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الإمارات تهنئ كينيا 
بنجاح العملية النتخابية

•• اأبوظبي -وام:

هناأت دولة االإمارات جمهورية كينيا بنجاح العملية االنتخابية، وفوز 
فخامة وليام روتو باالنتخابات الرئا�سية يف البالد، متمنية لفخامته 
التوفيق والنجاح، وحتقيق كل ما يتطلع اإليه ال�سعب الكيني ال�سديق 
نحو التقدم والرخاء. واأ�سارت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف 
اأن دولة االإم��ارات جتمعها مع جمهوية كينيا عالقات  اإىل  بيان لها 
التعاون  اأط��ر  تعزيز  على  موؤكدة حر�سها  املجاالت،  كافة  وطيدة يف 
بني البلدين اإىل اآفاق اأرحب، مبا يحقق تطلعات البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.                       

حمدان بن حممد ي�شدر قرارا ب�شاأن تعديل الالئحة 
التنفيذية لقانون النظام املايل حلكومة دبي

•• دبي-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س املجل�س التنفيذي قرار املجل�س رقم /53/ ل�سنة 2022 ب�ساأن 
 2021 ل�سنة   /5/ رقم  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  اأحكام  بع�س  تعديل 
ب�ساأن   2016 ل�سنة   /1/ رق��م  للقانون  التنفيذّية  الالئحة  باإ�سدار 
امل��ادة /25/  ا�ستبدال  القرار على  ون�ّس  دب��ي.  امل��ايل حُلكومة  النِّظام 
من قرار املجل�س التنفيذي رقم /5/ ل�سنة 2021 املتعلقة بتق�سيط 
املُ�ستحّقة. ووفق الن�س اجلديد للمادة /25/ تتوىّل  االأم��وال العاّمة 
اجلهة احُلكومّية اإعداد قائمة باالأموال العاّمة امل�ستحقة لها والقابلة 
عند  ُي��راع��ى  اأن  على  العتمادها،  املالية  دائ��رة  اإىل  ورفعها  للتق�سيط، 
وابط واملعايري التي تعتِمدها الّدائرة يف هذا  اإعداد هذه القائمة ال�سّ

ال�ساأن. )التفا�سيل �س3(
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•• اأبوظبي وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
فخامة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
مبنا�سبة   ، اإندوني�سيا  جمهورية  رئي�س  وي���دودو  جوكو 

ذكرى اال�ستقالل لبالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
»رعاه اهلل« برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة جوكو ويدودو 

رئي�س جمهورية اإندوني�سيا.

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  اأخ���رى  جهة  م��ن 
تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اإىل فخامة علي بونغو اأوندميبا رئي�س جمهورية اجلابون 

،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي     ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
بونغو  اإىل فخامة علي  تهنئة مماثلة  برقية  اهلل«  »رع��اه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث  اجلابون.  جمهورية  رئي�س 
حممد بن را�سد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل 

روز كري�ستيان او�سوكا رابوندا رئي�سة وزراء اجلابون.
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رجال االإنقاذ يف وزارة الطوارئ االأوكرانية يح�سرون متريًنا يف مدينة زابوريجيه حت�سبا لوقوع حادث نووي  )ا ف ب(

الهيئة العليا لالنتخابات تطوي ملف اال�ستفتاء

التيار ال�شدري بجميع �شخ�شياته مل ي�شرتك يف احلوار 

قادة الكتل ال�شيا�شية جتتمع بغياب ال�شدر
•• بغداد-وكاالت:

انطلق اأم�س االأربعاء اجتماع قادة الكتل ال�سيا�سية 
دعوة  غ��داة  وذل��ك  احلكومي،  الق�سر  يف  العراقية 

من رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��ك��ت��ب اخل���ا����س ل��زع��ي��م التيار 
بجميع  ال��ت��ي��ار  اإن  ال�������س���در،  م��ق��ت��دى  ال�������س���دري 
ال�سيا�سية مل ي�سرتك يف احلوار الذي  �سخ�سياته 

دعا اإليه الكاظمي بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر.
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فوؤاد ح�سني 
ال����ذي ي�����س��ارك يف االج��ت��م��اع مم��ث��اًل ع���ن احلزب 
اإن  »رووداو«،  ل�سبكة  الكرد�ستاين  ال��دمي��ق��راط��ي 
و�سيبحث  ق����رار،  اأي  ات��خ��اذ  ي�سهد  ل��ن  االج��ت��م��اع 

املبادرات التي طرحت حلل االأزمة ال�سيا�سية.
القوى  االأول،  اأم�������س  دع����ا،  ق���د  ال��ك��اظ��م��ي  وك����ان 
اليوم  احل��ك��وم��ة  ق�سر  يف  اج��ت��م��اع  اإىل  ال�سيا�سية 
»للبدء يف حوار وطني جاد«، كما ورد يف بيان �سدر 
ال�سدري  التيار  اإعالن زعيم  عنه بعد �ساعات من 
دعا  حا�سدة  تظاهرة  تاأجيل  ع��ن  ال�سدر  مقتدى 

اإليها.
وقال الكاظمي يف بيانه اإنه »من منطلق امل�سوؤولية 
ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ع��راق��ي��ني على 
وا�ستقراره«  واأم��ن��ه،  ال��ع��راق،  وح���دة  حفظ  م��ب��داأ 
يدعو »االإخوة قادة القوى ال�سيا�سية الوطنية اإىل 
اجتماع وطني يف ق�سر احلكومة االأربعاء للبدء يف 

حوار وطني جاد«.
امل�سرتك«  »التفكري  ه��و  اللقاء  ه��دف  اأن  واأ���س��اف 
من اأجل اإيجاد احللول لالأزمة ال�سيا�سية احلالية، 
واالن��غ��الق��ات ال��راه��ن��ة يف ن��ط��اق ال��د���س��ت��ور وعلى 
يف  ي�سهم  ومب��ا  العليا،  الوطنية  امل�سلحة  اأر�سية 

تهدئة الت�سعيد احلايل.
ال  الت�سريعية،  االنتخابات  من  اأ�سهر  ع�سرة  وبعد 
ال��ق��وى ال�سيا�سية ع��اج��زة ع��ن االت��ف��اق على  ت��زال 
انتخاب رئي�س جديد للجمهورية وت�سكيل حكومة 

جديدة.
وارت���ف���ع م�����س��ت��وى ال��ت�����س��ع��ي��د ب���ني ك���ل م���ن التيار 
اأواخ���ر مت��وز/ التن�سيقي منذ  واالإط����ار  ال�����س��دري 
يوليو، مع تبادل الطرفني ال�سغط يف ال�سارع ويف 

الت�سريحات، دون اأن تتطّور االأمور اإىل عنف.
30 متوز/يوليو  م��ن��ذ  ال�����س��در  م��ن��ا���س��رو  وي��ن��ف��ذ 
با�سر  بينما  العراقي،  الربملان  باحات  يف  اعت�ساماً 
على  م�ساداً  اعت�ساماً  التن�سيقي  االإط��ار  منا�سرو 

اأ�سوار املنطقة اخل�سراء قبل خم�سة اأيام.
واإج���راء  ال��ربمل��ان  بحل  ال�����س��دري  التيار  ويطالب 
انتخابات ت�سريعية مبكرة، مقابل مطالبة االإطار 

التن�سيقي بت�سكيل حكومة وعودة انعقاد الربملان.
الفتح  كتلة  خ�سو�ساً  التن�سيقي  االإط����ار  وي�سم 
الربملانية املمثلة لف�سائل احل�سد ال�سعبي املوالية 
الإيران وكتلة رئي�س الوزراء االأ�سبق نوري املالكي، 

اخل�سم التاريخي لل�سدر.

حرب ت�شريحات بني مو�شكو وكييف 

هجوم �شاروخي باأودي�شا وق�شف للنفايات النووية بزابوريجيا
هيئة االنتخابات اأعلنت النتائج النهائية

د�شتور تون�س اجلديد يدخل حيز التطبيق

اإ�شرائيل وتركيا تقرران العودة اإىل متثيل دبلوما�شي كامل
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن رئي�س وزراء اإ�سرائيل يائري البيد، اأم�س االأربعاء، 
الرتكي رجب طيب  الرئي�س  ات�سال هاتفي مع  اإج��راء 

اأردوغان، مت مبوجبه اإعادة �سفريي البلدين.
اأعقاب  »يف  االإ�سرائيلية:  ال���وزراء  رئا�سة  بيان  يف  وج��اء 
االت�سال الهاتفي الذي جرى بني رئي�س الوزراء يائري 
البيد والرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان - اإ�سرائيل 

وتركيا ت�ستعيدان ال�سفريين والقن�سلني العامني«.
ذخرا  ي�سكل  تركيا  م��ع  العالقات  »ا�ستئناف  واأ���س��اف: 
اتق�سادية  وب�سرى  االإقليمي  لال�ستقرار  بالن�سبة  هاما 
اإ�سرائيل. �سنوا�سل العمل  هامة جدا بالن�سبة ملواطني 

على تعزيز مكانة اإ�سرائيل يف العامل«.
اأثناء زيارة رئي�س  التي حتققت  وتابع: »بعد االتفاقات 
الوزراء يائري البيد اإىل اأنقرة ولقائه مع وزير اخلارجية 
الرتكي مولود ت�ساوو�س اأوغلو، وبعد االت�سال الهاتفي 
ال����ذي ج���رى ب���ني رئ��ي�����س ال������وزراء وال��رئ��ي�����س الرتكي 
اأردوغان وعلى �سوء التطورات االإيجابية التي وقعت يف 
العام االأخ��ري - قرر  البلدين على م��دار  العالقات بني 

البلدان العودة اإىل متثيل دبلوما�سي كامل«.
اإع��ادة رفع م�ستوى العالقات  اأنه »تقرر  البيان  واأو�سح 
الدبلوما�سي  التمثيل  لتبلغ  ال��رتك��ي��ة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
من  العامني  والقن�سلني  ال�سفريين  ع��ودة  مع  الكامل 

كلتا الدولتني«.

•• عوا�صم-وكاالت:

يف يوم جديد من �سهرها ال�ساد�س، 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت���ت���وا����س���ل 
الرو�سية يف اأوكرانيا، اأم�س االأربعاء، 
الرو�سي  اجل��ي�����س  ي�����س��ت��م��ر  ح��ي��ث 
ال��ق��وات والبنية  يف ���س��رب م��واق��ع 
االأوكرانية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وحت��ري��ر اأرا����س���ي دون��ب��ا���س، فيما 
اجلي�س  مقاومة  يف  كييف  ت�ستمر 
والعتاد  الغربي  بالدعم  ال��رو���س��ي 
الع�سكري الذي تتلقاه من اأمريكا 

والدول االأوروبية.
قال  امليدانية،  التطورات  اآخ��ر  ويف 
م�������س���وؤول ح��ك��وم��ي اأوك���������راين، اإن 
ت�����س��ن هجمات  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات 

�ساروخية على اإقليم اأودي�سا.
ف���الدمي���ري  اأع����ل����ن  امل����ق����اب����ل،  ويف 
اإدارة  جم���ل�������س  ع�������س���و  روغ���������وف 
ق���وات  اأن  زاب����وروج����ي����ا،  م��ق��اط��ع��ة 
للنفايات  ح��اوي��ات  ق�سفت  كييف 
ال���ن���ووي���ة يف حم��ط��ة زاب���وروج���ي���ا 
ال���ن���ووي���ة، ح��ي��ث ان��ف��ج��رت اإح���دى 
اأم��ت��ار من   10 بعد  القذائف على 
ت�ساقطت  فيما  احل��اوي��ات،  اإح��دى 
بني  م�سافات  على  القذائف  باقي 

منها. مرت  و200   50
واأ�سار اإىل اأن نقطة ال�سعف الثانية 

•• الفجر -تون�س:

امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
ال��ذي �سوت  يوليو   25 ال�ستفتاء 
بالداخل  ال��ت��ون�����س��ي  ال�����س��ع��ب  ف��ي��ه 
اع��ت��م��اد د�ستور  ل��ف��ائ��دة  واخل�����ارج 
اأقر  التون�سية  للجمهورية  جديد 
الف�سل 140 منه اأن يحمل ا�سم 

»د�ستور 25 يوليو 2022«.
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  وب��اإع��الن 
النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الد�ستور  ه��ذا  يدخل  لال�ستفتاء، 
مقت�سيات  وف���ق  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ح��ي��ز 
ال���ذي ين�س  م��ن��ه   139 ال��ف�����س��ل 
ع��ل��ى ان����ه  ي��دخ��ل ال��د���س��ت��ور حيز 
ال���ت���ط���ب���ي���ق اب������ت������داء م�����ن ت���اري���خ 
نتيجة  ع����ن  ال���ن���ه���ائ���ي  االإع��������الن 
العليا  الهيئة  قبل  من  اال�ستفتاء 

امل�ستقلة لالنتخابات.

واأعلن رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة 
بوع�سكر،  ف������اروق  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
النتائج  خالل ندوة �سحفية، عن 
النهائية لال�ستفتاء على الد�ستور 
اجلديد للبالد، حيث بلغت ن�سبة 
 6 فا�سل   94 ب���'ن��ع��م'  الت�سويت 

و�سبعة  و�ستمائة  باملائة )مليونان 
وثمانون  واأرب���ع  وثمامنائة  اآالف 
ن�سبة  بلغت  فيما  ب��ن��ع��م(،  اإج��اب��ة 
باملائة   4 ف��ا���س��ل   5 ب��ال  االإج���اب���ة 

)148 األف و723 اإجابة بال(.
)التفا�سيل �س11(

اإن��رتن��ت ملهاجمة  م��الي��ني روب���وت 
امل��وق��ع االإل���ك���رتوين ط����وال ثالث 

�ساعات.
وق����راب����ة ال��ظ��ه��ر دع����ت ق���ن���اة على 
ا�سم  حتمل  بالرو�سية  »اإن�ستغرام« 
ال�سعبي«  ال�����س��ي��رباين  »اجل���ي�������س 
املوقع  م��ه��اج��م��ة  اإىل  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا 
الطاقة  مل���وؤ����س�������س���ة  االإل������ك������رتوين 
بحلول  لكن  االأوك��ران��ي��ة.  النووية 
اأع��ل��ن��ت »تغيري«  ال��ث��الث��اء،  م�����س��اء 
امل�����خ�����ط�����ط، واأع�����������������ادت ت���وج���ي���ه 
جديد  ه������دف  اإىل  امل���ن���ا����س���ري���ن 
للذكرى  االأوك�������راين  »امل��ع��ه��د  ه���و 
اإ�سابة  يف  ت�����س��ب��ب  م���ا  ال��ق��وم��ي��ة« 

موقعه االإلكرتوين بالبطء.
وي����اأت����ي ال���ه���ج���وم ال�������س���ي���رباين يف 
حول  التوتر  فيه  يت�ساعد  توقيت 
حم��ط��ة زاب���وري���ج���ي���ا ال���ن���ووي���ة يف 
اأوك��ران��ي��ا، وال��ت��ي �سيطرت  ج��ن��وب 
مار�س  يف  الرو�سية  ال��ق��وات  عليها 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب�����دء  ب��ع��ي��د 

باأرا�سي اأوكرانيا.
وزارة  ذك����رت  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
اأوكرانيا  اأن  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ال مي��ك��ن��ه��ا ���س��م��ان امل�����رور االآم����ن 
للطاقة  الدولية  الوكالة  ملوظفي 
زابوريجيا  حم��ط��ة  اإىل  ال����ذري����ة 

النووية.

يف حم��ط��ة ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة هي 
ال��ت��ربي��د، وال��ت��ي يق�سفها  اأن��ظ��م��ة 
اأي�سا،  م�ستمر  ب�سكل  كييف  نظام 
املحطة  م��ف��اع��الت  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
تدمريها  ميكن  ال  بطريقة  بنيت 
واأكد  تكتيكية.  نووية  باأ�سلحة  اإال 
نظام  ت��ع��ط��ي��ل  حت�����اول  ك��ي��ي��ف  اأن 
زابوروجيه،  حم��ط��ة  يف  ال��ت��ربي��د 
مما قد ي��وؤدي اإىل كارثة اأكرب من 

ال���ت���ي وق���ع���ت يف حمطة  ال���ك���ارث���ة 
ت�سرينوبيل النووية.

موؤ�س�سة  اأف�����ادت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
ال���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة االأوك����ران����ي����ة 
اأنها  ب����ي����ان،  يف  »اإي������رغ������واأت������وم«، 
رو�سي  �سيرباين  لهجوم  تعر�ست 
موقعها،  ع���ل���ى  م�������س���ب���وق«  »غ�����ري 
م�سرية اإىل اأن عملياتها مل تتاأثر.

 16 ت���ل���ي���غ���رام: »يف  وك��ت��ب��ت ع��ل��ى 

اأق����وى  وق����ع   ،2022 اأغ�����س��ط�����س 
هجوم اإلكرتوين منذ بداية الغزو 
اإيرغواأتوم  م��وق��ع  �سد  ال��رو���س��ي 
ال���ر����س���م���ي«.   Energoatom
»تعر�س  امل����وق����ع  اأن  واأ�����س����اف����ت 
الرو�سية«.  االأرا���س��ي  من  للهجوم 
اإن جمموعة  »اإيرغواأتوم»  وقالت 
ال�سعبي«  ال�����س��ي��رباين  »اجل���ي�������س 
 7 من  اأك��ر  ا�ستخدمت  الرو�سية 

وا�شنطن: رفع »احلر�س الثوري« من 
قائمة الإرهاب خارج مفاو�شات فيينا

•• وا�صنطن-وكاالت:

قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية اإن الواليات املتحدة تتبادل وجهات نظرها 
االتفاق  مقرتح  على  اإي���ران  تعليقات  تلقي  بعد  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ع  اإي���ران  رد  ب�ساأن 
ال��ن��ووي، وذل��ك الإن��ق��اذ االت��ف��اق امل��ربم ع��ام 2015 بعد اأن دع��ت ط��ه��ران وا�سنطن اإىل 
التحلي باملرونة. واأ�سافت املتحدثة اأن رفع احلر�س الثوري االإيراين من قائمة االإرهاب 
خارج مفاو�سات فيينا. وقالت متحدثة با�سم االحتاد االأوروبي لل�سحفيني يف بروك�سل: 
يف الوقت احلايل، نعكف على درا�سة »املقرتح النهائي« لالتفاق، ونت�ساور مع امل�ساركني 
املتحدة ب�ساأن  النووي( والواليات  امل�سرتكة )االتفاق  ال�ساملة  العمل  االآخرين يف خطة 
امل�سي قدماً«. ورف�ست اإعطاء اإطار زمني الأي رد فعل من جانب االحتاد االأوروبي الذي 
ين�سق املفاو�سات يف فيينا.وبعد حمادثات متقطعة وغري مبا�سرة بني الواليات املتحدة 
واإيران ا�ستمرت 16 �سهراً، قام خاللها االحتاد االأوروبي بجوالت مكوكية بني الطرفني، 
اإن التكتل قدم عر�ساً  اأغ�سط�س،  قال م�سوؤول كبري يف االحتاد االأوروب��ي يف الثامن من 

»نهائياً« ويتوقع رداً يف غ�سون »اأ�سابيع قليلة جداً«.

�ص 03

�ص 12

�ص 17

تتويج تالية اإبراهيم خليفة عثمان بطلة 
لتحدي القراءة العربي يف ال�سودان

اأخبار الإمارات

التغريات املناخية تهدد ليبيا.. 
والنهر ال�سناعي الأكرث ت�رضرا

عربي ودويل

القن�سل العام لكوريا اجلنوبية 
ي�سيد بالتطور الريا�سي يف الإمارات

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�شي 
اإندوني�شيا واجلابون بذكرى ا�شتقالل بلديهما

الناتو م�شتعد للتدخل حلفظ ال�شتقرار بني �شربيا وكو�شوفو 
•• بروك�صل-رويرتز:

قوة  اإن  �ستولتنربج  ين�س  االأط��ل�����س��ي  �سمال  حللف  ال��ع��ام  االأم���ني  ق��ال 
اإذا تعر�س  التابعة للحلف يف كو�سوفو م�ستعدة للتدخل  حفظ ال�سالم 
اال�ستقرار بني �سربيا وكو�سوفو للخطر. جاء ذلك بعد حمادثات اأجراها 
�ستولتنربج مع الرئي�س ال�سربي األك�سندر فو�سيت�س ام�س االأربعاء ب�ساأن 

التوترات االأخرية بني الدولتني الواقعتني يف غرب البلقان.
وقال �ستولتنربج يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع فو�سيت�س يف بروك�سل 
»رغم اأن الو�سع حت�سن على االأر�س، فاإن م�سوؤولية منع الت�سعيد مرة 
امل�����س��وؤول��ني من  االأط����راف- خا�سة على  ع��ات��ق جميع  تقع على  اأخ���رى 
اإىل التحلي  اأدعو جميع االأط��راف  اإنني  بلجراد وبري�ستينا«.  واأ�ساف: 

ب�سبط النف�س وجتنب العنف.

القوات اجلوية التايوانية ت�شتعر�س 
قوتها يف مواجهة املناورات ال�شينية 

•• تايوان-رويرتز:

حلقت مقاتالت تايوانية من طراز اإف16- يف �سماء ليل 
اأم�س االأربعاء يف ا�ستعرا�س للقوة اأمام و�سائل االإعالم، 
ع��ن اجلزيرة  ال��دف��اع  ع��زم اجلي�س على  ي��دل على  مم��ا 
املناورات  م��واج��ه��ة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  للحكم  اخلا�سعة 

ال�سينية امل�ستمرة منذ اأيام.
وجتري ال�سني، التي تقول اإن تايوان جزء من اأرا�سيها، 
تدريبات ع�سكرية حول اجلزيرة بعد زيارة رئي�سة جمل�س 
النواب االأمريكي نان�سي بيلو�سي يف وقت �سابق من هذا 
ال�سهر، والتي تبعتها زيارة خم�سة نواب اأمريكيني يومي 

االأحد واالثنني. 
واأث��ارت زيارة بيلو�سي غ�سب ال�سني، التي ردت باإجراء 
جتارب اإطالق �سواريخ بالي�ستية فوق تايبه الأول مرة، 
ب��ال��ق��رب من  وط���ائ���رات مقاتلة  ح��رب��ي��ة  �سفن  واإر����س���ال 

تايوان، لكن حجم هذه االأن�سطة تراجع ب�سكل كبري االآن. 
اإىل قاعدة هوالني اجلوية  ويف زي��ارة نظمتها احلكومة 
وهي  لتايوان،  اجلبلي  ال�سرقي  ال�ساحل  على  الرئي�سية 
اأول زيارة ملن�ساأة ع�سكرية منذ بدء التدريبات ال�سينية، 
�ساهد ال�سحفيون الطاقم االأر�سي يو�سح كيفية حتميل 
االأ�سلحة ب�سرعة على طائرات اإف16-، ومنها �سواريخ 

هاربون امل�سادة لل�سفن والتي ت�سنعها �سركة بوينج.

تركيب �ساروخ اأمريكي يف مهمة ا�ستعداد قتالية بتايوان 

من �شرياك اإىل ماكرون:
هكذا خ�شرت فرن�شا موطئ قدمها يف اأفريقيا!

•• الفجر -�صارلوت الالن –ترجمة خرية ال�صيباين

بعد 9 �سنوات هناك، غادر اجلي�س الفرن�سي مايل يف 15 اأغ�سط�س. يف كل 
مكان يف اأفريقيا، يت�ساءل نفوذ باري�س، حيث يتزايد نفوذ مو�سكو وبكني.

اجلي�س  اأطلق   ،2013 يناير  يف  متبكتو؟  يف  هولند«  »الّر�سع  يتذكر  من 
للتو  التي حتررت  الو�سطى،  القرون  مواليد مدينة  بع�س  على  الفرن�سي 
من نري االإرهابيني، اأطلق عليهم ا�سم »هوالند« تكرميا للرئي�س الفرن�سي، 

الذي اعُترب حينها »منقًذا«.
يف ذلك الوقت، كانت هيبة باري�س يف القمة: �سيطر جنود عملية �سرفال 

على بلدات �سمال مايل يف ملح الب�سر.         )التفا�سيل �س10(

القائم باأعمال البعثة الأممية يف 
ليبيا يوؤكد على اأولوية النتخابات

•• طرابل�س-وكاالت:

اأك����د ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ب��ع��ث��ة االأمم 
ري���زدون  ليبيا  ل��ل��دع��م يف  امل��ت��ح��دة 
زي��ن��ي��ن��غ��ا، ع���ل���ى �����س����رورة اإع���ط���اء 
»اأولوية« الإعادة العملية االنتخابية 

اإىل م�سارها ال�سحيح.
وقالت البعثة االأممية عرب تويرت، 
اإن ت�سريحات زينينغا جاءت خالل 
ملتقى  اأع�ساء  من  عددا  ا�ستقباله 
الذين  ال��ل��ي��ب��ي،  ال�سيا�سي  احل����وار 
الو�سع  م���ن  ق��ل��ق��ه��م  ع���ن  اأع����رب����وا 
االأمني املتوتر الناجم عن اجلمود 

ال�سيا�سي الذي طال اأمده.
امللتقى  اأع�ساء  اأن  البعثة  واأ�سافت 
حول  روؤاه���م  لعر�س  البعثة  زاروا 
ال�سيا�سي  اجل��م��ود  جت����اوز  كيفية 
ت�سوية  اإىل  وال���ت���و����س���ل  ال����راه����ن 
�سيا�سية تاأخذ ليبيا اإىل االنتخابات 
الليبي،  ال��ربمل��ان  وع��ق��د  الوطنية. 
�سبل  لبحث  عامة  جل�سة  االث��ن��ني، 
ال�سيا�سي   اجل���م���ود  ح���ال���ة  جت�����اوز 

التي تعي�سها البالد.

ماكرون ي�سغي اإىل �سوؤال طرحه اأحد امل�ساركني يف القمة االإفريقية الفرن�سية يف مونبلييه اأمني عام الناتو خالل موؤمتر �سحفي مع الرئي�س ال�سربي )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ج���ت���م���ع، 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة واملكتب  ال��ت��غ��ري 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  االإقليمي 
ل�������س���رق امل���ت���و����س���ط، ور�����س����ة عمل 
للتعريف بنهج "ال�سحة الواحدة" 
ملخاطر  امل�����س��رتك  للتقييم  ك����اأداة 
املن�ساأ  احل���ي���وان���ي���ة  االأم������را�������س 
ومكافحتها، وذلك �سمن جهودها 
االأمرا�س  م��واج��ه��ة  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
�سحة  ل��ت��ح�����س��ني  واجل����ائ����ح����ات 

املجتمع.
وتناولت الور�سة على مدى يومني، 
الواحدة"،  "ال�سحة  م���ف���ه���وم 
تفعيل  اإىل  يحتاج  نهجاً  باعتباره 
املعنية  ال��ق��ط��اع��ات  ب���ني  اجل���ه���ود 

احليوانية  االأم���را����س  مب��ك��اف��ح��ة 
م�ستويات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  امل��ن�����س��اأ، 
االأف��راد واحليوانات  ال�سحة لدى 
خالل  من  البيئة،  على  واحلفاظ 
حت��دي��د االأخ���ط���ار امل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه 
االأم����را�����س وت��ق��ي��ي��م��ه��ا ل��ل��ح��د من 

اآثارها ومكافحتها.
وا�ستهدفت الور�سة برئا�سة �سعادة 
الرحمن  ع��ب��د  ح�����س��ني  ال���دك���ت���ور 
لقطاع  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال���رن���د 
ال�سحة العامة، وبح�سور ممثلني 
املحلية،  ال�����س��ح��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
الرعاية  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
البيئية  وال�������س���ح���ة  ال�������س���ح���ي���ة 

وال�سحة احليوانية.
دور  على  ال�سوء  الور�سة  و�سّلطت 
العاملية  "املنظمة  ب��ني  ال��ت��ح��ال��ف 
و"منظمة  احليوان"  ل�����س��ح��ة 

االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة" 
و"منظمة ال�سحة العاملية" لتعزيز 
عرب  الواحدة"  "ال�سحة  ن���ه���ج 
والعاملية  املحلية  اجل��ه��ود  تن�سيق 

لتجنب تف�سي االأمرا�س املعدية.
عبد  ح�سني  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
النظام  اأن  العامة  ال�سحة  لقطاع 
االإم���ارات يتمتع  ال�سحي يف دول��ة 
االأمرا�س  لر�سد  عالية  بجاهزية 
الفعالة،  واال�ستجابة  بها  والتنبوؤ 
ويوظف جميع االأدوات التي متكنه 
ملكافحة  ال�سريعة  اال�ستجابة  من 
القيادة  حر�س  بف�سل  اجلائحات، 
ال�سيا�سات  تطوير  على  احلكيمة 
الرامية  املمار�سات  اأف�سل  وتبني 
املجتمع  اأف����راد  �سحة  تعزيز  اإىل 

واإر�ساء نظام �سحي م�ستدام.

