 -
sowidan@emirates.net.ae

مو�سوع الإعالن املنفذ �سده : خالد جمعه را�سد �سيف املري
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده )خالد جمعه را�سد �سيف امل��ري( يف ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الو�سل 
205.81 مرت مربع - قيمة احل�سة :   : 159-343 - م�ساحة احل�سة  البلدية:  651 - رقم  - رقم الر���س 

 996894.25
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم 250 / 2020 / 325 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

املديونية  نظري  العلني  امل��زاد  يف  لبيعه  متهيداً  امل��ره��ون  العقار  على  التنفيذي  احلجز  توقيع  ال��دع��وى  مو�سوع 
املرت�سده بذمه املنفذ �سده والبالغ قدرها )262500 درهم (.

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي - ور�سان الأوىل - �سارع املنامة -منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك ابو ظبي 

التجاري- الطابق الثاين- هاتف رقم 042959506
املطلوب اإعالنه : اأحمد املا�س احمد عبدالرحمن الظاهري  - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-معي�سم الول - جبل 
على الوىل - ا�سم املبني ليك �سي - الطابق 13-رقم الر�س 23 - رقم العقار1319 رقم البلدية 685-4304 

- هاتف متحرك 0563996663 - �س ب 36000 - 0563996663
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/11/9 ال�ساعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : معي�سم الول - رقم الر�س 23 - ا�سم املبنى : ليك �سايد 

�سي - رقم الوحدة : 1319 - امل�ساحة: 33.93 مرت مربع - التقييم : 246،760.60 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر  

جتاري تنفيذ   -  3188  /  2019  / يف التنفيذ رقم 207 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 561/ 2017 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )51595168.53 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س م ع - واآخرون
عنوانه : الإمارات -اإمارة دبي-ديرة - دبي- �سارع الحتاد- مبنى بناية بنك دبي التجاري - �سقة 4-بجوار 

ديره �ستي �سنرت
املطلوب اإعالنه : عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة - ) �سركة منطقة حرة( عنوانه: الإمارات -اإمارة 
دبي-جبل علي - بر دبي - جبل علي - �سارع ال�سيخ زايد- مبنى - بناية رقم 10413 �س-بالقرب من �سركة 

CHANDAN@OVERSEASDXB.NET - 0599811990 - الراأ�س لتجارة
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
بيانات العقار : حق منفعة على مبنى - املنطقة : جبل علي - رقم  الر�س S10413 - امل�ساحة : 10،000 

مرت مربع - وينتهي بتاريخ 31-3-2024 التقييم : 6700000 درهم - يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 250 / 2022 / 83 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

تاأمينياً من املدعى عليهم ل�سالح البنك املدعي وذلك لإ�ستيفاء  مو�سوع الدعوى دعوى ت�سريح ببيع عقار مرهون رهناً 
اإجمايل مبلغ 24،114،783.26 درهم( اأربعة وع�سرون مليون ومائة واأربعة ع�سر األف و�سبعمائة وثالثة وثمانون درهما 
البيع  الدعوى وحتى �سدور �سهادة  تاريخ رفع  4.5% �سنوياً من  اإىل هام�س ربح بواقع  بالإ�سافة  و�ستة وع�سرون فل�ساً 

النهائي واملرت�سد بذمة املدعى عليم ل�سالح البنك املدعي من مقابل بيع العقار مو�سوع عقد الرهن.
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول )�س.م.ع(

للمحاماة  الثقة  مكتب  املختار  وحمله   - الأول  اخلليج  بنك  بناية   . ال�سديق  بكر  اأب��و  �سارع   - دي��رة  دب��ي  ام��ارة   : عنوانه 
وال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة - �سارع كورني�س اخلان ? برج الهند ? مقابل قناة الق�سباء

وميثله : عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري
? الر�ساء الأوىل  اإم��ارة دبي  اإعالنه : عبدالعزيز حممد �سالح علي نقي الزرعوين - عنوانه : عنوان العقار /  املطلوب 
املقام على قطعة الأر�س رقم )30(? رقم البلدية )108-373(? مكاين رقم  املبنى  الر�ساء  اإيبي�س  فندق  ? بجانب 

info@yahoo.com -  0501187070 - 0501187070 : 1687478291(? هاتف رقم(
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سدهم : عارف حممد �سالح على الزرعوين - عادل حممد �سالح على الزرعوين 

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء 
الوىل - رقم الر�س 30 - رقم البلدية : 108 - 373 - امل�ساحة : 2093.29 مرت مربع - التقييم : 95،000،000 

درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 250 / 2022 / 1 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز و بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف امارة دبي . منطقة احلبية اخلام�سة - رقم 
مبلغ  ب��اإ���س��ت��الم  والت�سريح   506 �سقة    ،  5 ال��ط��اب��ق   ،  47 املبني  رق��م   ،  41 ال��رم��ث  املبني  ا���س��م   ،  43 الأر�����س 

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   641816.40
طالب التنفيذ بنك راأ�س اخليمة الوطني ) �س.م.ع (

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�س 2
املطلوب اإعالنه : م�سعود هو�سنك مانو�سي فر

عنوانه : امارة دبي . منطقة احلبية اخلام�سة - رقم الأر�س 43 - ا�سم املبني الرمث 41 - رقم املبني 47 - الطابق 
  maral_tr_co@yahoo.com  -  0506244152  -  506 �سقة   -  5

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/11/9 ال�ساعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات :
وحدة عقارية - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم الر�س 43  - رقم البلدية : 847-683 - امل�ساحة : 71.89 
مرت مربع - رقم املبنى : 47 - ا�سم املبنى : الرمث 41 - رقم الوحدة : 506 - التقييم : 437794.90 درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

اعلن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 
عقاري تنفيذ   519  /  2014  / يف التنفيذ رقم 211 

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 493/2012 عقاري كلي “، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )496.994.34 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : مني عبداحلميد حممد عبداهلل حمادي

عنوانه : اإمارة دبي- �سارع املكتوم - مركز الدانة - جموهرات الدانة - حمل رقم 35
املطلوب اإعالنه : �سركة ايدمنتون اأدمري بروبورتيز ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي- �سارع ال�سيخ زايد - برج 

جرو�س فنور - قبل كراون بالزا - اعلى بنك نور ال�سالمي - وكو�ستا كافيه - الطابق 24
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية : املنطقة : الر�ساء 
1  - ا�سم املبنى :   58.61 مرت مربع - رقم املبنى :  344  - امل�ساحة :  جنوب اخلام�سة - رقم الر���س 

درهم.   382297.84  : التقييم   -  204  : الوحدة  رقم    -  EDMONTON ELM
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
عقاري تنفيذ   519  /  2014  / يف التنفيذ رقم 211 

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 493/2012 عقاري كلي “، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )496.994.34 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : مني عبداحلميد حممد عبداهلل حمادي

عنوانه : اإمارة دبي- �سارع املكتوم - مركز الدانة - جموهرات الدانة - حمل رقم 35
املطلوب اإعالنه : �سركة ايدمنتون اأدمري بروبورتيز ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي- �سارع ال�سيخ زايد - برج 

جرو�س فنور - قبل كراون بالزا - اعلى بنك نور ال�سالمي - وكو�ستا كافيه - الطابق 24
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية : املنطقة : الر�ساء 
1  - ا�سم املبنى :   58.61 مرت مربع - رقم املبنى :  344  - امل�ساحة :  جنوب اخلام�سة - رقم الر���س 

درهم.   382297.84  : التقييم   -  204  : الوحدة  رقم    -  EDMONTON ELM
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 211 / 2018 / 151 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

التنفيذية لدفع مبلغ  بال�سيغة  املذيل  انذار للمنفذ �سده مرفقا به �سورة من احلكم  : توجيه  التنفيذ  مو�سوع 
ي�ستجد من فوائد حتى تاريخ ال�سداد ما  اىل  بال�سافة  درهم   83،030،898

طالب التنفيذ : قرية جمريا �س.ذ.م.م
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح الأوىل العقارية اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - 

هاتف : 043903333 - رقم مكاين 4022184881
وميثله : دملوك حممد حميد دملوك

املطلوب اإعالنه : نا�سر جمال لئق اأحمد
 : رق���م  ه��ات��ف  م����ردف -  ت����اون  اأب  ب��ج��وار   - رق���م )4(  ف��ي��ال   - رق���م )71(  ���س��ارع   - م����ردف  ع��ن��وان��ه :- منطقة 
teamgol@  -  0501111024  -  4132891115  : مكاين  دبي.  اإم��ارة  رقم   -  0501111024

gmail.com
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/11/9 ال�ساعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار�س ف�ساء - الر�ساء جنوب الرابعة رقم الر�س 278 امل�ساحة : 1732.50 مرت مربع - رقم البلدية : 549 

-681 التقييم : 9،324،228 درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 250 / 2021 / 321 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

م�ساحتها  والبالغ  الوىل  علي  جبل  مبنطقة  الواقعة   626 رق��م  الأر���س  قطعة  بيع  ملف  فتح  طلب   : الدعوى  مو�سوع 
املرهونة رهنا عقاريا من الدرجة الأوىل ل�سالح البنك املنذر  و  13.619.36 قدم مربع  تعادل  1265.28 مرت مربع 

بقيمة 51.700.000 درهم )واحد وخم�سون مليون و�سبعمائة الف درهم (
طالب التنفيذ : البنك الهلي الكويتي �سركة م�ساهمة كويتية

عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي- - بناية البنك الهلي الكويتي ? ديرة ? اخلبي�سي �س.ب. رقم 1719 دبى 
هاتف رقم 046075555، فاك�س رقم 0426844445 - رقم مكانى:- 3189695548

وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب اإعالنه : �سركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبداهلل عيفان و�سريكته )ذات م�سئولية حمدودة (

عنوانه: خارج الدولة - الكويت ? منطقة الرقعي - حمافظة الفروانية ? �سارع 1 ?بناية رمادا الكويت 69 ? مدينة الكويت 
 info@ramadakuwait.com - 9651821111 هاتف نقال 0096599053818 بريد الكرتوين -

info@ramadakuwait.com - 0096524800552 - cm@ramadakuwait.com -
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 626 - رقم البلدية : 0-591 - امل�ساحة 

: 1334.24 مرت مربع - التقييم : 22،000،000.00 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  538/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

رقما  بالإ�ستئنافان  وامل��ع��دل  كلي  جت��اري   2012/771 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
984+2006/1004 جتاري ، ل�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )19424484.74 درهم( ورد خطابات ال�سمان ، 

�سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ:�سي اأ�س ات�س كيه دبي للمقاولت - �س ذ م م   عنوانه :اإمارة دبي - بردبي زعبيل - مكتب ملك نا�سر 

ح�سن العري�س - الكرامة - بناية بنك الإمارات الوطني - امليزانن - مقابل الريد   وميثله :روكز جورج حبيقه  
املطلوب اإعالنه : ادمريال ملقاولت البناء - �س ذ م م )ارمادا للتجارة العامة - �س ذ م م  - �سابقا(  

عنوانه : اإمارة دبي / �سارع ال�سيخ زايد / منطقة ابراج بحريات اجلمريا / ابراج ارمادا / الرج P2 / الطابق 21 
هاتف متحرك : 0504624699  # 0553329317 - رقم مكاين : 74532 1293  - 0504624699  

Fatma@armadahoiding.com
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : حممد رهيف حممد فوزي حاكمى 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/11/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
2284.30 مرت  672  - امل�ساحة :  ار�س وما عليها من بنا ء- املنطقة : الر�ساء جنوب اخلام�سة - رقم الر���س 

مربع - املقدرة ب�� )34،000،000( درهم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  7733/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2303 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)12299191.19 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: دل�سكو �س ذ م م - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - زعبيل الثانية - دبي - �سارع ال�سيخ 

زايد - مبنى مركز دبي املايل العاملي - �سقة 605  
وميثله : خالد حممد �سعيد بوج�سيم  

املطلوب اإعالنه : طائف املدينة للمقاولت - �س ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى �سالره اليال�س - املبنى الرئي�سي 

info@tamcon.ae -  048841298 -  0505500559 - منطقة جممع دبي لال�ستثمار -
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/11/9 ال�ساعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة )عقد ايجار من 2014/2/19 - اىل 2044/2/19( املنطقة 
: جممع دبي لال�ستثمار الثاين - امل�ساحة :  5170.17 مرت مربع - رقم الر�س 500 - املبلغ : 90000000 

درهم - ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
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 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0084332 رقم املعاملة
اإخطار قانوين

-2022-0071467 رقم  الوكالة  مبوجب  �ساحوه  بن  علي  �سعيد  جهاد  املحامي/   : املنذر 
ال�سيد/ ماورو ديلفيني ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير يف �سركة ديلفيني  عن    MOJAU
للفعاليات �س ذ م م  - العنوان املختار :- ال�سارقة - منطقة اخلان - �سارع التعاون - برج ا�سا�س - 
مكتب رقم 602 ه�ات�ف رقم : 065553533 - هاتف : 0508282828 بريد الكرتوين : 
advocates@jehadadvocates.ae - mauro@delfinievents.com

 - ن��ادر حممد قريو  ال�سيد / حممد  م م وميثلها  ذ  للم�ساريع �س  اإليها :- جلفار  املنذر   : �سد 
املا�سه  مبني   - ال�سناعية  القوز  منطقة   - دب��ي  اإم��ارة   - الإم���ارات   -: العنوان  اجلن�سية  �سوري 
 nk@julfarenterprises،com  : الكرتوين  بريد    3104 3 مكتب رقم  الذهبيه 
الفاك�س  رقم   043380060  - info@cityint.com -  هاتف : 0568889991 

: 043380069 - �سندوق بريد : 114112 دبي
املو�سوع

درهم اإخطار برد الب�سائع امل�ستلمة اأو رد قيمة هذه الب�سائع بواقع 460000 
بامل�ستودعات  امل��ودع��ه  الب�سائع  ت�سليمها  ب�سرورة  اإليها  املنذر  علي  تنبه  امل��ن��ذره  ف��اإن   ، عليه  و 
رقم  624-599 وحتت  رقم  بالقطعه  على  دبي مبنطقة جبل  باإمارة  اليها  العائدة  واملخازن 
التي تبلغ 123677  رد قيمتها  او   ،2021/09/21 بتاريخ  اليها  املنذر  وامل�ستلمه من   8B
الف يورو ومبا يعادلها بالدرهم الماراتي بواقع 460000 درهم، يف مده اق�ساها خم�سه ايام 
القانونيه  الج���راءات  كافة  اتخاذ  ايل  املنذره  �ست�سطر  وال  الن��ذار  لهذا  ا�ستالمها  تاريخ  من 

�سدكم .
الكاتب العدل     

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70392
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عربي ودويل

•• �لفجر -جريميي برينييه -ترجمة خرية �ل�شيباين

�ندلع  �أ�سهر بقليل منذ  �أكرث من ثمانية  لقد مر     
�أجــل  مــن  ر�سميا  ــة  ــي ــر�ن �لأوك �لــرو�ــســيــة  �حلـــرب 
“�جتثاث �لنازية من �لبالد”، وفق �لرئي�ص �لرو�سي 
عن  لإبعادها  �سيء  كل  قبل  ولكن  بوتني،  فالدميري 

�لنفوذ �لغربي.
�ملكا�سب  بع�ص  �لرو�سي  �جلي�ص  حقق  لئن  لكن،     
�أكرث ندرة ويبدو  �أ�سبح  فاإن تقدمه  �لأ�سهر،  خالل 
�أن قو�ته تنفد مع �قرت�ب ف�سل �ل�ستاء. من جانبه، 
زيلين�سكي،  فولودميري  �لأوكــر�ين  �لرئي�ص  يحاول 

بكل �لو�سائل، �حلفاظ على �لأر��سي �ملتبقية.

حرب طويلة المدجنود اأوكرانيون باجتاه خري�سون التي حتتلها رو�سيا

خرب�ء يقروؤون كّفها:

رو�شيا -اأوكرانيا: حرب ي�شعب توّقع نتيجتها...!
من �ملرجح �أن تنخف�ص �مل�ساعد�ت �لغربية لأوكر�نيا �إذ� فاز �جلمهوريون باأغلبية يف �لكوجنر�ص 

والقيادية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ق���درات 
ال�ستخبارات  عن  ناهيك  للرو�س، 
دعمت  التي  الأمريكية  الع�سكرية 
اأبًدا  اأتخيل  اأك��ن  الأوك��ران��ي��ن. مل 
ذلك،  وم��ع  �سي�ستمر«.     ذل��ك  اأن 
النتيجة  ت��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  ف��م��ن 
ال���رب���ي���ع امل���ق���ب���ل، ب��ع��د ق���ت���ال �ساق 
ال�����س��ت��اء، ع��ل��ى ح���د قوله.  خ����الل 
التنبوؤ  يف  �سعوبة  ي��واج��ه  وبينما 
اأنه  يعتقد  ال�����س��راع،  �سُينهي  مب��ا 
بالن�سبة  ���س��يء  ب�سكل  “�سينتهي 
باأخرى.  اأو  ب��ط��ري��ق��ة  للرو�س” 
لقد دمرت قوتهم الع�سكرية، ولن 
يتنازل الأوكرانيون عن اأي �سيء... 
ا�ستخدام  خطر  دائ��ًم��ا  هناك  لكن 

اأ�سلحة نووية تكتيكية.

   اإىل متى �ست�ستمر هذه احلرب؟ 
كان  وه��ل  ه��ذا؟  ك��ل  �سينتهي  كيف 

مثل هذا ال�سراع الطويل واردا؟
ت��وىل خ��راء املغامرة بالرد على    
املتعلقة مبا  الدقيقة  الأ�سئلة  هذه 
ي��ع��ت��ر اأك����ر ح���رب اأوروب����ي����ة منذ 

احلرب العاملية الثانية.

حمادثات يف �لربيع؟
ريت�سارد  ل��ل�����س��ح��ف��ي  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
وا�سنطن،  يف  امل��ق��ي��م  لت��ن��دري�����س، 
وامل���ك���ل���ف ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة الإخ���ب���اري���ة 
الدولية، كان من الوا�سح اأن الغزو 

قوية،  مقاومة  �سيواجه  ال��رو���س��ي 
وبالتايل اإطالة ال�سراع.

   وي�سرح قائاًل: “حتى لو اعترنا 
يف النطالق الأوكرانين خا�سرين 
ما،  ن��وًع��ا  م��ت��وا���س��ع  جي�س  ب�سبب 
�سيهّب  ال���غ���رب  اأن  يف  اأ����س���ك  ك��ن��ت 
ليدعمهم اإذا عر اجلي�س الرو�سي 

احلدود ».
   ويعتقد لتندري�س، مع ذلك، اأن 
اأن يت�ساءل  حافز الكرملن ميكن 
يحقق  مل  اإذا  امل��ق��ب��ل��ة،  الأ���س��ه��ر  يف 
الوقت،  نف�س  يف  ك��ب��رية.  مكا�سب 
تنخف�س  اأن  ���ا  اأي�������سً امل���رج���ح  م���ن 

امل�������س���اع���دات ال��غ��رب��ي��ة لأوك���ران���ي���ا 
يف  باأغلبية  اجل��م��ه��وري��ون  ف���از  اإذا 
التجديد  انتخابات  يف  الكوجنر�س 
 8 الن�سفي يف الوليات املتحدة يف 

نوفمر.
    »يف راأي���ي، ه��ن��اك م��ا يكفي على 
الأقل لف�سل ال�ستاء. لكنني اأتوقع 
اأن الإرادة لإحراز تقدم، دبلوما�سًيا، 
من جانب اأو اآخر، �ستكون موجودة 

يف مار�س واأبريل.