اإىل  ال��رن��د  ���س��ع��ادة ح�سني  واأ����س���ار 
اأهمية التعاون بني جميع اجلهات 
املجتمع  ووق���اي���ة  ب�����س��ح��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
املعدية  االأمرا�س  تتبع  من خالل 
حيواين  م�������س���در  م����ن  ال���ن���ا����س���ئ���ة 
مكافحتها  بهدف  �سررها  وتقييم 
اأن  ب��ال��ط��ري��ق��ة امل���ث���ل���ى، م�����وؤك�����داً 
توفري  ع��رب  يتحقق  ال��ه��دف  ه���ذا 
الالزمة  الفنية  واملعرفة  البيانات 
امل�����س��رتك��ة لهذه  امل��خ��اط��ر  ل��ف��ه��م 
االأمرا�س اإىل جانب توفر الكوادر 

الب�سرية الفنية املوؤهلة.
وزارة  اأن  ال���رن���د  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح 
ال���������س����ح����ة ووق��������اي��������ة امل���ج���ت���م���ع 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ت��ط��ل��ع 
اال�سرتاتيجيني اإىل الرتكيز على 
واإدراجه  الواحدة"  "ال�سحة  نهج 
جزءاً  ليكون  ا�سرتاتيجياتها،  يف 

الوطني  ال�����س��ح��ي  ال���ن���ظ���ام  م����ن 
لتقييم التحديات امل�سرتكة بكفاءة 
الالزمة  الوطنية  وو�سع اخلطط 
واال�ستجابة،  وال��رت���س��د  للتاأهب 
واال�ستعداد الأي خماطر حمتملة 
واحل��د من اآث��اره��ا يف اإط��ار التاأثر 
واحليوان  االن�����س��ان  ب��ني  امل�سرتك 

والبيئة.
عملياً  ج��ان��ب��اً  ال��ور���س��ة  وت�سمنت 
على  امل�ساركني  تدريب  خالله  مت 
االإج��������راءات ال���واج���ب ات��ب��اع��ه��ا يف 
االأمرا�س  خماطر  تقييم  عمليات 
امل���ن�������س���اأ، وف������ق نهج  احل���ي���وان���ي���ة 
"ال�سحة الواحدة" و�سبل الوقاية 
منها ومكافحتها، واإر�سادات العمل 
اجلماعي املتبعة بهذا اخل�سو�س.

"ال�سحة  ن���ه���ج  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
ي�ستند  �سحي  نهج  ه��و  الواحدة" 

االإن�سان  �سحة  بني  ال��رتاب��ط  اإىل 
وارتباطهما  احل����ي����وان  و����س���ح���ة 
ب�سحة النظم البيئية التي يتعاي�س 

اأن  ويقدر  واحل��ي��وان.  الب�سر  فيها 
املئة من االأمرا�س املعدية  60 يف 
اأمرا�س  ه��ي  امل���وج���ودة  ال��ب�����س��ري��ة 

املئة  75 يف  واأن  امل�سدر،  حيوانية 
على االأق��ل من االأم��را���س املعدية 

النا�سئة م�سدرها احليوانات.

•• اأبوظبي - وام:

املعدل  االإم��ارات  "انرتناي�سنز" االأملانية عن جتاوز دولة  بيانات منظمة  ك�سفت 
العاملي يف 11 موؤ�سراً حول اأف�سل الوجهات للمغرتبني مب�ستويات ترتاوح من 
نقطة ت�سمل موؤ�سر اللغة املحلية لي�ست عائقاً و�سهولة االإجراءات   34 اإىل   6
االإدارية واالآفاق املهنية للوظائف وخيارات الرتفيه وال�سفر والعبور "الرتانزيت" 
وثقافة الر�سا يف العمل واالأمان وال�سالمة والرعاية ال�سحية واحلياة الرقمية 

وال�سكن والراتب واالأمان الوظيفي.
واأو�سحت املنظمة، يف تقرير حول اأف�سل الوجهات للمغرتبني لعام 2022، اأن 
االإمارات حققت مراكز متقدمة يف 4 حماور رئي�سية و11 موؤ�سراً من اإجمايل 

التقرير. ت�سمنهم  موؤ�سراً  و17  حماور   5
وت�سمن التقرير الرتتيب العام للدول التي متثل وجهات للمغرتبني من خالل 

والعمل  اال�ستقرار  و�سهولة  الوجهات، من حيث جودة احلياة  نظرة عامة على 
باخلارج وتوفر االحتياجات االأ�سا�سية، والتمويل ال�سخ�سي.

واأو�سحت بيانات التقرير اأن 94 % من املقيمني الذين �سملهم ا�ستطالع الراأي 
العاملي مل يتجاوز  املعدل  اأن  االإم���ارات يف حني  باالأمان يف  ع��ربوا عن �سعورهم 

.81%
واأفاد التقرير باأن %86 من املقيمني الذين �سملهم التقرير �سعيدون مبدى 
توفر اخلدمات احلكومية، لتتجاوز االإمارات املعدل العاملي مبعدل ب� 25 نقطة 
الدفع  %90 منهم مبقدرتهم على  حيث بلغ املتو�سط العاملي %61، كما نوه 

بدون ا�ستخدام النقود يف حني مل يتجاوز املعدل العاملي 84%.
ب�سهولة  اأف���ادوا  ال��ذي  املقيمني  ن�سبة  بلغت  ال�سحية  الرعاية  توفر  جم��ال  ويف 
%78 يف حني بلغ املعدل  الو�سول اإىل خدمات الرعاية ال�سحية يف االإم��ارات 

عاملياً 64%.

وذكر %79 ممن �سملهم ا�ستطالع الراأي يف دولة االإمارات اأن االنتقال للعي�س 
يف دولة االإمارات طّور من اآفاق حياتهم املهنية، بينما املتو�سط العاملي لذلك هو 

.65%
ت�سكل  املحلية مل  اللغة  اأن معرفة  ال��راأي  ا�ستطالع  �سملهم  %85 ممن  وراأي 
عائقاً، بينما بلغ املتو�سط العاملي لهذا املوؤ�سر %51 وبالتايل فاالإمارات جتاوزت 

املتو�سط العاملي ب� 34 نقطة.
واأكد %83 ممن �سملهم ا�ستطالع الراأي يف االإمارات من املقيمني اأن االإجراءات 
عن  باأف�سلية   56% البالغ  العاملي  املتو�سط  مقابل  وب�سيطة،  �سهلة  االإداري���ة 

املعدل العاملي ب� 27 نقطة.
على  العثور  ب�سهولة  االإم���ارات  ال��راأي يف  ا�ستطالع  �سملهم  %75 ممن  واأف��اد 

منزل لل�سكن، بينما كان املتو�سط العاملي يبلغ 54%.
اإىل �سهولة احل�سول  ال��راأي يف االإم��ارات  %83 ممن �سملهم ا�ستطالع  واأ�سار 

 ،56% العاملي  املتو�سط  بلغ  فيما  االإم���ارات  يف  للعي�س  لالنتقال  تاأ�سرية  على 
االأمر الذي جعل االإمارات يف املرتبة االأوىل عاملياً يف هذا املجال.

املتعلقة  االأبحاث  يف  املتخ�س�سة  االأملانية  ال�سبكة  هي  للتقرير  النا�سرة  واجلهة 
كل  ت�ستند  "اإنرتناي�سنز" والتي  العامل  وم��دن  دول  خمتلف  يف  املعي�سة  بجودة 

اأبحاثها اإىل ا�ستبيانات الآراء عينات من الوافدين الأبحاث خمتلفة.
لقاءات  عقد  خالل  من  العامل  حول  للوافدين  ملتقى  مبثابة  املنظمة  وتعترب 

لتبادل االآراء واخلربات فيما بينهم.
و�سدر اول تقرير للمنظمة حول اأف�سل الوجهات للمغرتبني عام 2014 وي�ستمر 
ب�سورة دورية كل عام، ويعتمد يف منهجيته على %100 من ا�ستطالعات الراأي 
يف جمتمعات الدول التي ير�سدها التقرير، حيث مت اإجراوؤها يف الفرتة ما بني 
فرباير 2022 وا�ستمل على 11970 ا�ستطالع راأي يف 52 دولة من   28-1

اأهم الدول التي يعي�س فيها جمتمعات الوافدين، و�سمل 177 جن�سية.

•• اأبوظبي – الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل مركز بلدية مدينة زايد، حملة توعوية 
ا�ستهدفت  متوا�سلة،  اأي��ام  خم�سة  مدى  على  التحتية،  البنية  تطوير  مب�سروع 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  زاي���د،  ب��ن  حممد  مدينة  �سكان 

اإىل  وافرتا�سياً،  التي مت تنفيذها ميدانياً  العامة )م�ساندة(. وهدفت احلملة، 
العامة  واملرافق  التحتية  والبنى  االأ�سول  وكفاءة  باأهمية  املدينة  �سكان  تعريف 
التي  واحل�سارية  العمرانية  النه�سة  تواكب  والتي  زاي��د،  بن  حممد  مدينة  يف 
ت�سهدها اأبوظبي، اإىل جانب االإ�سارة اإىل اأهم حماور احلفاظ على هذه املرافق 

وفعاليتها تعزيزاً ملعايري جودة احلياة وحتقيق تطلعات اأفراد املجتمع.

زيارة   50 ب��اإج��راء  البلدية  موظفي  قيام  امل��ي��داين  �سقها  يف  احلملة  وت�سمنت 
النطاق  �سمن  ال��واق��ع��ة  املتفرقة  املناطق  م��ن  ع��دد  �سكان  ا�ستهدفت  ميدانية 
اجلغرايف ملدينة حممد بن زايد، للتعرف على مالحظاتهم حول م�سروع تطوير 
البنية التحتية واملرافق العامة يف املدينة، ومن ثم عقد اجتماعات مع ال�سركات 

التطويرية للم�سروع لتعريفهم مبالحظات ال�سكان.

يف  القاطنني  مع  هاتفياً  التوا�سل  االفرتا�سي  �سقها  يف  احلملة  ت�سمنت  كما 
مدينة حممد بن زايد، واإر�سال الر�سائل الن�سية الق�سرية، باالإ�سافة اإىل ن�سر 
مواقع  على  للبلدية  الر�سمية  احل�سابات  عرب  التوعوية  املن�سورات  من  العديد 
اأهداف  مع  جميعها  تتما�سى  والتي  "فريجنا"،  وبرنامج  االجتماعي  التوا�سل 

وم�سمون احلملة.

•• اأبوظبي- وام:

طلعة   570 اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ط����ريان  اإدارة  ن��ف��ذت 
اأبوظبي خالل الن�سف االأول من عام  اإم��ارة  جوية يف 
اجلوي،  ل��الإ���س��ع��اف  طلعة   41 ت�سمنت  2022م، 
177 طلعة تدريبية،  و238 طلعة عمليات �سرطية، 

باالإ�سافة اإىل 114 طلعة ملهام اأخرى.
واأكد العميد طيار اإبراهيم ح�سن البلو�سي، مدير اإدارة 
اأن  املركزية  العمليات  بقطاع  اأبوظبي  �سرطة  ط��ريان 
التطورات  جميع  تواكب  وك��وادره��ا  بطواقمها  االإدارة 
واإ�سناد  دعم  اأبوظبي من  �سرطة  تلبي متطلبات  التي 
�ساعة   24 م��دار  على  وال�سرطية  االأم��ن��ي��ة  ل��ل��وح��دات 

ووفق اأف�سل املمار�سات املتطورة.
واأ�سار اإىل اال�ستجابة دائماً للحاالت الطارئة وم�سابي 
املتخ�س�سة  للم�ست�سفيات  ونقلهم  امل��روري��ة  احل���وادث 
باأحدث  ط���ائ���رات جم��ه��زة  خ���الل  م��ن  ال��ع��الج  لتلقي 
املعدات الطبية وكوادرها الذين مت تدريبهم وتاأهيلهم 

على اأعلى امل�ستويات واملمار�سات.
ولفت اإىل حر�س االإدارة على تلبية النداءات االإن�سانية 

والو�سول اإىل مواقع البالغات، �سمن زمن اال�ستجابة، 
املناطق  يف  االإن�سانية  الرعاية  وتقدمي  االأرواح  الإنقاذ 
التي يتعذر الو�سول اإليها والطرق اخلارجية اأو للذين 

انقطعت بهم ال�سبل، �سواء يف الرب اأو البحر.
واأك�����د احل���ر����س ع��ل��ى اإع�����داد وت��اأه��ي��ل امل��ن��ت�����س��ب��ني من 
ط���ي���اري���ن وم�����س��ع��ف��ني ج���وي���ني وم����الح����ني واأط����ب����اء 
خالل  م��ن  واإداري�����ني،  فنيني  ومهند�سني  وممر�سني 
الدورات التخ�س�سية النظرية والعملية، لتاأدية جميع 

املهام املطلوبة يف النطاق اجلغرايف لالإدارة.
ت�سبيهي  ط���ريان  دورة   28 ع��ق��دت  االدارة  اأن  وذك���ر 
التحويلي  ل��ل��ط��ريان  ودورة  ط���ي���ارا،   57 ب��ه��ا  ال��ت��ح��ق 
ال��دورات مثل  اإىل جانب عدد من  مب�ساركة طيارين، 
والبحث  ال��ع��دادات،  ودورة ط��ريان  ط��ائ��رة،  قائد  دورة 
اأح����دث  ع��ل��ى  حت��وي��ل��ي��ة  ط�����ريان  ودورات  واالإن�����ق�����اذ، 
والور�س  والتمارين  املحا�سرات  جانب  اإىل  الطائرات، 
املختلفة وتطوير اأداء املنت�سبني وتدريبهم على اأحدث 
داخل  ب��دورات  واإحلاقهم  احلديثة،  العلمية  التقنيات 
الطائرات  و�سيانة  ال��ط��ريان  ط��ب  ال��دول��ة يف  وخ���ارج 

وغريها من الدورات.

»انرتناي�شنز« الأملانية: الإمارات تتجاوز املعدل العاملي يف 11 موؤ�شرا �شمن اأف�شل الوجهات للمغرتبني

ت�شمنت اإجراء 50 زيارة ميدانية على مدى 5 اأيام متوا�شلة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ميدانية-افرتا�شية لتوعية �شكان مدينة حممد بن زايد مب�شروع تطوير البنية التحتية

اأ�شهر  6 يف  اأبوظبي  �شرطة  لطريان  جوية  طلعة   570

»ال�شحة« تنظم ور�شة عمل لتعزيز كفاءة النظام ال�شحي ومكافحة اجلائحات

•• اأبوظبي -وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�ساعات  224،482 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 
والفح�س  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س  تقنيات 
الك�سف  الدولة يف  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف 
عن 721 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 1،007،039 حالة.   كما اأعلنت 
االإ�سابة بفريو�س  وف��اة حالة م�سابة وذل��ك من تداعيات  ال��وزارة عن 
2،340 حالة.  الدولة  الوفيات يف  امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد  كورونا 
تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 
اجلميع.   كما  و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام 
كورونا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة  اأعلنت الوزارة عن �سفاء 631 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع 

حاالت ال�سفاء 985،429 حالة.

»ال�شحة« جتري 224,482 فح�شا ك�شفت عن 721 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد و631 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت �سرطة اأبوظبي مبادرة "برد �سيفهم" للعمال يف 
املواقع االإن�سائية مبنطقة امل�سفح، ا�ستملت على توزيع 
الوجبات وامل�سروبات الباردة، بالتعاون مع اإدارة خدمات 
اأبوظبي  و�سركة  م�سفح  بلدية  مبركز  املجتمع  واإ�سعاد 
للمواد الغذائية. واأو�سح املقدم يو�سف حممد املهريي 
مدير مركز �سرطة م�سفح اأن املبادرة تاأتي �سمن جهود 

وتوعية  وال��ع��ط��اء  ال��ت��ع��اون  تعزيز  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
و�سالمة  �سحة  ع��ل��ى  للمحافظة  ال�����س��رك��ات  اأ���س��ح��اب 

العاملني.
التكافل  م��ب��داأ  بتحقيق  ابوظبي  �سرطة  اهتمام  واأك���د 
والرتابط االجتماعي من خالل التخفيف عن �سريحة 
العمال يف املناطق املفتوحة خ�سو�سا مع ارتفاع درجات 
احل��رارة خالل ال�سيف وتاأكيد دور العمال الريادي يف 
م�سرية التنمية والتطوير التي ت�سهدها اإمارة اأبوظبي.

�شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة »برد �شيفهم« 
للعمال بالتعاون مع مركز بلدية م�شفح

عبداهلل بن زايد يهنئ الهند بذكرى ال�شتقالل 
ويوؤكد عمق العالقات ال�شرتاتيجية بني البلدين

•• اأبوظبي وام:

ن��ه��ي��ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ ع��ب��داهلل  ت��وج��ه �سمو 
االحتفال  مبنا�سبة  و�سعبا  وحكومة  قيادة  ال�سديقة  الهند  جمهورية  اإىل  بالتهنئة 
بذكرى ا�ستقالل البالد. وقال �سموه بهذه املنا�سبة اإن البلدين ال�سديقني وقيادتهما 
ترتبطان بعالقات قوية ومتميزة، وجنحا يف تر�سيخ منوذج متطور وم�ستدام لل�سراكة 
اال�سرتاتيجية ال�ساملة التي اأثمرت العديد من االإجنازات يف املجاالت كافة. واأكد �سموه 
التعاون  لتعزيز عالقات  اإرادة قوية  الهند متتلكان  االإم��ارات وجمهورية  دولة  اأن  اإىل 
امل�سرتك مل�سلحة �سعبيهما ومبا ي�سهم يف دعم امل�سارات التنموية يف كال البلدين، معربا 

عن متنياته جلمهورية الهند ال�سديقة و�سعبها التقدم واالزدهار والرخاء.

عبداهلل بن زايد يهنئ باك�شتان بذكرى ال�شتقالل 
ويوؤكد عمق العالقات التاريخية بني البلدين

•• اأبوظبي-وام: 

توجه �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل بالتهنئة 
اإىل جمهورية باك�ستان االإ�سالمية ال�سديقة مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل البالد.

االإمارات  دول��ة  التي جتمع  التاريخية  العالقات  على عمق  املنا�سبة  بهذه  �سموه  واأك��د 
التعاون امل�سرتك  اآفاق  البلدين ال�سديقني وقيادتهما على تو�سيع  وباك�ستان وحر�س 
اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار  �سعبيهما.  على  باخلري  ويعود  امل�سرتكة  م�ساحلهما  يحقق  مبا 
الدولية  للعالقات  متميزة  منوذجا  تعد  التاريخية  الباك�ستانية  االإماراتية  العالقات 
القائمة على التعاون البناء واالحرتام املتبادل، معربا عن متنياته جلمهورية باك�ستان 

ال�سديقة و�سعبها دوام التقدم واالزدهار والرخاء.
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•• ال�صارقة-الفجر: 

يف اإطار حر�س اإمارة ال�سارقة على توثيق عالقات التعاون مع االقت�سادات 
املتقدمة، اختتم وفد من دائرة العالقات احلكومية يف ال�سارقة، زيارة ر�سمية 

اإىل كوريا اجلنوبية ومقاطعة جيجو، التابعة لها.
دائرة  رئي�س  القا�سمي،  فاهم  ال�سيخ  تراأ�سه  ال��ذي  ال��وف��د،  زي��ارة  وت�سمنت 
العالقات احلكومية يف ال�سارقة، عدداً من هيئات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات 
جتاربها  على  االط��الع  بهدف  الكورّية،  واالقت�سادّية  واالجتماعّية  العلمية 
زي��ارة عدد من  اإىل  باالإ�سافة  الثنائّية معها،  العالقات  �سبل تطوير  وبحث 

املعامل الثقافّية وال�سياحّية الرئي�سية.
وقال ال�سيخ فاهم القا�سمي: "تتمتع دولة االإمارات العربية املتحدة واإمارة 
ال�����س��ارق��ة ب�����س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف �ستى 
وال�سحة  الطاقة  قطاعات  ويف  والثقافية  االقت�سادية  �سيما  ال  امل��ج��االت، 
والتعليم، يف ظل امتالك اجلانبني روؤية تنموية �ساملة عربت عنها العديد 

من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما".
واأ�ساف: "بحثنا خالل الزيارة العديد من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك 
وجماالت التعاون املتاحة، ووجهنا الدعوة ل�سركائنا الكوريني للتعرف عن 
كثب اإىل املقومات الفريدة التي تتمتع بها ال�سارقة، والتي جعلت منها مركزاً 

اقت�سادياً و�سناعياً رئي�ساً، ومنارة للعلم واملعرفة يف املنطقة".
وكوريا  ال�����س��ارق��ة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  مب�ستوى  االرت���ق���اء  اإىل  "نتطلع  وت��اب��ع: 

اجلنوبية من جهة، ومقاطعة جيجو من جهة اأخرى، ون�سعى اإىل الو�سول 
املتاحة لدى  االإمكانات  الق�سوى من  اال�ستفادة  اأف�سل يف حتقيق  مل�ستويات 

اجلانبني".
 

زيارة كوريا
الكورية  زي���ارة اجلمعية  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ّي��ة،  ال��دائ��رة يف  و�سملت ج��ول��ة وف��د 
العربية ولقاء مايونغ �سام، االأمني العام للجمعية، حيث ناق�س اجلانبان دور 
العربية من خالل  ال��دول  الثقايف مع  والتبادل  التعاون  تعزيز  اجلمعية يف 
العديد من االأن�سطة والربامج املتنوعة، واأهمية تطوير العالقات الثقافية 
بني ال�سعوب ملا لها من قيمة يف تعزيز التوا�سل االإن�ساين، وفر�س التعاون 

يف جمال الن�سر والكتابة. 
وتعرف الوفد خالل زيارته ل� "منظمة كوريا لل�سياحة"، اإىل اال�سرتاتيجية 
 17.5 م��ن  اأك��ر  ا�ستقطاب  ع��ن  اأ�سفرت  التي  ال�سياحي،  للجذب  الكورية 
مليون �سائح يف 2019، كما تعرف اإىل اأبرز املعامل احليوية ومناطق اجلذب 

ال�سياحي يف البالد، وما مييز كل منها.
�سيجونغ"، وهي موؤ�س�سة فكرية م�ستقلة  امللك  الوفد" موؤ�س�سة معهد  وزار 
غري ربحية، تهدف لتطوير اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات يف جماالت ال�سوؤون 
االإقليمية واالقت�سادية  الق�سايا  اخلارجية، حيث بحث اجلانبان عدداً من 

ذات االهتمام امل�سرتك.
ويف حمطته االأخرية يف كوريا اجلنوبية، زار الوفد �سفارة االإمارات يف �سيوؤول، 

حيث التقى عي�سى ال�سماحي، القائم باالأعمال باالإنابة يف �سفارة الدولة لدى 
�سيوؤول، وتناول اجلانبان اأهمية العالقات الثنائية بني ال�سارقة وكوريا.

زيارة جيجو
والتقى ال�سيخ فاهم القا�سمي مع اأو يونغ هن، حاكم مقاطعة جيجو، وبحث 

اجلانبان العالقات الثنائية بني ال�سارقة وجيجو و�سبل توطيدها.
العامة  امل��دي��رة  ه��وا،  ت�سن  كو  العالقات احلكومية مع  دائ��رة  وف��د  واجتمع 
لل�سوؤون الثقافية الدولية مبقاطعة جيجو، كما التقى كوه اأون �سوك، رئي�سة 
اخل�سو�سية  عن  متكاملة  �سورة  قدمتا  اللتني  لل�سياحة،  جيجو  منظمة 
العاملي  للرتاث  التابعة  والطبيعية  ال�سياحية  وامل��واق��ع  للجزيرة  الثقافية 

فيها، والتي جعلت منها مق�سداً �سياحياً عاملياً.
مثل  ال�سياحية،  املعامل  اأب��رز  على  اجل��زي��رة  يف  جولة  خ��الل  الوفد  وتعرف 
متحف بونتي للفن الكوري املعا�سر، الذي يعر�س مقتنيات تربز جماليات 
الرتاث الكوري العريق بطابع من احلداثة، باالإ�سافة اإىل زيارة جبال هاال، 

وغابة ال�سفاء يف منطقة �سيوغويبو، وكهف ماجنانغ الربكاين.
مع  القا�سمي  فاهم  ال�سيخ  وبحث  الوطنية"،  جيجو  "جامعة  ال��وف��د  وزار 
ال�سارقة،  العلمية مع جامعات  الروابط  �سبل توثيق  ه��وان،  اإل  رئي�سها كيم 
وفر�س اإجراء تبادل طالبي بني الطرفني، الإثراء احل�سيلة العلمية لديهم، 
يف  خ�سو�ساً  م�ستقباًل،  واملهنية  املعرفية  اخل��ربات  من  املزيد  يك�سبهم  مبا 

قطاعات العلوم املتقدمة والف�ساء والطاقة املتجددة والعلوم البحرية.

العالقات احلكومية يف  دائ��رة  رئي�س  التقى  والتجارة،  االقت�ساد  ويف جمال 
ال�سارقة، يانغ مون �سيوك، رئي�س غرفة جتارة و�سناعة جيجو، حيث تناول 
واأهمية  وجيجو،  ال�سارقة  بني  التجارية  التبادالت  تعزيز  فر�س  اجلانبان 
نوه  اإذ  جيجو،  يف  ونظرائهم  ال�سارقة  م�ستثمري  بني  اأع��م��ال  ل��ق��اءات  عقد 
ال�سيخ فاهم القا�سمي مبا متلكه ال�سارقة من اإمكانيات كبرية، وبنية حتتية 
اللقاء،  ختام  ويف  ال��ك��وري��ة.  لال�ستثمارات  وج��ه��ًة  منها  يجعل  م��ا  متقدمة، 
للم�ساركة  جيجو  يف  وال�سركات  االأعمال  لرجال  الدعوة  فاهم  ال�سيخ  وجه 
يف "منتدى ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر" 2023، الذي ينعقد يف 

فرباير املقبل. 
تعزيز  املعهد يف  دور  اإىل  الوفد  لل�سالم، تعرف  ملعهد جيجو  زيارته  وخالل 
اآ�سيا، وذلك خالل �سرح قدمه الدكتور  ال�سالم والتعاون االإقليمي يف �سرق 

اإنتك هان، رئي�س املعهد.
ويف جمال املناطق احلرة، التقى وفد ال�سارقة، يانغ يونغ ت�سال، رئي�س مركز 
النظر حول  الدولّية احل��رة، وتبادل اجلانبان وجهات  تنمية مدينة جيجو 
وال�سركات من جميع  واالأجنبّية،  املحلّية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  دعم  �سبل 
دول العامل للعمل يف بيئات معفاة من الر�سوم اجلمركية. وا�ستعر�س ال�سيخ 
االإمارة  اأن  مبيناً  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  لل�سارقة  امل��ح��وري  ال��دور  القا�سمي  فاهم 
ت�سم العديد من املدن احلرة التي توفر ميزات م�سجعة للم�ستثمرين، مثل 
التملك الكامل لراأ�س املال، واالإعفاء من الر�سوم وال�سرائب، ومتتعها ببنية 

حتتية ولوجي�ستية متطورة.  

•• دبي-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي قرار املجل�س رقم /53/ ل�سنة 2022 ب�ساأن تعديل بع�س 
الالئحة  باإ�سدار   2021 ل�سنة   /5/ رق��م  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  اأح��ك��ام 
التنفيذّية للقانون رقم /1/ ل�سنة 2016 ب�ساأن النِّظام املايل حُلكومة دبي. 
ون�ّس القرار على ا�ستبدال املادة /25/ من قرار املجل�س التنفيذي رقم /5/ 

ل�سنة 2021 املتعلقة بتق�سيط االأموال العاّمة املُ�ستحّقة.
قائمة  اإع��داد  احُلكومّية  اجلهة  تتوىّل   /25/ للمادة  اجلديد  الن�س  ووف��ق 

باالأموال العاّمة امل�ستحقة لها والقابلة للتق�سيط، ورفعها اإىل دائرة املالية 
وابط واملعايري التي  العتمادها، على اأن ُيراعى عند اإعداد هذه القائمة ال�سّ

تعتِمدها الّدائرة يف هذا ال�ساأن.
ه املُوافقة على تق�سيط  �سُ واأجاز القرار مل�سوؤول اجلهة احُلكومّية اأو من ُيفوِّ
االأموال العاّمة املُحّددة يف قائمة االأموال العاّمة القابلة للتق�سيط، بناًء على 
م اإليها من املُكلَّف اأو املدين اأو من مُيثِّلُهما قانوناً، على اأن يتم البت  طلب ُيقدَّ
يف هذا الطلب وفقاً للقواعد واالإجراءات التي مت حتديدها يف املادة املُعّدلة.