هزمية ق�سرية �ملدى
   »ما اأده�سني يف البداية هو روؤية 
حجم الهجوم الرو�سي، ثم ا�ستمرار 
ال��دع��م ال��غ��رب��ي لأوك��ران��ي��ا لفرتة 
يف  التاريخ  ا�ستاذ  يقول  طويلة”، 

•• باري�س-�أ ف ب

ببيع  عالنية  اإي���ران  ال��غ��رب  يتهم 
حتى  اأو  ط���ي���ار  ب������دون  ط����ائ����رات 
ل��رو���س��ي��ا، وه���ي مزاعم  ���س��واري��خ 
تبقى  بينما  اأحياًنا  اإثباتها  ميكن 
اأخ���رى جم��رد تكهنات،  اأح��ي��ان  يف 
ا�سرتاتيجية  اإىل  ت�����س��ري  ل��ك��ن��ه��ا 
نواح  م��ن  ط��ه��ران  م�سالح  ت��خ��دم 

عدة.
تنفي اجلمهورية الإ�سالمية التي 
عقوبات  ال����دويل  املجتمع  ف��ر���س 
برناجمها  ب�سبب  عليها  ���س��دي��دة 
ال�����ن�����ووي وت���ت���ع���ر����س لن���ت���ق���ادات 
حالًيا،  الحتجاجات  لقمع  قا�سية 

اأنها تقدم الدعم ملو�سكو.
الثنائي  التقارب  يبدو  ذل��ك،  ومع 

ملمو�ًسا.

- �لتهامات
اأكدت كييف الأ�سبوع املا�سي اأن نحو 
ب��دون طيار  اإيرانية  400 طائرة 
اأه�����داف مدنية  ا���س��ُت��خ��دم��ت ���س��د 
ول�سرب بنيتها التحتية، واأ�سافت 
اأن مو�سكو طلبت 2000 من هذه 
امل�سريات. وطالب وزير اخلارجية 
الأوك��راين دميرتو كوليبا نظريه 
وقف  “فوًرا”  يتم  ب���اأن  الإي����راين 

اإمداد مو�سكو بالأ�سلحة.
فر�ست الدول الأع�ساء يف الحتاد 
عقوبات  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  الأوروب��������ي 
الأول/اأكتوبر  ت�سرين  منت�سف 
على ثالثة اإيرانين وكيان بتهمة 

تزويد مو�سكو بالأ�سلحة.
الثالثاء  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  وق����ال 
�سحنات  ب�ساأن  “قلق”  اإن��ه  اأي�سا 
اإيرانية  اأر�����س   - اأر�����س  ���س��واري��خ 

وا�شنطن تطالب كولومبيا بالدفاع 
عن »املعايري الدميوقراطية«  

•• و��شنطن-�أ ف ب

دعت الوليات املتحدة كولومبيا للدفاع عن “املعايري الدميوقراطية” 
ب��ع��دم��ا ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س��ه��ا ال��ي�����س��اري اجل���دي���د غ��و���س��ت��اف��و ب��ي��رتو نظريه 
بن  العالقات  الأ�سبوع، يف حت��ّول يف  هذا  م��ادورو  نيكول�س  الفنزويلي 

البلدين اجلارين.
اأعاد البلدان الواقعان يف اأمريكا الالتينية اإحياء العالقات الدبلوما�سية 
بعد قطيعة دامت ثالث �سنوات، ما يعك�س التقارب بن الي�سار ومادورو 
اّتهمته  بينما  املتحدة كرئي�س  الوليات  به  الذي ل تعرتف  ال�سرتاكي 

الأمم املتحدة بارتكاب جرائم �سد الإن�سانية.
وقال الناطق با�سم اخلارجية الأمريكية نيد براي�س “ح�سينا كولومبيا 
على موا�سلة العمل مع �سركائها يف حمافل متعددة الأطراف للدفاع عن 
الدميوقراطية والزدهار يف ن�سف الكرة الأر�سية وحما�سبة احلكومات 

التي انتهكت احلقوق واملعايري الدميوقراطية«.
لكن براي�س مل ينتقد مبا�سرة خطوة الرئي�س الكولومبي، اأول ي�ساري يف 
البلد احلليف للوليات املتحدة يتوىل الرئا�سة يف اآب/اغ�سط�س، واأ�ساد 

برتحيب البالد مبليوين لجئ فنزويلي.
وذكر براي�س باأن وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن ناق�س خالل 
حمادثات مع بيرتو يف بوغوتا ال�سهر املا�سي “ال�سبل التي ميكننا من 

خاللها العمل مع كولوكبيا ملحا�سبة نظام مادورو«.
العقوبات  اأن  اإىل  اأ�سار  بينما  املعار�سة  مع  التوا�سل  اإىل  م��ادورو  ودع��ا 

الأمريكية �ستبقى مفرو�سة.
راأينا تقّدما يف حقوق  اإذا  اأن واإل  اإىل  “لن يتغري موقفنا  وقال براي�س 

ال�سعب الفنزويلي«.
اأعلنت الوليات املتحدة يف عهد الرئي�س ال�سابق دونالد ترام�س وبدعم 
اإدارة مادورو  التي كانت حمافظة حينذاك  قوي من حكومة كولومبيا 

غري �سرعية بعد انتخابات قوبلت بانتقادات وا�سعة.
العديد من معار�سي  ا�ستبعد  بينما  العقوبات  اأم��ام  م��ادورو �سمد  لكن 
حكومة كراكا�س فر�س �سقوطه اأمام خوان غوايدو، زعيم املعار�سة الذي 

تعتره وا�سنطن رئي�سا موؤقتا.
وانهار القت�ساد الفنزويلي بينما هرب نحو �سبعة مالين �سخ�س منذ 

العام 2014، بح�سب بيانات الأمم املتحدة.

يعتقد اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية.

�لتهديد �لنووي
يف  للمتخ�س�س  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا     
الأخبار الع�سكرية، نورمان لي�سرت 
الأوك��ران��ي��ة �سد اجلي�س  امل��ق��اوم��ة 
حقيقية.  مفاجاأة  القوي  الرو�سي 
اأن تنطلق  امل��ت��وق��ع  م��ن  ك���ان  ف��ق��د 
ب��وت��ن يف ح��رب �سريعة من  ق���وات 
�ساأنها اأن جتر الرئي�س زيلين�سكي 
ع����ل����ى ال�������ف�������رار خ����������ارج ال�����ب�����الد.   
تقدير  يف  ب��ال��غ��ت  “لقد  وي��ع��رتف 

�سيجيب غارنو ، لوك لليرتي.
و�سلنا  م��ا  اإىل  لن�سل  ن��ك��ن  مل     
اإل��ي��ه ال��ي��وم اإذا مل حت��اف��ظ اأوروب���ا 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى دعمهما  وال���ولي���ات 
فولودميري  ل��ق��وات  واإم��دادات��ه��م��ا 

زيلين�سكي، على حد قوله. 
اأ�سبحت  اأخ�����������������رى،  ناحي������ة  م��ن 
ب�سكل  حم������دودة  رو����س���ي���ا  و����س���ائ���ل 
متزايد: فهي مل تعد تتق������دم على 
الإطالق على الأرا�سي الأوكرانية، 
بتثبيت  ���س��ي��ك��ت��ف��ون  راأي������ي،  “يف  و 
دونبا�س  يف  امل��ح�����س��ن��ة  ق��ل��ع��ت��ه��م 

تقدير  م��ن  قللنا  ك��م��ا  امل��ع��ن��وي��ات. 
القيمة الأخالقية لل�سراع«.

   متفائل ل�سالح الأوك��ران��ي��ن، ل 
يرى تا�سيه نهاية هذا ال�سراع قبل 
مو�سكو  اأن  ويعتقد  �سنوات.  ب�سع 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ���س��رتك��ز 
اجلنوبية  امل���ن���اط���ق  يف  م��واق��ع��ه��ا 
حتى  احتاللها  مت  التي  ال�سرقية 
الآن. “من املوؤكد اأن دونبا�س و�سبه 
جزيرة القرم مل ينتهيا على املدى 
اأوروب���ا  تخلت  اإذا  اإل   ... الق�سري 
اأوكرانيا”،  عن  املتحدة  والوليات 

ملحاول���ة اإنق���اذ ه���ذه املواق���ع«. 

حرب ل نهاية لها
    ول��ئ��ن ت��وق��ع ا���س��ت��م��رار ال�سراع 
بن اأوكرانيا ورو�سيا، فان �سيناريو 
ح�����رب ال���ع�������س���اب���ات، ك���م���ا ن�����رى يف 
اأ�ستاذ  ذه���ن  ي���دور يف  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 

العلوم ال�سيا�سية لويك تا�سيه.
   »لكننا �سرعان ما راأينا اأن اجلي�س 
الرغم من �سخامة  الرو�سي، على 
ب�سكل  ك�����فء  غ����ري  ك�����ان  ح���ج���م���ه، 
وحمِبط  التجهيز،  و���س��يء  خ��ا���س، 

مو�سكو.  ت��ت�����س��ل��م��ه��ا  اأن  ُي��ح��ت��م��ل 
املتحدث  ك���ريب���ي  ج����ون  واأ�����س����اف 
“مل  با�سم جمل�س الأمن القومي 
الآن  حتى  ذلك  تاأكيد  من  نتمكن 

لكنه ما زال م�سدر قلق«.
املعار�سة  اأيدتها  التهامات  بع�س 
منظمة  ت����ق����ول  اإذ  الإي�����ران�����ي�����ة. 
�سحنات  اإن  خ����ل����ق  جم������اه������دي 
اأ�سبوعيا  تغادر  امل�سرية  الطائرات 
الثوري  للحر�س  تابعة  من قاعدة 
ع�سكرية  ���س��ح��ن  “طائرات  يف 

رو�سية«.
اأر�سل  ب���ي���ان  يف  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
هذه  اإن  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  اإىل 
م�سانع  يف  ُت�������س���ن���ع  ال����ط����ائ����رات 
الطريان  �سناعات  جلمعية  تابعة 

نيوز”  “بورنا  الإي��ران��ي��ة  الأن��ب��اء 
اأن ط��ه��ران ت��در���س ���س��راء طائرات 
�سوخوي-35.  ط��راز  من  مقاتلة 
وهو اأمر ل يثري ال�ستغراب نظًرا 
امل��وؤ���س��ف��ة يف  اإىل ع����دد احل�������وادث 
قبل  ما  اإىل  يعود  ال��ذي  اأ�سطولها 

الثورة الإ�سالمية عام 1979.
الأكادميي  امل��دي��ر  رازو،  ب��ي��ار  ق��ال 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  ملوؤ�س�سة 
اإن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ل���ل���درا����س���ات 
“اجلي�س الإيراين يف حالة مثرية 
“يبلغ  حل��رب��ي  فعتاده  لل�سفقة” 
ما  كل  ع��اًم��ا.   50 متو�سط عمره 

هو تقليدي اأ�سبح قدمًيا«.
ل��ذل��ك ي��ح��ت��اج اجل��ي�����س الإي����راين 
منهك  ل���ك���ن���ه  حت����دي����ث  ل��ع��م��ل��ي��ة 
التبادل  اأن  واأ���س��اف  ب��ال��ع��ق��وب��ات. 
“املقاي�سة”:  ط��ري��ق  ع��ن  ي��ج��ري 
مقابل  ط����ي����ار  ب��������دون  ط�����ائ�����رات 
ط���ائ���رات م��ق��ات��ل��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

التدريب.
- ر�سائل قوية

اإىل جانب ال�ستحواذ املحتمل على 
طائرات �سوخوي، ميكن اأن تك�سب 
اأ�سلحتها  ن�سر  الكثري من  طهران 
اأن ن�سرتها من  اأوكرانيا. فبعد  يف 
قريبة  م�����س��ل��ح��ة  ف�����س��ائ��ل  خ����الل 
الأو����س���ط، ميكن  ال�����س��رق  منها يف 
الأوك��راين �ساحة  امل�سرح  اأن يكون 

اختبار فريدة من نوعها.
ق��ال اإري���ك ب��روي��ر، م��دي��ر مبادرة 
ال���ن���ووي وه����ي منظمة  ال��ت��ه��دي��د 
غري حكومية “اإنها دعاية ممتازة 
اأف�سل  اإقناع  و�سيلة  هناك  ... هل 
ق�����درات�����ك يف حرب  اإظ�����ه�����ار  م����ن 

حقيقية؟«.
كذلك  تنتهز  اإي�����ران  اأن  واأ����س���اف 

موؤ�س�سة  وه��ي  �سوفان،  جمموعة 
اأمريكية  واأم��ن��ي��ة  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
البلدين  اإن  خا�سة لفران�س بر�س 
“حتديث   2016 ناق�سا منذ عام 

الرت�سانة التقليدية الإيرانية«.
ذلك  اتفاق منذ  اأي  اإب���رام  يتم  مل 
رو�سيا  ت�سليم  با�ستثناء  احل���ن، 
ع����دًدا ق��ل��ي��اًل م��ن ب��ط��اري��ات ا���س-

كاأ�سلحة  امل�سادة للطائرات   300
اإنه  دف��اع��ي��ة بحتة. وق���ال اخل��ب��ري 
رو�سيا  اح��ت��ي��اج��ات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
الوقت  يف  الأ�سلحة  من  ال�سخمة 
احلايل، فمن “غري املوؤكد” اإبرام 

اتفاق يف وقت قريب.
نقلت  اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��ر،  يف  ل��ك��ن 
و���س��ائ��ل اإع���الم رو���س��ي��ة ع��ن وكالة 

تتهمها  التي  الإي��ران��ي��ة  والف�ساء 
املنظمة “بالتحايل على العقوبات 

وا�سترياد تقنيات حمظورة«.
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  يت�سن  مل 
لكن  املعلومات.  هذه  من  التحقق 
من الوا�سح اأن امل�سريات الإيرانية 
املبادرة  با�ستعادة  ملو�سكو  �سمحت 
ع�سكرًيا بعد اأن كانت قوات كييف 
ه��ي ال��ت��ي ت�����س��ن ه��ج��م��ات م�سادة 

منذ نهاية اآب/اأغ�سط�س.

- تعاون ع�سكري
ي���ذك���ر امل��ح��ل��ل��ون ال��غ��رب��ي��ون ب���اأن 
ال���ت���ع���اون ال��ع�����س��ك��ري ق���ائ���م منذ 
ف��������رتة ب������ن ال�����ط�����رف�����ن. وق������ال 
كولن ك��الرك، مدير الأبحاث يف 

كوريا ال�شمالية تف�شل يف اإطالق �شاروخ بال�شتي •• �شيول-�أ ف ب

اأعلنت �سيول اأن كوريا ال�سمالية اأطلقت �ساروخا بال�ستيا عابرا للقارات 
اخلمي�س لكنها رجحت اأن تكون هذه العملية باءت بالف�سل، و�سط وابل 
ال�24  ال�ساعات  يف  يانغ  بيونغ  اأطلقتها  التي  ال�سواريخ  م��ن  قيا�سي 
الأخرية، فيما دعت وا�سنطن كل الدول اإىل تعزيز العقوبات على بيونغ 

يانغ.
ودفعت عمليات الإطالق كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة اإىل متديد 
نوعها  الأك��ر من  تعد  والتي  البلدين  امل�سرتكة بن  املناورات اجلوية 

على خلفية “ال�ستفزازات الأخرية” الكورية ال�سمالية.
يانغ  بيونغ  اإط��الق  على  �ساعات  بعد  �سدر  بيان  اجل��و يف  �سالح  واأف���اد 
ع��ل��ى متديد  ات��ف��ق��ت  امل�����س��رتك��ة  “القوى اجل��وي��ة  اأن  ث��الث��ة ���س��واري��خ 
مناورات العا�سفة اليقظة التي انطلقت يف 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

نظرا ل�ستفزازات ال�سمال الأخرية«.
اأوام��ر لل�سكان بالحتماء خالل  اليابان، �سدرت  اأج��زاء من �سمال  ويف 

اإطالق كوريا ال�سمالية �سواريخ ت�سمنت �ساروخن ق�سرَيي  عمليات 
املدى.

كوريا  اإط����الق  “عملية  اأن  اأع��ل��ن  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  اجل��ي�����س  اأن  غ��ري 
ال�سمالية �ساروخا عابرا للقارات ُيفرت�س اأنها انتهت اىل الف�سل«.

العابر  البال�ستي  ال�ساروخ  اإط��الق  املتحدة  الوليات  دان��ت  جهتها،  من 
للقارات رغم ف�سل العملية.

العملية  اإن هذه  براي�س  نيد  الأمريكية  با�سم اخلارجية  الناطق  وقال 
التي اأعقبت اإطالق �سيل من ال�سواريخ على اختالف اأنواعها يف اليوم 
التي  الدويل  الأمن  لقرارات جمل�س  “انتهاكا وا�سحا”  ال�سابق متثل 

حتظر اإطالق �سواريخ بال�ستية عابرة للقارات.
واأكدت وا�سنطن اأي�سا املعلومات التي قدمها اجلي�س الكوري اجلنوبي 
املدى  بال�ستي بعيد  اإط��الق �ساروخ  اإنه ر�سد  �سابق  الذي قال يف وقت 

�سونان يف  الأربعاء( يف منطقة  غ  07،40 )22،40 ت  ال�ساعة  قرابة 
بيونغ يانغ.

اإط��الق كوريا  “عملية  اأن  �سيول  امل�سرتكة يف  الأرك��ان  واأو�سحت هيئة 
الف�سل”،  اإىل  انتهت  اأنها  ُيفرت�س  للقارات  عابر  ل�ساروخ  ال�سمالية 
م�سيفة اأن “التقديرات ت�سري اىل اأن الإخفاق ح�سل يف املرحلة الثانية 

من عملية انف�سال” ال�ساروخ.
واأ�سافت يف بيان اأن مدى “ال�ساروخ البال�ستي البعيد املدى يبلغ نحو 
 15 ب�سرعة  كيلومرتا   1920 ارت��ف��اع  اإىل  وي�سل  كيلومرتا   760

ماخ«.
كما ر�سد اجلي�س ما “ُيعتقد اأنهما �ساروخان بال�ستيان ق�سريا املدى 
يف  بيونغان  مقاطعة  يف  كايت�سون  من   08،39 ال�ساعة  قرابة  اأطلقا 

جنوب البالد«.

واأ�سارت يف بيانها اإىل اأن اجلي�س الكوري اجلنوبي “�سيبقى يف و�سعية 
ويعزز  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  وثيق  ب�سكل  يتعاون  فيما  ق�سوى  تاأهب 

عمليات املراقبة واليقظة«.
بينها �ساروخ  الأربعاء، من  20 �ساروخا  اأكرث من  يانغ  بيونغ  اأطلقت 

�سقط قرب املياه الإقليمية لكوريا اجلنوبية.
ي�سّكل  ال��ذي  ال�سمايل  احل��د  امل��دى خط  بال�ستي ق�سري  وع��ر �ساروخ 
ي��ون �سوك  بالرئي�س  الأرب��ع��اء، ما دف��ع  البلدين  البحرية بن  احل��دود 

يول اإىل و�سفه باأنه “اجتياح اأر�سي بحكم الواقع«.
وياأتي اإطالق ال�سواريخ الكورية ال�سمالية بينما تنظم �سيول ووا�سنطن 
“العا�سفة  با�سم  تاريخهما  يف  م�سرتك  ج��وي  ع�سكري  ت��دري��ب  اأك��ر 
اليقظة« )Vigilant Storm( التي ت�سارك فيها مئات الطائرات 

احلربية من اجلي�سن.
وعدائية”  “ا�ستفزازية  ب��اأن��ه��ا  ال��ت��دري��ب��ات  ه��ذه  ي��ان��غ  بيونغ  وو���س��ف��ت 
وحّذرت من اأنه يف حال ا�ستمرارها، “�ستواجه الوليات املتحدة وكوريا 

اجلنوبية عندها و�سعا رهيبا و�ستدفعان اأفظع ثمن يف التاريخ«.

�شيكتفي الرو�س بتثبيت قلعتهم املح�شنة
ف�ي دونبا�س ملحاول�ة اإنق�اذ ه�ذه املواق�ع

االإرادة الإحراز تقدم دبلوما�شًيا، من جانب 
اأو اآخر، �ش�تكون موج�ودة يف مار�س واأبريل

ل نهاية لهذ� �ل�سر�ع قبل ب�سع �سنو�ت، و�سيناريو حرب �لع�سابات و�رد

مزاعم وتكهنات وتو�شيحات ب�شاأن بيع اأ�شلحة اإيرانية اإىل مو�شكو 
فر�سة احلرب يف اأوكرانيا “ل�سرب 
الغرب يف �ساحته اخللفية” وتذكر 
“الوليات املتحدة واإ�سرائيل ودول 
اخل��ل��ي��ج مب���ا مي��ك��ن اأن ت��ف��ع��ل��ه لو 
الردع  ق��درة  يعزز  وه��ذا  �سربتها. 

الإيرانية على نحو مرئي«.

- تقارب متاأن
اإي���ران ت�ستغل الوقت  اأخ���رًيا، ف��اإن 
م��و���س��ك��و يف وقت  م����ع  ل���ل���ت���ق���ارب 
ب�ساأن  ف��ي��ي��ن��ا  ات��ف��اق��ي��ة  حت��ت�����س��ر 
ا�ستبعاد  م��ع  ال���ن���ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
لفرتة  الأم��ريك��ي��ة  العقوبات  رف��ع 

طويلة.
اأك�����د اإي���ف���ان ك��ل��ي�����س��ز، ال��ب��اح��ث يف 
م��ع��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ة اخل���ارج���ي���ة يف 
فران�س  لوكالة  باإ�ستونيا،  ت��ال��ن 
بر�س “ما من �سك يف اأن �سناعات 
والرو�سية  الإي���ران���ي���ة  ال���ط���ريان 
عت  �ستحرز تقارًبا، وهي عملية �سَرّ
اأي  لي�س لدى  احل��رب وتريتها... 
من البلدين اأمل يف احل�سول على 
يف  مبا   - الغرب  من  التكنولوجيا 
ذلك من تركيا - وهناك حدود ملا 

ميكن اأن تقدمه ال�سن«.
طهران  يف  اجلي�س  �سباط  يدافع 
عالنية عن قوة الأ�سلحة الرو�سية، 
كما اأكد بيار رازو. لكن الإيرانين 
املفرط  الع���ت���م���اد  م���ن  ي���ح���ذرون 
على مو�سكو. فهم “ل يريدون اأن 
ي�سعوا كل بي�سهم يف �سلة واحدة. 
اإنهم يدركون اأن مو�سكو ميكن اأن 
يرغبوا يف  ول��ن  تخ�سر )احل���رب( 
اخلا�سر”.  اجل��ان��ب  يف  يكونوا  اأن 
التقارب  ه����ذا  ي�����س��ع��ف  م���ا  وه�����ذا 
ال�سرتاتيجية  للم�سالح  امل��ت��اأين 

الثنائية.
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  13640/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
بورو�سومتن   -2 ذ.م.م  البناء  مل��واد  ال��ع��اج  ب��رج  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 

كالريكال موكوندان بانيكر - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة م�سنع اأ�سك للجب�س املحدودة

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )98894( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  6564/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/1- طارق حممد عو�س بن لدن 2- اكواري�س انرتنا�سونال 
لتعهدات تزويد ال�سفن ذ.م.م - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/براي�س ووترهاو�س كوبرز - فرع دبي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )460085( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
مذكرة اعلن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                           يف  اال�ستئناف رقم:1383/2022/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة الحوال ال�سخ�سية الوىل - ا�ستئناف رقم 88

وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  رق������م:2022/642  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والتعاب. 

امل�ستاأنف:فائزه علي فالح
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - مبنى برج الهند - �سقة 19 - �سقة 1913

وميثله:�سعيد خلفان حممد علي الدهماين 
املطلوب اإعالنه :  1- اأمن قا�سي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن : احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/642 احوال نف�س م�سلمن. وحددت لها جل�سة 
بعد يف مبنى الحوال  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة 10.00 �س  امل��واف��ق  2022/11/23   الرب��ع��اء   ي��وم 
تخلفكم  قانونيا ويف حالة  او من ميثلكم  يقت�سى ح�سوركم  وعليه   ، القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:359/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410

ت�سجيل   -1 املوقرة  املدعي من حمكمتكم  يلتم�س  اخرى  اأ�سباب  املوقرة من  تراه عدالة حمكمتكم  وملا  تقدم  ملا   : الدعوى  مو�سوع 
الدعوى واعالن املدعي عليهم بن�سخة من لئحتها ح�سب الأ�سول والقانون ودعوتهم للمحاكمة مع حتديد جلية لنظرها 2- احلكم 
بثبوت حق املدعي مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ )24.000.000( درهم مع الفائدة القانونية بن�سبة 5% من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 3- الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:حممد بن �سليمان بن علي العريني

عنوانه:ال�سعودية - حمافظة الريا�س - �سارع الفق - مبنى رقم 3713 - فيال رقم 3713 - بالقرب م�سجد والدة البلطان
املطلوب اإعالنه :  1- ديجي روبرتيك�س منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ملا تقدم وملا تراه عدالة حمكمتكم املوقرة من اأ�سباب اخرى يلتم�س املدعي من 
حمكمتكم املوقرة 1- ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليهم بن�سخة من لئحتها ح�سب الأ�سول والقانون ودعوتهم للمحاكمة مع 
حتديد جلية لنظرها 2- احلكم بثبوت حق املدعي مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ )24.000.000( درهم مع الفائدة 
القانونية بن�سبة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 3- الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف - وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2022/11/8  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6268/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام )000066/000087( وال�سادرة عن م�سرف ال�سارقة 
ال�سالمي بقيمة )56358.75( �سته وخم�سون الف وثالث مائة وثمانية وخم�سون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س 

والفوائد القانونية من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ام ا�س 1 -�سقة املكاتب رقم 
موتورز لند  اوتو  بجوار   -  R03  +  R0

املطلوب اإعالنهما : 1- �سعيد عبداهلل �سامل اأبوعمره 2- لونر للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة  ، وعليه فان  )----( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من  املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4642/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكن رقم )100092( و )100091( وال�سادر عن حممد احمد 
احلاج علي مبجموع قيمته )171788( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واملنع من ال�سفر .

طالب التنفيذ : البكراوي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - راأ�س اخلور ال�سناعية الوىل - دبي - �سارع �سارع را�س اخلور - 

مبنى مبنى العوير - �سقة �سقة - م�ستودع رقم 12 جم
املطلوب اإعالنه: 1- حممد احمد احلاج علي - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة   اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )179834( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بالن�سر        

 714/2022/486 تعيني خربة 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سدهما : 1- برج دبي �سكوير �س.ذ.م.م - دبي - اعمار �سكوير �س.ذ.م.م دبي
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ال�سيخ �سلطان بن خالد بن �سلطان القا�سمي 
وميثله : علي حممد �سيف العطر الظنحاين 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري عقاري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/8 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
00000

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بالن�سر        

 4642/2022/461 نزاع حمدد القيمة
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- �سيد ح�سام الدين �سيد عبداحلى -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مو�سى لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م 

املوقرة  املحكمة  عدالة  من  املتنازعة  تلتم�س  عليه  وبناء  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
1- الزام املتنازع �سده ب�سداد مبلغ )9609( درهم اماراتي والتي متثل القيمة اليجارية وباقي 
امل�ستحقات املرت�سدة يف ذمته والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة القانونية 2- الزام 

املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2022/11/10 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بالن�سر        

 4533/2022/461 نزاع حمدد القيمة
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- كرمي كو�سي -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :باب املدينة لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6700( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة القانونية 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/15 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7010/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 7787/2021 اأمر اأداء ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)478777.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف مع الفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك .

طالب التنفيذ : بنك م�سر - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �سارع 27 - مبنى مبنى �سيتي افينيو - �سقة 205 - مقابل 

فندق بوملان   
العامة ذ.م.م 3- من�سور احمد  التيميت يوث جري م.م.ح 2- ان اي كيه للتجارة  ذا  اإعالنهم : 1-  املطلوب 

عبدالروؤوف 4- كاميار حميد ميناجي مقدم  - �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)478777.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1001/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/773 عقاري جزئي ، واملعدل بال�ستئناف رقم 
2022/457 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )471593( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : يون�س حممد عبداهلل حاجوين الزرعوين
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - برج الرمي - بجانب ات�سالت - الطابق 17 - مكتب رقم 1704 - 

هاتف رقم:043334212 - فاك�س رقم:043335212 
 الريد اللكرتوين:secretary@alimusabbh.com - مكاين رقم:30537951   

املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة داماك العقارية 2- مناء للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)471593.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2926/2016/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/740 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )211202.53( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران 
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - بناية بنك �سادرات ايران - مقابل بلدية دبي 

�س.ذ.م.م  العامه  للتجاره  ال�سفر  الذهب   -2 اأذر  ورممقانى  عدن  كرمي  حميد   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
3-عبدالرزاق كرمي ح�سينى 4- حميد اأمري لطفي  - �سفتهم : منفذ �سدهم

املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  الإع���الن : قد  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )302933.53( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
00000

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

التنفيذ رقم 207 / 2021 / 7447 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

-9-2 AYZ/MDY/24006 ال�سادر من غرفة التحكيم الدولية بتاريخ  التنفيذ : تنفيذ حكم التحكيم رقم  مو�سوع 
رقم  عري�سة  على  الم��ر  يف  دب��ي  حماكم  يف  ال�ستئناف  حمكمة  هيئة  من   2021/9/12 بتاريخ  عليه  وامل�سادق   2021
عري�سة حتكيم والذي اك�سب ال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2021/9/21 وذلك ل�سداد املبلغ املنفذ به  على  اأمر   2021/115
والبالغ )32870867 درهم( اثنان وثالثن مليون وثمامنائة و�سبعون األف ووثمامنائة و�سبع و�ستون درهما وماي�ستجد من 

فوائد �سامال الر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : الحتادية ال�سبانية للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م

عنوانه : الإمارات اإمارة اأبوظبي-هيلي - العن - �سارع ندود جهام-مبنى بناية ال�سيد عاي�س جرمان-�سقة الر�سي
املطلوب اإعالنه : املتحدة للمقاولت والهند�سة والتدبري �س م ل اوف �سور ابوظبي

0551002428 - UAEAREAADMIN@CCC.NET : عنوانه : يعلن على الريد اللكرتوين
022232324   -  uae areaadmin@ccc.net -

اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة  خالل ع�سرة 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة 

وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
 175.46  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -1

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 101 التقييم : 1،985،069.52 درهم
 146.09  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -2

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 102 التقييم : 1،594،012.14 درهم
 146.14  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -3

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 106 التقييم : 1،594،557.70 درهم
 151.11  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -4

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 108 التقييم : 1،659،679.98 درهم
 415.49  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -5

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 504 التقييم : 4،402،178.50 درهم
 146.19  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -6

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 502 التقييم : 1،586،270.25 درهم
 175.46  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -7

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 501 التقييم : 1،969،842.24 درهم
 181.74  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -8

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 505 التقييم : 2،007،138.82 درهم
 146.14  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  رقم   -  71 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   -9

مرت مربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 506 التقييم : 1،585،727.72 درهم
 146.14  : امل�ساحة   -  346-6801  : البلدية  71 - رقم  التجاري - رقم الر�س  : اخلليج  املنطقة   - 10- وحدة عقارية 

مرتمربع رقم املبنى : 02 - ا�سم املبنى : باي �سكوير - رقم الوحدة : 503 التقييم : 1،585،727.72 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  250 / 2021 / 228 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى  1. تذييل عقود الرهن الآتية بال�سيغة التنفيذية :
2016/4/20 امل�سجل لدى دائ��رة الأرا���س��ي والأم��الك حتت رقم  امل��وؤرخ   G15 عقد رهن الوحدة رقم 

3/5/2016 بتاريخ   3327/2016
الأرا�سي  دائ���رة  ل��دى  امل�سجلن   2016/2/1 امل��وؤرخ��ن   )203-710( رقمي  ال��وح��دت��ن  ره��ن  عقدي 

والأمالك حتت رقمي 1056، 1060/2016 بتاريخ 2016/2/7.
رويال ريزيدن�س )1( امل�سيد  مببنى   G15 )الوحدة  املرهونة  العقارات  على  التنفيذي  احلجز  توقيع   .2
? رقم البلدية 1371-682 ، والوحدتن رقمي )203 ،  على قطعة الأر���س رقم 25 باحلبية الرابعة 
�ستاديوم بوينت ? امل�سيد على قطعة الأر�س رقم 11 احلبية الرابعة ? رقم البلدية )133- 710( مببني 

682( ، وخماطبة دائرة الأرا�سي والأمالك لبيعهم باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املعمول بها لديها وفاء 
منه  جزء  اأي  اأو  دره��م   26،527،985/07 مقدارها  البالغ  �سدهما  املنفذ  بذمة  املرت�سدة  للمديونية 
بالإ�سافة ملا ي�ستجد من فائدة بواقع 9% من تاريخ 2018/12/23 والت�سريح لطالب التنفيذ باإ�ستالم 
جتاه  التنفيذ  طالب  حقوق  كافة  حفظ  مع  وامل�ساريف،  بالر�سوم  �سدهما  املنفذ  اإل��زام   .3 البيع.  ح�سيلة 

املنفذ �سدهما
طالب التنفيذ : بن�ك الدوح�ة ف�رع دب�ي

21 - بجوار حمطة مرتو املركز املايل - هاتف :  اإم��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سن�سري  عنوانه : 
دملوك حميد  حممد  دملوك   : وميثله   -  2634489426  : مكاين  رقم   -  043439111

للتجارة  جلوبال  ب��ان   - التجارية(  للرخ�سة  )وف��ق��اً  �����س.ذ.م.م  التجارية  جلوبال  ب��ان    : اإع��الن��ه   املطلوب 
)وفقاً لعقد الرهن( عنوانه:  اإمارة دبي - بر دبي - اخلليج التجاري - برج بري�سم - الطابق 34 - مكتب 
 -  3177594074 مكاين  رق��م   7042776129 فاك�س   -  044534111 هاتف   -  3401 رق��م 
97142776129    ak@pabanglobaltrading.com  -  0502776129  -  امييل 

   ak@pabanglobaltrading.com -
مو�سوع الإعالن :  املنفذ �سده :  هارجيندير كاور اأنيل كابور 

اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية 
املعرو�س  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�سر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : احلبية  الرابعة - رقم الر�س 11  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �ستاديوم بوينت 

- رقم العقار : 710 - امل�ساحة : 127.6 مرت مربع - التقييم : 889337.91 درهم 
وحدة عقارية - املنطقة : احلبية  الرابعة - رقم الر�س 11  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �ستاديوم بوينت 

- رقم العقار : 203 - امل�ساحة : 94.13 مرت مربع - التقييم : 574737.81 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  250 / 2021 / 228 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى  1. تذييل عقود الرهن الآتية بال�سيغة التنفيذية :
2016/4/20 امل�سجل لدى دائ��رة الأرا���س��ي والأم��الك حتت رقم  امل��وؤرخ   G15 عقد رهن الوحدة رقم 

3/5/2016 بتاريخ   3327/2016
الأرا�سي  دائ���رة  ل��دى  امل�سجلن   2016/2/1 امل��وؤرخ��ن   )203-710( رقمي  ال��وح��دت��ن  ره��ن  عقدي 

والأمالك حتت رقمي 1056، 1060/2016 بتاريخ 2016/2/7.
رويال ريزيدن�س )1( امل�سيد  مببنى   G15 )الوحدة  املرهونة  العقارات  على  التنفيذي  احلجز  توقيع   .2
? رقم البلدية 1371-682 ، والوحدتن رقمي )203 ،  على قطعة الأر���س رقم 25 باحلبية الرابعة 
�ستاديوم بوينت ? امل�سيد على قطعة الأر�س رقم 11 احلبية الرابعة ? رقم البلدية )133- 710( مببني 

682( ، وخماطبة دائرة الأرا�سي والأمالك لبيعهم باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املعمول بها لديها وفاء 
منه  جزء  اأي  اأو  دره��م   26،527،985/07 مقدارها  البالغ  �سدهما  املنفذ  بذمة  املرت�سدة  للمديونية 
بالإ�سافة ملا ي�ستجد من فائدة بواقع 9% من تاريخ 2018/12/23 والت�سريح لطالب التنفيذ باإ�ستالم 
جتاه  التنفيذ  طالب  حقوق  كافة  حفظ  مع  وامل�ساريف،  بالر�سوم  �سدهما  املنفذ  اإل��زام   .3 البيع.  ح�سيلة 

املنفذ �سدهما
طالب التنفيذ : بن�ك الدوح�ة ف�رع دب�ي

21 - بجوار حمطة مرتو املركز املايل - هاتف :  اإم��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سن�سري  عنوانه : 
دملوك حميد  حممد  دملوك   : وميثله   -  2634489426  : مكاين  رقم   -  043439111

للتجارة  جلوبال  ب��ان   - التجارية(  للرخ�سة  )وف��ق��اً  �����س.ذ.م.م  التجارية  جلوبال  ب��ان    : اإع��الن��ه   املطلوب 
)وفقاً لعقد الرهن( عنوانه:  اإمارة دبي - بر دبي - اخلليج التجاري - برج بري�سم - الطابق 34 - مكتب 
 -  3177594074 مكاين  رق��م   7042776129 فاك�س   -  044534111 هاتف   -  3401 رق��م 
97142776129    ak@pabanglobaltrading.com  -  0502776129  -  امييل 

   ak@pabanglobaltrading.com -
مو�سوع الإعالن :  املنفذ �سده :  هارجيندير كاور اأنيل كابور 

اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية 
املعرو�س  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�سر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : احلبية  الرابعة - رقم الر�س 11  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �ستاديوم بوينت 

- رقم العقار : 710 - امل�ساحة : 127.6 مرت مربع - التقييم : 889337.91 درهم 
وحدة عقارية - املنطقة : احلبية  الرابعة - رقم الر�س 11  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �ستاديوم بوينت 

- رقم العقار : 203 - امل�ساحة : 94.13 مرت مربع - التقييم : 574737.81 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم 207 / 2015 / 2006 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1801 / 2010 جتاري كلي ، واملعدل بال�ستئناف رقم 1872 / 
وقدره ) 15037169.80 درهم( �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  جتاري  ا�ستئناف   2014