وي�سرتط لتق�سيط االأموال العاّمة مبوجب القرار: اأن تكون االأموال العاّمة 
ُم�ستحّقة عند تقدمي طلب التق�سيط، واأال تِقل قيمة االأموال العاّمة املطلوب 

ُده دائرة املالية، وُيراعى عند حتديد  تق�سيطها عن احلد االأدنى الذي حُت��دِّ
هذا احلد نوع وطبيعة االأموال العاّمة امل�ستحقة، واأن ُيثِبت طالب التق�سيط 
عدم مقِدَرته على �سداد املبالغ املُ�ستحّقة عليه بالكامل ُدفعًة واحدة، وكذلك 
اأن يقوم طالب التق�سيط ب�سداد ما ِن�سبُته /%25/ على االأقل من االأموال 
العاّمة املطلوب تق�سيطها، فيما اأجاز القرار مل�سوؤول اجلهة احُلكومّية اأو من 
م اإليه من طالب التق�سيط، تعديل هذه  ه، بناًء على طلب ُم�سبَّب ُيقدَّ �سُ ُيفوِّ

م من ِقَبِله. النِّ�سبة قبل املُوافقة على طلب التق�سيط املُقدَّ
كما جاء من �سمن �سروط تق�سيط االأموال العامة اأال تزيد ُمّدة التق�سيط 
املُّدة التي ا�سُتِحّقت عنها االأم��وال العاّمة،  اأو على  على /5/ خم�س �سنوات، 

اأو  اأي �سمانات  اأو  �سيكات م�سرفّية  التق�سيط مُبوجب  يتم  واأن  اأق��ل،  ُهما  اأيُّ
دها دائرة املالية. تاأمينات اأخرى حُتدِّ

م خالل /15/ خم�سة ع�سر   ووفقاً للقرار، يجب على طالب التق�سيط اأن ُيقدِّ
اأو  مانات  ال�سّ التق�سيط  طلب  على  املُوافقة  بقرار  اإخطاره  تاريخ  من  يوماً 
دها دائرة املالية، مبا ُيعاِدل قيمة املبالغ املُ�ستحّقة عليه،  التاأمينات التي حُتدِّ
مانات والتاأمينات �سارية املفعول طول ُمّدة التق�سيط وحتى  وتظل هذه ال�سّ
ب�سداد  التزاماته  تنفيذ  التق�سيط عن  التام، ويف حال تخلُّف طالب  ال�ّسداد 
االأق�ساط يف مواعيدها املُقّررة، فُيعترب قرار املُوافقة على التق�سيط كاأن مل 

َيُكن. وُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

لت�شهيل اإجراءات تق�شيط االأموال العامة امل�شتحقة على املكلفني بها

حمدان بن حممد ي�شدر قرارا ب�شاأن تعديل الالئحة التنفيذية لقانون النظام املايل حلكومة دبي

•• دبي-وام:

ت������ّوج حت������ّدي ال�����ق�����راءة ال���ع���رب���ي يف 
تالية  ال��ط��ال��ب��ة  ال�����س��اد���س��ة  دورت������ه 
على  بطلة  عثمان  خليفة  اإب��راه��ي��م 
م�ستوى جمهورية ال�سودان من بني 
�ساركوا  وطالبة  674،601 طالبا 
من  االأك���رب  القرائية  التظاهرة  يف 

نوعها عاملياً باللغة العربية.
ومت اإعالن تالية اإبراهيم عثمان من 
ال�سف الثالث الثانوي مبدر�سة اأبي 
القراءة  لتحدي  بطلة  اخلا�سة  ذر 
ال��ع��رب��ي يف دورت�����ه ال�����س��اد���س��ة على 
م�����س��ت��وى ال�������س���ودان، وذل�����ك خالل 
ف��ع��ال��ي��ة احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي لتحدي 
العا�سمة  يف  ال����ع����رب����ي  ال������ق������راءة 
اأق��ي��م��ت بح�سور  اخل��رط��وم، وال��ت��ي 
م����ع����ايل حم����م����ود احل���������وري وزي�����ر 
جمهورية  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 
ال���������س����ودان، و����س���ع���ادة ح��م��د حممد 
لدى  الدولة  �سفري  اجلنيبي  حميد 
ج���م���ه���وري���ة ال���������س����ودان، وع������دد من 
القائمني  وال��رتب��وي��ني  امل�����س��وؤول��ني 

على املبادرة.
وتاأهل اإىل الت�سفيات النهائية على 
م�����س��ت��وى ال�������س���ودان ع�����س��رة اأوائ�����ل، 
بطل  التحكيم  جل��ان  منهم  اختارت 
الوطني  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ت���ح���دي 

ال�سوداين لدورة هذا العام.

املتميز  امل�����س��رف  لقب  على  وح�سل 
االأ���س��ت��اذة ���س��ادي��ة ب��ك��ري علي احلاج 
من منطقة النيل االأزرق التعليمية 
م�سرفاً   480 ب����ني  م����ن  مت���ي���زت 
وم�سرفة �ساركوا يف متكني الطالب 
التحدي على م�ستوى  امل�ساركني يف 
املتميزة  املدر�سة  لقب  اأما  ال�سودان. 
ال���دورة  يف  ال�����س��ودان  م�ستوى  ع��ل��ى 
ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي 
اجلودة  موؤ�س�سة  ن�سيب  م��ن  ف��ك��ان 
اخلا�سة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����رتب����وي����ة 
التعليمية،  اخل����رط����وم  مب��ن��ط��ق��ة 
اأم  م��در���س��ة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  تلتها يف 
مبنطقة  للبنات  االأ�سا�سية  ال��ق��رى 
املركز  التعليمية، ويف  كردفان  غرب 
االأ�سا�سية  امل��دي��ن��ة  م��در���س��ة  ال��ث��ال��ث 

البحر  والي���ة  مبنطقة  واملتو�سطة 
االأحمر التعليمية.

- الع�شرة االأوائل..
على  االأوىل  ال��ف��ائ��زة  ج��ان��ب  واإىل 
ال�������س���ودان، ���س��م��ت قائمة  م�����س��ت��وى 
ال��ذي��ن مت��ي��زوا يف  االأوائ����ل  الع�سرة 
حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف دورت���ه 
كاًل  الدولة  م�ستوى  على  ال�ساد�سة 
م��ن ع��ب��داهلل ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي من 
مبدر�سة  ال���ث���ان���وي  االأول  ال�����س��ف 
ال���ث���ان���وي���ة ال����دول����ي����ة، وم������رمي عز 
من  امل��اج��د  ع��ب��د  م�سطفى  ال��دي��ن 
املدينة  ال�����س��اد���س مب��در���س��ة  ال�����س��ف 
اخل��ا���س��ة، واإي���ث���ار ع��م��ر اأح��م��د علي 
من ال�سف الثاين الثانوي مبدر�سة 

اإدري�س  و�سباأ  الطيب،  الربوفي�سور 
الثامن  ال�سف  م��ن  حممد  يو�سف 
مبدر�سة اجلهاد االبتدائية، وتي�سري 
�سالح جربيل اآدم من ال�سف االأول 
الثانوية،  ���س��ن��ار  مب��در���س��ة  ال��ث��ان��وي 
ح�سني  ع����ب����داهلل  اأح����م����د  ورح����م����ة 
م��ن ال�����س��ف ال��ث��ام��ن مب��در���س��ة االأم 
الدين  ب����در  واإب��������رار  ال��ن��م��وذج��ي��ة، 
ع��ب��د ال��رح��م��ن االأم����ني م��ن ال�سف 
العدوية،  راب��ع��ة  مبدر�سة  ال�ساد�س 
ووج�����د ع���ب���ده حم��م��د ع��ج��ي��ب من 
ال��ث��ان��وي مبدر�سة  ال��ث��ال��ث  ال�����س��ف 
ال�سيد علي املريغني، ومروة يحيى 
جم���ذوب ج��الل ال��دي��ن م��ن ال�سف 
الدامر  ال��ث��ان��وي مب��در���س��ة  ال��ث��اين 

النموذجية.

االآن من  االأكرب حتى  ال��دورة   -
حيث عدد امل�شاركني..

وت��ع��د ال����دورة ال�����س��اد���س��ة م��ن حتدي 
ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي االأك���رب م��ن نوعها 
العربية  القرائية  الفعالية  تاريخ  يف 
مليون   22.27 فيها  ���س��ارك  حيث 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن 44 دول���ة حول 
الكتب  وخّل�������س���وا  ط���ال���ع���وا  ال���ع���امل 
الطلبة  واع��ت��م��د  ال��ع��رب��ي��ة.  ب��ال��ل��غ��ة 
الرقمية  واالأدوات  التكنولوجيا  على 
التحدي  وّف�����ر  ح��ي��ث  ذك�����ي،  ب�����س��ك��ل 
طالعها  التي  الكتب  تلخي�س  اآل��ي��ات 
اإلكرتونية،  ملفات  ع��رب  امل�����س��ارك��ون 
القرائية  امل�������واد  ت���وف���ري  مت  ف��ي��م��ا 
اإقبال   - ورق���م���ي���اً.  ورق���ي���اً  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ك���ب���ري م����ن االأج�����ي�����ال ال�������س���اع���دة.. 

وزير  احل���وري  واأك���د معايل حممود 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال�����س��ودان اأن 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ك���ّون رئ��ي�����س��ي يف 
وتاريخه،  ال�سوداين  املجتمع  ثقافة 
ك��ب��ري فيه  اإق���ب���ال  اإىل وج����ود  الف���ت���اً 
الهادفة،  امل��ب��ادرات  يف  امل�ساركة  على 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ك��ان��ة امل��ح��ت��وى العربي 
للغة  احل��ي��وي  امل��وق��ع  وتر�سخ  القّيم 
العاملية  ال��ل��غ��ات  ك���اإح���دى  ال��ع��رب��ي��ة 
بالتهنئة  معاليه  وت��ق��دم  امل��ع��ت��م��دة. 
جل��م��ي��ع امل�������س���ارك���ني وال���ف���ائ���زي���ن يف 
الطالب  من  العربي  القراءة  حتدي 
على  مثنياً  ال�����س��ودان،  يف  والطالبات 
موؤ�س�سة  وب���رام���ج  وم�����س��اري��ع  ج��ه��ود 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات 
العاملية يف جمال ن�سر العلم واملعرفة 

ودع����م م��وق��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة كلغة 
واحل�ساري  الثقايف  للتوا�سل  عاملية 
واالإن����ت����اج ال��ع��ل��م��ي وال���ف���ك���ري الذي 

يري الرتاث املعريف واالإن�ساين.

اللغة  مل��ك��ان��ة  ن��وع��ي  ت��ط��ور   -
العربية..

مدير  النعيمي،  �سارة  قالت  بدورها، 
اآل  را�سد  بن  م��ب��ادرات حممد  مكتب 
القراءة  "حتدي  ال��ع��امل��ي��ة:  م��ك��ت��وم 
مكانة  ت���ع���زي���ز  يف  م����ا�����سٍ  ال���ع���رب���ي 
القراءة  وت�����س��ج��ي��ع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
واإثراء  واملعريف  العلمي  والتح�سيل 
املدار�س  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  ح�����س��ور 
واملن�سات  وامل����ع����اه����د  واجل����ام����ع����ات 
واأك���دت  اأي�����س��اً.  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية 

خمتلف  م��ن  امل�ساركات  اأن  النعيمي 
التعليمية  واملناطق  العمرية  الفئات 
ال����ق����راءة  حت������دي  يف  ال���������س����ودان  يف 
العربية  اللغة  مكانة  تعك�س  العربي 
والعلوم واملعارف يف وجدان االأجيال 
ال�����س��اع��دة وح���ر����س ال�������س���ودان على 
الفعاليات  يف  وعاملياً  عربياً  املناف�سة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة امل��ل��ي��ون��ي��ة مثل 
موؤكدة  العربي"،  ال��ق��راءة  "حتدي 
اآل  را����س���د  ب���ن  م����ب����ادرات حم��م��د  اأن 
على  العمل  �ستوا�سل  العاملية  مكتوم 
تن�سيق اجلهود مع اجلميع للو�سول 

باملبادرات الهادفة اإىل الفئات كافة.

- حتدي القراءة العربي..
ويهدف حتدي القراءة العربي، الذي 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  م���ب���ادرات  تنظمه 
ال�ساد�سة  ل��ل��دورة  العاملية  مكتوم  اآل 
على التوايل، اإىل اإنتاج حراك قرائي 
التوا�سل  ومعريف �سامل، ير�سخ قيم 
وال��ت��ع��ارف واحل����وار واالن��ف��ت��اح على 
القراءة  ويكّر�س  املختلفة،  الثقافات 
العلمي  وال���ت���ح�������س���ي���ل  وامل���ط���ال���ع���ة 
واملعريف ثقافة يومية يف حياة الطلبة، 
ن اللغة العربية، ويعزز دورها  ويح�سّ
املعرفة  ون�����س��ر  واإن���ت���اج  لنقل  ك��وع��اء 
الب�سري  التقدم  اإث���راء  يف  وامل�ساركة 
ورفد احل�سارة االإن�سانية وا�ستئناف 

م�ساهمة املنطقة فيها.

بطل حتدي القراءة العربي فيها لقب  على  تناف�شوا  وطالبة  طالبا   674,601

تتويج تالية اإبراهيم خليفة عثمان بطلة لتحدي القراءة العربي يف ال�شودان

يف ختام زيارة ا�شتهدفت تعزيز عالقات التعاون

»عالقات ال�شارقة« تطلع على التجربة التنموية ملدن كوريا اجلنوبية

• حممود احلوري: اإقبال كبري على امل�شاركة يف املبادرات الهادفة التي تعزز مكانة املحتوى العربي القّيم وتر�شخ املوقع احليوي للغة العربية كاإحدى اللغات العاملية املعتمدة 
• مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية تن�شر العلم واملعرفة وتدعم موقع اللغة العربية كلغة للتوا�شل الثقايف واحل�شاري واالإنتاج العلمي والفكري

• �شارة النعيمي: حتدي القراءة العربي ما�ٍض يف تعزيز مكانة اللغة العربية وت�شجيع القراءة والتح�شيل العلمي واملعريف
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العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/طيبات 

بيتنا للتمور
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4095864 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/زينة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وخزينة ملزاد ال�ساعات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4198016 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/الفلك  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للديكور وال�سيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4104789 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�سرور 

لت�سوير امل�ستندات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1015296 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفحم 

املاليزي املمتاز للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3944361 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيتونيا 

�سبا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2965659 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دبل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تري العقارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2853938 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة زاوية الق�سر 

لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :1501054 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة احمد ح�سني احمد حممد اليزيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ح�سني احمد حممد طاهر

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطبخ تنور خ�سف م�سكاك 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للوالئم رخ�سة رقم :4458479 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة علياء بلعرب عبداهلل زهران ال�سلتى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد بلعرب عبداهلل زهران ال�سلتى
تعديل مدير / حذف خالد بلعرب عبداهلل زهران ال�سلتى

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

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:مرموم للدواجن ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة خليفة - جنوب غرب 0.5 مبنى جمموعة بريد االمارات 

واخرين
CN 3928764 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   ،  1 اأبوظبي  فرع   - احل�سابات  لتدقيق  ا�س  ام  ال�سادة/بي  تعيني   -  2
بناء على قرار حم�سر اجلمعية  وذلك  بتاريخ:2022/7/21  لل�سركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250017502
تاريخ التعديل:2022/8/17

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:االمارات املتقدمة لال�ستثمارات الدفاعية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:اأبوظبي خليفة اأ

CN 2574295 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   ،  1 اأبوظبي  فرع   - احل�سابات  لتدقيق  ا�س  ام  ال�سادة/بي  تعيني   -  2
بناء على قرار حم�سر اجلمعية  وذلك  بتاريخ:2021/12/7  لل�سركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105038552
تاريخ التعديل:2022/8/17

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ايروا�سبي�س ادفان�سد للحلول التكنولوجية ذ.م.م
اأبوظبي   -  P2 القاب�سه  االمارات  بريد  جمموعة  املالك  ال�سركة:وحدة  عنوان 

مدينه خليفه - حو�س جنوب غرب 5 - ق
CN 2419421 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   ،  1 اأبوظبي  فرع   - احل�سابات  لتدقيق  ا�س  ام  ال�سادة/بي  تعيني   -  2
بناء على قرار حم�سر اجلمعية  وذلك  بتاريخ:2022/2/28  لل�سركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250005899
تاريخ التعديل:2022/8/17

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:معهد انطلق للفنون اجلميلة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 11 - ق 87 مكتب 403 - مبنى ال�سيد 

عبداهلل مهري عبداهلل حميان
CN 2104438 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/16 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019248
تاريخ التعديل:2022/8/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
لت�سليح  حمبوب  حممد  :كراج  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات - فرع رخ�سة رقم :CN 1130251 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف �سيف حممد ادم جزابى البلو�سى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج حممد حمبوب لت�سليح ال�سيارات - فرع
MOHAMMED MAHBOB CAR REPAIR GARAGE - BRANCH

اإىل/ ماك�سم كار لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MAXIM CAR AUTO USED SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة غري  االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات  م�سوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :طريق املدينة لالطارات والزيوت  

رخ�سة رقم :CN 4439988 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ طريق املدينة لالطارات والزيوت

TARIQ ALMADINA TYRES&OIL

اإىل/ حجاز للطباعة وال�سفر
 HAJAZ TYPING AND TRAVELS

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع تذاكر ال�سفر  7911007
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات 8219001

 تعديل ن�ساط / حذف تبديل وا�سالح االطارات 4520007
 تعديل ن�ساط / حذف تبديل زيوت املركبات  4520010

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون اللحظه للرجال

رخ�سة رقم :CN 1677895 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبداهلل حممد ح�سن ابو غنام

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداملنعم حممد احمد ب�سري ال�سحى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000

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

MOMENT GENTS SALOON
اإىل/ �سالون اللحظة للرجال �س ذ م م مركز جتميل وعناية �سخ�سية للرجال - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م
 MOMENT GENTS SALOON SOLE PROPERTY L L C MEN PERSONAL

CARE AND BEAUTY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
املن�ساءات  ملقاوالت  كونتنتال  :جلوبال  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املعدنية  رخ�سة رقم :CN 1141484 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جميب احمد منور احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف ماجد �سيف طما�س املن�سورى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ جلوبال كونتنتال ملقاوالت املن�ساءات املعدنية

GLOBAL CONTINENTAL STEEL CONSTRUCTIONS

اإىل/ جلوبال كونتنتال ملقاوالت املن�ساءات املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

GLOBAL CONTINENTAL STEEL CONSTRUCTIONS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
للتكنولوجيا  ال�سادة :تك وولت  باأن /  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والتجارة رخ�سة رقم :CN 4475892 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ تك وولت للتكنولوجيا والتجارة

TECHVOLT TECHNOLOGY AND TRADING

اإىل/ تيك فولت للتكنولوجيا و التجارة

TECHVOLT TECHNOLOGY AND TRADING

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

التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بيالرز املقاوالت العامة 

ذ.م.م   رخ�سة رقم :CN 3790831 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ بيالرز املقاوالت العامة ذ.م.م

PILLARS GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ بر�ستون للمقاوالت العامة ذ.م.م

PRESTON GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم بوي�سكي

رخ�سة رقم :CN 2686308 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سومان �سودهورى عبدالغفور

تعديل وكيل خدمات / حذف �سعيد حممد ال�سغري يروان ال�سام�سى

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 

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

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�شرطة ال�شارقة توا�شل تلقي امل�شاركات يف جائزة اجلاهزية للم�شتقبل حتى 31 دي�شمرب املقبلكهرباء ومياه دبي تعرف الطلبة باأحدث التقنيات الإحاللية
•• دبي -وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
ال���رتب���ي���ة  وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
العمل  ور���س  م��ن  �سل�سلة  والتعليم 
اأحدث  ح��ول  التوعوية  احل�سورية 
التقنيات االإحاللية يف اإطار "خميم 
اأقامته  ال�سيفي" الذي  اال�ستدامة 

الوزارة.
���س��ارك يف ال��ور���س اأك���ر م��ن 250 
ماريا  مدر�سة  طالبات  م��ن  طالبة 
دبي.  يف  الثانوي  للتعليم  القبطية 
و���س��ل��ط��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��وء على 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات االإح��الل��ي��ة مثل 
والطباعة  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
اإ�سافة  والروبوتات  االأبعاد  ثالثية 
معايل  واأك����د  امل�����س��اري��ع.  اإدارة  اإىل 
�سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
ال��ه��ي��ئ��ة للجهود  وم���ي���اه دب���ي دع���م 
الوطنية الرامية اإىل متكني ال�سباب 

•• ال�صارقة-وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��وا���س��ل 
اأكادميية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سارقة  
تلّقي  بال�سارقة  ال�سرطية  ال��ع��ل��وم 
م�������س���ارك���ات م�����س��اب��ق��ة اجل���اه���زي���ة 
مطلع  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  للم�ستقبل 
كرمية  ب��رع��اي��ة  اجل���اري  اأغ�سط�س 
من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل عهد  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 

ونائب حاكم ال�سارقة.
واأو����س���ح���ت ���س��رط��ة ال�������س���ارق���ة اأن 
الت�سجيل �سيظل مفتوحاً مع ا�ستالم 
الدرا�سات كاملة حتى 31 دي�سمرب 
ال��ع��ام اجلاري.  وت��ه��دف جائزة  م��ن 
فتح  اإىل  للم�ستقبل«  »اجل��اه��زي��ة 
والوحدات  الباحثني  اأمام  الفر�سة 
وموؤ�س�سات  وم�����راك�����ز  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
للم�ساركة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف 

ودورها  املجتمعية  امل�ساهمة  اأهمية 
املهم يف تعزيز جودة احلياة ملجتمع 

دولة االإمارات.
واأكد املقدم الدكتور عبداهلل حممد 
جلائزة  ال����ع����ام  االأم�������ني  احل���ي���اي���ي 
تنظيم  اأن  للم�ستقبل  اجل��اه��زي��ة 
ب�سكل  ي�ساهم  امل�سابقات  ه��ذه  مثل 
الدرا�سات  تبني  يف  وف��ّع��ال  مبا�سر 
املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  يف  اال���س��ت�����س��راف��ي��ة 
واملجتمع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املختلفة ودوره��ا يف حت�سني  بفئاته 
جودة حياة املجتمع من اأجل �سناعة 
طموحات  ودع���م  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
القيادة االأمنية واملجتمعية يف تنفيذ 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة الر�سيدة.
فئتني  ت�سم  اجلائزة  اأن  اإىل  واأ�سار 
موؤ�س�سات  فئة  يف  رئي�سيتني  تتمثل 
ا����س���ت�������س���راف امل�����س��ت��ق��ب��ل وامل����راك����ز 

العمل  مل�ستقبل  ت�سور  عرب  تقدمي 
العربية  االإم������ارات  ب��دول��ة  االأم��ن��ي 
امل����ت����ح����دة وف������ق م���ع���اي���ري واآل�����ي�����ات 
ي�سمن  مب��ا  احلديثة  اال�ست�سراف 
قابلة  حمتملة  �سيناريوهات  و�سع 
اجلرائم  م��واج��ه��ة  اآل��ي��ات  لتطبيق 
امل�ستقبلية  والتحديات  وال��ظ��واه��ر 
االأم��ن��ي��ة م��ع ����س���رورة ت��واف��ق��ه��ا مع 
على  تاأكيداً  وذل��ك  العاملية  املعايري 

ل��دي��ه��م وت��ع��زي��ز �سغفهم  واالب��ت��ك��ار 
،مبا  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  بتعلم 
ين�سجم مع اأهداف الهيئة يف تر�سيخ 
متقدمة  وع��ل��م��ي��ة  م��ع��رف��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
للعلوم  االإم���ارات  الأج��ن��دة  وحتقيقاً 
العلوم  لتوظيف   2031 املتقدمة 
حلول  وابتكار  تطوير  يف  املتقدمة 
ي�سهم يف  امل�ستقبلية مبا  للتحديات 

طاقاتهم  يف  واال�ستثمار  وتاأهيلهم 
ووقتهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا 
اال�ستدامة  ق��ادة  ال��ق��ادم من  اجليل 
ويوا�سلوا م�سرية التطور والتنمية 
واأ�ساف   . ال���دول���ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
الطاير ان الهيئة تعمل على اإك�ساب 
الفنية  امل����ه����ارات  اجل���دي���د  اجل���ي���ل 
وتنمية روح البحث العلمي واالإبداع 

تر�سيخ مكانة دولة االإمارات واإمارة 
دبي على خارطة االبتكار العاملية ال 
مبواكبة  املتعلقة  املجاالت  يف  �سيما 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  اأح����دث 
اال�سطناعي  ك���ال���ذك���اء  ال���راب���ع���ة 
ب���دون ط��ي��ار وتخزين  وال��ط��ائ��رات 
واإنرتنت  ت�سني  وال��ب��ل��وك  ال��ط��اق��ة 

االأ�سياء وغريها من التقنيات.

الدولة  داخ��ل  واجلامعات  البحثية 
الباحثني واخلرباء  وخارجها وفئة 
التعليمية  امل���وؤ����س�������س���ات  وط���ل���ب���ة 
والدرا�سات  اجل��ام��ع��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ال�سرطة  ق����وة  وم��ن��ت�����س��ب��ي  ال��ع��ل��ي��ا 

واالأمن.
للمراكز  امل��ال��ي��ة  اجل���وائ���ز  وت���ق���در 
دوالر  األ������ف   50 ب��ق��ي��م��ة  االأوىل 
االأوىل  الفئة  على  ت��ت��وزع  اأم��ري��ك��ي 
بقيمة 17 األف دوالر للمركز االأول 
و 10 اآالف دوالر للمركز الثاين و 
الثالث فيما  اآالف دوالر للمركز   5
 10 ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  ت�سمل ج��وائ��ز 
اآالف دوالر للمركز االأول و 5 اآالف 
دوالر للمركز الثاين و3 اآالف دوالر 
جميع  �سيمنح  كما  الثالث  للمركز 
امل�����س��ارك��ني ال��ذي��ن اج��ت��ازوا مرحلة 
مكافاأة  االأوىل  ال���ف���رز  و  ال��ت��ق��ي��ي��م 

بقيمة 1500 دوالر.

حاكم ال�شارقة ي�شدر قرارا اإداريا ب�شاأن 
تعيني مدير لالأكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري.
•• ال�صارقة  -وام

القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب   
اإدارياً ب�ساأن تعيني مدير لالأكادميية  املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة قراراً 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف اإمارة ال�سارقة.
الزعابي  �سرحان  بن  عبداهلل  ها�سم  الدكتور  يعني  اأن  على  ال��ق��رار  ون�س 
مديراً لالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف اإمارة 

ال�سارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

�شرطة عجمان تنفذ مبادرة  وياكم �شيفنا بارد
•• عجمان - وام:

اكم �سيفنا بارد" الإ�سعاد العمال، تقديراً  نظمت �سرطة عجمان مبادرة "وَيّ
لعطائهم و�سربهم على العمل يف االأج��واء احلارة طوال فرتة ال�سيف يف 

مناطق متفرقة من االإمارة.
وزار فريق من ق�سم االعالم والعالقات العامة وق�سم ال�سرطة املجتمعية 
الباردة والوجبات الغذائية  عددا من املواقع يف االإمارة وتوزيع امل�سروبات 

على العمال لر�سم الب�سمة على وجوههم والتخفيف عنهم.
وقالت الرائد نورة �سلطان ال�سام�سي رئي�س ق�سم االإعالم والعالقات العامة 
ب�سرطة عجمان اإن تنظيم هذه املبادرة جاء تقديراً من �سرطة عجمان لفئة 
العمالة يف م�ساريع يف اإمارة عجمان وجهودهم املبذولة و�سربهم وحتملهم 

مل�ساق العمل يف ف�سل ال�سيف، فجاءت املبادرة للتخفيف عنهم واإ�سعادهم.