طالب التنفيذ �سركة روبا�ست للمقاولت ذ م م واآخرون
عنوانه اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�سناعية 44 - �سارع رقم 14 - مقابل م�سنع روز للزجاج

وميثله من�سور عي�سى اإبراهيم لوتاه
املطلوب اإعالنه : عقار ديفيلوبرز ليمتد

ع��ن��وان��ه : الإم�����ارات - اإم����ارة دب���ي - ج��م��ريا ل��ي��ك ت����اورز - ب��ن��اي��ة ان���د ج��و اي��ك��ون ك��ال���س ت����اراف 3 مكتب رق���م 3208 - 
info@canada-businesscentre.com  -  0552723338

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : وحدات عقارية يف املنطقة اخلليج التجاري وموا�سفاتها:
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1201 امل�ساحة : 42.20 مرت مربع - التقييم : 409،247/62 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1202 امل�ساحة : 48.77 مرت مربع - التقييم : 460،474/55 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1203 امل�ساحة : 123.71 مرت مربع - التقييم : 1،124،812/08 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1204 امل�ساحة : 94.02 مرت مربع - التقييم : 845،381/35 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1205 امل�ساحة : 96.99 مرت مربع - التقييم : 870،182/55 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1206 امل�ساحة : 71.77 مرت مربع - التقييم : 661.323/13 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1207 امل�ساحة : 120.77 مرت مربع - التقييم : 1،087،425/8 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1208 امل�ساحة : 94.16 مرت مربع - التقييم : 845،340/51 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1209 امل�ساحة : 58.35 مرت مربع - التقييم : 545،534/58 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1210 امل�ساحة : 58.06 مرت مربع - التقييم : 542.972/89 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1301 امل�ساحة : 90.80 مرت مربع - التقييم : 827.269/86 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1302 امل�ساحة : 122.13 مرت مربع - التقييم : 1.116.979/22 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1303 امل�ساحة : 64 مرت مربع - التقييم : 591.897/33 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1304 امل�ساحة : 96.99 مرت مربع - التقييم : 874.092/22 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1305 امل�ساحة : 71.77 مرت مربع - التقييم : 664.229/86 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1306 امل�ساحة : 120.77 مرت مربع - التقييم : 1.094.058/04 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1307 امل�ساحة : 105.50 مرت مربع - التقييم : 908.473 درهم 
1 ا�سم املبنى CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  250 رقم املبنى  رقم الر���س 

العقار : 1308 امل�ساحة : 111.11 مرت مربع - التقييم : 1.004.066/49 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2015 / 2006 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1801 / 2010 جتاري كلي ، واملعدل بال�ستئناف رقم 1872 / 
وقدره ) 15037169.80 درهم( �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  جتاري  ا�ستئناف   2014

طالب التنفيذ �سركة روبا�ست للمقاولت ذ م م واآخرون
عنوانه اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�سناعية 44 - �سارع رقم 14 - مقابل م�سنع روز للزجاج

وميثله من�سور عي�سى اإبراهيم لوتاه
املطلوب اإعالنه : عقار ديفيلوبرز ليمتد

ع��ن��وان��ه : الإم�����ارات - اإم����ارة دب���ي - ج��م��ريا ل��ي��ك ت����اورز - ب��ن��اي��ة ان���د ج��و اي��ك��ون ك��ال���س ت����اراف 3 مكتب رق���م 3208 - 
info@canada-businesscentre.com  -  0552723338

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : وحدات عقارية يف املنطقة اخلليج التجاري وموا�سفاتها:
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1201 امل�ساحة : 42.20 مرت مربع - التقييم : 409،247/62 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1202 امل�ساحة : 48.77 مرت مربع - التقييم : 460،474/55 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1203 امل�ساحة : 123.71 مرت مربع - التقييم : 1،124،812/08 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1204 امل�ساحة : 94.02 مرت مربع - التقييم : 845،381/35 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1205 امل�ساحة : 96.99 مرت مربع - التقييم : 870،182/55 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1206 امل�ساحة : 71.77 مرت مربع - التقييم : 661.323/13 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1207 امل�ساحة : 120.77 مرت مربع - التقييم : 1،087،425/8 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1208 امل�ساحة : 94.16 مرت مربع - التقييم : 845،340/51 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1209 امل�ساحة : 58.35 مرت مربع - التقييم : 545،534/58 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1210 امل�ساحة : 58.06 مرت مربع - التقييم : 542.972/89 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1301 امل�ساحة : 90.80 مرت مربع - التقييم : 827.269/86 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1302 امل�ساحة : 122.13 مرت مربع - التقييم : 1.116.979/22 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1303 امل�ساحة : 64 مرت مربع - التقييم : 591.897/33 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1304 امل�ساحة : 96.99 مرت مربع - التقييم : 874.092/22 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1305 امل�ساحة : 71.77 مرت مربع - التقييم : 664.229/86 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1306 امل�ساحة : 120.77 مرت مربع - التقييم : 1.094.058/04 درهم 
CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  املبنى  ا�سم   1 املبنى  250 رقم  رقم الر���س 

العقار : 1307 امل�ساحة : 105.50 مرت مربع - التقييم : 908.473 درهم 
1 ا�سم املبنى CANADA BUSINESS CENTER  )حتت الن�ساء( - رقم  250 رقم املبنى  رقم الر���س 

العقار : 1308 امل�ساحة : 111.11 مرت مربع - التقييم : 1.004.066/49 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

فقدان �شهادة اأ�شهم العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

ــار�ت  )�م �ملــزروعــي  ملفي  حممد  عبيد  عتيق   / �ل�سيد  فقد    
�جلن�سية(  �سهادة �أ�سهم �سادرة من م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي.

رقم �ل�سهادة 1028956
عدد �ل�سهم 151 �سهما

فـــروع  مـــن  فـــرع  لأقـــــرب  ت�سليمها  يــجــدهــا  ممـــن  ـــرجـــاء  �ل
رقم   تيلفون  على  �لت�سال  �و  �لإ�سالمي..  �بوظبي  م�سرف 

م�سكور�.  0502244462

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : نيو يورو لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة

رخ�سة رقم:CN 3791539 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رياز بانتالور فالبيل عبدالقادر بانتالور فالبيل %100

تعديل مدير / اإ�سافة رياز بانتالور فالبيل عبدالقادر بانتالور فالبيل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم را�سد حامد �سعيد ال�ساعدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ نيو يورو لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة
NEW EURO AUTO SPARE PARTS

اإىل/ نيو يورو لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NEW EURO AUTO SPARE    PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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•• ح�شن �شيد �أحمد – �لعني 

تنطلق م�ساء اليوم اجلمعة  اجلولة 
التا�سعة لدوري اأدنوك للمحرتفن 
ب� 3  مواجهات قوية ، حيث تنطلق 
مباراتي الفرتة الأوىل يف اخلام�سة 
الفرتة  م��ب��اراة  وتنطلق   ، رب��ع��اً  اإل 

الثانية  يف ال�سابعة والن�سف. 
بر�سيد  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ن  ي�ست�سيف 
13 نقطة �سيفه خورفكان احلادي 
ع�����س��ر ب��� 8 ن��ق��اط يف اخل��ام�����س��ة اإل 
رب��ع��اً ب��اإ���س��ت��اد ه���زاع ب��ن زاي���د الذي 
يعود اإليه حامل اللقب بعد جولتن 
خارج ملعبه ، حيث حقق الفوز على 
 ،  1-3 ال�سابعة  اجل��ول��ة  يف  الن�سر 
وخ�سر يف الثامنة على اأر�سية ا�ستاد 
���س��ب��اب الأه���ل���ي بنتيجة  را����س���د م���ن 

.2-1
ل�سكة  ل�����ل�����ع�����ودة  ال�����ع�����ن  ي���ت���ط���ل���ع 
الكال�سيكو  ك��ب��وة  بعد  الن��ت�����س��ارات 
ال��ت��ي اأثارت  يف ا���س��ت��اد را���س��د اأخ����رياً 
م��وج��ة م��ن الن��ت��ق��ادات وح��ال��ة عدم 
ال��ر���س��ا م��ن ق��ب��ل ج��م��اه��ري الزعيم 
التي حققت املركز الأول يف م�سابقة 
دوري اجلماهري �سمن فئة الفريق 
ال�سيف ومل يكن ذلك كافياً ليقدم 
الالعبن واملدرب اأف�سل ما لديهم.

ف��ري��ق خورفكان  وب��امل��ق��اب��ل ل مي��ر 
ب��ف��رتة ج��ي��دة م��ن��ذ ان��ط��الق املو�سم 
�سعوداً  ال���ت���ذب���ذب  ح��ي��ث  اجل������اري 
ال����ذي  ال���ف���ري���ق  اأداء  يف  وه���ب���وط���اً 
ي��ت��واج��د يف امل��رك��ز 11 ب��ر���س��ي��د 8 

ن��ق��اط ، وه���و م��ا ل ي��ر���س��ي طموح 
جماهري ن�سور اخلور الذي يقدمون 
موؤازرة ا�ستثنائية لفريقهم ولكن ل 

�سيء على اأر�سية امللعب.
ح��ق��ق خ��ورف��ك��ان ف�����وزاً ���س��ع��ب��اً على 

�سيفه دبا الفجرية 0-1.

�لبطائح و�سباب �لأهلي 
الأوىل   ال����ف����رتة  ت���وق���ي���ت  ن��ف�����س  يف 
�سيفه   ال��ب��ط��ائ��ح  ف��ري��ق  ي�ست�سيف 

���س��ب��اب الأه���ل���ي ع��ل��ى اأر���س��ي��ة ا�ستاد 
���س��ق��ر ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي وهي 
م��واج��ه��ة ي��ت��وق��ع��ه��ا اجل��م��ي��ع قوية 
الأر�س  اأ�سحاب  طموح  مع  ومثرية 
9 ن��ق��اط يف املركز  ال��ذي��ن ح�����س��دوا 

للراقي   ج��ي��دة  ب��داي��ة  وه��ي  العا�سر 
الأوىل يف  ي��خ��و���س جت��رب��ت��ه  ال����ذي 
عند  خ�سو�ساً   ، امل��ح��رتف��ن  دوري 
مقارنة نتائجه مع تلك التي حققها 
دبا  ف��ري��ق  ال�سعود  رح��ل��ة  يف  رفيقه 

الذي يحتكم على نقطة وحيدة من 
ذيلية  يف  و�سعته  نقطة   24 اأ���س��ل 

جدول الرتتيب.
ال�سابقة  اجلولة  يف  البطائح  خ�سر 
بينما   ،  2-1 اأم��ام م�سيفه عجمان 

الأهلي منت�سياً  �سباب  يدخل �سيفه 
على  و�سعه   1-2 العن  مهم  بفوز 
مع  ال�سدارة  مثلث  يف  امل�ساواة  قدم 
ال�����س��ارق��ة وال����وح����دة ب��ر���س��ي��د 16 

نقطة.

�لن�سر و�جلزيرة 
يختتم اليوم الأول للجولة التا�سعة  
 6 ب�  ع�سر  الثاين  الن�سر  مبواجهة 
ب�  اخلام�س  اجلزيرة  و�سيفه  نقاط 
14 نقطة ، التي تنطلق يف ال�سابعة 
حيث   ، مكتوم  اآل  باإ�ستاد  والن�سف 
لتعوي�س  الن�سراوي  العميد  ي�سعى 
النقاط  م��ن  ف��ق��د  مم��ا  القليل  ول���و 
وامت�سا�س حالة عدم الر�سا و�سط 

جماهريه.
اجلزيرة  ال�سيف  يحتاج  وباملقابل 
والرتقاء  للتعوي�س  املباراة  لنقاط 
فوزه  بعد  خ�سو�ساً   ، ال��ك��ب��ار  مل��رب��ع 
وارتفاع   0-2 الو�سل  على  الأخ��ري 
قلبا  ع��ودة  املتوقع  وم��ن   ، معنوياته 
دفاع الفريق الثنائي خليفة احلمادي 
بعد  للم�ساركة  ال��ع��ط��ا���س  وحم��م��د 
ا�ستيفاء الإيقاف للحمادي والتعايف 

من الإ�سابة للعطا�س.

ختام �جلولة 
وُت���خ���ت���ت���م  اجل���ول���ة ال��ت��ا���س��ع��ة غ���داً 
ال�����س��ب��ت   ب����  4 م��واج��ه��ات م��ث��رية ، 
دبا  �سيفه  الوحدة  ي�ست�سيف  حيث 
الفجرية يف ا�ستاد اآل نهيان ، ويحل 
الظفرة  على  ثقياًل  �سيفاً  ال�سارقة 
زايد  ب��ن  ا�ستاد ح��م��دان  اجل��ري��ح يف 
الثانية  امل�سائية  ال��ف��رتة  و���س��م��ن   ،
ي�ست�سيف عجمان �سيفه الو�سل يف 
وي�ست�سيف   ، �سعيد  بن  را�سد  ا�ستاد 
احت�����اد ك��ل��ب��اء ���س��ي��ف��ه ب��ن��ي ي���ا����س يف 

ا�ستاده.

�سباب �لأهلي  �أمام  �لنت�سار�ت  ل�سكة  �لعودة  �سعار  يرفع  • �لبطائح 
�آل مكتوم  يف  �جلريح  �لن�سر  على  ثقياًل  �سيفًا  يحل  • �جلزيرة 

ج����اأءت ب��داي��ة ب��ط��ول��ة ك��ا���س ال��ه��ال��وي��ن 2022 ق��وي��ة وم��ث��رية ح��ي��ث �سهدت 
املباريات الثالث التي اقيمت ام�س على مالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو 
لفرق  موفقة  ب��داي��ة  الت�سنيف"وكانت  ف���ارق  "عدا  ه��دف��ا   36 وال��ف��رو���س��ي��ة 
احلبتور وبن دري و"بي بي ا�س" فقد حقق فريق احلبتور بقيادة كابنت الفريق 
حممد احلبتور فوزا كبريا وم�ستحقا على مناف�سه فريق �سالم وبنتيجة �ستة 

اهداف مقابل اربعة اهداف برغم ان فريق احلبتور احرز يف �سوط املباراة الول 
اربعة اه��داف ليخرج متقدما برباعية مقابل هدفا واح��دا ال ان هذا التقدم 
يف  واح��رج��ه  اه���داف  ثالثة  اح��رز  مناف�سه  ان  ال  بالهدوء  الفريق  اداء  �سبغ 
ال�سوط الرابع والخري و�سوف يلتقي فريق احلبتور ع�سر اليوم فريق بي بي 

ا�س يف مباراة قوية ومتكافئة وحتدد م�سار وهوية البطل اىل حد بعيد .

ال�سيخة  فريق  مناف�سة  على  وب�سهولة  دري  بن  فريق  فاز  الثانية  املباراة  ويف 
عليا وبثمانية اهداف مقابل خم�سة اهداف ون�سف بعد مباراة �سيطر فيها بن 
اليوم  يلعب  و�سوف  البداية   من  انيابه  عن  وك�سر  اللعب  جمريات  على  دري 
امام فريق �سالم اجلريح الذي ي�سعى اىل تعوي�س خ�سارته امام احلبتور فيما 

يحاول بن دري الفوز حل�سم هوية البطولة قبل موعدها .

اأما املباراة الثالثة فقد جمعت بن فريقي بالنرنايا و"بي بي ا�س"وفاز بي بي 
ا�س بنتيجة ثمانية اهداف ون�سف مقابل خم�سة اهداف حيث ت�ساوت الكفتان 
تقريبا حتى ال�سوط الرابع الذي جنح فيه فريق بي بي ا�س يف الفوز بالنتيجة 
و�سوف يلعب بالنر نايا اليوم مع فريق ال�سيخة عليا يف مباراة ل تقبل الق�سمة 
على اثنن جريحن وكما هو معروف فان البطولة �سوف تختتم يوم الأحد . 

 يواجه منتخبنا الوطني للنا�سئات 
و�سنغافورة  بنغالدي�س  منتخبات 
املجموعة  ���س��م��ن  وت��رك��م��ان�����س��ت��ان 
الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  ال��راب��ع��ة 
اآ�سيا  ك�����اأ������س  ل���ب���ط���ول���ة  امل����وؤه����ل����ة 
 2024 عاماً   17 حتت  للنا�سئات 

يف اإندوني�سيا.
جاء ذلك خالل القرعة الت�سفيات 
ماليزيا،  يف  اأم�������س  اأج���ري���ت  ال��ت��ي 
وي�سارك بها 29 منتخباً يتطلعون 
البطولة  نهائيات  اإىل  التاأهل  اإىل 
بعد اأربع �سنوات من التوقف الذي 

فر�سته جائحة فايرو�س كورونا.
التجمع  بنظام  الت�سفيات  وت��ق��ام 
وقرغيز�ستان  والأردن  غ����وام  يف 
ومنغوليا و�سنغافورة وطاجيك�ستان 

وتايالند وفيتنام.
ووزعت القرعة املنتخبات امل�ساركة 

ع��ل��ى ث��م��اين جم��م��وع��ات يف الدور 
الفرتة  يف  اإق���ام���ت���ه  امل���ق���رر  الأول 

 ،2023 اأب��ري��ل   30 اإىل   22 م��ن 
الثمانية  امل���ت�������س���درون  وي���ت���اأه���ل 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ة يف ال�����دور ال���ث���اين من 
جمموعتن  ���س��م��ن  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
 24 اإىل   16 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 

�سبتمر من العام ذاته.
الدور  اأربعة منتخبات من  وتتاأهل 
املقرر  ال���ن���ه���ائ���ي���ات،  اإىل  ال����ث����اين 
الفرتة  يف  اإندوني�سيا  يف  اإقامتها 
 .2024 اأب���ري���ل   20 اإىل   7 م���ن 
املنتخبات  اإل����ي����ه����م  و����س���ت���ن�������س���م 
اآ�سيا  بطولة  م��ن  الأوىل  ال��ث��الث��ة 
 2019 عاماً   16 حتت  للنا�سئات 
وكوريا  " اليابان  وه��م  تايالند  يف 
اإىل  ال�سمالية وال�سن" بالإ�سافة 
اإندوني�سيا امل�سيفة، التي �ست�سارك 
بدون  �ستبقى  لكنها  الت�سفيات  يف 

ترتيب خالل املناف�سات.

كاأ�ص �لهالوين للبولوي�ستاأنف �ليوم 

بداية قوية ومثرية للحبتور وبن دري و»بي بي ا�س«

اأبي�س النا�شئات يواجه بنغالدي�س و�شنغافورة 
وتركمان�شتان يف الت�شفيات املوؤهلة لكا�س اآ�شيا 2024

�جلولة 9 لدوري �أدنوك للمحرتفني  �نطالق  يف  مو�جهات   3

العني ي�شعى ملداواة جراحه بالفوز على  ن�شور خورفكان 

الدوري  يف  الن  حتى  يخ�سر  مل  ال��ذي  والوحيد  املت�سدر  نابويل  ي�ستطيع 
اليطايل لكرة القدم �سرب ع�سفورين بحجر واحد عندما يحل �سيفا على 
امام  بعد اخل�سارة  الفوز  نغمة  ا�ستعادة  اأتالنتا، من خالل  املبا�سر  مناف�سه 
ليفربول النكليزي يف دوري البطال الثالثاء، واذا حتقق له ذلك، �سيبعد 
مناف�سه عنه بفارق 8 نقاط خالل املرحلة الثالثة ع�سرة التي ت�سهد مباراة 
رائعة حمليا  بداية مو�سم  نابويل  واإن��رت. حقق  يوفنتو�س  اأخ��رى بن  قمة 
�سمانه  بعد  لكن  ليفربول  ام��ام  الخ��رية  �سوى خ�سارته  يعكرها  وقاريا مل 
التاأهل قبل خو�سها، ثم جنح يف املحافظة على �سدارتها بالرغم من خ�سارته 

وذلك لفوزه ذهابا 4-1.
ويلهث نابويل وراء لقب اول منذ عام 1990 عندما قاده النجم الرجنتيني 

الراحل ال�سطورة دييغو ارماندو مارادونا اىل لقبه الثاين يف تاريخه.
تدخل كتيبة املدرب لوت�سانو �سباليتي املباراة بعد ان حققت الفوز يف املباريات 
12 مباراة هذا  30 هدفا يف  ال��دوري م�سجال  تواليا يف  الخ��رية  الثماين 
من  نقاط   7 �سوى  اتالنتا  م�سيفه  يح�سد  مل  حن  يف  الآن،  حتى  املو�سم 

50 هدفا يف  نابويل  �سجل  اأر�سه. وعموماً،  الخ��رية على  الأرب��ع  مبارياته 
اه���داف يف   2.9 اي مبعدل  املو�سم  ه��ذا  امل�سابقات  خمتلف  يف  م��ب��اراة   17
املباراة الواحدة وهي ن�سبة عالية. وميلك الفريق اجلنوبي اكرث من ورقة 
رابحة يف �سفوفه، ل �سيما بعد عودة مهاجمه النيجريي فيكتور او�سيمهن 
7 اه��داف يليه  ال��دوري مع  من ال�سابة وه��و اف�سل ه��داف يف �سفوفه يف 
الدوري  اكت�سافات  ابرز  من  يعتر  الذي  كفارات�سخيليا  خفيت�سا  اجلورجي 
نابويل خ�سر ثالثة من  وك��ان  اه���داف.   6 بت�سجيله  املو�سم  ه��ذا  الي��ط��ايل 
اعمدته خالل ال�سيف برحيل مهاجميه البلجيكي دري�س مرتن�س ولورنت�سو 
ان�سينيي اىل غلطة �سراي الرتكي وتورونتو الكندي تواليا، كما انتقل قطب 

الدفاع ال�سنغايل خاليدو كوليبايل اىل ت�سل�سي النكليزي. ويريد �سباليتي 
بطولة  بلقب  م�سريته  يتوج  ان  رائعة،  هجومية  عرو�سا  فرقه  تقدم  ال��ذي 
ايطاليا الغائب عن خزائنه حتى الن على الرغم من ا�سرافه على اكرث من 
ناد حملي. فمع روما توج ثالث مرات بالكاأ�س املحلية وكان قاب قو�سن او 
ادنى من التتويج بال�سكوديتو، اما مع اإنرت فقاده اىل دوري ابطال اوروبا بعد 
غياب دام �ست �سنوات، كما قاد اودينيزي اىل امل�ساركة يف دوري البطايل للمرة 
الوىل يف تاريخه، وفاز مع زينيت �سان بطر�سرغ بالدوري الرو�سي مرتن. 
وترز مباراة دربي ايطاليا بن يوفنتو�س اجلريح واإنرت الذي ا�ستعاد توازنه 

يف الونة الخرية بفوزه يف مبارياته الثالث الخرية يف الدوري.

و�سيتابع يوفنتو�س الذي يعاين حمليا وقاريا، م�سواره يف الدوري الوروبي 
)يوروبا ليغ( بعد حلوله ثالثا يف جمموعته وراء بنفيكا الرتغايل وباري�س 
ال�سابع  امل��رك��ز  يوفنتو�س  فيحتل  ال���دوري  يف  ام��ا  الفرن�سي.  ج��رم��ان  ���س��ان 
بر�سيد 22 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن املت�سدر، يف حن يحتل اإنرت 
املركز ال�ساد�س مع 24 نقطة. يدخل الفريقان املباراة وعلى وقع خ�سارتن 
1-2، واإنرت امام  قاريتن: يوفنتو�س على ار�سه امام باري�س �سان جرمان 
بايرن ميونيخ الملاين �سفر2- بعيدا عن قواعده، لكن الفارق ان اإنرت حجز 

بطاقة التاأهل اىل الدوري الثاين من دوري البطال.
دو�سان  ال�سربي  هدافه  تطال  عدة  ا�سابات  من  حتديدا  يوفنتو�س  ويعاين 
فالهوفيت�س وجناحه الرجنتيني انخل دي ماريا، ولعب و�سطه الفرن�سي 
اىل  ت�ساف  ال�سابات  ه��ذه  كل  العامل.  كاأ�س  �سيغيب عن  ال��ذي  بوغبا  ب��ول 
غياب املهاجم املتاألق فيديريكو كييزا عن املالعب من فرتة طويلة. كما ترز 
مباراة دربي العا�سمة بن روما ولت�سيو حيث ل يف�سل بينهما �سوى نقطة 

واحدة. ويحتل روما املركز الرابع بر�سيد 25 نقطة مقابل 24 جلاره.

�أبرزها بني نابويل و�تالنتا 

ثالث مباريات قمة يف الدوري االإيطايل 

تبدو اإنكلرتا، بطلة 1966، مر�سحة قوية حل�سم تاأهلها 
لكرة   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  �سمن  الثانية  املجموعة  ع��ن 
القدم يف قطر، لكن م�سوارها قد ل يكون �سهاًل اأمام جارتها 
نكهة  واإي��ران  املتحدة  الوليات  مواجهة  حتمل  فيما  ويلز 
الثالثة"،  "الأ�سود  منتخب  يهدف  ال��ورق،  على  �سيا�سية. 
 2018 وراب��ع مونديال  املركز اخلام�س عاملياً  امل�سنف يف 

وو�سيف كاأ�س اأوروبا، اإىل املركز الول يف املجموعة.
غاريث  امل��درب  ت�سكيلة  تبدو  ك��ارث��ي،  اأمم  دوري  بعد  لكن 
�ساوثغيت اأقل اقناعاً، ف�ساًل عن ا�سابات هّددت ال�ستقرار 
ال�ساربة  بقوتهم  النكليز  احتفظ  هجومياً،  ال��دف��اع��ي. 
بقيادة هداف الن�سخة املا�سية هاري كاين، والبعيد هدفن 

عن الرقم القيا�سي الإنكليزي لواين روين )53(.
لدور  امل��وؤه��ل��ة  الثانية  البطاقة  على  املنطقي  ال�����س��راع  يف 
مع   ،)16 )م�سنفة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  تتناف�س  ال�16، 
ويلز )19( واإي��ران )20(. وترتّكز الأنظار على منتخب 
اإيران، يف ظل احتجاجات م�ستمرة يف البالد منذ منت�سف 
اأيلول/�سبتمر على خلفية وفاة ال�سابة مه�سا اأميني، بعد 
توقيفها من قبل �سرطة الأخالق يف طهران لعدم التزامها 
قواعد اللبا�س ال�سارمة يف اجلمهورية الإ�سالمية. نتيجة 
ل��ذل��ك، ع��ل��ت اأ����س���وات م��ط��ال��ب��ة الحت����اد ال����دويل )فيفا( 

ت�سكيلة  ف��ان  الأر����س،  البطولة. على  اإي��ران من  با�ستبعاد 
امل���درب ال��ع��ائ��د ال��رت��غ��ايل ك��ارل��و���س ك��ريو���س، ق��د تواجه 
جنمها  تعايف  ع��دم  بحال  الهجوم،  خ��ط  يف  حقيقية  اأزم���ة 
�سرادر اأزمون من ا�سابة بربلة �ساقه. وتذّكر مباراة اإيران 
 1998 مونديال  يف  بينهما  باملواجهة  املتحدة  والوليات 

عندما فازت اإيران 1-2.
الأخرية  الن�سخة  ع��ن  الغائبة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  وت�سل 
غرار  على  اأوروب����ا،  يف  باملحرتفن  يعج  بفريق  رو�سيا،  يف 
ماكيني  و�ستون  الإي��ط��ايل(،  )م��ي��الن  دي�ست  �سريجينيو 
)يوفنو�س الإيطايل(، جيوفاين رينا )بورو�سيا دورمتوند 

الأملاين( وكري�ستيان بولي�سيك )ت�سل�سي الإنكليزي(.
بدوره، يخو�س منتخب ويلز النهائيات للمرة الثانية فقط 

يف تاريخه، بعد بلوغه ربع نهائي 1958.
يف  بامل�ساركة  اأوك��ران��ي��ا  حلم  "التنانن"  منتخب  وك�سر 

النهائيات مبوازاة الغزو الرو�سي الذي تتعر�س له.
وياأمل منتخب ويلز يف ا�ستعادة جنميه املخ�سرمن غاريث 

بايل )33 عاماً( واآرون رام�سي )31 عاماً( لياقتهما.
واإذا كانت ويلز انتظرت اليوم الأخري للتاأهل، ت�سهد اجلولة 
ديربي خا�سة  املجموعة مباراة  الأخ��رية من هذه  الثالثة 

�سد جارتها اإنكلرتا يف 29 ت�سرين الثاين/نوفمر.

اإنكلرتا مر�شحة حل�شم جمموعة ثانية متقاربة يف املونديال 
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•• �أبوظبي-و�م:

دوري  من  التا�سعة  اجلولة  حتمل 
تنطلق  والتي  للمحرتفن  اأدن��وك 
ال���ي���وم وت���ق���ام ع��ل��ى م����دار يومن، 
الكثري من الآمال والطموح لفرق 
ال�سدارة  ف���رق  وخ��ا���س��ة  امل�سابقة 
وفرق موؤخرة جدول الرتتيب من 
اأجل احل�سول على نقاط املباراة. 

وبالن�سبة لثالثي ال�سدارة ال�سارقة 
في�سعى  الأه��ل��ي  و�سباب  وال��وح��دة 
النقاط  ارت��ب��اط  لفك  ف��ري��ق  لكل 
النفراد  اأج���ل  م��ن  نقطة   )16(
املركز  ���س��اح��ب  ال��و���س��ل  وك���ذل���ك 
تاأمل  فيما  نقطة(،   15( ال��راب��ع 
دب��ا )نقطة واحدة(  امل��وؤخ��رة  ف��رق 
 ( والن�سر  ن��ق��اط(   4  ( وال��ظ��ف��رة 
الو�سعية  حت�سن  يف  ن��ق��اط(   6
من  اخلطر  منطقة  عن  والبتعاد 

خالل العودة لالنت�سارات. 

اجلولة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  وي�سهد 
خورفكان  م����ع  ال���ع���ن  م���واج���ه���ة 
ال�ساعة  زاي��د  بن  ه��زاع  ا�ستاد  على 
وهي  الإم���ارات،  بتوقيت   16:45
امل���ب���اراة ال��ت��ي ي��ط��م��ح ف��ي��ه��ا العن 
بر�سيد  ال��ث��ام��ن  امل���رك���ز  ���س��اح��ب 
نغمة  ا���س��ت��ع��ادة  يف  ن��ق��ط��ة،   13
الن����ت���������س����ارات ب���ع���د اخل�������س���ارة يف 
اجلولة املا�سية اأمام �سباب الأهلي، 
ال�سدارة،  بفرق  اللحاق  اأج��ل  من 
يف حن يدخل خورفكان م�ستفيدا 
املا�سية  لقاء اجلولة  ف��وزه يف  من 

على دبا. 
ي�ست�سيف  ن��ف�����س��ه  ال��ت��وق��ي��ت  ويف 
نقاط،   9 العا�سر  املركز  البطائح 
 16 الثالث  الأهلي  �سباب  نظريه 
نقطة على ا�ستاد �سقر بن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي، ب��ط��م��وح ال��ف��وز ووقف 
ن��زي��ف ال��ن��ق��اط، ب��ع��د اخل�����س��ارة يف 
امل���ا����س���ي���ت���ن، يف حن  اجل���ول���ت���ن 

ب��ق��وة على  الأه��ل��ي  ���س��ب��اب  يناف�س 
ال�سارقة  م���ن  ك���ل  م���ع  ال�������س���دارة 
هناك  يكون  ل��ن  وبالتي  وال��وح��دة 

النقاط  �سوى  اأم��ام��ه  خ��ي��ارات  اأي 
الثالث. 

الأول  ال���ي���وم  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  ويف 

الن�سر  ي�����س��ت�����س��ي��ف  اجل���ول���ة  م���ن 
نقاط،   6 ب��ر���س��ي��د  ع�����س��ر  ال���ث���اين 
بر�سيد  اخلام�س  اجل��زي��رة  فريق 

اآل مكتوم  ا�ستاد  على  نقطة،   14
بتوقيت   19:30 ال���������س����اع����ة 
ي��ط��م��ح �ساحب  الإم��������ارات، ح��ي��ث 
جماهريه  م�����س��احل��ة  يف  الأر�������س 
خالل  ال��ف��ري��ق  نتائج  ت��راج��ع  بعد 
امل��ا���س��ي��ة، وع�����دم حتقيق  ال���ف���رتة 
واح������دة، يف حن  م����رة  اإل  ال���ف���وز 
تاألقه  ا�ستثمار  يف  اجلزيرة  يرغب 
على  ف���وزه  بعد  املا�سية  ب��اجل��ول��ة 
الو�سل وعرقلة �سدارته، من اأجل 

اللحاق بثالثي املقدمة. 
الثاين  ال���ي���وم  وت��ن��ط��ل��ق م��ب��اري��ات 
ال�سبت بلقاء الوحدة الثاين ) 16 
دب��ا الأخ���ري بر�سيد )  نقطة( م��ع 
نقطة واحدة( على ا�ستاد اآل نهيان 
يف اأبوظبي، ال�ساعة 16:45 وهي 
لفريق  فيها  خيار  ل  اأي�سا  مباراة 
الفوز  اأج���ل  م��ن  املنت�سي  ال��وح��دة 
بعد  ال�����س��دارة، خا�سة  وم��وا���س��ل��ة 
وعرقلته  املا�سية  باجلولة  تاألقه 

القاتل،  الوقت  يف  بهدف  لل�سارقة 
اأول فوز  دبا فياأمل يف حتقيق  اأم��ا 

له هذا املو�سم. 
ال�سارقة  يحل  نف�سه  التوقيت  ويف 
على  �سيفا  نقطة(   16( املت�سدر 
نقاط(   4( ع�سر  الثالث  الظفرة 
بتوقيت   16:45 ال�ساعة  وذل���ك 
الإم�����ارات على ا���س��ت��اد ح��م��دان بن 
العائد  ال�سارقة  ياأمل  حيث  زاي��د، 
من خ�سارتن متتاليتن يف الدوري 
والوحدة يف احلفاظ  الو�سل  اأمام 
بعد  بها  والن��ف��راد  ���س��دارت��ه  على 
ت�ساويه مع كل من الوحدة و�سباب 
الر�سيد، يف حن  نف�س  الأهلي يف 
خ�سارة  م��ن  العائد  الظفرة  ي��اأم��ل 
حت�سن  يف  ي��ا���س  بني  اأم���ام  ثقيلة 
مدربه  مع  الفوز  وحتقيق  مركزه 

اجلديد األك�سندر فيل�سوفيت�س. 
وي����دخ����ل ال���و����س���ل ال����راب����ع )15 
ن���ق���ط���ة( م���واج���ه���ة ���س��ع��ب��ة اأم�����ام 

نقطة(   14( ال�����س��اد���س  ع��ج��م��ان 
ال�ساعة 19:30 على ا�ستاد زعبيل 
ا�ستعادة  ه��و  واح����د  ه���دف  ول��دي��ه 
اأج����ل مالحقة  م���ن  الن���ت�������س���ارات 
ان��ف��رد بها جلولة  ال��ت��ي  ال�����س��دارة 
واحدة، يف حن ياأمل عجمان اأي�سا 
بالفوز م�ستفيدا من تاألقه ور�سيد 
عن  فقط  نقطتن  ال��ف��ارق  نقاطه 

املت�سدرين. 
وت��خ��ت��ت��م اجل���ول���ة ب��ل��ق��اء ك���ل من 
نقطة(   14( ال�سابع  كلباء  احت��اد 
نقطة(   11( التا�سع  ي��ا���س  وب��ن��ي 
حيث تقام املباراة يف نف�س التوقيت 
على ا�ستاد احتاد كلباء وهي مباراة 
مهمة لكل فريق من اأجل احلفاظ 
املا�سية  اجلولة  يف  حققه  ما  على 
الن�سر  كلباء على  احت��اد  ف��وز  بعد 
م��ق��اب��ل ثالثة،  اأه������داف  ب��خ��م�����س��ة 
الظفرة  ع���ل���ى  ي���ا����س  ب���ن���ي  وف������وز 

بخما�سية نظيفة. 

•• �أبوظبي- و�م:

ي�������س���ت�������س���ي���ف احت���������اد الإم�������������ارات 
البطل  واجل����������ودو  ل���ل���م�������س���ارع���ة 
العاملي  الأوملبي  والالعب  الياباين 
لتقدمي  �سنة(   33( ن��اك��اي��ا  ري��ك��ي 
اجلودو  لالعبي  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
يف اأندية الفجرية للفنون القتالية 
�سالة  يف  وخورفكان  كلباء  واحت��اد 
القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 

املختلطة.
وق��ال الحت��اد - يف بيان له اأم�س- 
املنطقة  لالعبي  اأي�����س��ا  ميكن  اإن���ه 
ال�����س��رق��ي��ة ح�����س��ور ال��ت��دري��ب��ات .. 
ريكي  العاملي  البطل  اأن  اإىل  لفتا 
ال�سارقة  ن���ادي  �سيافة  يف  �سيكون 
 9 امل��واف��ق  الريا�سي ي��وم الأرب��ع��اء 
نوفمر اجلاري، والدعوة مفتوحة 
لنادي  امل�سرتك  التدريب  حل�سور 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 

النف�س خالل الفرتة امل�سائية، ومت 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  تخ�سي�س 
العن�سر  ل��ت��دري��ب  ن��وف��م��ر   10
موؤ�س�سة  م��ع  بالتن�سيق  الن�سائي 

ال�سارقة لريا�سة املراأة .
ورح����ب ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
ب��ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي ريكي  واجل������ودو 
الوثيقة  العالقات  اإط��ار  يف  ناكايا 
بن البلدين وال�سعبن والحتادين 

الماراتي الياباين.
ريكي  العاملي  البطل  زي���ارة  وت��اأت��ي 
 13 ح��ت��ى  ت�ستمر  ال��ت��ي   - ن��اك��اي��ا 
لدعوة  تلبية   - اجل����اري  ن��وف��م��ر 
للم�سارعة  الإم�������ارات  احت����اد  م���ن 
ال�سفارة  م��ع  وبالتن�سيق  واجل���ودو 
ال���دول���ة لتقدمي  ل����دى  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ه���ذا ال��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي.. فيما 
يف  جولة  ال��زي��ارة  برنامج  يت�سمن 

العا�سمة اأبوظبي.