جامعة اأم القيوين تنظم ملتقى املوؤثرين 
•• اأم القيوين-وام:

التوا�سل  ع��ل��ى  امل���وؤث���ري���ن  م��ل��ت��ق��ى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 
التوا�سل االجتماعي .. جتارب  " موؤثرو  االجتماعي حتت عنوان 
التوا�سل  موؤثري  و  رواد  من  جمموعة  فيه  " ا�ست�سافت  حياة  و 
التي  التحديات  اأه��م  و  االإم���ارات عر�سوا جتاربهم  االجتماعي يف 
�سمن  لي�سبحوا  االجتماعي  التوا�سل  عامل  بدخولهم  واجهتهم 

فئة املوؤثرين .
فيها  اأك��د  اجلامعة  الدكتور جالل حامت مدير  بكلمة  امللتقى  ب��داأ 
يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  امل��وؤث��ري��ن  دور  اأهمية  على 
خدمة جمتمعهم و متابعينهم من خالل املحتوى املقدم من قبلهم 
و الذي انعك�س ايجابيا على متابعيهم خا�سة ال�سباب ، االأمر الذي 

لدى  االإيجابية  الطاقات  حتفيز  يف  م�سوؤوليتهم  حجم  من  يزيد 
املتابعني على من�سات التوا�سل االجتماعي .

اينا�س  ال��دك��ت��ورة  اجلامعة  مقر  اأق��ي��م يف  ال���ذي  امللتقى  يف  ���س��ارك 
، و االإعالمية �سفية  ، و والدكتور جا�سم عبيد الزعابي  النداوي 
ال�سحي ، باالإ�سافة اإىل االإعالمي حممد عبداهلل الكعبي ، و املوؤثر 
"بن �سويلح" . و عر�س امل�ساركون يف امللتقى جتاربهم االإعالمية 
عامل  م��ع  م�سريتهم  يف  واجهتهم  التي  والتحديات  وال�سعوبات 
التوا�سل االجتماعي ، و نوع املحتوى املقدم للفئات املختلفة على 
ال�سبكات االعالمية املختلفة ، ونقلوا للطلبة احلا�سرين خرباتهم 
وجت��ارب��ه��م م��وؤك��دي��ن لهم ���س��رورة ات��ب��اع امل��ح��ت��وى ال��ه��ادف الذي 
ي�ساهم يف تنمية املعرفة لديهم ، و العمل و اال�ستمرار يف املثابرة 

يف ريادة االأعمال .

�شلطان القا�شمي يتفقد مبنى مركز املوؤمترات وجممع املحاكيات البحرية يف اأكادميية النقل البحري

جتربة  تت�سمن  وال��ت��ي  ال�سفينة، 
كنموذج  ال�����س��ف��ي��ن��ة  ق���ي���ادة  حم���اك���اة 
التعرف  الطلبة من  مُيّكن  تدريبي 
القيادة  م��ق�����س��ورة  ع��ل��ى حم��ت��وي��ات 
واأدوار قائد ال�سفينة ب�سورة كاملة.

املحاكيات  جممع  مبنى  ال�����س��ارق��ة، 
�سموه  زار  ب��االأك��ادمي��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
العلمية  امل����خ����ت����ربات  م����ن  ع��������دداً 
االأكادميية  ت�سمها  التي  املتقدمة 
الطلبة  وت��دري��ب  تعليم  الأغ���را����س 

كبرية  و���س��ا���س��ات  ال�سوتي  التحكم 
وكيفية  ال�سفينة  �سري  خ��ط  لبيان 
الطق�س  اأح����������وال  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
املختلفة خالل رحلة ال�سفينة. كما 
التدريب  توقف �سموه عند خمترب 

امل�ستخدمة  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
لتقام  امل�����س��رح  و���س��ي��خ�����س�����س  ف��ي��ه، 
واملوؤمترات  املنا�سبات  خمتلف  عليه 

وتنظيم حفالت التخرج وغريها.
ال�سمو حاكم  وخالل تفقد �ساحب 

خم�سة  خم����ت����رب  ك�����ل  وي���ت�������س���م���ن 
متكاملة  ح���ق���ي���ق���ي���ة  جم�������س���م���ات 
بكامل  ال�����س��ف��ي��ن��ة  ق���ي���ادة  مل��ق�����س��ورة 
ال�سبط  واأج������ه������زة  حم���ت���وي���ات���ه���ا 
اإىل جانب  واالجت���اه���ات،  امل��الح��ي��ة 

الدرا�سية،  ال��ف�����س��ول  خم��ت��ل��ف  يف 
ت����دري����ب  اأغ�������را��������س  ج�����ان�����ب  اإىل 
جماالت  يف  العاملني  املتخ�س�سني 
على  �سموه  واطلع  البحري.  النقل 
قيادة  مل���رك���ز  امل�����س��غ��رة  امل���خ���ت���ربات 

•• ال�صارقة- وام:

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�سباح اأم�س مبنى مركز املوؤمترات، 
البحرية  املحاكيات  جممع  ومبنى 
للعلوم  ال���ع���رب���ي���ة  ب����االأك����ادمي����ي����ة 

والتكنولوجيا والنقل البحري.
مبنى  تفقده  خ��الل  �سموه  واط��ل��ع 
املخططات  ع��ل��ى  امل���وؤمت���رات  م��رك��ز 
املبنى  وحمتويات  مبرافق  اخلا�سة 
وقاعة  وعيادة  م�سرحاً  ي�سم  ال��ذي 
باالإ�سافة  اال�ستخدامات،  متعددة 
اإىل توفري مواقع ملحالت، ومكتبة، 
وخ���دم���ات م��ت��ن��وع��ة. واط��ل��ع �سموه 
مركز  يف  امل���ت���م���ي���ز  امل���������س����رح  ع���ل���ى 
املوؤمترات الذي ي�سم 900 كر�سي، 
مت توزيعها بطريقة متدرجة لتوفر 
واال�ستمتاع  احلركة  يف  االن�سيابية 
ب�سكل  امل�������س���رح  خ�����س��ب��ة  مب�����س��اه��دة 
كامل، باالإ�سافة اإىل تنوع الو�سائل 

تعّرف  حيث  اال�ستخدامات،  متعدد 
اأجهزة  من  املخترب  ي�سمه  ما  على 
حا�سوب الأغرا�س التدريب العلمية 
البحرية  التخ�س�سات  ت�سمل  التي 
للطلبة  االأك��ادمي��ي��ة  تطرحها  التي 
والتكنولوجية  العلمية  وامل�����س��ارات 
امل����ت����ن����وع����ة. راف��������ق ����س���م���وه خ���الل 
عبداهلل  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  ال���زي���ارة 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي 
ل���ل���م���وان���ئ واجل������م������ارك وامل���ن���اط���ق 
احلرة، والدكتور من�سور بن ن�سار 
حلكومة  القانونية  ال��دائ��رة  رئي�س 
ال�سارقة، واملهند�س �سالح بن بطي 
املهريي رئي�س هيئة تنفيذ املبادرات 
الزعابي  عبيد  وحممد  "مبادرة"، 
رئي�س دائرة الت�سريفات وال�سيافة، 
والدكتورة حمدثة الها�سمي رئي�سة 
اخلا�س،  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
الزعابي  ع��ب��داهلل  ها�سم  وال��دك��ت��ور 
للعلوم  العربية  االأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر 
يف  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 

اإمارة ال�سارقة.

حاكم ال�شارقة يتفقد �شكني طالب وطالبات جامعة خورفكان
•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تفقد 
�سكني  اأم�س  �سباح  خورفكان  جامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
طالب وطالبات جامعة خورفكان. واطلع �سموه يف بداية جولته على مبنى 

�سموه  ا�ستمع  حيث  بخورفكان  املديفي  مبنطقة  ال��واق��ع  الطالبات  �سكن 
وخ��دم��ات متنوعة  م��راف��ق  م��ن  ال�سكن  �سي�سمه  م��ا  ح��ول  �سرح مف�سل  اإىل 
فلل   3 من  الطالبات  �سكن  ويتكون  الطالبات.  الأع��داد  ا�ستيعابه  وم�ستوى 
طابقني  على  وحتتوي  مربعة  ق��دم   10000 م�ساحة  على  جديدة  �سكنية 
باالإ�سافة  اال�ستخدام  متعددة  امل�سرتكة  وال�سالة  ال�سكنية،  الغرف  ي�سمان 

اإىل مبنى  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  انتقل �ساحب  ثم  ال�ساحة اخلارجية.  اإىل 
�سكن الطالب والواقع على �سارع كورني�س خورفكان حيث تعرف �سموه على 
حمتويات ال�سكن من الغرف والقاعات واخلدمات التي توفر البيئة االآمنة 
واملحفزة على الدرا�سة خالل فرتة االإقامة يف ال�سكن. ويتكون مبنى �سكن 
الطالب من 7 طوابق على م�ساحة 7000 قدم مربعة، وي�سم 70 غرفة 

وغريها من القاعات والغرف القابلة لال�ستخدام املتعدد الأغرا�س الرتفيه 
املهريي  بطي  ب��ن  �سالح  املهند�س  جولته  خ��الل  �سموه  راف��ق  التعليم.  اأو 
الزعابي رئي�س دائرة  "مبادرة"، وحممد عبيد  املبادرات  رئي�س هيئة تنفيذ 
الت�سريفات وال�سيافة، والدكتور اأحمد ال�سماع مدير جامعة خورفكان وعدد 

من م�سوؤويل اجلامعة.
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة بحر الباهية

رخ�سة رقم :CN 1100545 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد راي�س حممد عثمان اتنغام %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم نا�سر على حممد احلو�سنى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة بحر الباهية

AL BAHIA SEA GROCERY

اإىل/ بقالة بحر الباهية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL BAHIYA SEA GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :اورجينا للطباعة

رخ�سة رقم :CN 4100215 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل ح�سن ح�سني �سرحان %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد على �سعيد على النعيمى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سماء ا�سعد زكريا مو�سى

تعديل وكيل خدمات / حذف جابر ح�سني م�سعود جويعد االحبابى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اورجينا للطباعة
ORGINA TYPING

اإىل/ اورجينا للطباعة
 ORGINA TYPING 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :رويال بريي للمواد الغذائية

رخ�سة رقم :CN 3720543 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انام احلقى ف�سل احلقى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سليمان عبداهلل �سامل املهرى
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/ رويال بريي للمواد الغذائية

ROYAL BERRY FOODSTUFF

اإىل/ رويال بريي للمواد الغذائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ROYAL BERRY FOODSTUFF - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :األيمكو لالن�ساءات الهند�سية

رخ�سة رقم :CN 1008741 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رقيه فنو�س %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد عبدال�سمد بن ال�سيخ اخلطيب احلمادى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ األيمكو لالن�ساءات الهند�سية
ALMCO ENGINEERING CONSTRUCTION

اإىل/ األيمكو لالن�ساءات الهند�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALMCO ENGINEERING CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :العني رويال لال�ست�سارات الهند�سية

رخ�سة رقم :CN 1153381 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طارق عبدالرحمن عبدالعزيز فرج اهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ن�سيب هدى بطى دميثان ال�سام�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ العني رويال لال�ست�سارات الهند�سية
AL AIN ROYAL CONSULTANT ENGINEERING

اإىل/ العني رويال لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL AIN ROYAL CONSULTANT ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :الفهر�س لالنظمة املتكاملة ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 1072219 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم �سريف هارون ر�سيد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زياد قا�سم احمد كبري
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفهر�س لالنظمة املتكاملة ذ.م.م
INDEX INTEGRATED SYSTEMS L.L.C

اإىل/ الفهر�س لالنظمة املتكاملة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
INDEX INTEGRATED SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :م�سبغة كوينز الند ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 1173057 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سكيل كيزاكيكارا حممد كوتى كيزاكيكارا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �سعيد عبيد خنبول العوانى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سكيل كيزاكيكارا حممد كوتى كيزاكيكارا

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة كوينز الند ذ.م.م

QUEENSLAND DRY CLEANERS L.L.C

اإىل/ م�سبغة كوينز الند - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
QUEENSLAND DRY CLEANERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�ستارز انريجي اند تكنولوجي 
تقدمت  قد  ال�سني(  )اجلن�سية:  ابوظبي  ليمتد  )جروب( 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
�سارع النجدة - برج اليا�سات - �س.ب:26668( واملقيدة حتت 
رقم )4960( يف �سجل ال�سركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة عن )م�شرف ابوظبي اال�شالمي( 
باال�شماء التالية:

املن�شوري  خلفان  عتيق  را�شد  مينا   -  1
 رقم ال�شهادة 10178416 بعدد 150 �شهما
املن�شوري  خلفان  عتيق  را�شد  فاطمه   -  2

 رقم ال�شهادة 10178417 بعدد 151 �شهما
املن�شوري  خلفان  عتيق  را�شد  عي�شى   -  3

 رقم ال�شهادة 10178415 بعدد 151 �شهما
املن�شوري  خلفان  عتيق  را�شد  غا�شم   -  4

 رقم ال�شهادة 10178414 بعدد 151 �شهما
املن�شوري  خلفان  عتيق  را�شد  كامله   -  5

 رقم ال�شهادة 10178418 بعدد 151 �شهما
املن�شوري  عتيق  را�شد  قمره   -  6

 رقم ال�شهادة 10178412 بعدد 150 �شهما
املن�شوري  ن�شيب  غا�شم  مرمي   -  7

 رقم ال�شهادة 10178411 بعدد 150 �شهما
املن�شوري خلفان  عتيق  را�شد    -  8

 رقم ال�شهادة 10178410 بعدد 163 �شهما
الرجاء ممن يجدهم ت�شليمهم الأقرب فرع من فروع م�شرف ابوظبي 

االإ�شالمي. او االت�شال على تلفون رقم 0501327373 م�شكورا

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هايفن 

فري للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4117623 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/طا�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يدوه للوجبات اخلفيفه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4085346 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:نيبتون للو�ساطه التجاريه ذ.م.م
 -  C77  - الهاملي  بناية/عبداهلل احمد عبداهلل خادم   5 ال�سركة:مكتب  عنوان 

اأبوظبي �سارع زايد االول - غرب 9
CN 1127666 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/23  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، االدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

بالرقم:2250015659 - تاريخ التعديل:2022/8/17
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 2328/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- عبا�س دروي�س علي داد �ساهي - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ست�سفى برامي �س.ذ.م.م

وميثله:�سيخة احمد عبداهلل �سلطان
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )125604.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/4122

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/24 االربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده تهاين اخلليج للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(فرع و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                              الو�شف  

 56,250                                                       األعاب اأطفال 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6354

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/24 االربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شكوفه على ا�شغر حامد عبد�شالح و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                              الو�شف                �شعر التقييم  

                                   اأثاث مكتبي وماكينات خياطه               153,400 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6342

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/24 االربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم تركواي و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                        الو�شف  

 6,600                                                      معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/10562

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ملكيتها  العائدة  امل��ح��ج��وزات  لبيع   2022/08/24 االرب��ع��اء  ي��وم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
النارية و �شيانتها + نو�شاد ايالت عمر ايالت و او�شاف  الدر اجات  للمنفذ �شده بوبر ال�شالح 

املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                             الو�شف  

 37,000                                                     رافعات ومكائن    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 )  4047  : رق��م  )رخ�سة   ، ح��رة  منطقة    KEHA CONSULTING FZCO �سركة/ 
، دول��ة االإمارات  ، دبي   117537 ب� مدينة دبى املنطقة احل��رة ملطار دب��ي  ���س.ب  والكائنة 
ال�سركة  ه��ذه  ، ترغب  دب��ي   املنطقة احل��رة ملطار  �سلطة  ل��دى  واملرخ�سة   ، املتحدة   العربية 
املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ 2018/06/22 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ،تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو 

االإت�سال ب� :
KEHA CONSULTING FZCO /ال�سادة

�س.ب :  117537 دبى
دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 971+ 4 320 6111  
frangeli@profounduae.com :الربيد االإلكرتوين

 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية
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العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5187/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/72 نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)82385.50( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : زعبيل لتاجري ال�سيارات �س.ذ.م.م - واخرون
عنوانه: االم��ارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى افنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 205 - 

مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- الفا لل�سياحة �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
)82385.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اإعـالن مدعـي عليه بالن�شـر

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
 يف الدعوى رقم: SHCFICIPOR2022 /0004869 جتاري )جزئی(

اإل�ى املدعي عليه: �سركة احتاد بريكا�ست م.م.ح جمهول حمل االإقامة
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/08/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه االحتادية املحكمة االبتدائية املدنية - 
مكتب رقم مكتب مدير الدعوى رقم 6 ( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك 
واعالن  لنظرها  اقرب جل�سة  الدعوى وحتديد  قيد  الق�ساء  املوقرة  املحكمة  املدعى من مقام  يلتم�س  املطالبة:  عليه.  مدعى 

املدعى عليهم وفقا لالأ�سول وتكليفهم باحل�سور ل�سماع احلكم يف مواجهتهم باالتي :
اأوال / قبل الف�سل يف املو�سوع :

الثالثة  عليها  املدعى  مقر  اإىل  واالنتقال  الدعوى  اأوراق  على  االإطالع  مهمته  تكون  ان  على  احل�سابيني  اخلرباء  اأحد  ندب   -
لالإطالع على ما لديها من اأ�سول م�ستندات واالإطالع على �سجالتها ودفاترها �سواء الورقية اأو االإلكرتونية ومراجعتها من 
تاريخ بدء اتفاقية امل�ساهمني واال�ستثمار بني اطراف التداعي يف 2018/8/5 واإجراء تدقيق ح�سابي لبيان االرباح امل�ستحقة 
و�سماع من  املدعى  دفاع  املدعى وحتقيق  ل�سالح  عليهم  املدعى  ذمة  املرت�سدة يف  واملديونية  عليهم  املدعى  واخالالت  للمدعي 

يلزم �سماعه بدون حتليف ميني.
 ثانيا / يف املو�سوع :  1 - ف�سخ اتفاقية امل�ساهمني املوؤرخة يف 2018/8/5

اتفاقية  يف  ح�سته  قيمة  درهم   500،000 مبلغ  للمدعى  يوؤديا  باأن  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -  2
امل�ساهمني.

من  امل�ستلمة  )القرو�س  قيمة  درهم   400،000 مبلغ  للمدعى  يوؤديا  باأن  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -  3
املدعى( املديونية املرت�سدة يف ذمتهم.

ابرام  تاريخ  من  ال�سنوية  االرباح  قيمة  درهم   500،000 مبلغ  باأداء  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   -  4
اتفاقية امل�ساهمني.

تكميلي  وكتعوي�س  اال�سرار  كافة  عن  تعوي�سا  درهم   200،000 مبلغ  باأداء  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   5-
لال�سرار التي حلقت باملدعي.

6- مع الزام املدعي عليهم بالفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة مع 
حتميل املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.

مكتب اخلدمات الق�شائية
عائ�شة ابراهيم الهرمودي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اإعـالن مدعی عليه بالن�شـر

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية 
يف الدعوى رقم: SHCFICIPOR2022 /0004869 جتاري )جزئی(

اإل�ي املدعي عليه: �سا�سى كومار بتاتا تودى - جمهول حمل االإقامة :
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/08/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنية 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 6 ( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك 
الق�ساء : قيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن  املوقرة  مدعى عليه. املطالبة يلتم�س املدعى من مقام املحكمة 

املدعى عليهم وفقا لال�سول وتكليفهم باحل�سور ل�سماع احلكم يف مواجهتهم باالتي :
اأوراق الدعوى واالنتقال  اأحد اخلرباء احل�سابيني على ان تكون مهمته االإطالع على  اأوال / قبل الف�سل يف املو�سوع : - ندب 
اإىل مقر املدعى عليها الثالثة لالإطالع على ما لديها من اأ�سول م�ستندات واالإطالع على �سجالتها ودفاترها �سواء الورقية اأو 
تدقيق  واإجراء   2018/8/5 التداعي يف  اطراف  واال�ستثمار بني  امل�ساهمني  اتفاقية  بدء  تاريخ  االإلكرتونية ومراجعتها من 
املدعى  ل�سالح  عليهم  املدعى  ذمة  يف  املرت�سدة  واملديونية  عليهم  املدعى  واخالالت  للمدعى  امل�ستحقة  االرباح  لبيان  ح�سابى 

وحتقيق دفاع املدعى و�سماع من يلزم �سماعه بدون حتليف ميني .
 ثانيا / يف املو�سوع : 1 - ف�سخ اتفاقية امل�ساهمني املوؤرخة يف 2018/8/5 .

اتفاقية  يف  ح�سته  قيمة  درهم   500،000 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -  2
امل�ساهمني.

من  امل�ستلمة  )القرو�س  قيمة  درهم   400،000 مبلغ  للمدعى  يوؤديا  باأن  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -  3
املدعى( املديونية املرت�سدة يف ذمتهم .

ابرام  تاريخ  من  ال�سنوية  االرباح  قيمة  درهم   500،000 مبلغ  باأداء  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -  4
اتفاقية امل�ساهمني.

تكميلي  وكتعوي�س  اال�سرار  كافة  عن  تعوي�سا  درهم   200،000 مبلغ  باأداء  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   -  5
لال�سرار التي حلقت باملدعى.

6- مع الزام املدعي عليهم بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة مع 
حتميل املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.

مكتب اخلدمات الق�شائية
عائ�شة ابراهيم الهرمودي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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اأخبـار الإمـارات

بح�شور القن�شل الهندي وعدد من رجال االأعمال

جامعة دبي توقع اتفاقيتي تعاون اأكادميي وتبادل طالبي مع الهند

ال��ه��ن��دي وال��وف��د االأك���ادمي���ي ووفد 
ك��ب��ار رج����ال االأع����م����ال ال���زائ���ر اأكد 
الدكتور الب�ستكي على اأهمية تعزيز 
امل�ساهمة  جم��االت  وتفعيل  التعاون 
وخا�سة  امل�������س���رتك���ة  االب����ح����اث  يف 
االبتكار  ي��خ��دم  مب��ا  منها  احلديثة 

جمل�س  ورئي�س  مالك  علي  يو�سف 
ملجموعة  املنتدب  والع�سو  االإدارة 
ال���ع���امل���ي���ة وال����دك����ت����ور رام  ال���ل���ول���و 
تي  اأي  جمموعة  رئي�س  بوك�ساين، 
اإل كوزمو�س، وبارا�س �ساهادابوري، 
و�سودهري  نيكاي،  جمموعة  رئي�س 

لطالبنا الذهاب اإىل هناك اأو ميكن 
للقيام  ه��ن��ا  اإىل  ال��ق��دوم  لطالبهم 
بنف�س الربامج لف�سل درا�سي واحد 

اأو ف�سلني درا�سيني كحد اأق�سى."
اأن  اإىل  الب�ستكي  واأ���س��ارال��دك��ت��ور   
تو�سيع  اإىل  ا  اأي�سً تتطلع  اجلامعة 

والذي حتتفل فيه الهند يف اخلام�س 
ع�سر من اأغ�سط�س من كل عام.

ال��ت��وق��ي��ع �سعادة    وح�����س��ر م��را���س��م 
العام  القن�سل  ب��وري  اأم��ان  الدكتور 
الهندي يف دبي وعدد من كبار رجال 
اإم ايه  االأعمال الهنود منهم ال�سيد 

نقاط  من  واال�ستفادة  واال�ستدامة 
التخ�س�سات  يف  ج��ان��ب  ك���ل  مت��ي��ز 

واملجاالت املختلفة.
االتفاقية ميكن  اإن��ه مبوجب  وق��ال 
اإج���������راء ال����ت����ب����ادل ال���ط���الب���ي مل���دة 
"ميكن  درا�سيني.  ف�سلني  اأو  ف�سل 

ورئي�س  االأول  ال�����س��ري��ك  ك���وم���ار، 
كري�ستون  يف  املوؤ�س�سية  االت�ساالت 
االأعمال  ورائ���د  ال��ت��اأم��ني،   - مينون 
وجامع العمالت رام توالين وامل�سور 

الهندي ال�سهري رامي�س �سوكال. 
وبعد ترحيبه ب�سعادة القن�سل العام 

•• دبي-الفجر:

وق����ع����ت ج���ام���ع���ة دب�����ي مب���ق���ره���ا يف 
تعاون  اتفاقيتي  االأكادميية  املدينة 
املعهد الهندي  اأكادميي مع كل من 
الهندي  وامل���ع���ه���د  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�ستقلة  واجل����ام����ع����ات  ل�����������الإدارة 
لتبادل  ب���رام���ج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ه��ن��دي��ة، 
التدري�سية  الهيئة  واع�ساء  الطلبة 
املعرفة  وت���ب���ادل  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  مب����ا  واالب����ت����ك����ار 
اأف�سل  وت��ب��ادل  االأك��ادمي��ي��ة  امل�سرية 
اخل����ربات وال��ت��ج��ارب وال��ع��م��ل على 
امكانيات  واال�ستفادة من  تطويرها 

وخربات اجلانبني.
االأ�ستاذ  ���س��ع��ادة  االت��ف��اق��ي��ات  وق����ع 
ال��ب�����س��ت��ك��ي رئي�س  ال��دك��ت��ور ع��ي�����س��ى 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م���ع  دب����ي  ج��ام��ع��ة 
الهندية  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 
ح�سني  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  بح�سور 
اجلامعة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  االأح����م����د 
ل����ل���������س����وؤون االأك������ادمي������ي������ة، وذل�����ك 
ق��ام بها الوفد  ال��زي��ارة التي  خ��الل 
االأعمال  رج����ال  ووف����د  االأك����ادمي����ي 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وال����ذي تزامن  ال��ه��ن��دي 
الهندي  اال�ستقالل  ي��وم  ذك��رى  مع 

برنامج "2 + 2" الذي تطبقه حالًيا 
االأمريكية  ل��وي��زف��ي��ل  ج��ام��ع��ة  م���ع 

ا. لي�سمل املوؤ�س�سات الهندية اأي�سً
واأو�سح اأنه يف اإطار برنامج "2+2" 
عامني  ملدة  الدرا�سة  للطلبة  ميكن 
وعامني يف جامعة  دب��ي،  يف جامعة 
�سهادات  على  واحل�سول  لويزفيل، 

مذدوجة.
االإتفاقيات  ه�����ذه  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
�سراكاتنا  اإىل  ج��دي��دة  اإ���س��اف��ة  تعد 
ومراكز  اجلامعات  م��ع  االأك��ادمي��ي��ة 
العاملية،  والتدريب  العلمي  البحث 
للتعاون  ال���ف���ر����س���ة  ت����وف����ر  ال����ت����ي 
العلمي  البحث  جم���االت  يف  ال��ب��ن��اء 
الهيئات  واأع�����س��اء  الطلبة  وت��ب��ادل 

التدري�سية. 
واأث������ن������ى ع���ل���ى ت����ط����ور اجل���ام���ع���ات 
التكنولوجية  وال�����س��رك��ات  وامل��ع��اه��د 
دور  وع����ل����ى  ال���ه���ن���د  يف  احل����دي����ث����ة 
رج���ال االأع��م��ال ال��ه��ن��ود يف احلركة 
وال��ت��ج��اري��ة يف دولة  ااالق��ت�����س��ادي��ة 
االإم���ارات ب�سفة عامة ودب��ي ب�سفة 
خا�سة، وقدم �سرحا عاما عن كليات 
جامعة دبي ومراكزها وخمترباتها 
الذكي وبراجمها  البحثية ومبناها 

وخططها امل�ستقبلية.

•• عجمان-وام:

ديوان  النعيمي ويل عهد عجمان يف  ال�سيخ عمار بن حميد  �سمو  ا�ستقبل 
احلاكم اأم�س �سعادة اينيغو دي بال�سيو �سفري مملكة اإ�سبانيا لدى الدولة 
الذي قدم لل�سالم على �سموه و للتعارف ، و مناق�سة �سبل التعاون . ورحب 
والنجاح  والتوفيق  االإق��ام��ة  طيب  له  متمنياً   ، اال�سباين  بال�سفري  �سموه 
اأداء  اأنه �سيجد من امل�سوؤولني كل تعاون يف �سبيل  يف مهام عمله .. موؤكداً 
تربطها  االإم���ارات  اأن  اللقاء  خ��الل  �سموه  واأك��د   . وج��ه  اأكمل  مهامه على 
عالقات �سداقة متميزة مع مملكة ا�سبانيا وحتر�س على تطوير جماالت 
اال�ستثماري  ال��ق��ط��اع  ال�سيما  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
وال�سياحي . وبدوره اأعرب ال�سفري عن �سعادته بلقاء �سمو ويل عهد عجمان 
.. م�سيداً بعمق العالقات الثنائية بني البلدين ، ومبا ت�سهده دولة االإمارات 
ا�ستعرا�س  اللقاء  امليادين. وجرى خالل  نه�سة ح�سارية يف خمتلف  من 
عالقات ال�سداقة التي تربط البلدين وال�سعبني و�سبل توطيدها يف �ستى 
املجاالت . ح�سر اللقاء.. �سعادة حمد را�سد النعيمي مدير ديوان احلاكم 
و �سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير ديوان احلاكم و �سعادة يو�سف حممد 
اأبراهيم  اأحمد  �سعادة  و  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  عام  مدير  النعيمي 

الغمال�سي رئي�س مكتب �سمو ويل العهد.

ويل عهد عجمان ي�شتقبل �شفري اإ�شبانيا

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شباب 2022

جمعية كلنا الإمارات تنظم ملتقى »ال�شباب رّواد التغيري«
اأبرز التو�شيات:اإ�شافة جمال�س طلبة اجلامعات �شمن جمال�س ال�شباب املعتمدة

•• اأبوظبي-الفجر:

ن���َظ���م���ت ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا االإم��������ارات 
العاملي  ال����ي����وم  م����ع  وب���ال���ت���زام���ن 
"ال�سباب  بعنوان  ملتقى  لل�سباب، 
نخبة  فيه  ���س��ارك  التغيري"،  رواد 
من �سباب و�سابات الوطن، وتناول 
اأبرزها   ال��ع��دي��د م��ن امل���ح���اور، م��ن 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  "ا�ست�سراف 
و"التنمية  ال�سباب"  مل�����س��ت��ق��ب��ل 

امل�ستدامة لل�سباب".
وحت��دث يف امللتقى ال��ذي مت عقده 
بتقنية االت�سال املرئي على من�سة 
زووم ومت ترجمته اإىل لغة االإ�سارة، 
وق��دم��ه االإع��الم��ي م���روان احلل، 
عبداهلل  حممد  املهند�س  م��ن  ك��اًل 
العام  امل��ن�����س��ق  ال�����س��ام�����س��ي،  ����س���امل 
فاح�س  واأول  لل�سباب  دبي  ملجل�س 
واالآالت  االأ���س��ل��ح��ة  الآث����ار  معتمد 
وال�سيدة  ال�سمالية،  اأمريكا  خ��ارج 
البلو�سي، ع�سو  اأحمد  اأ�سماء علي 
جمل�س دبي لل�سباب، ع�سو جمعية 
امل�����س��ت�����س��رف��ني امل���ح���رتف���ني، وق���ام 
اإىل  امللتقى  عمل  اأوراق  برتجمة 
االإ�سارة  ل��غ��ة  االإ����س���ارة خ��ب��ري  ل��غ��ة 

ال�سيد ب�سري حممد البهلويل.
ملدة  ا�ستمر  ال���ذي  امللتقى  وح��ظ��ي 
ب��ح�����س��ور م��ك��ث��ف لعدد  ���س��اع��ت��ني 
دولة  اأب��ن��اء  م��ن  ال�سباب  م��ن  كبري 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ودول 
ومتيز  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
ال�سباب  م��ن  ل��ع��دد  الف��ت  بح�سور 

اأ�سحاب الهمم.    
الدكتور  رح��ب  امللتقى  ب��داي��ة  ويف 
اأحمد بن هوميل العامري،  �سعيد 
كلنا  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
واحل�سور،  بامل�ساركني  االإم�����ارات 
ال�سيخ  �سمو  اإل��ي��ه��م حت��ي��ات  ون��ق��ل 

يف دولة االإمارات والبالد العربية.
االأع�ساء يف  اأع���داد  اأن  اإىل  واأ���س��ارا 
جمل�س االإمارات لل�سباب، واملجال�س 
املحلية لل�سباب واملجال�س الوزارية 
املوؤ�س�سية  وامل���ج���ال�������س  ل��ل�����س��ب��اب 
لل�سباب واملجال�س العاملية لل�سباب، 
على  م��وزع��ني  ع�سو   1200 بلغ 

عدد 100 جمل�س.
ك��م��ا حت��دث��ا ع��ن اأه����داف جمال�س 
تكوين  اأب��رزه��ا  من  والتي  ال�سباب 
وطنية  ����س���ب���اب���ي���ة  جم�����م�����وع�����ات 
واإمكانياتها  ط��اق��ات��ه��ا  وا���س��ت��ث��م��ار 
امل�ستدامة،  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  يف 
ا�ست�سراف  م��ن  ال�سباب  ومت��ك��ني  

اأدوات امل�ستقبل.
اإىل جمال�س  امل��ل��ت��ق��ى  ت��ط��رق  ك��م��ا 
ال�������س���ب���اب وال����ت����ط����وع ب���اع���ت���ب���اره 
وقيمة  جم��ت��م��ع��ي��ة  م�������س���وؤول���ي���ة 

م�سافة للمتطوع.
جمال�س  وب��رام��ج  �سيا�سات  وح��ول 
تركز  اأن���ه���ا  اإىل  اأ�����س����ارا  ال�����س��ب��اب، 
على  تعزيز التعليم غري الر�سمي 
وم�ساركة  ت��ط��وع  ف��ر���س  وت��ق��دمي 
متكني  اخلطط،  و�سع  يف  ال�سباب 
القيادة،  ف��ر���س  وت��ق��دمي  ال�سباب 
واالندماج  ال�سباب  توظيف  تعزيز 
برامج  وت��اأ���س��ي�����س  االق���ت�������س���ادي، 

ريا�سية.
حممد  املهند�س  املتحدثان،  واأك��د 
اأ�سماء  وال�������س���ي���دة  ال�������س���ام�������س���ي، 
امل�ستدامة  التنمية  اأن  البلو�سي، 
اأ  جمتمع  اإىل  وال��و���س��ول  لل�سباب 
التوا�سع  يف  يتحقق  متا�سكا  ك��ر 
واالحرتام والوالء للوطن، وكذلك 
وجعل  وال�سابات،  ال�سباب  متكني 
حياة،  اأ�سلوب  واالإيجابية  ال�سعادة 
وت���وف���ري ج����ودة ع��ال��ي��ة يف جمايل 
وتوظيف  وال���ري���ا����س���ة،  ال�����س��ح��ة 

لتعاونهم  الهمم  الأ�سحاب  العليا 
االإم����ارات  كلنا  م��ع جمعية  ال��ب��ّن��اء 
ومبادراتها،  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  وك���اف���ة 
امل�ساركني  اإىل  بال�سكر  توجه  كما 
التوفيق  ل��ه��م  ومت��ن��ى  واحل�����س��ور 

والنجاح.
ورّك����ز امل��ت��ح��دث��ان يف امل��ل��ت��ق��ى على 
ج��ه��ود واه��ت��م��ام امل��غ��ف��ورل��ه ال�سيخ 
بفئة  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
من  ب��ع��دد  م�ست�سهدين  ال�����س��ب��اب 
اأكد  ح��ي��ث  اهلل،  رح���م���ه  م��ق��والت��ه 
الوطن  ث��روة  "ال�سباب   : اأن  دائماً 
و�سيفها  االأم�����ة  ودرع  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

وال�سياج الذي يحميها" 
ا�ستقبال  منا�سبة  ع��ل��ى  رك���زا  ك��م��ا 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�سباب  م���ن  وف������داً  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون خم��ت��ل��ف اجلهات 
مبنا�سبة  ل��ه��م  ���س��م��وه��م  وت��ه��ن��ئ��ة 
وتاأكيد  ل��ل�����س��ب��اب  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم 
�سموه على اأن لل�سباب دوراً اأ�سا�سياً 
وحتقيق  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
التقدم و�سنع امل�ستقبل يف خمتلف 
ال�سباب  �سموه  ودع��وة  املجتمعات، 
وال���ع���ادات  ب��ال��ق��ي��م  ال��ت��م�����س��ك  اإىل 
ال���ت���ي يقوم  وال���ث���واب���ت االأ���س��ي��ل��ة 
ع��ل��ي��ه��ا جم��ت��م��ع دول����ة االإم�������ارات. 
ب��اأن )مقومات جناح  وروؤي��ة �سموه 
اأي جيل تعتمد على ثالثة عوامل 
وثانياً  ال��رتب��ي��ة،  اأول��ه��ا  رئي�سية؛ 
اإعداد  على  العمل  وثالثاً  التعليم 

قادة نافعني(.
ال�سباب  ق��ط��اع  ع��ن  حديثهما  ويف 
اأن  اأ����س���ارا اإىل  يف دول���ة االإم������ارات، 
ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم���������ارات ب����ادرت 
ب��اإن�����س��اء جم��ال�����س ال�����س��ب��اب ك���اأول 
ل�سمان  نوعها  من  فريدة  مبادرة 

ذي�������اب ب����ن حم���م���د ب����ن زاي�������د اآل 
و�سعادة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
ال�����س��ي��خ م�����س��ل��م ����س���امل حم��م��د بن 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال����ع����ام����ري  ح�����م 
االإدارة،  جمل�س  واأع�ساء  االإدارة، 
يف  بالتوفيق  للجميع  ومتيناتهم 
هذا امللتقى وحتقيق كافة االأهداف 
املرجوة، واأكد ابن هوميل اأن دولة 
اأولت عناية خا�سة لفئة  االإم��ارات 
املوؤ�س�س  الوالد  عهد  منذ  ال�سباب 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اأن  اإىل  ث��راه،  نهيان، طيب اهلل  اآل 
ركائز  واأ�سبحوا  للف�ساء  و�سلوا 
واأع�����م�����دة امل���وؤ����س�������س���ات وال����دوائ����ر 
باعتبارهم اللبنة االأ�سا�سية يف بناء 

املجتمع واأهم عنا�سر التنمية.
�ساحب  اه���ت���م���ام  اإىل  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
الدعم  ومنحهم  ال�سياب  تنمية  يف 
املحرك  اأ���س��ب��ح��وا  اأن  اإىل  ال��ك��ب��ري 
والتنمية  االبتكار  لعملية  االأ�سا�س 
احلياة  يف  ف��اع��ل  ب���دور  ي�ساهمون 

االجتماعية وكافة القطاعات.
�سباب  اإن  ه����ومي����ل:  اب�����ن  وق������ال 
وبف�سل  ا����س���ت���ط���اع���وا،  االإم���������ارات 
ال������دع������م ال����ك����ب����ري م������ن ال����ق����ي����ادة 
ب��خ��ط��ى ثابتة  ال�����س��ري  ال��ر���س��ي��دة، 
املنابر  يف  مميز  ح�سور  وت�سجيل 
املجاالت  م��ن  العديد  ويف  العاملية 
الريا�سية  ال��ب��ط��والت  م���ن  ب�����دءاً 
وارتياد  الف�ساء  علوم  اإىل  و�سوال 
اآفاقه .. موؤكدا اأن �سباب االإمارات 
ال��دوام عند ح�سن ظن  كانوا على 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ق������ادرون على 
الوطن  وب���ن���اء  امل�����س��وؤول��ي��ة  حت��م��ل 

وحمايته.
زايد  موؤ�س�سة  اإىل  بال�سكر  وتوجه 

طريق  يف  الب�سرية  ال��ط��اق��ات  ك��ل 
اأ�سر  وتكوين  وال��ت��ع��اون،  التكاتف 
املقبلة،  املرحلة  مبتطلبات  واعية 
وت���ط���وي���ر ب����رام����ج جت���ع���ل اأج���ي���ال 
امل�ستقبل قادرة على اإعطاء منوذج 
جيد عن دولة االإمارات يف اخلارج. 
للم�ستقبل  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإن  وق������اال 
تدري�س  م�����س��ت��وى  ب��ت��ع��زي��ز  ي���ت���م 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
الف�ساء  جم�������االت  يف  ���س��ي��م��ا  ال 
والعلوم  واالب����ت����ك����ار  وال���ه���ن���د����س���ة 
وتر�سيخ  وال�������س���ح���ي���ة،  ال���ط���ب���ي���ة 
من  تعلي  ال��ت��ي  االأخ��الق��ي��ة  القيم 
والتوجيهات  االحرتافية  م�ستوى 
االإيجابية، وتكوين عقول منفتحة 
املتقدمة،  ال�������دول  جت������ارب  ع���ل���ى 
املواهب  ال�ستك�ساف  اآليات  وو�سع 
املراحل  م��ن��ذ  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ف���ردي���ة 
على  والرتكيز  االأوىل،  الدرا�سية 
بيئة  تكون  اأن  املدار�س من  متكني 
االأعمال  ري���ادة  جم��ال  يف  حا�سنة 
املوؤ�س�سات  وحت���وي���ل  واالب����ت����ك����ار، 
مراكز  اإىل  ال��دول��ة  يف  التعليمية 

بحثية عاملية.
االقت�سادية  احل��رك��ة  ج��ان��ب  ويف 
وال�سباب اأ�سارا اإىل اأن جيل ال�سباب 
اأ�سا�سية يف دع��م  منو  ميثل ركيزة 
لدولة  الوطني  االقت�ساد  وتطور 
الدولة  ب��دع��م  واأ�����س����ادا  االإم�������ارات 
امل�ساريع  واأ����س���ح���اب  ل��ل��م��وه��وب��ني 
لتحقيق  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
قائم  وم�����س��ت��دام  تناف�سي  اقت�ساد 
على االبتكار واملعرفة.. واأ�سارا اإىل 
اأن عدد الرخ�س التجارية امل�سجلة 
ل����رواد االأع���م���ال االإم���ارات���ي���ني بلغ 
 2019 ع����ام  رخ�������س   23000

و29000 رخ�سة عام 2021.
وحتدثا عن اإطالق خطة م�سرف 

متثيل وجهات نظر ال�سباب وتلبية 
مراحل  ج��م��ي��ع  يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
احلكومية،  ال�����ق�����رارات  ���س��ن��اع��ة 
وك��ذل��ك اع��ت��م��اد جم��ل�����س ال����وزراء 
لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء 
و�سيا�سة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وو����س���ع 
مع  ال�سباب  قطاع  ودم��ج  ال�سباب، 
 ،2020 ال��ع��ام  يف  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
لتكون  ال�������وزارة  م�����س��م��ى  وت��غ��ي��ري 

وزارة لثقافة وال�سباب.
وحت�����دث�����ا ع�����ن اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الوطنية لل�سباب يف دولة االإمارات 
حت����والت   5 اإىل  ا����س���ت���ن���دت  ال���ت���ي 
رئي�سية خالل 20 عاما من حياة 
ال�سباب وهي التعليم والعمل، اتباع 
منط حياة �سحي واآم��ن، البدء يف 
املواطنة  ومم��ار���س��ة  اأ���س��رة،  تكوين 

والعمل الوطني.
ك���م���ا حت����دث����ا ع����ن اه���ت���م���ام دول����ة 
االإم��������������ارات ب���ال�������س���ب���اب ال���ع���رب���ي 
ال�سباب  مركز  على  اإ�ساءة  وقدما 
ال��ع��رب��ي ال���ذي اأن�����س��ىء ب��ق��رار من 
 ،2017 العام  ال���وزراء يف  جمل�س 
بتوجيهات من �سموال�سيخ من�سور 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن زاي���د 
جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�������ر دي������وان 

الرئا�سة، واأبرز م�ساريع املركز.
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���ق���رار  واأ������س�����ادا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
�سمو  تعيني  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�ساً ملركز ال�سباب العربي، 
ال�سري  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  وتاأكيد 
على نف�س النهج يف متكني ال�سباب 
يف  اال�ستثمار  على  يعتمد  وال���ذي 
االإن�����س��ان ك��اأول��وي��ة، وع��ل��ى توفري 
مقومات النجاح واالإجناز لل�سباب 

اأعلن عن  ال��ذي  االإم���ارات للتنمية 
ت��خ�����س��ي�����س حم��ف��ظ��ة ب��ق��ي��م��ة 30 
���س��ت�����س��ه��م يف متويل  م��ل��ي��ار دره����م 
�سغرية  �سركة  و500  األ��ف��اً   13
 25 م��ن  اأك���ر  وت��وف��ر  ومتو�سطة 
ل��دع��م اجلهود  ع��م��ل،  األ���ف فر�سة 
التطور  لت�سريع  للدولة  التنموية 
التكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  ال�����س��ن��اع��ي 
ال�سركات  دور  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ق��دم��ة 
واملوؤ�س�سات النا�سئة، وحتفيز ريادة 
)برنامج  ج���ان���ب  اإىل  االأع����م����ال. 
للم�ساهمة  ال�سباب(  االقت�ساديني 
اال�����س����ت����ع����داد  اأه�������������داف  دع�������م  يف 
للخم�سني وحتقيق مئوية االإمارات 
االإم�����ارات  دول����ة  ل��ت��ك��ون   2071
لدولة االأوىل على م�ستوى العامل 

يف كافة القطاعات.
ك�����م�����ا ت�����ط�����رق�����ا ب�����احل�����دي�����ث عن 
التكنولوجيا والذكاء اال�سطناعي، 
ال�سباب  م�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  واأث����ره����ا 
واإبداعاتهم وذلك من خالل تعلم 
برنامج  ودور  اال�سطناعي  الذكاء 
والربنامج  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
الوطني للمربجمني ويوم الذكاء 
يف  ال��درا���س��ي��ة  وامل��ن��ح  اال�سطناعي 

تعزيز هذا اجلانب لدى ال�سباب.
وحول ال�سباب واالقت�ساد الرقمي، 
تقنية  �سركات  قيام  اأن  اإىل  اأ���س��ارا 
تعزز  واالت�����������س�����االت  امل���ع���ل���وم���ات 
التعليم الرقمي واملهارات االأخرى 

ال�����س��ب��اب، واأن ذل��ك يتم من  ل��دى 
متقدمة  حتتية  بنية  خلق  خ��الل 
ال��رق��م��ي وو�سع  ال��ت��ح��ول  ل���دع���م 
املزيد  خ��ل��ق  اإىل  ت���ه���دف  اأج����ن����دة 
البنية  وتقوية  العمل  فر�س  م��ن 
طويلة  ال�������روؤى  ودع�����م  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
االأج�������ل ل��ت��ح�����س��ني اأج����ن����دة دول����ة 

االإمارات لالقت�ساد الرقمي.
رواد  )ال�������س���ب���اب  م��ل��ت��ق��ى  وخ������رج 
التغيري( بعدد من التو�سيات التي 
ت�سمل كافة فئات وعنا�سر ال�سباب 

يف املجتمع وهي:
= اإ�سافة جمال�س طلبة اجلامعات 

�سمن جمال�س ال�سباب املعتمدة.
امل��وؤ���س�����س��ات م���ن خالل  = حت��ف��ي��ز 
جوائز اأف�سل بيئة داعمة لل�سباب.

املجتمعية  وامل�سوؤولية  التطوع   =
يف  احلياتية  امل��ه��ارات  م��ن  وجعلها 

مناهج التعليم.
ال�سباب  للتجار  جمال�س  اإن�ساء   =

وتفعيلها على م�ستوى الدولة.
=  البحث يف اإمكانية ربط امل�ساريع 
ال�����س��ب��اب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دول 

العربية.
ت��اأ���س��ي�����س ج��ي��ل مب��ن��اه��ج مهنية   =
وح����رف����ي����ة ا������س�����ت�����ع�����دادا ل�����ري�����ادة 

االأعمال.
مناهج  يف  االقت�ساد  م��ادة  اإدراج   =
االقت�ساد  على  والرتكيز  التعليم 

الرقمي.

ويل عهد عجمان يقدم واجب العزاء 
يف وفاة عبدالكرمي عزمي اأحمد 

•• عجمان-وام:

قدم �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء يف وفاة عبدالكرمي 
م�سريف  مبنطقة  ال�سرفاء  اأم���ني  مبجل�س  وذل���ك  الفقيد  اأخ���وة  و  اأب��ن��اء  اإىل  اأح��م��د  ع��زم��ي 

بعجمان.
واأعرب �سموه خالل زيارته جمل�س العزاء عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته الأ�سرة الفقيد 
ف�سيح  ي�سكنه  واأن  بوا�سع رحمته ومغفرته  يتغمده  اأن  القدير  العلي  املوىل  �سائاًل   .. وذوي��ه 

جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
قدم واجب العزاء اىل جانب �سموه ، ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�سوؤون 

االإدارية و املالية و �سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�سريفات و ال�سيافة.

اأ�شغال ال�شارقة تنجز بناء قرية جديدة لل�شيادين يف احلمرية
•• ال�صارقة - وام:

اأجنزت دائرة االأ�سغال العامة بال�سارقة لهيئة ال�سارقة للروة ال�سمكية م�سروع قرية ال�سيادين باحلمرية. 
واأعرب �سعادة مطر بن اأحمد اخل�سري النقبي رئي�س هيئة ال�سارقة للروة ال�سمكية عن ال�سكر اإىل �ساحب 
توجيهات  ال�سارقة على  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

�سموه الدائمة خلدمة االأهايل واإن�ساء امل�ساريع التي تخدمهم وحتافظ على ا�ستدامة مواردهم.
من جهته اأو�سح املهند�س ماجد ال�سويدي امل�سرف على امل�سروع اأن القرية ت�سم جممعا �سكنيا لل�سيادين 
ي�سع 132 �سخ�سا على م�ساحة 1517 مرتا مربعا ويحتوي على 22 غرفة يف مبنى مكون من طابق 
اأر�سي واأول. واأ�ساف اأن القرية ت�سم مبنى امل�ستودعات املمتد على م�ساحة 1450 مرتا مربعا بواقع 20 
االأ�سا�س احل�سوي حيث  64 موقفا من  ت�ستوعب  للقوارب  اإىل جتهيز مواقف  باالإ�سافة  غرفة تخزين 
�سمت االأعمال اخلارجية واأعمال الطرق الداخلية واإن�ساء 85 موقفا لل�سيارات مع منزال للقوارب و�سياج 

�سبكي بطول 680 مرتا وارتفاع مرتين تتخللها بوابتان.
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العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1889/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )22.105.32( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:هيئة كهرباء ومياه دبي �س.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - مبنى مبنى ديوا الرئي�سي

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
املطلوب اإعالنه :  1- ا�س دي بي ات�س تريدينغ م.د.م.�س  -  �سفته : متنازع �سده 

بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  :  قد  االإع��الن  مو�سوع 
املعجل بال كفالة-  بالنفاذ  املحاماة و�سمول احلكم  )22.105.32( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2022/8/25 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 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 االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1980/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : 1- الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ )73.378.70( درهم باال�سافة للفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 2021/4/1 وحتى ال�سداد التام 2- الزام املتنازع �سدها 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:الرهام للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي -�سارع ام هرير - مبنى املخاوي - �سقة 215 - مقابل 
نادي الن�سر -  وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري 

املطلوب اإعالنه :  1- فالكون زنك لل�سناعات املعدنية ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 1- الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ 
)73.378.70( درهم باال�سافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 2021/4/1 وحتى 
ال�سداد التام 2- الزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق:2022/8/23 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 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 االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
تنازل/وبيع

تنازل عن املوؤ�ش�شة الفردية
رقم  بالعدد  الوطن  التنازل يف �سحيفة  با�ستيفاء االجراءات واالعالن عن  العالقة  ا�سحاب  قيام  وبعد  اليوم  انه يف هذا 
مو�سى  االول/ح�سني  الطرف   - والثاين  االول  الطرفني  بني  االتفاق  مت  لقد  التايل  املحرر  على  بالتوثيق  قمت  بتاريخ 

عبداهلل جمعه املازمي - اماراتي اجلن�سية - رقم هوية:784196707075956
الطرف الثاين/حممد �سبحي حممد نافع احلمران - اماراتي اجلن�سية - رقم هوية:784197727594299

مو�سوع التنازل:حيث ان الطرف االول مالك املن�ساة امل�سماة )�سوبرماركت ملك التوفري( رخ�سة �سادرة من عجمان برقم 
105489 ال�سادر من دائرة التنمية االقت�سادية بتاريخ:2020/11/9 وحيث ان الطرف االول يرغب يف التنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100% وذلك الطرف الثاين يف املن�ساة املذكورة بكافة مقوماتها املادية واملعنوية واال�سم �سامال هذا 

التنازل كافة املوجودات واملعدات   وكذلك اال�سم التجاري والرخ�سة التجارية املهنية وال�سهرة واملوقع.
امل�سوؤوليات وااللتزامات:من املتفق عليه بو�سوح تام ان اي التزامات قبل تاريخ ت�سديق عقد التنازل يكون على الطرف 

املتنازل وباملقابل اي التزامات �سوف ترتكب بعد تاريخ الت�سديق على عقد التنازل تكون على عاتق الطرف املتنازل له.
ال�سريان:ي�سري هذا التنازل وي�سبح واجب التنفيذ جمرد التوقيع عليه وت�سديقه لدى اجلهات الر�سمية ويعترب تنازل 

نهائي وغري مرجع عنه مامليتفق االطراف على خالل ذلك
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
MOJAU_2022- 0083048 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
، اجلن�سية باك�ستان يرغب يف  ا�سرف حممد خان  ال�سيد:حممد  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:حممد اكرب حممد خان 
- اجلن�سية باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماه )دوار الزبري ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( والتي 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم 755183 ال�سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية بال�سارقة.
 2013 ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 70535
MOJAU_2022- 0083078 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن

التجارية  الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - الطنيجي  القاب�س  �سعيد  حمد  ال�سيد:عبداهلل  ان  حيث 

رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقة  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  والزجاج(  االملينيوم  ملقاوالت  )اجلزيرة 

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اماراتي   - الطنيجي  القاب�س  �سعيد  حمد  ال�سيد:عبداهلل  ان  حيث   545841
والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )اجلزيرة ملقاوالت االملنيوم والزجاج( البالغة 100% اىل 

ال�سيد:جمعه عبداهلل علي بن حمود اخلاطري - اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر .

2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 

العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �شوبر ماركت �شامي �ض.ذ.م.م 
القانوين  ال�سكل    ، دبي/النهده   - اجلابري  حممد  عمر  حممد  ملك   3 رق��م  حمل   : العنوان 
245888 رقم القيد بال�سجل التجاري :  :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 
48769 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
2022/8/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/16  وعلى من لديه 
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�س 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س:042973071   - هاتف:042973060 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية �شوبر ماركت �شامي �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/16 وعلى  بتاريخ  العدل حماكم دبي  2022/8/16 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 4837/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ابراهيم �سالح �سالمة �سامل  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد جميل جمال الدين عبدالعزيز

املنفذ  املبلغ  بدفع  الزامك  بتاريخ:2022/7/28  االبتدائية  دبي  قررت حمكمة 
به وقدره )6091.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ  ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 2465/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- ميل�سرتمي جلوبال للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- تربيز انور 

حممد اال�سالم ان�ساري  -   جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الرمي او�سي�س للتجارة ذ.م.م

بتاريخ:2022/8/15 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )39316.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0002373 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / طارق دروي�س علي عبدالقادر - العنوان:9490386 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / ال�سور لال�ستثمار ذ.م.م  بالتايل :ن�س 
 )41000( مبلغ  طالبة  اىل  يوؤدي  بان  �سده  املقدم  بالزام  نامر  احلكم 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم  الف  واربعون  واحد  درهم 

وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0004708 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ج�سر احلرية ال�ست�سارات املوارد الب�سرية
 العنوان:9556684 

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / حممد جايد ا�سرف حممد ا�سرف بالتايل:احلكم 
انه بتاريخ:2022/6/26 بعد االطالع على االوراق ناأمر بالزام املقدم �سدها 
درهم  ومائتي  االف  ثمانية  درهم   )8200( مبلغ  الطالبة  اىل  توؤدي  بان 
خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  ذلك  ماعدا  ورف�ست  وامل�ساريف  والر�سوم 

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 اعالن بالن�شر

يف اال�شتئناف رقم:532 ل�شنة 2022 م مدين 
اىل امل�ستاأنف �سده اخل�سم املدخل:�سعيب ملقاوالت الفنية

نعلمكم بان امل�ستاأنف:حممد �سوكت م�سلم فيتيل �ساندانابارامبيل
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 2257 ل�سنة 2021 مدين كلي 
ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�سة - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا 
مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية بتاريخ:2022/8/24 املوافق يوم 
االربعاء لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي مالديكم 
ويف حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر اال�ستئناف وفقا الحكام القانون .

على  م�سوؤولية  اأية  دون  امل�ستاأنف  نفقة  على  االعالن  هذا  ملحوظة:ين�سر 
املحكمة جتاه حقوق الغري. 