ومن اأبرز اإجنازات البطل الياباين 
العامل  بطولة  على  ح�سوله  ريكي 
يف باري�س 2011 بوزن 73 كجم، 
الأل���ع���اب  دورة  يف  الأول  وامل���رك���ز 
ب�  فاز  كما   ،2012 لندن  الوملبية 
 2010 اأعوام  كرى،  بطولت   4
 ،  2014 و   2013 و  و2011 
باكو  �سالم  جراند  بطولة  وف�سية 

.2017
اأي�سا  اإجن���ازات���ه  �سجل  ويت�سمن 

عام  رو�سيا  يف  العامل  بطولة  لقب 
اأ�ستانا  يف  العامل  وق�سية   ،2014

عام 2015 .

»احتاد اجلودو« ي�شت�شيف البطل العاملي ريكي ناكايا لتقدمي برنامج تدريبي لالعبي االإمارات

�شراع املقدمة يت�شدر امل�شهد يف اجلولة التا�شعة لدوري اأدنوك للمحرتفني 

•• دبي -و�م: 

�سمنت 8 منتخبات تاأهلها اإىل الدور ربع نهائي ملناف�سات الرجال من بطولة العامل "دي 
للتن�س،  احلرة  دبي  �سوق  مالعب  على  حالياً  بي وورلد للبادل - دبي2022" املقامة 
اآل مكتوم، ويل  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  وتقام مناف�ساتها حتت رعاية �سمو 

عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي.
وت�سم قائمة املنتخبات املتاأهلة اإىل ربع النهائي، اإ�سبانيا والرازيل والأرجنتن واإيطاليا 
وت�سيلي والرتغال وباراجواي واأملانيا، و�سمنت هذه املنتخبات عبورها اإىل الدور الثاين 

بعدما احتلت املراكز الأوىل والثانية يف جمموعاتها بنهاية الدور الأول.
الأوروبية  املواجهة  يتقدمها  قوية  مباريات   4 اإق��ام��ة  النهائي  رب��ع  برنامج  ويت�سمن 

بن اإيطاليا واأملانيا، فيما تلتقي اإ�سبانيا مع ت�سيلي، والرازيل مع الرتغال، ومنتخب 
الأرجنتن مع باراجواي.

للدور  العبور  بطاقات  اأي�سا  منتخبات   8 حجزت  ال�سيدات،  مناف�سات  �سعيد  وعلى 
واأملانيا  وال�سويد،  والأرجنتن،  والرتغال  واإ�سبانيا  وبلجيكا  فرن�سا  وه��ي  نهائي،  رب��ع 

واإيطاليا.
ومن املقرر اأن يلتقي يف الدور ربع نهائي بطولة ال�سيدات، منتخبات فرن�سا مع بلجيكا، 

واإ�سبانيا مع الرتغال والأرجنتن مع ال�سويد، واإيطاليا مع اأملانيا.
و�ستخو�س املنتخبات �ساحبة املركز الثالث يف كل جمموعة يف بطولتي الرجال وال�سيدات 
مباريات ترتيبية لتحديد املراكز من 9 اإىل 12، فيما تخو�س املنتخبات �ساحبة املركز 

الرابع مباريات ترتيبية لتحديد املراكز بن 13 و17.

اكتمال اأطراف مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة »دي بي وورلد للبادل – دبي2022«

اأتلتيكو مدريد ل يخطط  نادي  اأن  اإخبارية  اأكدت تقارير 
�سيميوين  دييغو  الأرجنتيني  مدربه  عقد  لتجديد  حالياً 
�سواء  املو�سم  ه��ذا  للفريق  ال�سيئة  النتائج  ظل  يف  خا�سة 

على م�ستوى املحلي اأو القاري.
توىل  اأن  منذ  اأتلتيكو،  يف  فرتاته  اأ�سواأ  �سيميوين  ويعي�س 

م�سوؤوليته يف 2011 خلفاً لغريغوريو مانزانو.
يزال  ول   2024 ���س��ي��ف  يف  ���س��ي��م��ي��وين  ع��ق��د  و�سينتهي 

م�ستقبله غري وا�سح مع النادي املدريدي.

مفاو�سات  ه��ن��اك  اأن  املحلية  �سري  كادينا  �سبكة  وك�سفت 
ل�ستبدال �سيميوين، لكن تبقى العقبة كامنة يف دفع قيمة 
ال�سرط اجلزائي يف عقده والتي ت�سل اإىل 14 مليون يورو. 
واأو�سحت اأن ا�سم مار�سيلينو غار�سيا تورال مر�سح خلالفة 

اإميري. لأوناي  اإ�سافة  الفريق،  قيادة  "الت�سولو" يف 
املركز  حمتاًل  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م��دري��د  اأتلتيكو  وودع 
الأخري ليف�سل حتى يف ا�ستكمال م�سواره القاري مب�سابقة 

الدوري الأوروبي.

جتديد عقد �شيميوين لي�س 
اأولوية يف اأتلتيكو

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689

Sharjah Federal Appeal Court
Case Management Office

Notification by Publication in Two Newspapers Arabic & English
Appeal No. 2022/1409 Civil

Upon the request of the appellant: AWRAQ AL JORY FLOWERS
Appellee: KASHIF HABIB MUHAMMAD HABIB- nationality: Pakistan 
You are requested to attend the videoconference meeting before case 
management office, Sharjah Appeal Court in person or to be represented 
by a legal attorney to submit a plea to the case along with all documents 
on the system of Ministry of Justice, on Thursday 10/11/2022 in the 
above-mentioned case in your capacity as Appellee.
zyousif@moj.gov.ae
Stamp of Ministry of Justice, Sharjah Federal Appeal Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689

Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance 
In case No. AJCFICIPOR2022/0003259Commercial (Partial)

To Defendant: Sayed Ahmad  - Unknown address
You are required to attend a hearing 15/11/2022, at the Case Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.6) In person or by an authorized lawyer, and submit 
a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Iman Ahmed Al-Awadi
Date : 31/10/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Defendant's notification by publication 

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Gabriel Udoka Egbumokei 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0001710- Civil (Partial)

To : 
The defendant: Gabriel Udoka Egbumokei
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: AED 17254
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/ Wael Ahmad Abdulla
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Public notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003770, Civil (Partial)

To the defendant:
Waheb Said Al-Wasabi Said Al-Wasabi, Address: 9534069 
Al Wathba National Insurance Co, Address: 9534070
We inform you that on 31/08/2022, this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
The judgement
The court ruled:
Obligate the defendants jointly to pay the claimant an amount of 4331.26 (Four 
thousand three hundred thirty-one dirhams and twenty-six fils), and the legal interest 
at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that 
the interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and AED500 
dirhams against Lawyer's Charge.
Judgment is not subject to appeal within the legal term -
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Rostent Kouleho Dwoudji 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0003349- Civil (Partial)

To : The defendant: Rostent Kouleho Dwoudji
Address: Sharjah, Al Azra, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi St, Sharjah Taxi 
Housing Building
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 24823.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge / Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003949, Civil (Partial)

To the defendant:
Muhammad Khan Sardar Ehsan, Address: 9538065 
National Takaful Company (Watania) PJSC, Address: 9538064
We inform you that on 21/09/2022. this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
The judgement
The court ruled:
Obligate the defendants jointly to pay the claimant an amount of 6996.65 (Six 
thousand nine hundred ninety-six dirhams and sixty-five fils), and the legal interest at 
5% from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the 
interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment is not subject to appeal within the legal term -
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in  Case No. SHCFICIREA2022/0007458 - Civil (Partial)

To the defendant: Ayoob Khan Abdul Khader 
Unknown Place of residence:
To announce to the defendant a publication in Arabic and English Language.
Obligate the defendant to pay an amount of (15,063.28 dirhams) Fifteen thousand 
sixty-three dirhams and twenty-eight fils, and the legal interest at 12% from the date 
of the judicial claim until the date of full payment.
Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 14/11/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0003762, Civil (Partial)

To the defendant:
Ranesh Shengansari Thami, Address: 9534118 
Al Buhaira Insurance, Address: 9534119
We inform you that on 31/08/2022. this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
The judgement
The court ruled:
Obligate the defendants jointly to pay the claimant an amount of 1665.87 (One 
thousand six hundred sixty-five dirhams and eighty-seven fils), and the legal interest 
at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that 
the interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and AED500 
dirhams against Lawyer's Charge.
Judgment is not subject to appeal within the legal term
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Sheryar Ahmad Muhammad Iqbal
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0003739 - Civil (Partial)

To : The defendant: Sheryar Ahmad Muhammad Iqbal 
Address: Sharjah, Al Azra, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi St, Sharjah Taxi 
Housing Building
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment. and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 27273.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge / Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Judicial Notice for publishment

No. (150692/2022)
Notarial No.: 154787/1/2022.
Warner: Mohamed Abdalla Mahmoud Hassan Al- Ali, Emirati.
Warnee: Ali Ghadirali AB Peikaran- Iranian.

Subject
The Warnee has drawn Cheque no. 000248, due on 20/ 4/ 2017, and cheque no. 000249, due 
on 20/ 7/ 2017, both value at the sum of 110.500 AED (one hundred, ten thousand and five 
hundred dirhams) from his account at Al Mashreq Bank on behalf of the Warner.
The above-mentioned cheques have returned when submitted for encashment in order to pay 
their values due to (Account closure), therefore the Warnee is debited for the Warner by a 
total sum of 110.500 AED (one hundred, ten thousand and five hundred dirhams) which he 
refused to pay.

Consequently
The Warner put down that notice in order to assign the Warnee to pay the total value of the 
above-mentioned cheques, at the sum of 110.500 AED (one hundred, ten thousand and five 
hundred dirhams) within five business days as of the date of receiving the notice herein upon 
the rule of taking the suitable legal procedures for demanding that debt as well as, interests, 
attorney fees and charges thereof.
Notary Public;

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Judicial Notice for publishment

No. (150691/2022)
Notarial No.: 154811/1/2022.
Warner: Mohamed Abdalla Mahmoud Hassan Al- Ali, Emirati. 
Warnee: Sharafat Ali Ali Muhammad Nazar- Pakistani.

Subject
The Warnee has drawn Cheque no. 000089, due on 18/ 6/ 2017, and cheque no. 000090, due 
on 18/ 7/ 2017, both value at the sum of 150.000 AED (one hundred, Fifty thousand dirhams) 
from his account at Al Mashreq Bank on behalf of the Warner.
The above-mentioned cheques have returned when submitted for encashment in order to pay 
their values due to (Account closure), therefore the Warnee is debited for the Warner by a 
total sum of 150.000 AED (one hundred, Fifty thousand dirhams) which he refused to pay.

Consequently
The Warner put down that notice in order to assign the Warnee to pay the total value of 
the above-mentioned cheques, at the sum of 150.000 AED (one hundred, Fifty thousand 
dirhams) within five business days as of the date of receiving the notice herein upon the rule 
of taking the suitable legal procedures for demanding that debt as well as, interests, attorney 
fees and charges thereof.
Notary Public;

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 4/ 11/ 2022  Issue No : 13689
Public Notice
151371/1/2022

Submitted by -  The Notifying Party (the creditor) : GOLDA GIDA 
SANAYi VE TiCARET A.S.  
The Notified Party (the debtor) : Gulf Turk Trading FZCO (JFZA)
Subject: Legal Notice No. 328099/1/2022
We do hereby notify you to pay the notifying party the total amount 
allocated in your debt of USD 4,318,233.7 or its equivalent in 
dirhams (Four million three hundred eighteen thousand and two 
hundred thirty-three dollars and seven cents), within seven days as 
of the date of this notice. Otherwise, we will have to take all the 
necessary legal procedures against you to collect the outstanding 
amount, in addition to incur you all legal fees and expenses, interests 
in arrear and against attorney fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي،  اأم�س يف  اعتمد كوجنر�س الحتاد الدويل للجوجيت�سو الذي عقد 
 ،2023 يف  للكبار  العامل  بطولة  من  املقبلة  الن�سخة  بتنظيم  منغوليا  فوز 
العام.  نف�س  يف  والنا�سىين  لل�سباب  العامل  بطولتي  بتنظيم  وكازاخ�ستان 
ومتت املوافقة على ا�ست�سافة منغوليا اأي�سا لكوجنر�س الحتاد الدويل وذلك 

على هام�س بطولة العامل للكبار. 
عقد الجتماع اأم�س الأول بفندق ريك�سو�س مارينا اأبوظبي برئا�سة اليوناين 
العامل،  ق��ارات  خمتلف  من  دول��ة   70 وبح�سور  ثيودوربولي�س،  بانايوتو�س 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  املقامة حاليا حتت  باأبوظبي  العامل  بطولة  هام�س  على 
اأبوظبي  اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإم��ارة  خالد بن حممد بن زايد 

رئي�س مكتب ابوظبي التنفيذي. 

قبل  من  العاملية  وال�سخ�سيات  الرموز  من  ع��دد  تكرمي  الكوجنر�س  و�سهد 
الحتادين  رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  راأ�سهم  على  ال��دويل  الحت��اد 
على  حل�سوله  ال��دويل  الحت��اد  لرئي�س  الأول  النائب  والآ�سيوي  الإم��ارات��ي 
احلزام ال�سود ) دان7(، وهي اأعلى فئة يف القتال بهذه الريا�سة، ولإ�سهاماته 

وعطائه املتميز الذي �ساهم يف تطور اللعبة. 
رئي�س الحتاد  نائب  الظاهري  �سامل  �سعادة حممد  نيابة عنه  ال��درع  وت�سلم 

الإماراتي للجوجيت�سو. 
و�سهد الكوجنر�س ح�سور ) افرتا�سي عن بعد عر تطبيق زوووم( من ممثلي 
الحتاد  بحهود  كلمتها  يف  املتحدثة  اأ�سادت  حيث  الدولية،  الوملبية  اللجنة 
لالعبيها  املثالية  البيئة  وت��وف��ري  اللعبة،  وتطوير  ن�سر  يف  للعبة،  ال���دويل 

واأبطالها، متمنية لهم جميعا التوفيق يف النهو�س بتلك الريا�سة املهمة. 
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه اأ����س���اد ب��ان��اي��وت��و���س ث��ي��ودوروب��ول��ي�����س رئ��ي�����س الحت����اد الدويل 

اأبوظبي يف النهو�س بريا�سة اجلوجيت�سو يف العامل، من  للجوجيت�سو بدور 
خالل تنظيم اأقوى البطولت، وا�ست�سافة مقر الحتاد الدويل، وقيادة جهود 
العرتاف باللعبة يف املنظمات الدولية، ف�سال عن تقدميها منوذجا ملهما 
من  اأك��رث  وتنظيم  الب��ط��ال،  و�سناعة  اللعبة  ون�سر  امل��واه��ب  عن  الك�سف  يف 
اأن الإم��ارات جنحت بامتياز قيادة  100 بطولة �سنويا حول العامل، موؤكدا 
امل�سهد الريا�سي العاملي للتعايف من تاأثريات كورونا، بثقة واأمان ومل تتوقف 
باأعلى  املع�سكرات والبطولت مع تطبيق الج��راءات الحرتازية  عن تنظيم 

معايري الكفاءة واجلودة. 
ويف كلمته التي األقاها فهد على ال�سام�سي المن العام لالحتادين الماراتي 
والآ�سيوي نائبا عن �سعادة عبداملنعم الها�سمي النائب الأول لرئي�س الحتاد 
ال����دويل رئ��ي�����س الحت���ادي���ن الم���ارات���ي والآ���س��ي��وي، رح���ب ب��احل�����س��ور واأ�ساد 
بحر�س اجلميع على امل�ساهمة الفعالة يف النقا�سات للمو�سوعات ذات ال�سلة 

مناف�سات  يف  التوفيق  ولالعبيهم  القامة،  طيب  لهم  متمنيا  بالكوجنر�س، 
بطولة العامل. 

يف  جن��ح  الكوجنر�س  اإن  �سحفية  ت�سريحات  يف  ال�سام�سي  علي  فهد  وق��ال 
لالأداء  م��وؤ���س��رات  وح��دد  اإداري،  وبع�سها  فني  بع�سها  مهمة  ق���رارات  ات��خ��اذ 
احلراك  مركز  هي  دائما  ابوظبي  تكون  ب��اأن  فخور  واأن��ه  املقبلة،  املرحلة  يف 
والقرار والن�ساط يف العامل، والقاطرة التي جتر اجلميع لالأمام يف ريا�سة 

اجلوجيت�سو. 
م�ست�سيفة  ك��دول��ة  للجوجيت�سو  الم�����ارات  احت���اد  يف  “حر�سنا  واأ����س���اف: 
للكوجنر�س على تكرمي رئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�سو مبيدالية حتمل 
ي�ستحق  اللعبة، وهو  ن�سر وتطوير  الكبرية يف  �سورته، تقديرا منا جلهوده 
ذلك لأن ريا�سة اجلوجيت�سو ا�سبحت واحدة من اأو�سع الريا�سات انت�سارا يف 

العامل خالل ال�سنوات الع�سر الخرية”. 