 مدير  اإدارة الدعوى  

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
انذار عديل بالن�شر

رقم االنذار : 150284/2022
املنذر:�سمري حممد عبداخلالق قرقا�س

الرخ�سة  رقم   - امل�ستاأجرة   - الو�سل  وادي  م�ساريع  ادارة  خدمات  اليهما:1-  املنذر  �سد 
ال�سيكات. حمرر   - الرئي�سي  عبداهلل  �سالح  مو�سى  حممد   -2  -  1021420

تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي:
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )4.469( درهم التي متثل قيمة ال�سيك االيجاري املرجتع امل�ستحق 
الدفع بتاريخ:2022/2/15 امل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني دون �سرف الذي ميثل قيمة 
وت�سليم  االخالء  واال   2022/4/14 تاريخ  وحتى   2022/2/15 تاريخ  من  االيجار  بدل 
العني املوؤجرة خالية من ال�سواغل وال�ساغلني وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا 

االخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �سغل املاأجور دون �سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
يف حمكمة مركز دبي املايل العاملي املوقرة

SCT املطالبة رقم:149-2022- 
يف حمكمة املطالبات ال�شغرية

بني :ار تي ا�س لتاأجري معدات البناء ذ.م.م ، دبي - املدعي
و �سركة اي دبليو اي - اأبوظبي - املدعي عليه

رفعها  التي  اع��اله  املرقمة  الدعوى  بان  اال�سعار  هذا  عليه عن طريق  املدعي  اخطار  يرجى 
املدعي �سد املدعي عليه يف حمكمة املطالبات ال�سغرية )ا�س �سي تي( ملحكمة مركز دبي املايل 
العاملي )ا�س �سي تي( لتحقيق مبلغ املطالبة البالغ )91.769.99( درهما اماراتيا مع دفع ر�سوم 
املحكمة و 9% فائدة على مبلغ الدعوى من تاريخ رفع الدعوى ملثول املدعي عليه ، يرجى اي�سا 
اخطار باأنه يف حالة عدم ح�سور املدعي عليه امام املحكمة يجوز للمحكمة املوقرة ان حتكم 

يف الق�سية يف غياب املدعي عليه.
عن ار تي ا�ض لتاأجري معدات البناء ذ.م.م - دبي )املدعي( 
جوبيناثان كودوث/م�شت�شار قانوين لل�شركة

اإعــــالن
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005594 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زينب نباوي نباوي - جمهول حمل االإقامة 
لالعالن بالن�سر باللغة العربية امام مكتب ادارة

رفع الدعوى:حمد احمد عبداهلل اخلداده املازمي �سد املدعي عليها/زينب نباوي - مغربية اجلن�سية تطالب بها 
بان  عليها  املدعي  ثانيا:الزام   - عليها  للمدعي  باعالنها  والت�سريح  الالئحة  هذه  ت�سجيل  التايل:اوال:قبول  يف 
توؤدي للمدعي مبلغ قيمة الدين املرت�سد بذمتها والبالغ يف جممله )31.568( الف دوالر امريكي وما يعادل 
الزامها بالر�سوم وامل�ساريف - ثالثا:الزام املدعي عليها  )115.854.56( الف درهم اماراتي فقط الغري مع 

بالر�سوم وامل�ساريف  .
املحكمة  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 4 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.   حرر بتاريخ  2022/8/16  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حمدة حممد ح�شن علي اآل علي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1108/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/4832 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1272174.72( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : البحار ال�سبع لل�سناعات احلديدية �س.ذ.م.م
لل�سناعات  ري��ج  من  بالقرب   598-898 بلوك   -  1 اجل��زء  لال�ستثمار  دب��ي  جممع   - بردبي   - عنوانه:دبي 
املعدنية بالقرب من العاملية لل�سحن والنقل مقابل مطعم ال�سمك الرطب وبجانب دبي لالثاث - هاتف 

رقم:048853663 -  وميثله:امل عمري ال�سبيعي
املطلوب اإعالنه : 1- �سوبا للهند�سة واملقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�سيارات الكائنة مبنطقة 
)العوير + ور�سان( واملرفقة مبح�سر احلجز وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا - مرفق ن�سخة من حم�سر احلجز + ك�سف املركبات املحجوزة.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4973/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

و  ارق��ام )003959 و 003960 و 00964 و 003965  املرجتعة  ال�سيكات  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�سوع 
003972 و 003973 و 004025 و 004026 و 004178 و 004179 و 004180( وال�سادرة عن البنك التجاري 

الدويل بقيمة اجمالية )819.144.77( درهم 
طالب التنفيذ : ان ايه زد لل�سناعات �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - جبل علي ال�سناعية - �سارع جبل علي - مبنى ملك موؤ�س�سة دبي العقارية 
- م�سنع رقم S01 - بجوار الند مارك جروب

املطلوب اإعالنه : 1- راجي�س كومار كري�سنا - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
وقدره )819144.77( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1654/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

والزامه  درهم  ب�سداد مبلغ )500.000(  املدعي عليه  بالزام  االمر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق الدين وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ابراهيم ح�سن عبداهلل ح�سن احلمادي

عنوانه:االمارات - ام��ارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع البحرية - مبنى �سرح االم��ارات - �سقة 
1906

املطلوب اإعالنه :  1- جالل اأ�سيد جالل جرار  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/8/3 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )500.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
ا�ستئنافه  او  التظلم االمر  ، ولكم احلق يف  املحاماة  اتعاب  ال�سداد ومبلغ 300 درهم مقابل  وحتى متام 

بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/4179 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سومريا ديالنكا ويجي�سوريا  -   جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
بتاريخ:2022/8/17 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 

املبلغ املنفذ به وقدره )346960.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/7778 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1- حممد جميل احمد حطينى  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
بتاريخ:2022/8/17 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 

املبلغ املنفذ به وقدره )176648.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2020/1106 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- فرا�س عبدالرحمن ح�سينو  -   جمهول حمل االقامة

���س.م.ب )م( االم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�سرق االو�سط( 
امريكان اك�سرب�س )ال�سرق االو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )27062( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 5576/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- نبيل رحيم مانيار رحيم موهما دفيز
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بي�سون لالغذية
وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )91661( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:294/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854
درهما  مليون  وع�سره  �ستة  دره��م   )16.382.980.36( بقيمه  مالية  مطالبة  دع��وى   : الدعوى  مو�سوع 

وثالثمائه واثنان وثمانون الف ت�سعمائه وثمانون درهما و�ستة وثالثون فل�سا. 
املدعي:دايبكو م.م.ح حاليا )كافوتيك ال�سرق االو�سط م.م.ح �سابقا(

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ابراج لطيفة - الطابق 30 - مكتب 
رقم 3005

املطلوب اإعالنه :  1- ويل جي اند بي الوطنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة مالية بقيمه )16.382.980.36( 
درهم �ستة وع�سره مليون درهما وثالثمائه واثنان وثمانون الف ت�سعمائه وثمانون درهما و�ستة وثالثون 
فل�سا - وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/8/22  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 االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:1640/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
جزئي  جت���اري  رق������م:3602/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:كرم ممدوح حمد

عنوانه:االمارات - امارة عجمان - اجلرف - عجمان - �سارع ال�سيخ عمار - مبنى مازون الغامن - 
�سقة طابق 2 - مكتب 203 - احلار والبارد -  وميثله:را�سد احمد غريب هوي�سل ال�سريدي 

املطلوب اإعالنه :  1- ماي ات�س دي ميديا منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/3602 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/8/22  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533
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االأربعاء  اأم�س  يوم  يول  �سوك-  يون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  قال 
مقاليد  توليه  على  ي��وم   100 م��رور  مبنا�سبة  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
احلكم اإن املحادثات مع كوريا ال�سمالية ال ينبغي اأن تكون ا�ستعرا�سا 

�سيا�سيا بل يجب اأن ت�سهم يف اإحالل ال�سالم.
تطوير  الإنهاء  ال�سمالية  كوريا  اإىل  دعواته  االثنني  يوم  يون  وك��رر 
م�ساعدات  مقابل  النووي  ال�سالح  نزع  يف  والبدء  النووية  اأ�سلحتها 

اقت�سادية.
وقال يون اإن كوريا اجلنوبية لي�ست يف و�سع ميكنها من �سمان اأمن 
كوريا ال�سمالية اإذا تخلت عن اأ�سلحتها النووية، لكن �سول ال تريد 

تغيري النظام يف كوريا ال�سمالية.
مع  التاريخية  اخل��الف��ات  اأن  يعتقد  اأن��ه  ال��ك��وري  الرئي�س  واأ���س��اف 
الفرتة  يف  الكورية  اجلزيرة  ل�سبه  احتاللها  اإىل  تعود  التي  اليابان 
البلدين بحاجة  واأن  التغلب عليها  1945 ميكن  اإىل   1910 من 

اإىل التعاون ب�سكل اأوثق يف �سال�سل االإمداد واالأمن االقت�سادي.

اأعلنت  ح�سبما  املك�سيك،  غ��رب  �سمال  يف  ميتا  �سحفي  على  ع��ر 
اأكر  اأنها جرمية قتل جديدة يف واح��دة من  ال�سلطات فيما يعتقد 

ال�سنوات دموية حتى االآن بالن�سبة لل�سحافة يف هذا البلد.
وع���ر ع��ل��ى ج��ث��ة ال�����س��ح��ايف امل�����س��ت��ق��ل خ����وان اأرخ�����ون ل��وب��ي��ز، الذي 
لوي�س  ���س��ان  يف  في�سبوك،  م��وق��ع  على  اإخ��ب��اري��ة  �سفحة  ي��دي��ر  ك��ان 
احل��دود مع  ق��رب  الغربية  ال�سمالية  �سونورا  بوالية  ك��ول��ورادو  ري��و 

الواليات املتحدة.
ومت التعرف على هوية الرجل البالغ 62 عاما من ب�سمات اأ�سابعه، 
وف���ق م��ا ق���ال م�����س��در يف م��ك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام يف ���س��ون��ورا لوكالة 
اإنديرا  العامة  املدعية  اإع��الن  �ساعات من  بعد  وذلك  بر�س،  فران�س 
كونرتيرا�س اأمام ال�سحفيني العثور على جثة عليها اأو�سام مطابقة 
التا�سع من  باختفائه يف  اأُبلغت  قد  ال�سلطات  اأرخون.وكانت  الأو�سام 
ت�سريح اجلثة  اإن  بيان  العامة يف  النيابة  اآب/اأغ�سط�س.وقال مكتب 
�سربة  عن  ناجتة  دماغية  �سدمة  عن  جنمت  الوفاة  اأن  اإىل  خل�س 

باأداة حادة، م�سيفا اأنه ال ي�ستبعد اأي فر�سية يف التحقيقات.
اأرخ��ون كان يتناوب بني  ف��اإن  وبح�سب منظمة مرا�سلون بال ح��دود 

العمل يف ال�سحافة ويف مطعم حملي.
وتقاريره االإخبارية االأخرية على �سفحته يف في�سبوك بعنوان “ما 
العديد من  وا�ستعادة  تتعلق ب�سبط خم��درات  الذي تخ�ساه” كانت 

الب�سائع امل�سروقة.

اإىل م�ساعدة دول  اآخر جنودها من مايل، ت�سعى فرن�سا  بعد �سحب 
دون  م��ن  االإرهاب”،  �سد  امل��ع��رك��ة  يف  “النجاح  على  اأفريقيا  غ��رب 
�سجيج يف اأجواء مناف�سة ا�سرتاتيجية تزداد حدة بني القوى الكربى 

وعلى راأ�سها رو�سيا.
متوز-يوليو  نهاية  يف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال 
خالل زيارة اإىل غينيا بي�ساو اإن “فرن�سا �ستوا�سل تعزيز ن�ساطها يف 
املنطقة خلدمة الدول ذات ال�سيادة ال�سرعية ... الأننا تعترب اأن دورنا 

هو م�ساعدة املنطقة على النجاح يف هذه املعركة �سد االرهاب«.
اأن  اأمله يف  الكامريون، عرب ماكرون عن  ذل��ك، يف  قبل يومني من 
تعمل فرن�سا “على نحو اأف�سل واأكر فاعلية” يف اأفريقيا حيث يبدو 
�سريًعا  تراجًعا  ت�سجل  ال�سابقة  اال�ستعمارية  القوة  اأن  وا�سح  ب�سكل 
وخ�سو�سا  املتحدة،  وال��والي��ات  واإ���س��رائ��ي��ل  تركيا  مناف�سيها:  اأم���ام 

رو�سيا التي حتاول التفوق على الفرن�سيني يف منطقة نفوذهم.
خل�س �سابط فرن�سي متمركز يف غرب اإفريقيا الو�سع بقوله “مل 

نعد �سوى طرف واحد من بني اأطراف اأخرى«.
غادر اجلي�س الفرن�سي مايل االثنني بعد ت�سع �سنوات من مكافحة 
يف  احلاكم  الع�سكري  املجل�س  اخل��روج  اإىل  دفعه  بعدما  االإرهابيني 
اأنكر ذل��ك - مع  2020 وال��ذي يعمل حاليا - واإن  البلد منذ  ه��ذا 
الفرن�سية  الرئا�سة  الع�سكرية.لكن  �سبه  الرو�سية  فاغر  جمموعة 
زال���ت منخرطة يف منطقة  م��ا  “فرن�سا  اأن  االث��ن��ني  ب��ي��ان  اأك���دت يف 
“يف خليج غينيا و)يف( منطقة بحرية ت�ساد” يف  ال�ساحل” وكذلك 
اإىل  “مكافحة االإرهاب«.على الرغم من خف�س حجم القوات  اإطار 
ذروة  يف   5500 مقابل  ج��ن��دي   2500 م��ن  اأق���ل  لي�سبح  الن�سف 
جهاديي  مكافحة  عن  التخلي  باري�س  تريد  ال  برخان،  ق��وة  انت�سار 
ال��ق��اع��دة وداع�����س ال��ذي��ن مت اح��ت��واوؤه��م ل��ف��رتة طويلة يف  تنظيمي 

منطقة ال�ساحل وباتوا يتمددون باجتاه اجلنوب.

عوا�صم

�سول

مك�سيكو �سيتي

باري�ص

درا�شة بحثية لــ »تريندز« حتلل تاأثري احلرب
 الرو�شية – الأوكرانية يف ترتيبات الأمن الأوروبي

انتحار  حالة  اآلف   8
يف اليابان ب�شبب »كورونا«

•• طوكيو-وام:

اإىل  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  اأدت ج��ائ��ح��ة 
ثمانية اآالف حالة انتحار يف اليابان 
بني مار�س 2020 و يونيو 2022 
ك�����ان م��ت��وق��ع��ا يف هذه  اأك������ر مم����ا 

الفرتة، وفقا لدرا�سة حديثة.

اليابانية  ك����ي����ودو  ك���ال���ة  ن��ق��ل��ت  و 
ل��الأن��ب��اء ع��ن درا���س��ة اأج��راه��ا فريق 
�سكلت  ال���ي���اب���ان  يف  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن 
الن�ساء يف الع�سرينيات من عمرهن 
اأكرب زيادة مقارنة مبا كان �سيحدث 
لو مل حتدث اجلائحة، وانتحر عدد 
اللواتي  الفتيات  م��ن  ن�سبيا  كبري 

اأقل  اأو  عاما   19 العمر  من  يبلغن 
يف هذه الفرتة، وفقا للدرا�سة .

امل�ساعب  اأن  يعتقد  ال��ي��اب��ان،  ويف 
االق���ت�������س���ادي���ة ه���ي اأح�����د ال���دواف���ع 
متيل  حيث  االن��ت��ح��ار،  م��ع��دل  وراء 
يرتفع  عندما  الزيادة  اإىل  الوفيات 

معدل البطالة. 

عبا�س يتهم اإ�شرائيل بـ »حمرقة« �شد الفل�شطينيني وي�شتفز م�شت�شار اأملانيا
•• برلني-وكاالت

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم���م���ود عبا�س  ال��رئ��ي�����س  ات���ه���م 
اإ�سرائيل خالل زيارته للعا�سمة االأملانية برلني 
بارتكاب “حمرقة” هولوكو�ست �سد مواطنيه.

االأملاين  امل�ست�سار  مع  ال�سحفي  املوؤمتر  وخ��الل 
اأوالف �سولت�س، قال عبا�س الثالثاء: “اإ�سرائيل 
ارتكبت منذ 1947 حتى اليوم 50 جمزرة يف 
جمزرة   50“ واأردف  فل�سطينياً”  موقعاً   50
�ساأل  اأن  ل�سحفي  ه��ول��وك��و���س��ت«.و���س��ب��ق   50
عبا�س هل �سيعتذر الإ�سرائيل مبنا�سبة الذكرى 

على  الفل�سطيني  للهجوم  اخلم�سني  ال�سنوية 
البعثة الريا�سية االإ�سرائيلية يف اأوملبياد ميونخ 
1972، فرد عبا�س قائاًل، اإن هناك يومياً قتلى 
اأردنا  اإذا  “نعم،  االإ�سرائيلي  اجلي�س  ي�سقطهم 
موا�سلة النب�س يف املا�سي”، ومل يتطرق عبا�س 
االأوملبية  البعثة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  اإىل  اإج��اب��ت��ه  يف 
عبا�س  ت�سريحات  �سولت�س  االإ�سرائيلية.وتابع 
ولديه  غ��ا���س��ب��اً  وب����داً  متيب�سة  وج���ه  ب��ت��ع��ب��ريات 
احلكومة  با�سم  امل��ت��ح��دث  اأن  غ��ري  ل��ل��رد،  النية 
االأملانية �ستيفن هيب�سرتايت اأعلن نهاية املوؤمتر 
اأن  ال�سابق  مبا�سرة.واأُْعِلن يف  عبا�س  اإجابة  بعد 

االأخ��ري. ال�سوؤال  هو  عبا�س  اإىل  املوجه  ال�سوؤال 
�سولت�س  اإن  ق��ال هيب�سرتايت،  وق��ت الح��ق،  ويف 
عبا�س.وانتقد  ت�����س��ري��ح��ات  م���ن  غ��ا���س��ب��اً  ك���ان 
���س��ول��ت�����س ع��ب��ا���س ع��ل��ن��اً ق��ب��ل ذل���ك الأن����ه و�سف 
اأبارتهايد”  “نظام  ب���  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيا�سة 
وقال �سولت�س:” اأود اأن اأقول �سراحة عند هذه 
النقطة اإين ال اأتبنى كلمة اأبارتهايد وال اأعتربها 
�سحيحة لو�سف املوقف«.وكان عبا�س قال قبل 
اإىل  “وحتويله  الدولتني  حل  تقوي�س  اإن  ذلك 
واقع جديد للدولة الواحدة بنظام االأبارتهايد، 

لن يخدم االأمن واال�ستقرار يف منطقتنا«.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  “مركز  اأ���س��در 
جديدة  درا����س���ة  واال�ست�سارات” 
بعنوان: “ترتيبات االأمن االأوروبي 
ع���ل���ى ����س���وء احل������رب ال���رو����س���ي���ة-

التاأثري  اأب����ع����اد   .. االأوك����ران����ي����ة 
تتناول  امل�ستقبل”،  وم�������س���ارات 
الرتتيبات  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ب��ال��ع��ر���س 
االأمنية التابعة لالحتاد االأوروبي، 
ال����ت����ي ه�����ي خم���ت���ل���ف���ة ع�����ن تلك 
اخلا�سة مبنظمة االأمن والتعاون 
املتعلقة  ت��ل��ك  وع����ن  االأوروب����������ي، 
ب��ح��ل��ف ال���ن���ات���و. وت����اأث����ري احل���رب 
االأوروب����ي من  االأم���ن  يف ترتيبات 
اإذ  رئي�سية؛  اأج����زاء  ث��الث��ة  خ��الل 
ب�سكل  االأول  اجل����زء  ي�����س��ت��ع��ر���س 
خمت�سر ترتيبات االأمن االأوروبي 
التدخل  على  ال�سابقة  الفرتة  يف 
اأوكرانيا يف  الرو�سي يف  الع�سكري 
اجلزء  وي��ح��ل��ل   ،2022 ف��رباي��ر 
ال����ث����اين ت����اأث����ري ه�����ذه احل������رب يف 
بينما  االأوروب��ي��ة،  االأم��ن  ترتيبات 
مناق�سة  ال���ث���ال���ث  اجل������زء  ي���ق���دم 
خالل  االأوروب�����ي  االأم���ن  مل�ستقبل 

الفرتة املقبلة.
اأعدتها  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  وب��ّي�����ن��ت 
الدكتورة اإميان رجب، رئي�س وحدة 
والع�سكرية  االأم��ن��ي��ة  ال��درا���س��ات 
للدرا�سات  االأه����������رام  م���رك���ز  يف 

اأن  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  ال�سيا�سية 
قد  الرو�سية-االأوكرانية  احل��رب 
دفعت االحتاد االأوروبي اإىل اإعادة 
واملخاطر  ال��ت��ه��دي��دات  يف  ال��ن��ظ��ر 
ال�سيا�سات  وطبيعة  االأولوية  ذات 
م�ستوى  على  تبّن�يها  يتعني  التي 
م���ع دول  ال��ع��الق��ة  االحت������اد، ويف 
اجلوار، وهو ما ميهد لنقلة نوعية 
يف ترتيبات االأم��ن االأوروب����ي، قد 

نراها خالل ال�سنوات املقبلة.
�سعوبة  رغ����م  اأن����ه  اإىل  واأ�����س����ارت 
اأبعاد هذه النقلة النوعية  حتديد 
ال���ت���ي ���س��ت��ظ��ل ق���ي���د ال��ت�����س��ك��ل يف 
الرو�سية- احل���رب  ت��ط��ورات  ظ��ل 

اأن  املتوقع  فاإنها من  االأوك��ران��ي��ة، 
اإجابات حم��ددة عن طبيعة  تقدم 
االأم����ن  ت��رت��ي��ب��ات  يف  رو���س��ي��ا  دور 
االأوروبي، وعالقة تلك الرتتيبات 
ع��ن و�سع  ف�����س��اًل  ال��ن��ات��و،  بحلف 
اإطار براغماتي للعالقات االأمنية 

بني دول االحتاد ودول اجلوار.
تقديرات  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
بال�سيا�سات  وامل��ه��ت��م��ني  امل��ت��اب��ع��ني 
لالحتاد  وال���دف���اع���ي���ة  االأم���ن���ي���ة 
ح����ول كيفية  ت��خ��ت��ل��ف  االأوروب��������ي 
ت������اأث������ري احل����������رب ال�����رو������س�����ي�����ة - 
االأمن  ترتيبات  على  االأوك��ران��ي��ة 
االأوروبي، فهناك من ي�سري اإىل اأن 
احلرب قد دمرت االأمن االأوروبي، 
االأوروبيني  اأم����ام  لي�س  ث��م  وم���ن 

خيار �سوى تعزيز دورهم يف اإطار 
حلف الناتو، بينما يرى اآخرون اأن 
االأوروبيني  �ستدفع  احل��رب  ه��ذه 
اإىل ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام اأم��ن��ي اأوروب����ي 
الناتو  حلف  ع��ن  م�ستقل  خال�س 

وال يتاأثر بال�سيا�سات االأمريكية.
الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  اأن  وذك������رت 
ق���د يكون  اأوك���ران���ي���ا  ال��رو���س��ي يف 
متغرياً مهماً قد يدفع االأوروبيني 
ترتيبات  يف  نوعية  نقلة  الإح���داث 

�����س����واء فيما  االأوروب�����������ي،  االأم�������ن 
اأو  وامل��خ��اط��ر  بالتهديدات  يتعلق 
التي  امل�سرتكة  االأمنية  بامل�سالح 
على  لتحقيقها  االحت�����اد  ي�����س��ع��ى 
ما  اأي  ال��داخ��ل��ي؛  االأم���ن  م�ستوى 
ي��خ�����س اأم����ن امل���واط���ن االأوروب�����ي، 
اخلارجي  االأم��ن  م�ستوى  على  اأو 
ال�سراكة مع  ل��الحت��اد م��ن خ��الل 

دول اجلوار.
اأن احلرب  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 

تغيريات  اأح���دث���ت  ق���د  ال��رو���س��ي��ة 
ال���ب���ي���ئ���ة االأم���ن���ي���ة  ج����وه����ري����ة يف 
االأوروب����ي����ة؛ ف��م��ن ن��اح��ي��ة اأع����ادت 
احل�سابات  اإىل  التقليدية  احل��رب 
كانت قد  التي  االأوروب��ي��ة  االأمنية 
ال�سنوات  طوال  اأهميتها  تراجعت 
املا�سية ل�سالح التهديدات االأمنية 
غري التقليدية. ومن ناحية اأخرى 
اأكدت هذه احلرب اأن رو�سيا التزال 
ميزان  يف  م��وؤث��راً  ط��رف��اً  و�ستظل 

مبا�سر  ب�سكل  االأوروب������ي  ال��ق��وى 
الع�سكرية،  تر�سانتها  اإىل  بالنظر 
وب�����س��ك��ل غ���ري م��ب��ا���س��ر م���ن خالل 
يف  معينة  ل��دول  الع�سكري  دعمها 
اأوروب��ا، مادامت هذه الدول  �سرق 
اأمني  ت��رت��ي��ب  اأي  يف  ُت����دَم����ج  مل 
اأوروبي ترعاه الواليات املتحدة اأو 
مل ت�سَع الدول االأوروبية الإن�سائه 
االحتاد  اإط����ار  يف  م�ستقل  ب�سكل 

االأوروبي.

•• بغداد-وكاالت

قبل اأن يلجاأ زعيم التيار ال�سدري مقتدى 
ال�سبت  ت���ظ���اه���رات  ت���اأج���ي���ل  اإىل  ال�������س���در 
“زحف  اإىل  دع���ا  ق��د  ك���ان  م�سبقاً،  املعلنة 
مليوين” من جميع املحافظات اإىل بغداد، 
املنطقة  اأن�ساره يف  املعت�سمني من  مل��وؤازرة 
اخل�سراء حتى حتقيق مطالب التيار بحل 

الربملان والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.
اأم�س  وب��ح�����س��ب ���س��ح��ف ع��رب��ي��ة �����س����ادرة، 
الثالثاء، يبدو اأن ال�سدر لي�س واثقاً متاماً 
خ�سومه  ي��دف��ع  اأن  ميكن  ال�����س��ارع  اأن  م��ن 
باالأمر  الت�سليم  اإىل  التن�سيقي  االإطار  من 
ال���واق���ع وال��ق��ب��ول ب��ح��ل ال���ربمل���ان واإج����راء 
من  مقربني  تاكيد  مع  جديدة،  انتخابات 
ال�����س��در ب����اأن امل��ب��ال��غ��ة يف اال���س��ت��ع��را���س يف 
التيار،  �سد  ورق��ة  اإىل  تتحول  قد  ال�سارع 
وو�ّسع  امل��ق��اب��ل  ال��ط��رف  ���س��ّع��د  اإذا  خ��ا���س��ة 
م�ساركته ب�سكل يقود اإىل مواجهة متكافئة 

بني االأن�سار.

حرب اأهلية
واأ�سارت ال�سحف العربية اإىل اأن منا�سرو 
يوليو)متوز(   30 منذ  ي��ن��ف��ذون  ال�����س��در 
امل���ا����س���ي اع���ت�������س���ام���اً يف ب����اح����ات ال���ربمل���ان 
العراقي، ويف املقابل با�سر منا�سرو االإطار 
اأ�سوار  على  م�����س��اداً  اعت�ساماً  التن�سيقي 
اأي�����ام وي�سم   5 ق��ب��ل  امل��ن��ط��ق��ة اخل�������س���راء 
الفتح  كتلة  خ�سو�ساً  التن�سيقي  االإط����ار 
الربملانية املمثلة لف�سائل احل�سد ال�سعبي 
امل���وال���ي���ة الإي�������ران وك��ت��ل��ة رئ��ي�����س ال������وزراء 
التاريخي  اخل�سم  املالكي،  ن��وري  االأ�سبق 
الثالثاء  تغريدة  يف  ال�سدر  وق��ال  لل�سدر 
فاأنا  اأهلية  حرب  على  تراهنون  كنتم  “اإن 
اأراهن على احلفاظ على ال�سلم االأهلي واإن 
االإعالن  مع  تزامناً  غاٍل”،  العراقي  ال��دم 
اإ�سعار  اإىل  ال�سبت  عن تاأجيل تظاهرة يوم 
اآخ���ر م��ن اأج���ل اأف�����س��ال خمططات االإط���ار 
باخلبيثة  ال�سدر  و�سفها  التي  التن�سيقي 
نف�سه  ال���وق���ت  يف  امل��ع��ت�����س��م��ني  وم��ط��ال��ب��اً 

مبوا�سلة اعت�سامهم.
و���س��ع��د االإط������ار ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي ح���دة لهجته 
ما  اإىل  م�سرياً  تويرت  على  ن�سره  بيان  يف 
االإط����اري  ال��ث��ال��وث  ب�”كبح ج��م��اح  و���س��ف��ه 
امل�سوؤوم” وهو ما ذفع ال�سدر اإىل التلميح 
خبيثة”  و”خمططات  “موؤامرة”  بوجود 
وجود  خ��الل  م��ن  العراقيني  دم��اء  ل�سفك 

مظاهرات كربى يوم ال�سبت.

املق�سود  اأن  اإىل  م����راق����ب����ون  وي�������س���ري 
االإط���ار  ق��ي��ادّي��ي  م��ن  ب�”الثالوث” ث��الث��ة 
ت�سكيل  باجتاه  يدفعون  الذين  التن�سيقي 
اال�ستجابة  ويرف�سون  اجلديدة  احلكومة 
�سحب  يف  املتمثلة  ال�سدري  التيار  ملطالب 
تر�سيح حممد �سياع ال�سوداين وحل جمل�س 

النواب والذهاب اإىل انتخابات مبكرة.

تفكك اخل�شوم
وحتدثت ال�سحف العربية عن رهان ال�سدر 
التن�سيقي  االإط��ار  يف  خ�سومه  تفكك  على 
ال�سيعي من خالل االإ�سادة برئي�س منظمة 
احل�سد  هيئة  وقائد  العامري،  ه��ادي  ب��در 
االأنظار  وتوجيه  الفيا�س،  فالح  ال�سعبي 
ال�سدر  خماطباً  امل�سوؤوم”  “الثالوث  اإىل 
اقرب  بلغة  التن�سيقي  االإط��ار  يف  خ�سومه 

اإىل التودد.
“الزحف  ت���اأج���ي���ل  اأن  ال�����س��ح��ف  وت������رى 
التيار  زع��ي��م  اإل���ي���ه  دع���ا  ال����ذي  املليوين” 
ل�سعبه  وع�سقاً  ب��ال��ع��راق  “حباً  ال�����س��دري 
من  خم��ط��ط��ات  اأي  ي��ف�����س��ل  ومقد�ساته” 
وتقدم  الطائفية  ال��ن��زاع��ات  تغذية  �ساأنها 
ال  ولكي  للف�ساد  �سحية  العراقيني  دم��اء 
االأر����س  يف  تعيث  الف�ساد  “قيادات  تبقى 
االإط����ار  اإىل  وا���س��ح��ة  اإ����س���ارة  يف  ف�ساداً” 
العراقي  الوزراء  التن�سيقي ممثاًل برئي�س 
االأ�سبق نوري املالكي، وزعيم ع�سائب اأهل 
احلق قي�س اخلزعلي، وزعيم تيار احلكمة 

عمار احلكيم.
وبح�سب ال�سحف عاود ال�سدر، عرب وزيره 
�سالح حممد العراقي، حماولة ا�سرت�ساء 
يف  التن�سيقي،  االإط����ار  جمهور  م��ن  بع�س 
ان�سقاق  اإح���داث  اأخ���رياً جلهة  يبدو  ره��ان 
داخ��ل ق��وى االإط��ار بقوله: اأن��ه يجب على 
امل��ن�����س��وي��ة يف االإط������ار ك��ب��ح جماح  ال��ك��ت��ل 
امل�سوؤوم” فوراً، مبيناً  االإط��اري  “الثالوث 
اأن هذا الثالوث يلعب بالنار، وقد يكون من 
االأهلية من خالل  تاأجيج احلرب  �ساحله 
باالعت�سام  االع��ت�����س��ام  مل��ق��اب��ل��ة  ال���دع���وات 

واملظاهرات باملظاهرات.

حتركات
ال�ساحة  اأن  اإىل  العربية  ال�سحف  ولفتت 
يتوقع  ت�سهد حتركات  العراقية  ال�سيا�سية 
تع�سف  ال���ت���ي  االأزم��������ة  ان����ف����راج يف  م��ن��ه��ا 
املبكرة  النيابية  االنتخابات  منذ  بالبالد 
ومن  امل��ا���س��ي،  االأول(  اأكتوبر)ت�سرين  يف 
حتالف  رئي�س  يجريه  ما  التحركات  تلك 
التن�سيقي  االإط��������ار  يف  امل�������س���ارك  ال���ف���ت���ح 
ه��ادي ال��ع��ام��ري م��ن ل��ق��اءات خ��الل االأيام 
املا�سية مع رئي�س الربملان حممد  القليلة 
الوطني  االحت��اد  حزبي  وق��ادة  احللبو�سي 
ال��ك��رد���س��ت��اين، ف�ساًل عن  وال��دمي��ق��راط��ي 
ال�سدري  التيار  زعيم  م��ع  املرتقب  لقائه 
اأج����ل تظاهرات  ال����ذي  ال�����س��در،  م��ق��ت��دى 
اإل��ي��ه��ا يف وق���ت �سابق،  م��ل��ي��ون��ي��ة ك���ان دع���ا 

وزير  ا�سم  بطرح  �سيا�سية  م�سادر  وتفيد 
لرئا�سة  ع�����الوي  ع��ل��ي  امل�����س��ت��ق��ي��ل  امل��ال��ي��ة 
احلكومة اجلديدة التي �ستمهد النتخابات 
ا�ستقال من من�سبه  مبكرة، وك��ان ع��الوي 

خالل جل�سة جمل�س الوزراء.
حتالف  ع�سو  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ف  واأ����س���ارت 
اأ�سماه  عما  ك�سف  املو�سوي،  خمتار  الفتح 
ب�”احلل الوحيد واالأمثل” الأزمة االن�سداد 
فيما  ال�سيا�سية،  العملية  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي 
القوى  مع  ناق�س  التحالف  رئي�س  اأن  اأك��د 
الكردية اإمكانية عقد جل�سة مترير رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة وه���و م���ا ي��خ��دم ك���ل اأط����راف 
ب��ي��ن��ه��ا التيار  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وم���ن  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال�سدري، متمثاًل يف انعقاد جل�سة جمل�س 
باتفاق  اجلمهورية  رئي�س  الختيار  النواب 
رئي�س  اختيار  ثم  وم��ن  الكردية،  االأح���زاب 

الوزراء وت�سكيل احلكومة.

حوار وطني
وتطرقت ال�سحف العربية اإىل التحذيرات 
تاأجيج  م��ن  �سيا�سية  ك��ت��ل  اطلقتها  ال��ت��ي 
االأزمة  ب�سبب  ال��ع��راق  االأه��ل��ي��ة يف  احل��رب 
دعا  فيما  ال��ب��الد،  ت�سرب  التي  ال�سيا�سية 
اإىل  ال��ك��اظ��م��ي  م�سطفى  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
اجتماع، االأربعاء، للبدء يف حوار وطني جاد، 
تزامناً مع دعوات لرئي�س الوزراء العراقي 
اإىل  ال�سيا�سية  القوى  الكاظمي  م�سطفى 
اجتماع يف ق�سر احلكومة، للبدء يف حوار 

وط��ن��ي ج��اد.وب��ي��ن��ت ال�����س��ح��ف اأن دع���وات 
امل�سوؤولية  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ت���اأت���ي  ال��ك��اظ��م��ي 
العراقيني  جتمع  التي  امل�سرتكة  الوطنية 
ع��ل��ى م��ب��داأ ح��ف��ظ وح���دة ال���ع���راق، واأمنه، 
هو  اللقاء  من  الهدف  ويكمن  وا�ستقراره 
احللول  اإيجاد  اأج��ل  من  امل�سرتك  التفكري 
واالنغالقات  احلالية،  ال�سيا�سية  لالأزمة 
اأر�سية  وعلى  الد�ستور  نطاق  يف  الراهنة 
يف  ي�سهم  ومب��ا  العليا،  الوطنية  امل�سلحة 

تهدئة الت�سعيد احلايل.
حمللني  اآراء  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ف  واأ����س���ارت 
العراقي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال�������س���اأن  يف  وخ�����رباء 
وت�سكيل  الو�سط  احل��ل��ول  اأن  على  اتفقت 
امل�ستقلني  ع���ام م���ن  مل���دة  ح��ك��وم��ة م��وؤق��ت��ة 
اأف�سل من عدم وجود حل نهائياً يف املقابل 
فتيل  لنزع  الرامية  احللول  جميع  تعترب 
ت��دخ��ل يف ح��ال��ة االنكما�س  ب����داأت  االأزم����ة 
على  ت��دل  املوؤ�سرات  جميع  واأن  ال�سيا�سي، 
الفرتة  خالل  االإعالمي  الت�سعيد  ارتفاع 
�سدرت  التي  ال�سروط  والدليل  االأخ���رية 
يكمن  الو�سط  واحلل  ال�سدري  التيار  من 
امل�ستقلني  م��ن  انتقالية  حكومة  بت�سكيل 
ملدة عام، ال ي�سارك بها التيار ال�سدري وال 
االإطار التن�سيقي جتري خاللها تعديالت 
جديد  انتخابات  قانون  واإدخ���ال  د�ستورية 
اختبار  مب���ث���اب���ة  احل���ك���وم���ة  ه�����ذه  ل���ت���ك���ون 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ك��ف��اءت��ه��م وق���درات���ه���م واأدائ���ه���م 
بينما  ال��دول��ة،  مفا�سل  اإدارة  يف  ال�سيا�سي 
يكون لبقية الكتل ال�سيا�سية الدور الفاعل 
النواب  وجمل�س  احلكومي  االأداء  ملراقبة 
واالأخذ بنظر االعتبار �سمان عدم م�ساركة 
اأي ع�سو من هذه احلكومة يف االنتخابات 

املقبلة.

ال�شدر لي�ض واثقًا متامًا من حتركات ال�شارع 

العراق.. تعاظم املخاوف من حرب اأهلية

وفاة 150 طفال باحل�شبة 
يف زميبابوي خالل اأ�شبوعني

•• هراري -وام:

تويف 157 طفاًل على االأق��ّل باحل�سبة يف زميابوي ، منذ بداأ هذا املر�س 
الفريو�سي املعدي بالتف�ّسي قبل اأ�سبوعني بح�سب �سلطات زميبابوي .

موؤمتر  خ��الل  زمي��اب��وي  االإع���الم يف  وزي���رة  موت�سفانغوا  مونيكا  ق��ال��ت  و 
�سحفي اإّنه اعتباراً من 15 اأغ�سط�س، بلغت احل�سيلة الرتاكمية يف البالد 
2056 حالة اإ�سابة و157 حالة وفاة. موؤكدة اأّن احلكومة تعتزم تكثيف 
اأموااًل من �سندوق الكوارث الوطني للتعامل  عمليات التلقيح و�ست�سرف 

مع هذه احلالة الطارئة.
اأخطر  وم��ن  رئي�سي،  ب�سكل  االأط��ف��ال  يهاجم  احل�سبة  ف��ريو���س  اأن  يذكر 
اجلهاز  يف  خطرية  التهابات  اإىل  باالإ�سافة  واالإ�سهال  العمى  م�ساعفاته 
التنّف�سي. وتتمّثل اأعرا�س هذا املر�س بطفح جلدي اأحمر يظهر اأواًل على 
الوجه ثم ينت�سر يف باقي اأنحاء اجل�سم. ويف املا�سي كان هذا املر�س �سائعاً 

جداً، لكن حالياً ميكن الوقاية منه بف�سل لقاح م�ساّد .
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عربي ودويل

الفرن�سيني  ا�ستبدال  امل��ك��ان، مت    على عني 
اخلا�س،  فاغر  جي�س  من  رو���س  مبرتزقة 
وهو حليف جديد لباماكو. وهذه “الكالب 
يدفعها  ال����ت����ي  ال�������س���الف���ي���ة،  احلربية” 
الكرملني، لي�ست يف حماولتها االأوىل. منذ 
اإفريقيا  جمهورية  يف  ك��ان��وا   ،2018 ع��ام 
ومقابل  وطنهم.  يف  انهم  لو  كما  الو�سطى 
احل�������س���ول ع��ل��ى خ���ام���ات ال���ذه���ب وامل���ا����س، 
فاو�ستني  ل��ن��ظ��ام  االأم�����ن  ي���وف���رون  ف��اإن��ه��م 
ل�سديق  البعيد  اخلليفة  ت��وادي��را،  اأر���س��اجن 
االأول  بوكا�سا  االإم��رباط��ور  لباري�س،  عزيز 

.»1979-1976“
  يف ك��ل م��ك��ان يف ال���ق���ارة، ت��رتاج��ع فرن�سا. 
فقدت ال�سركات الفرن�سية ن�سف ح�ستها يف 
ال�سوق خالل ع�سرين عاًما، ل�سالح ال�سني 
اأو اأملانيا اأو الهند. من داكار اإىل نيامي عرب 
ال�سوارع  يف  امل��ظ��اه��رات  ت��ت��ك��اث��ر  جن��ام��ي��ن��ا، 
 14 املثال االأخ��ري يف ت�ساد، يف  �سد فرن�سا. 
مايو، �سار ب�سع مئات من معار�سي املجل�س 
وهم  ديبي  اإدري�س  حممد  بقيادة  الع�سكري 
�سبع  ون��ه��ب  ارحلي!”  “فرن�سا  ي�سرخون 
ت���وت���ال. ومي��ك��ن قيا�س  حم��ط��ات خ���دم���ات 
��ا ب��ق��رار م��ن ركيزتني  ف��ق��دان ال��ن��ف��وذ اأي�����سً
والغابون،  توغو  الفرنكوفونية،  خارطة  يف 
االن�سمام اإىل الكومنولث يف يونيو املا�سي، 

على غرار رواندا عام 2009.
   من جانبها، اأعطت باري�س انطباًعا باأنها 
ت��دي��ر ظ��ه��ره��ا ل��ل�����س��ب��اب االأف��ري��ق��ي عندما 
قانوًنا   ،2020 ع��ام  الوطني،  املجل�س  اأق��ّر 
غري  للطالب  الدرا�سية  ال��ر���س��وم  ي�ساعف 
ال�سيا�سة  “هذه  ع�سرة.  مبقدار  االأوروبيني 
بفرن�سا،  دائ��م  ب�سكل  ت�سر  النظر  ق�سرية 
االأفريقية  ال��ق��ارة  يف  ت��اأث��ريه��ا  يبقى  ال��ت��ي 
الو�سطى  الطبقة  نخب  تكوين  على  قائًما 
جامعاتها”،  يف  العمومية  الوظيفة  وك��وادر 
اأك��دت��ه كورينتني كوهني يف مذكرة  ما  ه��ذا 
ملوؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل. “ لن يكون 
هناك معنى للفرنكوفونية اإذا اقت�سرت على 
القول لالأفارقة ‘حتدثوا الفرن�سية ... لكن 
�سامبي،  باكاري  ياأ�سف  بالدكم!’،  يف  ابقوا 

املدير االإقليمي ملعهد متبكتو يف داكار.

واترلو “فكرية, ع�شكرية, �شيا�شية«
فرن�سا  ق���درة  انح�سر  ال��ت��ن��ازالت،  وبحكم     
الو�سائل  “مل تعد متلك  اث��ارة احللم.  على 
اأ�سيل  امل����وؤرخ  ي��رى  طموحاتها”،  لتحقيق 
اأفريقيا،  يف  ت���خ���اط���ر،  اإن���ه���ا   “ م��ب��ي��م��ب��ي. 
و�سيا�سية  وع�������س���ك���ري���ة  ف���ك���ري���ة  ب���وات���رل���و 
واقت�سادية. بعبارة اأخرى، هزمية كاملة لن 
يرغب اأحد يف فرن�سا بعدها”، ي�سيف املفكر 
ماكرون  اإميانويل  كلفه  ال��ذي  الكامريوين 
تاأ�سي�س  “اإعادة  يف  بالتفكري   2021 ع��ام 
اإف��ري��ق��ي��ا وف��رن�����س��ا. غ��ري ان  ب��ني  “العالقة 
تاريخها  لي�ست جديدة، ويعود  االأمل  خيبة 

اإىل عام 1998 على االأقل.
�����س����رياك، وقعت  ت��ع��اي�����س م���ع ج����اك      يف 
حكومة جو�سبان على مذكرة اإعدام “وزارة 
التعاون  وزارة  ال��غ��اء  خ��الل  م��ن  اإفريقيا” 
اأن�������س���اأه���ا اجل������رال ديغول  ال���ت���ي  ال���ق���وي���ة، 
“ فران�س  ي�����س��م��ى  م���ا  وا���س��ب��ح��ت جت�����س��د 
حتت  دول��ة،  كتابة  جم��رد  لت�سبح  اأفريك” 
اإ�سراف ال�سوؤون اخلارجية. كان ُيفرت�س اأن 
يوؤدي هذا االإ�سالح اإىل تطبيع العالقات مع 
القارة. النتيجة؟ “ذابت اخلربة يف اإفريقيا، 
كنا  ال��ت��ع��اون،  وزارة  يف  دبلوما�سي،  يتح�ّسر 
اما يف  توقف، عرفنا اجلميع،  بدون  ن�سافر 
الدبلوما�سيني  بع�س  يق�سي  دور�سيه،  كي 
وي�سيف  �سنوات اأمام اأجهزة كمبيوترهم”. 
رحمان  بهولندا،  ليدن  جامعة  يف  الباحث 
فرن�سا  ت��خ��ل��ت  ال���ي���وم،  ذل���ك  “يف  اإدري�������س���ا: 
ع��ن ق��وت��ه��ا ال��ن��اع��م��ة، وا���س��ت��م��رت يف تنفيذ 
لكنها  ال����ق����ارة،  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ت���دخ���الت 
تخلت عن كل ما ميكن اأن يجلب لها بع�س 
ال���ت���ع���اط���ف«.   مب����رور ال�����س��ن��وات، �ساعفت 
 ،2001 ب��اري�����س االآث������ام واالخ����ط����اء. ع���ام 
وزرائه  رئي�س  وال  �سرياك  ج��اك  ي�سافر  مل 
جنازة  حل�سور  داك��ار  اإىل  جو�سبان  ليونيل 
�سيدار  ليوبولد  ال�سابق  ال�سنغايل  الرئي�س 

�سنغور، ال�ساعر واالأكادميي، رمز ال�سلة بني 
االأكادميي  احتج  “عار”،  واأفريقيا.  فرن�سا 
�سحيفة  اأعمدة  يف  اأور�سينا  اإريك  والروائي 
ل��وم��ون��د. ل��ك��ن االأ�����س����واأ مل ي����اأت ب��ع��د. عام 
2007 يف داكار، اأمام جمهور من الطالب 
وال�سخ�سيات، تال الرئي�س نيكوال �ساركوزي 
خطابا اأعده م�ست�ساره هري غينو: “ماأ�ساة 
اإفريقيا هي اأن االن�سان االأفريقي مل يدخل 

مبا يكفي يف التاريخ.«
   »الق�سية الليبية” لطخت �سمعة الرئي�س 
�ساركوزي. عام 2011، جتاهل االأخري راأي 
االحتاد االأفريقي وحتذيرات زعماء املنطقة 
الع�سكري  ال���ت���دخ���ل  ت�����س��ج��ي��ع  خ����الل  م���ن 
للحلف االأطل�سي �سد الزعيم الليبي العقيد 
اأكتوبر  وف��ات��ه يف  ت���زال  ال��ق��ذايف. وال  معمر 
2011، واحلرب االأهلية التي اأعقبت ذلك، 
تغذي  ال�����س��اح��ل،  منطقة  اج��ت��اح��ت  وال��ت��ي 
ب��اري�����س.   وري��ث ه��ذا املا�سي  اال�ستياء م��ن 
الثقيل، اأراد اإميانويل ماكرون اأن “يقطع”. 
)بوركينا  واغ���ادوغ���و  جامعة  ط��الب  واأم����ام 
ف��ا���س��و( ع���ام 2017، اأع����رب ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 
واليته  و�سعت  ال�سداقة”.  اخ��رتاع  “اإعادة 
االأوىل بع�س املعامل البارزة: اعرتف اأ�سغر 
“امل�سوؤولية  ب�  اخلام�سة  للجمهورية  رئي�س 
اجلماعية  االإب���ادة  عن  لفرن�سا  اجل�سيمة” 
1994. كما �سمح  للتوت�سي يف روان��دا عام 
باإعادة 26 كنًزا من مملكة اأبومي اإىل بنني، 
اآخر،  �سجل  ويف  اال�ستعمار.  اأثناء  نهبها  مت 
التنمية  م�����س��اع��دات  مبلغ  وع���د،  ك��م��ا  رف���ع، 
الدخل  م���ن  ب���امل���ائ���ة   0.55 اإىل  ال���ع���ام���ة 
باملائة.   0.37 مقابل  االإج��م��ايل،  القومي 
ب��دون حمرمات مع اجلمعيات  نقا�ًسا  وفتح 
امل��دن��ي��ة االأف��ري��ق��ي��ة يف ق��م��ة م��ون��ب��ل��ي��ي��ه 8 

اأكتوبر 2021.
-اأربع  الفرن�سي  الع�سكري  الوجود  ان     اال 
والغابون  ديفوار  وك��وت  ال�سنغال  يف  قواعد 
ب��رخ��ان- عملية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وجيبوتي، 

“ال  معها.  ال�سعوب  وتفاعل  تاأييد  تقل�س 
ي�سري  �سابقة،  ا�ستعمارية  ق��وة  فرن�سا  ت��زال 
ومهما  ال�سمراء،  ال��ق��ارة  يف  فرن�سي  �سفري 
فعلت، فاإن جنودها غري مرحب بهم هناك 
ت�سهد  ق�سة غري معروفة  اأ�سا�سي«.   ب�سكل 
2010، اأي قبل  على عدم الثقة هذه. عام 

اإط�����الق ع��م��ل��ي��ة ���س��ريف��ال يف م����ايل بثالث 
م�سغولني  “الدبابة”  رج���ال  ك��ان  ���س��ن��وات، 
العمليات،  واإج�������راء  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��رك��ز  يف 
الواقع يف قبو هيئة االأرك��ان العامة للقوات 
املخباأ،  ه����ذا  ف��ف��ي  ب���اري�������س.  يف  امل�����س��ل��ح��ة، 
ي�ستعدون لعملية �سابر ال�سرية، التي تهدف 
اإىل مطاردة االإرهابيني على م�ساحة �سا�سعة 
من الرمال املمتدة من موريتانيا اإىل ت�ساد، 
الفرن�سيني  العديد من  حيث يتم اختطاف 
العثور  م��ن  ب��د  وك���ان ال   .2009 ع��ام  منذ 
على قاعدة، وردا على طلب فرن�سي، رف�ست 

ال�سلطات املالية اال�ستجابة.

حتالفت باري�ض مع قادة مكروهني
   »كان ُيفرت�س اأن نهبط يف �سيفاري، و�سط 
علينا”،  مم��ن��وًع��ا  ك���ان  ذل���ك  ان  اال  م����ايل، 
يروي �سابط �سابق يف القوات اخلا�سة، على 
االأخري،  يف  حينها.  هليكوبرت  ط��ائ��رة  م��ن 
العملية،  ه��ذه  بعد  واغادوغو”.  يف  هبطنا 
جمموعة  الإر���س��ال  اإذن  على  اجل��ن��ود  ح�سل 
)و�سط(.  م��وب��ت��ي  اإىل  م����ايل،  اإىل  ف��رع��ي��ة 
“اأو�سحت  اجل��ح��ي��م!   ،2012 ع���ام  ول��ك��ن 
املوقع،  ا�ستعادة  تريد  اأنها  املالية  ال�سلطات 
قائد  جومارت،  كري�ستوف  اجل��رال  يتذكر 
اآن������ذاك. ف��ب��ني فرن�سا  ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���س��ة 
وم���ايل، ك��ان االأم���ر دائ��ًم��ا “اأنا اأح��ب��ك، واأنا 

الكبري  ال�سابط  يتنهد  ا”،  اأي�سً اح��ب��ك  ال 
ال�سابق.   بعيًدا عن رمال ال�ساحل، ا�ستقبلنا 
الرئي�س ال�سابق فران�سوا هوالند يف مكاتبه 
الباري�سية، باإطاللة على حدائق التويلري. 
يدافع عن �سجله: “ عام 2013، مت اإطالق 
ملنع  م��ايل،  طلب  على  بناء  �سريفال  عملية 
ال�سمال نحو  ال��ن��زول م��ن  االإره��اب��ي��ني م��ن 
2014، عندما حتولت  باماكو، يذّكر. عام 
عملية  ك��ان��ت  ب���رخ���ان،  اىل  ���س��رف��ال  عملية 
جيدة، مبا انها باتت ت�سمل منطقة ال�ساحل 
ال�سبكات  ق��ادة  �سرب  يف  وجنحت  باأكملها، 
االإرهابية ب�سكل فعال. ولكن هذا لن يكون 
ناجعا اإال بعودة الدول االأفريقية اإىل املناطق 
العام،  النظام  واح��رتام  تطهريها،  مت  التي 
املدى  على  امل�سلحة  اجلماعات  �سد  والعمل 
العرقية”.  ال�����س��راع��ات  وت��ف��ادي  ال��ط��وي��ل، 

لالأ�سف، مل يحدث �سيء من هذا. 
ح��اف��ظ��ت فرن�سا  ب��ل��ة،  ال��ط��ني  زاد     ومم���ا 
م���ك���روه���ني، وف�سلت  ل���ق���ادة  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
هو  م����ا  ح������ول  “تتمحور  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ماكرون  اإميانويل  توىل  عندما  ع�سكري”. 
امللف عام 2017، اختار اال�ستمرارية، التي 
انتقل  رئي�سيا:  دورا  ميلك  وزي���ر  ج�ّسدها 
اإي��ف ل��ودري��ان، من وزارة الدفاع حتت  ج��ان 

هولند، اإىل ال�سوؤون اخلارجية.
ملاكرون  بالن�سبة  اف��ري��ق��ي��ا  ك��ان��ت  »م��ع��ه،     

اإيكيا،  م���ن  اأث�����اث  ق��ط��ع��ة  م��ث��ل  جم��م��وع��ة، 
رجل  اأن��ه  املفارقات  وم��ن  للرتكيب!  جاهزة 
اأ�سدقاء،  دري�����ان  ل��ل��و  ك����ان  ال�������س���راي.  م���ن 
عن  م��ع��ي��ن��ة  وف���ك���رة  وات�ساالت”  واأف����ك����ار، 
ال�ساحل.  منطقة  يف  �ستنفذ  التي  ال�سيا�سة 
ف��ق��د ك����ان ل���و ب���ري���ت���ون، ن��ائ��ب ع���ن لوريان 
ال����ربمل����ان طيلة  ال����دف����اع يف  وع�����س��و جل��ن��ة 
ا�ستثنائًيا  مبيعات  ومم��ث��ل  ع��اًم��ا،  ع�سرين 
ت�سدير  باملائة   80  +“ االأ�سلحة  ل�سناعة 
�سامتا  وح��ل��ي��ًف��ا  و2017”   2012 ب��ني 
تثبت  اأن  عليك  االأ�سلحة،  “لبيع  بامتياز. 
ذلك، ميرر ع�سكري �سابق، وال�ساحل هو يف 
تدريب  و�ساحة  عر�س  واجهة  الوقت  نف�س 

لرجالنا ومعداتنا«.
العديد  ح����ذر   ،2014 ع����ام  م��ط��ل��ع  يف     
م��ن ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني م��ن خم��اط��ر اجلمود 
امل�سبوهة لبع�س حلفاء فرن�سا.  واملمار�سات 
ال���ل���زوم، مت ا�ستدعاء  اأك���ر م��ن  ب���اح  والأن����ه 
���س��ف��ري ال��ن��ي��ج��ر اأن���ط���وان اأن��ف��ري��ه يف �سيف 
2015، بعد عام من تعيينه. عام 2018، 
تنتقي  مل  ال��ت��ي  دي��ك��ورب�����س،  اإي��ف��ل��ني  راأت 
اإبراهيم  امل���ايل  الرئي�س  اإدارة  ع��ن  كالمها 
ب��وب��ك��ر ك��ي��ت��ا ون��ه��ج اجل��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي، اأن 
وقبل  انتهت.  قد  ك�سفرية يف مايل  مهمتها 
الدبلوما�سية  ن��ّب��ه��ت  ملن�سبها،  م��غ��ادرت��ه��ا 
ظهور  اإىل  امل��خ��اب��رات  واأج��ه��زة  م�سوؤوليها 

خطابات موؤيدة لرو�سيا يف باماكو.