ال���دوري  اىل  امل��ن�����س��رم  ال�سيف  اأوائ����ل  بانتقاله  اأن  ب��اي��ل  غ��اري��ث  اع��ت��ق��د 
الأمريكي "اأم األ اأ�س" للدفاع عن األوان لو�س اأجنلي�س اأف �سي، �سيتخل�س 
من م�سكلة التهمي�س التي عانى منها خالل اأعوامه الأخرية مع العمالق 

الإ�سباين ريال مدريد.
لكن وقبل اأ�سابيع معدودة على انطالق مونديال قطر 2022، يجد ابن 
ال�33 عاماً نف�سه مهم�ساً جمدداً يف فريقه اجلديد يف �سيناريو بداأ يرت�سم 
اأيامه الأوىل يف كاليفورنيا، ليتحّول جم��دداً اىل تنن يف �سبات من  منذ 

دون اأفق ل�ستيقاظه.
الويلزية  العائالت  اإح��دى  راأت  �سي،  اأف  اأجنلي�س  للو�س  بايل  وق��ع  حن 
بذلك فر�سة لها لروؤية جنمها املف�سل عن كثب، فقطعت يف اآب/اأغ�سط�س 
وحتى  يونايتد  �سي  دي  �سد  يلعب  مل�ساهدته  كيلومرت  اآلف   8 من  اأك��رث 
اأنها رفعت العلم الويلزي يف املدرجات على اأمل لفت انتباه الالعب، لكنها 

اكتفت يف نهاية املطاف بروؤيته يف التمارين والتقاط ال�سور معه.
وكل ما باإمكان جنم توتنهام الإنكليزي ال�سابق قوله لهذه العائلة "اآ�سف، 

مل األعب ذلك اليوم".
من  اخلام�س  يف  ميلك  ال��ذي  لبايل  املعقد  الو�سع  تلخ�س  احلكاية  ه��ذه 
وا�سافته  الأمريكي  ال��دوري  بلقب  الفوز  فر�سة  الثاين/نوفمر  ت�سرين 
األقابه العديدة مع ريال مدريد، لكن يف احلقيقة مل يكن له اأي دور  اىل 

يذكر يف ح�سول فريقه اجلديد على فر�سة ال�سعود اىل من�سة التتويج.
وبغيابه ب�سبب اأ�سابة يف ال�ساق، فاز زمالوؤه على لو�س اأجنلي�س غالك�سي 
يف الدور الثاين من  الفريقن  جمعت  التي  الدربي  موقعة  خالل   2-3
البدلء وهم يفوزون  اكتفى مب�ساهدتهم من مقاعد  اأوف"، ثم  ال�"بالي 

يف نهائي املنطقة الغربية على اأو�سنت -3�سفر.
املك�سيكي  املكون من  الهجومي  الثالثي  للويلزي بن  الواقع، ل مكان  يف 

كارلو�س فيال والغابوين ديني�س بوانغا والكولومبي كري�ستيان اأرانغو.
لأنه، وبعدما ا�ستهل مغامرته الأمريكية ب�سكل جيد بت�سجيله هدفن يف 
مبارياته الأربع الأوىل، اختفى بايل تدريجاً عن الرادار ومل يخ�س �سوى 
355 دقيقة يف 12 من اأ�سل املباريات ل�17 التي خا�سها فريقه اجلديد 
30 دقيقة كمعدل  اأواخ��ر حزيران/يونيو، ما يعادل  اليه يف  انتقاله  منذ 

و�سطي يف املباراة الواحدة.
اإنه بالتاأكيد �سجل هزيل لالعب من املفرت�س اأن يكون النجم الرئي�سي يف 
ناديه اجلديد ومن اأبرز وجوه دوري "اأم األ اأ�س" الذي ما زال يبحث عن 
ال�ستقطاب الذي جلبه اإليه جنوم مثل ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س 

والإنكليزي واين روين على �سبيل املثال ل احل�سر.
ويف حماولة للتخفيف من وطاأة اخفاق بايل يف مغامرته مع لو�س اأجنلي�س، 
غاريث  اىل  "نظرنا  م��وؤخ��راً  تورينغتون  ج��ون  النادي  العام يف  املدير  ق��ال 

م�ساعدة  على  وق��ادراً  ومتعافياً  للعب  �سيكون جاهزاً  اأنه  اعتقدنا  كالعب 
الفريق. واأريد التاأكيد على اأنه فعل ذلك. لقد �ساعدنا يف الفوز بعدد من 

املباريات عندما كان قادراً على اللعب".
واأ�ساف "من املوؤ�سف اأن بع�س امل�ساكل اجل�سدية منعته من لعب دور اأكر. 
اإنه  اإنه يعمل بجد،  ق��ادراً على م�ساعدتنا.  اأن يتغري ذلك كي يكون  ناأمل 

حمرتف كبري".
وحتى اإن مل يكن من بن الالعبن الأعلى اأج��راً يف ال��دوري )قدر راتبه 
اأو  تاميز  اأجنلي�س  لو�س  ل�سحيفة  وفقاً  املو�سم  ه��ذا  دولر  مليون  ب�1.6 

�سهرياً(، فاإن ما قدمه ل ي�ستحق الذكر. دولر  األف   133
لكن الالعب الذي اأطلق موؤخراً عالمته التجارية اخلا�سة من اجلعة، ل 
الريا�سية اجليدة من دونه،  النتائج  الذي ل يكتفي بتحقيق  ناديه  ي�سر 
بل اأنه يح�سد الثمار يف اأماكن اأخرى اإذ تتجاوز مبيعات قمي�س الويلزي 
اأرقام مبيعات قم�سان جنوم مثل زميله يف الفريق كارلو�س فيال واملك�سيكي 

خافيري هريناندي�س )غالك�سي(.
بطريقة ما، بايل الالعب يف لو�س اأجنلي�س اأف �سي ي�سبه كثرياً الالعب 
من  ب���دءاً  بينهما،  يف�سل  ع��امل��اً  اأن  با�ستثناء  م��دري��د،  ري���ال  ك��ان يف  ال���ذي 

م�ستواهما يف امللعب.
تثري  اجلديد  فريقه  داخ��ل  نف�سه  فر�س  من  متكنه  ع��دم  حقيقة  اأن  كما 

من  عانى  لطاملا  ال��ذي  الالعب  ق��درة  حيال  ال�سكوك  وتطرح  الت�ساوؤلت، 
لعنة الإ�سابات خالل م�سريته، على قيادة بالده يف نهائيات مونديال قطر 
حيث تبداأ م�سوارها يف 21 ت�سرين الثاين/نوفمر �سد الوليات املتحدة، 

قبل مواجهة اإيران واجلارة اإنكلرتا �سمن مناف�سات املجموعة الثانية.

اأبرز  قائمة  حم��رز  ري��ا���س  واجل��زائ��ري  �سالح  حممد  امل�سري  يت�سّدر 
النجوم العرب الغائبن عن مونديال قطر 2022 يف كرة القدم، يف اأّول 

ن�سخة تقام يف منطقة عربية.
وتلقي وكالة "فران�س بر�س" ال�سوء 

منتخباتها  اأخ��ف��ق��ت  جن���وم  ع��ل��ى 
لحقتهم  واآخ��ري��ن  التاأهل  يف 

لعنة الإ�سابة.
ف����ي����م����ا ك�����ان�����ت ع����د�����س����ات 
الكامريات ُتّركز على وجه 

�س  امل�سَوّ ����س���الح،  حم��م��د 
اخل�سراء،  ال���ل���ي���زر  ب��اأ���س��ع��ة 

اأطاح جنم ليفربول الإنكليزي 
مرمى  ف��وق  عالية  ترجيح  ركلة 
"الفراعنة"  �سقط  ال�����س��ن��غ��ال. 

التعادل بنتيجتي الذهاب والإياب مع "اأ�سود التريانغا". بعد   3-1
مل ين�سحب اإخفاق �سالح الدويل على جنوميته مع ليفربول، بعدما توج 
الأعلى  جعله  براتب   ،2025 عام  حتى  عقده  بتجديد  املا�سي  مو�سمه 

اأجراً يف النادي.
روما  م��ن  ق��ادم��اً   ،2017 �سيف  ليفربول  اإىل  ان�سمامه  منذ 
ع���ام���اً( م�����س��رية رائعة،  ن��ق�����س ���س��الح )30  الإي���ط���ايل، 
توجها بالفوز باألقاب الدوري النكليزي لأول 
دوري  عقود،  ثالثة  غياب  بعد  م��رة 
اأوروبا وكاأ�س العامل  اأبطال 

لالأندية.
اإب����ن ق��ري��ة جنريج  ك����ان 
)122 كلم عن القاهرة(، 
مي����ّن����ي ال���ن���ف�������س احل�������س���ور 
ك��الع��ب، لكنه ق��د ي��ت��واج��د يف 
ما  ح�سب  املونديال،  خ��الل  قطر 

ك�سف لقنوات بي اإن �سبورت�س.
�سّجل �سالح مّرتن يف مونديال رو�سيا، 
ال�سهرية  اإ�سابته  بعد م�ساركته متحاماًل على 
الإ���س��ب��اين يف نهائي دوري  اأم���ام ري��ال م��دري��د  بكتفه 

الأبطال 2018.
نال �سالح الذي بداأ رحلته مع املقاولون العرب، جائزة 
و2018(،   2017( م��رت��ن  اإفريقيا  يف  لع��ب  اأف�����س��ل 

وهّداف الدوري الإنكليزي ثالث مرات.
بت�سفيات  درام��ات��ي��ك��ي��ة  امل���ب���اري���ات  اأك����رث  م���ن  واح�����دة  يف 
املمّدد،  الوقت  املونديال، وقبل حلظات من �سافرة نهاية 
اأح���الم اجلزائري  اإيكامبي  توكو  ك��ارل  ال��ك��ام��ريوين  ب��ّدد 
م�ساركته  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع  ع����ام����اً(،  حمرز)31  ري���ا����س 
اأمام  دق��ائ��ق حم���دودة  بعد خو�سه  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ون��دي��ال��ي��ة 

بلجيكا يف الدور الأول ملونديال 2014.
اه��ت��م��ام لي�سرت �سيتي  ف��رن�����س��ا،  امل��ول��ود يف  ل��ف��ت حم���رز، 
وقاده اىل اإحراز لقب الدوري يف 2016، ثم تّوج به مع 

مان�س�سرت �سيتي ثالث مرات.
قاد حمرز اجلزائر لإحراز كاأ�س اأفريقيا 2019، كما 
ح�سد جائزتي اأف�سل لعب يف القارة 2016 ولعب 

العام يف اإنكلرتا يف العام ذاته.
و�سيكون من ال�سعب ن�سيانها،  موؤملة  الهزمية  "هذه 

لكن علينا اأن نطوي ال�سفحة".
تاأهل  عدم  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  نعى  الكلمات  بهذه 
املا�سي،  م��ار���س  اآذار/  امل��ون��دي��ال يف  اإىل  اجل��زائ��ر 
"�َسَمدها" بعد  ق��ا���س��ي��ة  م�����س��اع��ر  ع��ن  م��ع��راً 

 11 غياب  بعد  الإي��ط��ايل  ال���دوري  بلقب  ميالن  م��ع  بتتويجه  �سهرين 
عاماً.

اإ�سماعيل، املولود لأب مغربي واأم جزائرية ويحتفل بعيد ميالده ال�25 
مطلع كانون الأول/دي�سمر، د�ّسن م�ساركاته الدولية عام 2016، بعد 

خو�سه 11 مباراة مع منتخبي فرن�سا حتت 18 و19 �سنة.
وح�سب بن نا�سر، رجح الوالد كفة احرتاف الكرة يف �سن ال� 16 مع اآرل 

الفرن�سي، رغم حتفظ الوالدة.
تنقل  �سعباً  م�سواراً  م��ب��اراة(   40 يف  دول��ي��ان  )ه��دف��ان  نا�سر  بن  ق�سى 
خالله بن اأر�سنال النكليزي حتت 23 عاماً وتور من الدرجة الثانية يف 

فرن�سا، حتى النتقال اإىل اإمبويل الإيطايل.
اأفريقيا  ك��اأ���س  يف  لع��ب  اأف�سل  اختياره  يف  متثلت  التحول  نقطة  لكن 

بقمي�س "رو�سونريي". التاألق  اأبواب  له  �سّرع  ما   ،2019
اأثراً  تي�سودايل عن مونديال قطر  املغربي طارق  �سيرتك غياب اجلناح 
بالغاً على ال�سق الهجومي ل�"اأ�سود الأطل�س" بعد تعّر�سه لإ�سابة قوية 

يف ركبته �ستغيبه عن املالعب �ستة اأ�سهر على الأقل.
وحتدث تي�سودايل )29 عاماً( الذي ا�سيب بقطع يف الرباط ال�سليبي 
لركبته خالل مباراة فريقه خنت و�سانت تروندن يف الدوري البلجيكي، 

عن اأحالم كثرية تال�ست "اأعدكم باأين �ساأعود اأقوى".
ومّر الالعب املولود يف اأم�سرتدام يف نادي لوهافر الفرن�سي الذي اأعاره 
لثالثة اأندية هولندية، ثم ارتدى الوان بري�سكوت البلجيكي )2018-

2021( قبل انتقاله اإىل خنت.
ال�سابق  املدرب  اإفريقيا الأخ��رية بقيادة  اأمم  �سارك تي�سودايل يف كاأ�س 

البو�سني وحيد خليلودجيت�س، كما وقع على هدفن يف املواجهتن 
احلا�سمتن املوؤهلتن ملونديال قطر �سد جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية.
الإم��ارات��ي علي مبخوت  اأه���داف  مل ت�سفع 

م�ساعدة  يف  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  يف  ال�14 
فجاءت  التاأهل،  يف  "الأبي�س" 

امللحق  يف  اخل����������روج  ح���������س����رة 
بهدف  ا�سرتاليا  اأمام  الآ�سيوي 

6 دقائق من  قاتل )2-1( قبل 
النهاية.

ب���خ���الف اأه����داف����ه م���ع امل��ن��ت��خ��ب )80 يف 
108 مباراة(، اعتلى مبخوت، ح�سب قنوات اأبو ظبي 

الريا�سية، �سدارة الهدافن العرب مع ناد واحد، ب�190 
ه��دف��اً م��ع ف��ري��ق��ه اجل���زي���رة، م��ت��ج��اوزاً ال��ن��ج��م ال�سعودي 

ال�سابق ماجد عبد اهلل )189 هدفاً مع الن�سر(.
منذ بدايته مع اجلزيرة عام 2008، اأحرز مبخوت لقب 

الدوري ثالث مرات، كما توج هدافاً للدوري مرتن.
املنتخب، توج مبخوت )32 عاماً( بلقب  على م�ستوى 

اآ�سيا  كاأ�س  يف  الثالث  واملركز  الهداف  لقب  ون��ال   ،2013 اخلليج  كاأ�س 
ن�سختي خليجي 2014 و2019. يف  الهدافن  ت�سدر  كما   ،2015

ويغيب عن مونديال قطر جنوٌم عرب اآخرون 
)اأر�سنال  النني  حممد  امل�سرين  مثل 
)نانت  حممد  وم�سطفى  النكليزي( 
ال��ف��رن�����س��ي(، امل��غ��رب��ي��ن ع���م���ران لوزا 
ما�سينا  واآدم  الن��ك��ل��ي��زي(  )وات���ف���ورد 
واجلزائرين  اليطايل(،  )اأودينيزي 
رام���������ي ب������ن ����س���ب���ع���ي���ن���ي )ب����ورو�����س����ي����ا 
ويو�سف  المل������اين(  م��ون�����س��ن��غ��الدب��اخ 

باليلي )اأجاك�سيو الفرن�سي(...

�شالح وحمرز اأبرز الغائبني العرب عن املونديال 

كوجنر�س االحتاد الدويل للجوجيت�شو ي�شند اإىل منغوليا تنظيم بطولة العامل للكبار يف 2023 

غاريث بايل تنني ويلزي يف �شبات اأمريكي هذه املرة 



امراأة حترق زوجها اأثناء نومه
الأول  اأم�س  يوم  العراق  بكرد�ستان  اأربيل  �سرطة حمافظة  اأعلنت 
"اأحمد  امل��دع��و  زوج��ه��ا  قتل  "د.غ" بتهمة  على  القب�س  الأرب��ع��اء 

جواد" وحرق جثته داخل حمام بيته.
وقال املقدم هوكر عزيز، املتحدث با�سم �سرطة اأربيل اإن حتقيقات 
ال�سرطة اأظهرت اأن املجني عليه البالغ من العمر 43 عاما، ويعمل 
اإحراق  قبل  ح��ادة  ب��اآل��ة  قتله  مت  ق��د  الثقافة،  وزارة  ل��دى  موظفا 

جثته.
واأف����اد ع��زي��ز ب���اأن امل��ج��ن��ي عليه ك���ان ق��د ت���زوج م��ن "د.غ" ق��ب��ل 7 
اأربيل،  اأح��ي��اء  باأحد  ي�سكنان  وكانا  طفلن،  منها  واأجن��ب  �سنوات 
وقد ا�ستفحلت امل�ساكل بينهما موؤخرا، مما دفع بالزوجة اإىل قتل 
زوجها بح�سب ما اعرتفت به خالل التحقيق بعد القب�س عليها 

من قبل ال�سرطة. 
قبل  ال�سرطة  ابلغت  قد  كانت  املتهمة  اأن  اإىل  عزيز  املقدم  واأ���س��ار 
يومن باأن زوجها مات حرقا يف حمام بيته، بينما كانت هي خارج 
اأن حتقيقات ال�سرطة و حتليالت الطب  البيت مع طفليها. غري 
العديل اأظهرت وفاة املجني عليه اإثر تعر�سه لآلة حادة على راأ�سه 
قبل اإحراق جثته مما دعا ال�سرطة اإىل القب�س على زوجته التي 

اأقرت بارتكابها اجلرمية.

حمو مدر�شة عن الوجود يف 
عملية �شرقة غري م�شبوقة 

اختفت مدر�سة يف جنوب اإفريقيا متاماً بعد اأن اأزال الل�سو�س كل 
قطعة من اأحجارها، يف عملية �سرقة فريدة من نوعها.

متت �سرقة مدر�سة “يوتزيغ” الثانوية يف كيب تاون، تدريجياً يف 
غ�سون �ستة اأ�سهر من اإغالقها يف عام 2019، حيث قام الل�سو�س 
اإىل  بالإ�سافة  اأر�سيتها  وب��الط  ونوافذها  اأحجارها  كل  ب�سرقة 

دورات املياه ومتديدات الكهرباء وال�سباكة واألواح الدرا�سة.
وبح�سب ما اأوردت تقارير ال�سرطة فقد باع الل�سو�س ما �سرقوه 
باأ�سعار زهيدة، اذا قاموا ببيع حجر الطوب مقابل 2.5 �سنت، وكل 

نافذة مقابل 5 دولر فقط.
�سرقوا  م��ن  ه��م  امل��خ��درات  مدمني  اأن  املحليون  ال�سكان  ويتوقع 
املدر�سة تدريجياً حتى يتمكنوا من بيع جميع مكوناتها مقابل ما 

يكفي من املال للح�سول على املخدرات التي تلزمهم.
وخم�سة  ا�ستقبال  ومنطقة  كبري  مبدخل  تفتخر  املدر�سة  كانت 
ف�����س��ول درا���س��ي��ة وم��رح��ا���س��ن. وُت��ظ��ه��ر ���س��ور مت التقاطها عر 
للمدر�سة  ح�سل  ال��ذي  اجل��ذري  التغري  اإيرث”،  “غوغل  تطبيق 

بعد �سرقتها.
 وقال م�سوؤول �سابق، اإن الأمور تدهورت يف املنطقة بعد اأن ا�ستولت 
ع�سابات املخدرات على املنطقة، والتي روعت التالميذ با�ستمرار 

واأدت اإىل اإغالق املدر�سة يف نهاية املطاف.
واأ�ساف الرجل الذي رف�س ذكر ا�سمه خوفاً من انتقام الع�سابات: 
اإليها  الل�سو�س  ان��ت��ق��ل  امل��در���س��ة،  لإغ����الق  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف   “
و�سرقوها طابقاً تلو الآخر حتى اختفت عن الوجود. مل يتبق منها 
�سوى الأر�سيات اخلر�سانية التي باتت مرتعاً مهجوراً يت�سكع فيه 

الأ�سرار”

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حمققات الكت�شاف مدى والء االأزواج
اهتمت و�سائل الإعالم يف الرازيل مبهنة جديدة غريبة ت�سمى حمققات الولء حيث تقوم جمموعة من الن�ساء 

مبحاولة اإغواء الأزواج للتحقق من ولئهم لزوجاتهم.
يكّن  واإن�ستغرام، وعادة ما  ال�سبكات الجتماعية مثل تيك توك  للغاية على  الولء م�سهورات  واأ�سبحت حمققات 
�سابات وجذابات ويتقا�سن ما بن 20 رياًل )4 دولر( و 150 رياًل )30 دولر( لختبار ولء الرجال لزوجاتهم اأو 

حبيباتهم عر الإنرتنت، ثم تقدمي دليل لعمالئهن.
وعادة ما يت�سمن الختبار حماولة التقرب من الأزواج عن طريق مواقع التوا�سل الجتماعي والتظاهر باحل�سول 
على احل�سابات من اأحد معارف الزوج، وتاأخذ املحققة لقطات �سا�سة للمحادثات مع الهدف، واأي �سور ير�سلها، ثم 

تقوم بت�سليمها اإىل العميلة كدليل على ولء زوجها اأو حبيبها اأو عدم ولئه.
وكانت نيكويل، وهي حمققة ولء تبلغ من العمر 22 عاماً، قد اأجرت مقابلة مع �سركة UOL’s Universa وكانت 
قد اأجنبت لتوها، وكانت بدون وظيفة عندما توا�سلت معها امراأة لأول مرة على اإن�ستغرام لختبار اإخال�س زوجها. 

وكانت هذه هي التجربة الأوىل التي جعلتها تدرك اأن هناك طلباً حقيقياً على مثل هذه اخلدمة.
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دب باندا يتغلب على التوتر بني ال�شني وتايوان
رحبت تايوان بخبريين �سينين مل�ساعدة دب باندا معتل ال�سحة يف واقعة 
الثالثاء  اأم�س   اأول  اأول  وو�سل اخلبريان  اجلانبن.  للتوا�سل بن  ن��ادرة 
اأن اعتلت �سحة توان توان يف حديقة حيوان تايبيه والذي ي�ستبه يف  بعد 
اإ�سابته بورم خبيث يف املخ. قدم توان توان ورفيقته يوان يوان اإىل احلديقة 
عام 2008 كهدية خالل فرتة تقارب العالقات بن ال�سن وتايوان التي 
وع��ادة ما تظهر   .1949 اأهلية يف  الرئي�سي و�سط ح��رب  ال��ر  ان�سقت عن 
ا�ستطالعات الراأي رف�س التايوانين ملطلب ال�سن بالحتاد ال�سيا�سي بن 

اجلانبن، ويف�سلون و�سع ال�ستقالل القائم بدل منه.
لكنها  نية،  ح�سن  كبادرة  البالد  خ��ارج  اإىل  باندا  حيوانات  ال�سن  وتر�سل 
موطنها  واحل��ي��وان��ات  ل��ه��ا،  ت��ول��د  �سغار  واأي  احل��ي��وان��ات  مبلكية  حتتفظ 
الأ�سلي جنوب غرب ال�سن وهي رمز غري ر�سمي للدولة. واأج��ري م�سح 
�سريع  "تطور  على  عالمة  يف  خمه  على  الأورام  منو  واأظ��ه��ر  ت��وان  لتوان 
للمر�س"، وفق ما اأعلنته حديقة احليوان يف بيان �سحفي. وقال املتحدث 
اإن اجلانبن يح�سدان معرفتهما وخراتهما  ت�ساو،  اإريك  با�سم احلديقة، 
الأطباء  واأف�سل رعاية يومية". وذكر كبري  "اأف�سل عالج  توان  توان  ملنح 
البيطرين، لي ين-ه�سويه، اأن اخلبريان وافقا على تاأجيل جراحة بناء 

على ردة الفعل املحتملة للباندا جتاه التخدير وموقع املنطقة امل�سابة.

تعرف على اأغرب عمليات تهريب حبوب الكبتاغون 
اإىل وجهته،  الأ�سعب بل �سمان و�سوله  الكبتاغون اخلطوة  لي�س ت�سنيع 
لذلك هناك الكثري من الإبداع يف تهريبه، اإن عر اإخفائه بن الب�سائع اأو 

اإر�ساله عر م�سرّيات اأو حتى طائرات �سراعية.
الأمنية يف دول عدة كميات هائلة  القوى  املا�سية، �سادرت  الأع��وام  خالل 
من حبوب الكبتاغون، وكانت احلبوب يف كّل مرة خمّباأة بطريقة اأغرب من 

تلك التي �سبقتها.
اأخفى املهربون حبوب الكبتاغون يف معجون الطماطم، ويف ثمار الرمان، 
حتى اأنهم و�سعوها الواحدة تلو الأخرى يف حبوب الزيتون. وعرث عليها يف 
مرات عدة خمّباأة �سمن مواد بناء، اأو األواح حديدية اأو خ�سبية، وحتى يف 

اأ�سجار زيتون ولوحات خ�سبية مزينة.
ومن بن الإبداعات العديدة للمهربن، و�سع الكبتاغون يف فواكه مزيفة 
م�سنوعة من البال�ستيك، مثل الرتقال والليمون، واإخفاوؤها يف �سناديق 

مليئة بالفواكه الطازجة.
اأن��ه��ا حت��ول يف غالبية  كما  الأم��ن��ي��ة،  ال��ق��وى  الغريبة  ال��ط��رق  تلك  ت�سدم 
حبوب  ع��ن  البولي�سية  ال��ك��الب  اأو  ال�سكانر  اأج��ه��زة  ك�سف  دون  الأح��ي��ان 

الكبتاغون.
للك�سف  الأحيان على خمرين  الأمنية يف غالبية  الأجهزة  لذلك، تعتمد 

اأوروبا.. ارتفاع درجات احلرارة 
باأكرث من �شعفي املعدل العاملي

درجات  اأن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  اأع��ل��ن��ت 
احل����رارة يف اأوروب����ا ارت��ف��ع��ت باأكرث 
من �سعفي املعدل العاملي على مدى 
العقود الثالثة املا�سية، وهي وترية 
قارات  م�ستوى  ع��ل��ى  الأ����س���رع  ت��ع��د 

العامل.
لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  واأف���ادت 
اجلوية وخدمة كوبرنيكو�س لتغري 
الأوروب���ي يف  التابعة لالحتاد  املناخ 
اأوروبا  باأن منطقة  تقرير م�سرتك 
درجات  يف  ارت��ف��اع��ا  باملعدل  �سهدت 
0،5 درج��ة مئوية  احل��رارة مبقدار 

كل عقد منذ عام 1991.
الألب  جبال  فقدت  ل��ذل��ك،  نتيجة 
بن  اجل��ل��ي��د  ���س��م��ك  يف  م����رتا   30
اأن  ح��ن  يف  و2021،   1997 عامي 
غرينالند  يف  اجل���ل���ي���دي  ال���غ���ط���اء 
ت�سريع  يف  وي�ساهم  ب�سرعة  ي���ذوب 

ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
وحذر التقرير من اأنه بغ�س النظر 
عن امل�ستويات امل�ستقبلية لالحرتار 
العاملي، من املرجح اأن ت�ستمر درجات 
احلرارة يف الرتفاع يف اأنحاء اأوروبا 
التغريات  متو�سط  يتجاوز  مبعدل 
وقال  العاملية.  احل���رارة  درج���ات  يف 
العاملية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  الأم�����ن 
لالأر�ساد اجلوية بيتريي تال�س يف 
بيان "تقدم اأوروبا �سورة حية لعامل 
ب��اأن��ه حتى  ي���زداد اح���رتارا وتذكرنا 
امل�ستعدة جيدا لي�ست يف  املجتمعات 
م��اأم��ن م��ن اآث����ار ال��ظ��واه��ر اجلوية 
العامل  املنظمة  تق�سم  املتطرفة". 
املنطقة  وت�سمل  مناطق،  ���س��ّت  اإىل 
50 دول��ة وت�سمل ن�سف  الأوروب��ي��ة 
الحرتار،  �سريع  ال�سمايل  القطب 

وهو لي�س قارة يف حد ذاته.

فيلم عن احلرب العاملية 
االأوىل يت�شدر تقييمات النقاد 
ات��ف��ق ن��ق��اد وم�����س��اه��دون ع��ل��ى حد 
يتحدث  بفيلم  الإ�سادة  على  �سواء 
الأوىل، و�سط  العاملية  عن احل��رب 

دعوات لرت�سيحه جلائزة اأو�سكار.
وي��دور فيلم "كل �سيء ه��ادئ على 
تبلغ  ال�����ذي  الغربية"،  اجل��ب��ه��ة 
حياة  ح����ول  ���س��اع��ة   2:28 م���دت���ه 
"باول بومر"  اأمل��اين يدعى  جندي 
يجري جتنيده يف اجلي�س الأملاين 
اأمام  نف�سه  ليجد  اأ���س��دق��ائ��ه،  م��ع 
العاملية  للحرب  امل��روع��ة  احلقائق 

الأوىل.
وب����داأ ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م ع��ل��ى من�سة 
املا�سي،  اأك��ت��وب��ر  يف  "نتفليك�س" 
رواي��ة حتمل  والفيلم م�ستمد من 
ال�سم نف�سه كتبها اجلندي ال�سابق 

يف اجلي�س الأملاين اإريك رمياك.
وتتحطم اآمال باول واأ�سدقائه يف 

اأن ي�سبحوا اأبطال.
وال���ت���ح���ق اجل����ن����دي ب�������اول، ال����ذي 
النم�ساوي  امل��م��ث��ل  دوره  ي��ج�����س��د 
عندما  باجلبهة  كامرير،  فيليك�س 

كان عمره 17 عاما.
احل��م��ا���س��ة متلوؤه،  ك��ان��ت  وب��ع��دم��ا 
ك��اب��و���س مرعب  اإىل  حت��ول الأم���ر 
القذائف  عليهم  تت�ساقط  ح��ي��ث 
وه��م يف اخل��ن��ادق التي ميزت تلك 
ب��اول الواحد  احل��رب، وقتل رف��اق 
بفعل �سربات احللفاء،  الآخ��ر  تلو 
وخالل اأ�سبوع واحد قتل اأكرث من 

40 األف جندي اأملاين.

جتربة ترفيه يف ال�شيارات 
حتاكي عامل ميتافري�س

اأطلقت �سركة اأنظمة الرتفيه اخلا�سة بال�سيارات هولورايد 
الأملانية منوذجاً ت�سنيعياً ملن�سة الرتفيه الرقمية الواقعية 
ال�سوق  يف  م�سارها  �ستحّدد  اأنها  يبدو  والتي  بها،  اخلا�سة 

املتنامية لأنظمة الرتفيه لل�سيارات.
واأ�سار موقع "نيوز اإن.�سي.اآر" املهتم مبو�سوعات ال�سيارات، 
اإىل احتمال طرح النظام اجلديد يف ال�سوق الأملانية منت�سف 

ال�سهر احلايل ويف ال�سوق الأمريكية اأوائل العام املقبل.
احلركة  معلومات  ا�ستخدام  على  اجل��دي��د  النظام  يعتمد 
الفعلية لل�سيارة مع املحتوى الرتفيهي املميز خللق جتربة 
)يف. الفرتا�سي  الواقع  تقنيات  با�ستخدام  مميزة  ترفيه 
عليه  يطلق  ال��ذي  اجل��دي��د  النظام  ال�سركة  و�ستتيح  اآر(. 
و�سف "حركة يف مدينة مالهي" اأو جتربة داخل "موتور 
في�سبوك  ل�سبكة  الف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  غ���رار  فري�س" على 
2023. كما  "ميتا فري�س"، يف �سيارات اودي الأملانية طرز 
تعتزم تو�سيع نطاق هذا النظام لت�ستخدمه �سركات �سيارات 

اأخرى يف امل�ستقبل القريب.

حتتفل بعيد ميالد طفلتها التي اأجنبتها يف �شن التقاعد
الثالث  طفلهما  ميالد  بعيد  متقاعدان  زوج���ان  احتفل 
بعدم  تق�سي  التي  الن�سل  حتديد  �سيا�سة  حتديا  اأن  بعد 
اإجناب اأكرث من طفلن يف ال�سن، وم�سيا قدما يف حمل 
�سي  تيان  طفلتها  تيان  اأجنبت  حقيقية.  معجزة  اعُتر 
والتي تعني “هدية من ال�سماء” باللغة ال�سينية، ب�سكل 
اأفراد  67، مما ت�سبب بحدوث �سقاق مع  طبيعي يف �سن 

الأ�سرة الآخرين.
عام  اأكتوبر  والع�سرين من  �سي يف اخلام�س  تيان  ُول��دت 
وه���ي حتتفل  ال��ط��ف��ل��ة  ���س��ور ح��دي��ث��ة،  وت��ظ��ه��ر   ،2019
يبلغ من  ال��ذي  والدها هوانغ  الثالث مع  بعيد ميالدها 
71 ع��ام��اً ووال��دت��ه��ا ت��ي��ان ال��ت��ي تبلغ م��ن العمر  ال��ع��م��ر 
اتخذ  احل��ظ،  ول�سوء  حملي.  مطعم  يف  ع��ام��اً،   70 الآن 
ال�سغرية،  الطفلة  لوجود  عدائياً  موقفاً  الزوجن  اأبناء 
وهددوا بقطع العالقات معهما، وطالبوها باإجراء عملية 
اإجها�س بعد �سماعهم بخر حملها. واأث��ارت ولدة تيان 
�سي جدًل يف ال�سن، حيث ت�ساءل النا�س عر الإنرتنت 
العناية  على  ج�سدياً  امل�سنن  الزوجن  ق��درة  كيفية  عن 

بطفلتهما، اأو حتمل تكاليف تربيتها.

تقتل زوجها لزواجه من اأخرى
اأقدمت ام��راأة عراقية اخلمي�س املا�سي على قتل زوجها 
باإطالق الر�سا�س على راأ�سه يف حمافظة النجف، جنوب 
اإن  نيوز"،  ل�"اإرم  عراقية  اأمنية  م�سادر  وقالت  ال��ع��راق. 
"امراأة تبلغ من العمر )34( عاًما اأقدمت على قتل زوجها 
�سورية  ثانية  ام���راأة  م��ن  زواج���ه  بعد  بالر�سا�س،  رم��ًي��ا 
اجلن�سية يف منطقة اجلمعيات و�سط حمافظة النجف". 
اإىل جهة جمهولة بعد  ت  "املراأة فرَّ اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
قتل زوجها، فيما جتري قوات الأمن عملية متابعة لها 
الثانية  الزوجة  الأم��ن  ق��وات  واحتجزت  عليها.  للقب�س 
قتلها  حم��اول��ة  م��ن  وخ�سية  معها  للتحقيق  ال�����س��وري��ة، 
من قبل الزوجة الأوىل بعد تهديدها بذلك، وفق ادعاء 
ال�سورية خالل عملية التحقيق". وارتفعت خالل الآونة 
الأخرية يف عدد من املدن العراقية ن�سبة اجلرائم والتي 
م�ساكل  ب�سبب  العائلة  اأف���راد  بع�س  بها  يقوم  م��ا  دائ��ًم��ا 
عائلية تتعلق بالأموال واخلالفات الأخرى، مع الرتفاع 
والن�ساء  الرجال  النتحار يف �سفوف  الكبري يف عمليات 

من خمتلف الأعمار.

جنل عمر ال�شريف يعلق على بيع مقتنيات لوالده 
اأعلن طارق ال�سريف، جنل الفنان امل�سري الراحل عمر 
اأن مت عر�س  بعد  الفرن�سية  ال�سرطة  اأبلغ  اأنه  ال�سريف، 
مقتنيات لوالده ال�سخ�سية يف مزاد علني، م�سريا اإىل اأن 

ذلك يعد �سرقة يف حال كانت هذه املقتنيات حقيقية.
وكان الكاتب ح�سام علوان قد ن�سر �سورا ملقتنيات الفنان 
"في�سبوك"  على  الر�سمية  �سفحته  عر  ال�سريف  عمر 
اإن��ه��ا ممكن  اأت��خ��ي��ل  "اأغرب ح��اج��ة ك��ن��ت  وع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا: 
البنكية  وك��روت��ه  ال�سريف  عمر  بالطو  للبيع  تتعر�س 

وكارت ع�سويته يف الحتاد الفرن�سي ل�سباقات اخليل".
"اأي  بالقول:  املن�سور،  على  ال�سريف  عمر  ط��ارق  وعلق 
البولي�س  اأبلغت  �ستكون حمل تقدير،  اإ�سافية  معلومات 
هنا يف فرن�سا، بالإ�سافة ل� ubs.. اإن كانت هذه الأ�سياء 

حقيقية فهي م�سروقة".

هذا هو الوقت املثايل للتمرين 
خلف�س مقاومة االأن�شولني

اأن الن�ساط  وجدت درا�سة هولندية جديدة 
امل�ساء يرتبط  اأو خالل  الظهر  بعد  البدين 
وبالتايل  الأن�����س��ول��ن،  م��ق��اوم��ة  بانخفا�س 

حتكم اأف�سل يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.
الدكتور  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وخل�ست 
جريون فان دير فيلدي وزمالوؤه يف جامعة 
ليدن اإىل اأن الن�ساط البدين ال�سباحي مل 
يكن له اأي مزايا، من حيث حت�سن ح�سا�سية 

اجل�سم لالأن�سولن وخف�س مقاومته.
وبح�سب جملة "ديابيتولوجيا" املتخ�س�سة 
يف اأبحاث مر�س ال�سكري، اأظهرت الدرا�سات 
مرتبطة  الريا�سية  التمارين  اأن  ال�سابقة 
الكبد وحت�سن  الدهون يف  ن�سبة  بانخفا�س 
توقيت  اإن  وق��ي��ل  الأن�������س���ول���ن،  ح�����س��ا���س��ي��ة 
اليوم قد يكون  م��دار  البدين على  الن�ساط 

عاماًل يف �سحة التمثيل الغذائي.
الباحثون  ا�ستخدم  احلديثة  الدرا�سة  ويف 
ع��ي��ن��ة م���ن ب���ي���ان���ات ال�����س��ك��ان ال�����س��ح��ي��ة يف 
اأعمارهم  ف��رداً،   6671 بلغ عددها  هولندا، 

بن 45 و65.
و�سملت البيانات وزن اجل�سم ومعلومات عن 
الدم  لعينات من  البدين، وفح�ساً  الن�ساط 
لقيا�س م�ستوى اجللوكوز والأن�سولن قبل 
الأكل وبعده، وت�سويراً بالرنن املغناطي�سي 

لقيا�س حمتوى الدهون يف الكبد.
الن�ساط  ت��اأث��ري  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��و���س��ل��ت 
ع��ن��د مم��ار���س��ت��ه بعد  اأك���رث فاعلية  ال��ب��دين 
انخفا�س  ع��ل��ى  امل�������س���اء  خ����الل  اأو  ال��ظ��ه��ر 
وانخفا�س  ال���ك���ب���د،  يف  ال����ده����ون  حم���ت���وى 

مقاومة الأن�سولن.

�ملمثلة �لأ�سرت�لية مارجوت روبي لدى و�سولها حل�سور حفل جو�ئز وول �سرتيت جورنال 2022 يف مدينة نيويورك - � ف ب

�شيلني ديون توؤدي �شخ�شيتها احلقيقية يف فيلم رومان�شي 
الرومان�سي  الكوميدي  الفيلم  بطولة  �ستتوىل  اأنها  دي��ون  �سيلن  العاملية  النجمة  اأعلنت 
اأغن" )Love again(الذي يبداأ عر�سه يف دور ال�سينما �سنة 2023 وجت�سد فيه  "لف 
�سخ�سيتها احلقيقية. وكتبت املغنية املتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية على �سبكات 
اإىل  الفيلم  يف  �ست�سارك  اأنها  مو�سحة  ال�سينما!"،  يف  "اأراكم  الجتماعي  التوا�سل 
جانب جنمة اأفالم بوليوود الهندية بريانكا ت�سوبرا جونا�س واملمثل ال�سكتلندي 
."Outlander" "سام هيوين املعروف بدوره يف امل�سل�سل الدرامي "اآوتالندر�

واأ�سارت �سيلن ديون اأي�ساً اإىل اأنها �ستوؤدي اأغنيات جديدة لها يف هذا الفيلم 
اأيار-  12 الكبرية يف  ال�سا�سة  على  "�سوين" و�سُيعر�س  �سركة  اأنتجته  الذي 
اإنكريديبل  "ذي  ���س��رتاو���س  جيم  اأخ��رج��ه  ال���ذي  الفيلم  وي��ت��ن��اول  م��اي��و. 
اإر�سال ر�سائل  ُتوا�سل بعد وفاة خطيبها  جي�سيكا جيم�س" ق�سة �سابة 
اإليه. واأدى ذلك اإىل ن�سوء عالقة بينها وبن ال�سخ�س  ن�سية هاتفية 

الذي انتقل اليه رقم الهاتف، وهو �سحفي، بف�سل �سيلن ديون.