»النقائل الرو�شية يف كل مكان«
   بعد اأربع �سنوات، ت�سببت خريطة التقدم 
االإليزيه.  ارت���ع���اد  يف  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  ال��رو���س��ي 
“هناك نقائل يف كل مكان! يف كل مكان!”، 
اآخر  ت��ع��ود  مل���اك���رون.  ظ��ل  م�ست�سار  يختنق 
وهي  امل��ا���س��ي.  اأب��ري��ل  اإىل  ال�سيئة  االأخ��ب��ار 
وثيقة  م��ن  �سفحة  ع�����س��رة  ث���الث  يف  واردة 
وزيري  قبل  م��ن  االأوىل  ب��االأح��رف  موقعة 
ال��دف��اع ال��رو���س��ي وال��ك��ام��ريوين. تعزز هذه 
االتفاقية الع�سكرية -واحدة اأخرى -مكانة 
القارة  يف  لالأ�سلحة  االول  امل���زود  مو�سكو، 
ال�سنوات  44 باملائة يف  بح�سة �سوقية تبلغ 
رو�سيا  وقعت   ،2017 عام  ومنذ  االأخ��رية. 
ح���وايل ث��الث��ني ع��ق��ًدا للتعاون االأم��ن��ي مع 
تاريخي،  راب��ط  على  تعتمد  وه��ي  اإفريقيا، 
ي��ع��ود اإىل ال��ت��زام��ه��ا، م��ن��ذ ال�����س��ت��ي��ن��ات، اإىل 
تعاونها  وي�سمل  اال�ستقالل.  حركات  جانب 
مع ياوندي تدريب اجلنود وتبادل املعلومات 
الفري�سة  البلد  امل�سرتكة يف هذا  وامل��ن��اورات 
باللغة  الناطقة  املناطق  يف  مت��رد  حل��رك��ات 
واجلنوب  ال��غ��رب��ي  ال�سمال  يف  االإجن��ل��ي��زي��ة 
ال���غ���رب���ي.   ت���زام���ن ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة مع 
“الرجال  م���ن  ف���ري���ق  م�����س��ت��م��رة:  ���س��ائ��ع��ة 
من جمموعة فاغر، يف  ال�سغار”  اخل�سر 
با�ستك�ساف  حالًيا  يقوم  الكرملني،  خدمة 
يف هذه الدولة الواقعة و�سط اإفريقيا، غري 
)الذهب،  املعدنية  باملوارد  والغنية  امل�ستقرة 
بول  بقيادة   )... النادرة  االأتربة  البوك�سيت، 
ال�سلطة.  يف  اأرب��ع��ون  منها  ع��ام��ا،   89 ب��ي��ا، 
و�سعت �سركة املرتزقة الكامريون على راأ�س 
قائمة االأهداف املحتملة، وفًقا مللفات داخلية 
مت الك�سف عنها موؤخًرا يف الفيلم الوثائقي 
“فاغر، جي�س الظل لبوتني”، الذي مت بثه 

على قناة فرن�س 5.
الذعر  يثري  االنت�سار  ه��ذا  مثل  �سيناريو     
يف باري�س. يكفي اإلقاء نظرة على اخلريطة 
ا�سال  موجودة  فاغر  ق��وات  ال�سبب.  لفهم 
وال�سودان  الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية  يف 
الكامريون،  يف  هبطوا  واإذا  وم��ايل.  وليبيا 
عملية  جت��ري  حيث  ال�ساحل،  منطقة  ف��اإن 
ب���رخ���ان ح��ال��ًي��ا اإع������ادة ت��ن��ظ��ي��م ح����ول ت�ساد 

والنيجر، �ستكون حما�سرة تقريًبا. و�سيبقى 
من  )ب���داًل  فرن�سي  جندي   2500 ح��وايل 
املنطقة،  يف  ���س��اب��ًق��ا(  ن�����س��ره��م  مت   5100
ورمبا ي�سغلون مواقع يف البلدان ال�ساحلية 
)بنني وتوغو( التي دخلها االإرهاب. ويوؤكد 
دعمنا  ي�����س��ت��م��ر  ال��ن��ي��ج��ر،  “يف  االإل���ي���زي���ه: 
من  ���س��ري��ة  اأك���ر  �سيكون  لكنه  ال��ع�����س��ك��ري، 
القوات  خلف  ثان’،  ‘ك�ستار  وفقط  قبل  ذي 
املحلية«.   من هنا نفهم ب�سكل اأف�سل �سبب 
اإميانويل ماكرون، منذ  عمل متعاونني مع 
الربيع املا�سي، على زي��ارة بول بيا ال��ذي ال 
يوليو،   25 يف  اأ�سهر،  ثالثة  بعد  يتزحزح. 
مت ا�ستقبال الفرن�سي يف مطار ياوندي مع 
ال��ورود احلمراء  وباقة من  تكرمي ع�سكري 
كان  اإذا  مهّما  ولي�س  تقليديني.  وراق�سني 
اأفريك  “فران�س  اىل  ينتمي  العر�س  ه��ذا 
يتوافق  ال  بيا”  “الدينا�سور  عند  للغاية” 
اإفريقيا  مع  “عالقة جديدة”  ب�  مع الوعد 
ال��ف��رن�����س��ي م��ن��ذ عام  ال��رئ��ي�����س  ال���ذي حمله 
2017. ان “املثل العليا ملاكرون 1 ف�سحت 
يف  اال�سرتاتيجية  االأمنية  للواقعية  املجال 
باكاري  الباحث  يالحظ   ،”2 ماكرون  ظل 
ا انتكا�سة  �سامبي.   وتو�سح الكامريون اأي�سً
ل�سيا�سة  امل������رة،  ه����ذه  اق��ت�����س��ادي��ة  اأخ������رى، 
الناطقة  ال���ب���ل���دان  ج��م��ي��ع  م��ث��ل  ف��رن�����س��ا. 
بالفرن�سية تقريًبا حيث هيمنت فرن�سا ذات 
املزود  يوم، فاإن ال�سني اليوم هي “ال�سّيد”: 
دولة،  ث��الث��ني  ح���وايل  يف  للب�سائع  االأول 
“رئي�س  ا  اأي�سً الو�سط  امرباطورية  تعترب 
باأي  تبني  فهي  ال��ق��ارة:  يف  االأول  الور�سة” 
املعنية.  للدول  هائلة  ومبديونية   ... ثمن 
الكبري  الوطني  امل�سرح  العقود  وت�سمل هذه 
العميقة  امل��ي��اه  ذو  كريبي  وميناء  داك���ار،  يف 
اإىل مطار  ال�سريع  والطريق  )الكامريون(، 
 394( االأي��ق��وين  وال��ربج  )كينيا(  نريوبي 
مرًتا(. حتت االإن�ساء على بعد 45 كيلومرًتا 
من القاهرة، و�سي�سبح اأطول ناطحة �سحاب 

يف اإفريقيا.

حرب نفوذ
   »ال�سركات الفرن�سية بعيدة كل البعد عن 
ال�سينية  نظرياتها  مثل  هجومية  تكون  اأن 
ح�سومي  ياأ�سف  العامة،  االأ�سغال  عقود  يف 
كثري  يف  النيجر.  خارجية  وزي��ر  م�سعودو، 
اأو  اأوروب��ا  الفرن�سيون  االأح��ي��ان، يف�سل  من 
�سغرية.  اأ���س��واق  اأن��ن��ا  يعتربون  الأن��ه��م  اآ�سيا 
م��ن جهة اخ���رى، ال���دول االأف��ري��ق��ي��ة، التي 
احلال  بطبيعة  تتجه  م��ع��دات،  اإىل  حت��ت��اج 
اإىل البلدان ذات ال�سناعات االأكر تناف�سية 
اأو تركيا”.  وبالتايل االأرخ�س، مثل ال�سني 
واالأرقام موجودة: على مدى ع�سر �سنوات، 
انخف�س اال�ستثمار الفرن�سي املبا�سر بن�سبة 
18 باملائة. يف نف�س الوقت، تدهورت �سورة 
ف��رن�����س��ا يف ن��ظ��ر ق���ادة ال�����راأي. وحت��ت��ل هذه 
االأخرية املرتبة التا�سعة فقط بني ال�سركاء 
للقارة  فائدة”  “االأكر  ي��ع��ت��ربون  ال��ذي��ن 
ال�سمراء، وفًقا الأحدث مقيا�س اأفريكاليد�س 

من املعهد الفرن�سي اإميار.
باري�س  خ�سوم  يهتم  نفوذهم،  ول�سمان     
عر�س  مت  االأخ����رية،  االآون����ة  يف  ب�سورتهم. 
طويل  روائ����ي  ف��ي��ل��م  وه���و  “�سائح”،  ف��ي��ل��م 
ميجد اأ�سباح فاغر، يف “ا�ستاد يت�سع ل� 20 
اإفريقيا  بجمهورية  بانغي  يف  مقعد”  األ��ف 

الو�سطى. 
ويف ن��ف�����س ال���وق���ت، ت��ع��م��ل م�����زارع ال����رتول 
�سمعة فرن�سا على  “تعفني”  الرو�سية على 
االإعالم مثل  ال�سبكات االجتماعية وو�سائل 

رو�سيا اليوم.
 ول��ه��ذه ال��ق��ن��اة ال��دول��ي��ة ط��م��وح��ات كبرية 
ال�سنوية  ميزانيتها  زادت  حيث  الأف��ري��ق��ي��ا 
مليون   321 اإىل   ...  23 م��ن  االإج��م��ال��ي��ة 
وباملقارنة،   .2005 عام  اإن�سائها  يورو منذ 
ي���ورو للقطاع  350 م��ل��ي��ون  ف���اإن م��ي��زان��ي��ة 
الفرن�سي  اخل���ارج���ي  ال��ب�����س��ري  ال�����س��م��ع��ي 
العامل(   5 يف  ت��ي   ،24 فرن�سا  اي،  اف  )ار 
لتقرير  وف��ًق��ا   ،2008 ع��ام  منذ  م�ستقرة 
ُن�سر عام  العامة للمالية العمومية  املراقبة 

.2022

من �شرياك اإىل ماكرون:

هكذا خ�شرت فرن�شا موطئ قدمها يف اأفريقيا...!
•• الفجر -�صارلوت الالن 

–ترجمة خرية ال�صيباين
مايل  الفرن�شي  اجلي�ض  غادر  هناك,  �شنوات   9 بعد     
يت�شاءل  اأفريقيا,  يف  مكان  كل  يف  اأغ�شط�ض.   15 يف 

من  وبكني.    مو�شكو  نفوذ  يتزايد  حيث  باري�ض,  نفوذ 
 ,2013 “الّر�شع هولند” يف متبكتو؟ يف يناير  يتذكر 
مدينة  مواليد  بع�ض  على  الفرن�شي  اجلي�ض  اأطلق 
القرون الو�شطى, التي حتررت للتو من نري االإرهابيني, 
اأطلق عليهم ا�شم “هوالند” تكرميا للرئي�ض الفرن�شي, 

كانت  الوقت,  ذلك  يف  “منقًذا«.    حينها  اعُترب  الذي 
�شرفال  عملية  جنود  �شيطر  القمة:  يف  باري�ض  هيبة 
العا�شمة  ويف  الب�شر,  ملح  يف  مايل  �شمال  بلدات  على 
الزرقاء والبي�شاء  الرايات  باماكو, نفد خمزون جتار 
واحلمراء. اإال اأن االبتهاج, مثل ال�شالم, ق�شري العمر. 

بعد اأقل من ع�شر �شنوات, غادر اآخر اجلنود الفرن�شيني 
البالد يف 15 اأغ�شط�ض, دون �شجة كبرية, وقد طردهم 
عامني  قبل  ال�شلطة  ت��وىل  ال��ذي  الع�شكري  املجل�ض 
املنطقة.  ه��زت  انقالبات  موجة  يف  االأول  بال�شبط 
وخالل عقد من الزمن, لقي 52 جندًيا حتفهم هناك.

- ت�شاءل نفوذ باري�ض يف مايل وت�شاد 
والكامريون وتزايد نفوذ مو�شكو وبكني

- فقدت ال�شركات الفرن�شية ن�شف ح�شتها يف ال�شوق 
خالل ع�شرين عاًما, ل�شالح ال�شني اأو اأملانيا اأو الهند

الرئي�س الفرن�سي يغازل الكامرونفران�سوا هوالند ، خالل زيارة اإىل متبكتو يف فرباير 2013

النفوذ الرو�سي ميتديف جنامينا –ت�ساد- اأظهر املعار�سون عداءهم لفرن�سا

- حتتل فرن�شا املرتبة التا�شعة فقط بني ال�شركاء الذين يعتربون »االأكرث فائدة« للقارة
- انخف�ض اال�شتثمار الفرن�شي املبا�شر يف اأفريقيا بن�شبة 18 باملائة

ماكرون ي�سغي اإىل �سوؤال طرحه 
اأحد امل�ساركني يف القمة االإفريقية 

الفرن�سية يف مونبلييه
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•• نايبيداو-اأ ف ب

اخلا�سة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وف��دة  ت��ب��داأ 
اجتماعات يف بورما مع م�سوؤولني من 
لكنها  احل��اك��م��ة  الع�سكرية  املجموعة 
كانت  اإذا  م��ا  اأ�سئلة ح��ول  ت��رد على  مل 
ال�سيا�سية  ال��زع��ي��م��ة  ل��ل��ق��اء  �ست�سعى 

ال�سابقة اأونغ �سان �سو ت�سي.
زي�����ارة  اأن  امل���ت���ح���دة  االأمم  واأع����ل����ن����ت 
ن����ول����ني ه����ي����زر ل���ب���ورم���ا ال����ت����ي ب�����داأت 
مع  التعامل  على  “�سرتكز  ال��ث��الث��اء 

الراهنة  وامل���خ���اوف  امل��ت��ده��ور  ال��و���س��ع 
ال��ت��ي متّثل  الق�سايا  م��ن  ذل��ك  وغ��ري 
البيان  ي��ق��ّدم  م��ه��م��ت��ه��ا«.ومل  اأول���وي���ة 
ال�����س��خ�����س��ي��ات التي  ب�������س���اأن  ت��ف��ا���س��ي��ل 
الع�سكرية  ال��ق��ي��ادات  �سمن  �ستلتقيها 
ت�سي  ���س��و  م���ع  �ستجتمع  ك��ان��ت  اإن  اأو 
الع�سكري  االن���ق���الب  م��ن��ذ  امل��ح��ت��ج��زة 
�سرية  حمكمة  وق�ست  اأطاحها.  الذي 
االثنني  الع�سكرية  للمجموعة  تابعة 
اإ�سافية،  �سنوات  �ست  ت�سي  �سو  ب�سجن 
�ستم�سيها  التي  امل��دة  جمموع  لي�سل 

ترد  ومل  ع��ام��ا.   17 اإىل  ال�����س��ج��ن  يف 
بر�س  فران�س  وكالة  ���س��وؤال  على  هيزر 
تلتقيها  ال���ت���ي  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ب�������س���اأن 
ل���دى م��غ��ادرت��ه��ا فندقها يف  االأرب���ع���اء، 
موكب �سيارات ترافقه ال�سرطة وقوات 
بورما  مدنية.وت�سهد  مبالب�س  اأم���ن 
اجلراالت  ا�ستيالء  منذ  ا�سطرابات 
�سباط/فرباير  يف  ال�����س��ل��ط��ة  ع���ل���ى 
اأثار مقاومة �سر�سة واأدى  ما   2021
ر�سمية. غ��ري  ميلي�سيات  ظ��ه��ور  اإىل 
الدبلوما�سية  اجل����ه����ود  حت���ق���ق  ومل 

االأمم  بقيادة  االأزم��ة  اإىل حل  الرامية 
املتحدة ورابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا 
)اآ�سيان( اأي تقّدم يذكر يف ظل رف�س 
اجلراالت التعامل مع املعار�سة.وعني 
اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني 
العام  هيزر  االجتماع  عاملة  غوتريي�س 
ال�سوي�سرية  م���ك���ان  ل��ت��ح��ل  امل���ا����س���ي 

كري�ستني �سرانر بورغر.
املتحدة  االأمم  ب��ورغ��ر  �سرانر  ودع��ت 
“اإجراءات  اّت����خ����اذ  اإىل  امل���ا����س���ي  يف 
���س��دي��دة جدا” ���س��د اجل��ي�����س واإع�����ادة 

بورما، حيث  الدميوقراطي يف  احلكم 
ا���س��ت��ه��دف��ت��ه��ا م�����رارا و���س��ائ��ل االإع����الم 

املدعومة من ال�سلطات.
وم���ن���ذ االن�����ق�����الب، م���ن���ع اجل������راالت 
زيارة  م��ن  ال�سوي�سرية  الدبلوما�سية 
بورما، حيث كانت تاأمل لقاء �سو ت�سي.
واأعلنت و�سائل اإعالم ر�سمية يف كانون 
الع�سكري  املجل�س  اأن  االأول/دي�سمرب 
اأغلق مكتبها يف البالد “اإذ اإن ن�ساطات 
بورغر  ���س��ران��ر  ك��ري�����س��ت��ني  ال�����س��ي��دة 

انتهت”. 

 مقتل 3 من عمال الإطفاء يف حرائق املغرب 
•• الرباط-رويرتز

اأن ث��الث��ة م��ن ع��م��ال االإط���ف���اء لقوا  اإع����الم ر�سمية  و���س��ائ��ل 
حتفهم يف اأثناء حماولة اإخماد حريق يف غابة كدية الطيفور 

يف تطوان �سمايل املغرب.
املغربية  ال�سلطات  عن  لالأنباء  العربي  املغرب  وكالة  ونقلت 
انقالب  بعد  حتفهم  لقوا  الثالثة  االإط��ف��اء  عمال  اإن  قولها 
���س��ي��ارت��ه��م و���س��ط ن����ريان احل���رائ���ق، ك��م��ا اأ���س��ي��ب �سخ�سان 
بحروق.واأ�سافت اأن جهود “500 عن�سر من كافة ال�سلطات 
وامل�سالح املعنية، واملدعومة مبختلف و�سائل واآليات التدخل 
االثنني  ي���وم  ت���زال متوا�سلة” م��ن��ذ  ال  واجل����وي،  االأر����س���ي 

الإخماد احلريق.

••  تون�س-الفجر :

لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اأعلنت 
الذي  يوليو   25 ال�ستفتاء  النهائية  النتائج 
�سوت فيه ال�سعب التون�سي بالداخل واخلارج 
للجمهورية  ج��دي��د  د���س��ت��ور  اع��ت��م��اد  ل��ف��ائ��دة 
يحمل  اأن  منه   140 الف�سل  اأق��ر  التون�سية 

ا�سم “د�ستور 25 يوليو 2022«.
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  وباإعالن 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ال���س��ت��ف��ت��اء، ي��دخ��ل هذا 
مقت�سيات  وف����ق  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ح��ي��ز  ال��د���س��ت��ور 
 “ اأن���ه  ع��ل��ى  ين�س  ال���ذي  م��ن��ه   139 الف�سل 
اب���ت���داء من  التطبيق  ح��ي��ز  ال��د���س��ت��ور  ي��دخ��ل 
اال�ستفتاء  نتيجة  النهائي عن  االإعالن  تاريخ 

من قبل الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات«.
امل�ستقلة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  واأع�����ل�����ن 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ف����اروق ب��وع�����س��ك��ر، خ���الل ندوة 
لال�ستفتاء  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ن  �سحفية، 
ع��ل��ى ال��د���س��ت��ور اجل��دي��د ل��ل��ب��الد، ح��ي��ث بلغت 
باملائة   6 ب�’نعم’ 94 فا�سل  الت�سويت  ن�سبة 
اآالف وثمان مائة  و�سبعة  و�ستمائة  )مليونان 
واأربع وثمانون اإجابة بنعم(، فيما بلغت ن�سبة 
األف   148( باملائة   4 فا�سل   5 بال  االإج��اب��ة 

و723 اإجابة بال(.
   و����س���ّرح���ت ال��ه��ي��ئ��ة ر���س��م��ي��ا ب���ق���ب���ول ن�س 
التون�سية،  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  اجل��دي��د  ال��د���س��ت��ور 
وا�ستئنافيا  ابتدائيا  البت  ا�ستيفاء  بعد  وذلك 
منظمة  م��ن  امل��ق��دم��ة  النتائج  يف  ال��ط��ع��ون  يف 
يريد،  وال�سعب  تون�س  اآف��اق  يقظ وحزبي  ان��ا 
على اأن يتم ن�سر ن�سه كامال بالرائد الر�سمي 
ال�ساعات  غ�سون  يف  التون�سية  للجمهورية 

القليلة القادمة.
اأدلوا  الذين  للناخبني  العدد اجلملي  وبلغ     
بالداخل   2022 يوليو   25 ي��وم  باأ�سواتهم 

واخلارج مليونان و830 األف و94 ناخباً.
األ��ف و479،   56    وبلغ ع��دد االأوراق امللغاة 

بينما بلغت االأوراق البي�ساء 17 األف وثماين 
ورق��ات.   وكانت املحكمة االإداري��ة قد رف�ست 
الطعن  الثالثاء  �سباح  اال�ستئناف  يف مرحلة 
بعد  اآفاق تون�س”،  “حزب  الوحيد املقدم من 
اأن رف�ست يف املرحلة االبتدائية ثالثة طعون.   
�سرع  الهيئة  جمل�س  ان  الهيئة  رئي�س  واأعلن 
يف اعداد التقرير النهائي لال�ستفتاء لي�سدر 
اأ�سهر  ال��ث��الث��ة  غ�سون  يف  الر�سمي  ب��ال��رائ��د 

املقبلة.
لتنظيم  ت�ستعد  الهيئة  اإن  بوع�سكر  وق���ال     
الد�ستور  يف  امل���ق���ررة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  امل���واع���ي���د 
اجلديد يف مواعيدها وذلك يف انتظار ا�سدار 
القانون االنتخابي اجلديد وا�ستكمال تركيبة 
ال��ه��ي��ئ��ة ب��ع��د ا���س��ت��ق��ال��ة ع�����س��و وق����رار املجل�س 
�سالمة”  ب���ن  “�سامي  ث����ان  ع�����س��و  جت��م��ي��د 

ب�سبب ما و�سفه بوع�سكر بارتكابه جملة من 
اخلروقات.   من جهته، اأو�سح املتحدث با�سم 
حممد  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
االن  ميكنها  ال  الهيئة  ان  املن�سري  التليلي 
املقبلة يف  املواعيد االنتخابية  �سبط روزنامة 

غياب قانون انتخابي جديد.
   ودع����ا امل��ن�����س��ري اإىل ت�����س��ري��ع اإ����س���دار ن�س 
ال���ق���ان���ون االن���ت���خ���اب���ي اجل���دي���د م�����س��ريا اىل 
 17 اأع��ل��ن  ق��د  ك��ان  �سعيد  قي�س  الرئي�س  اأن 
لالنتخابات  م�����وع�����دا   2022 دي�������س���م���رب 
الت�سريعية  الغرفة  �ستفرز  التي  الت�سريعية 
يف  اجل��دي��د  ال�سعب  ن���واب  جمل�س  اي  االوىل 
ان��ت��ظ��ار ���س��ب��ط م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات اخلا�سة 
مبجل�س اجل��ه��ات واالأق��ال��ي��م.   ويف جمريات 
الهيئة  ان  امل��ن�����س��ري  اأك���د  اال���س��ت��ف��ت��اء  عملية 

من  الق�ساء  على  جزائية  �سكاية   43 احالت 
يف  الالفتات  وتعليق  ال�سيا�سي  االإ�سهار  اأج��ل 

غري اأماكنها املخ�س�سة.
   وي��ك��ر���س ال��د���س��ت��ور اجل��دي��د ن��ظ��ام��ا يعطي 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ���س��الح��ي��ات وا���س��ع��ة على 
عك�س د�ستور 2014 الذي اأقام نظاما برملانيا 
وال  حم����دودة.  اأدوارا  الرئي�س  يعطي  م��ع��دال 
ين�س الد�ستور اجلديد على اآلية لعزل رئي�س 
التنفيذية  ال�سلطة  الذي ميار�س  اجلمهورية 
هو  ي�سرف  ووزراء  حكومة  رئي�س  مب�ساعدة 
على تعيينهم. كما ين�سئ غرفة برملانية ثانية 
واالأقاليم”  للجهات  الوطني  “املجل�س  با�سم 

يهتم خ�سو�سا بامل�سائل االقت�سادية.
رف�سها  ع��ن  امل��ع��ار���س��ة  اأع��ل��ن��ت  م��ن جهتها    

لال�ستفتاء و�سككت يف نتائجه.

موفدة الأمم املتحدة اإىل بورما تبداأ حمادثات مع الع�شكر 

•• وا�صنطن-وكاالت

دعت هيئة التحرير يف جملة “نا�سونال ريفيو” اإىل اعتبار 
الطعن الوح�سي للموؤلف �سلمان ر�سدي جر�س اإنذار الإدارة 
بايدن.وعقب االعتداء، كان رد االإدارة �سبابياً وتف�سري ذلك 
�سبه املوؤكد هو �سعيها اإىل حماية املحادثات مع طهران من 
تداعيات هذا احلادث. لكن م�سوؤولية هذا الهجوم ال�سنيع 
تقع ح�سراً على عاتق النظام االإي��راين. و�سع االإيرانيون 
مكافاأة قدرها 3 ماليني دوالر ملن يقتل ر�سدي منذ �سنة 
1989 حني ن�سر كتابه اآيات �سيطانية. على مدى �سنوات 
الحقة، ا�سطر ر�سدي اإىل اأن يعي�س خمتبئاً وقد خ�س�ست 

اإىل  مرتجمه  ُقتل  اأمنية؛  حرا�سة  له 
وتعر�س  طوكيو؛  يف  اليابانية  اللغة 
واأ�سيب  للطعن؛  االإيطايل  مرتجمه 
الرويجية  ال���ل���غ���ة  اإىل  م���رتج���م���ه 
اإيران  ال��ت��زام  تذبذب  ن��اري��ة.  بطلقات 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ف����ت����وى، م����ع ت��ع��ه��د ق����ادة 
خمتلفني بعدم امل�سي قدماً يف تنفيذ 
اآخ��رون تعهداتهم  االأم��ر، بينما ج��دد 

العمل مبوجبها.

مكافحة  يف  م�شوؤول  قاله  ما  هذا 
االإرهاب

مطر  ه����ادي  اأن  اإىل  االأن���ب���اء  اأ����س���ارت 
النظام  بعر�س  قبل  ال��ذي  هو   )24(

معهد  م�سرح  على  ر�سدي  ظهر  حني  املا�سي  اجلمعة  يوم 
التن�سيق  ودرج��ة  نوع  يظل  بينما  نيويورك.  يف  ت�سوتوكوا 
الثوري غري وا�سحني بال�سبط، فاإن  بني مطر واحلر�س 
تعاطف مطر وا�سح. لقد ن�سر مراراً على و�سائل التوا�سل 
اآية  مثل  ب���ارزة  �سيا�سية  ل�سخ�سيات  ���س��وراً  االج��ت��م��اع��ي 
العقل  �سليماين،  قا�سم  واجل���رال  وخلفه  اخلميني  اهلل 
املتحدة  الواليات  قتلته  وال��ذي  لالإرهاب،  املدبر  االإي��راين 

�سنة 2020.
ب�”توجيه” من  الهجوم قد مت  اأن  ب��دا  ذل��ك،  ع��الوة على 
النظام االإيراين، وفقاً ملا قاله م�سوؤول اأطل�سي يف مكافحة 
التقرير  ذل��ك  اأن  بالرغم من  نيوز،  فاي�س  ملوقع  االإره���اب 
اأن  على  دليل  من  “ما  اأن��ه  مفهوم  ب�سكل غري  اأي�ساً  زع��م 
اإيران كانت متورطة يف تنظيم الهجوم”. كما يدرك العامل 
اإىل  اإ�سافة  االعتداء منذ عقود؛  ب�سن  اإي��ران  اأم��رت  االآن، 
ذلك، تبدو اإيران االآن م�سوؤولة ب�سكل مبا�سر عن تنفيذه. 
ب�سكل ال ي�سدق، ينكر امل�سوؤولون االإيرانيون اأي م�سوؤولية 

بالرغم من اأنهم ومن�ساتهم الدعائية ي�سمتون بر�سدي.

اأ�شباب االعتداءات االإيرانية
مدعني  ك�سف  على  اأي��ام  بعد  ر�سدي  هوجم  اأده���ى،  ب�سكل 

احلر�س  يف  ع�سو  �سد  ات��ه��ام  الئ��ح��ة  فيديراليني  ع��ام��ني 
الثوري مقيم يف طهران لتوظيفه قاتاًل من اأجل ا�ستهداف 
اأ�سبوع  ع��ن  يزيد  م��ا  بعد  الكاتب  وه��وج��م  ب��ول��ت��ون.  ج��ون 
ال�سحافية  منزل  خ��ارج  م�سلح  رج��ل  توقيف  على  بقليل 
االأمريكية-االإيرانية م�سيح علي جناد يف بروكلني. ال يزال 
العديد من امل�سوؤولني وال�سحافيني االأمريكيني معر�سني 
للخطر، ب�سكل ال ي�سدق، على االأرا�سي االأمريكية. لغاية 
اليوم، جتلى الرد االأمريكي الر�سمي عرب اإدانة هكذا اأفعال 
واإطالق تهديدات مبهمة. ال تزال املحادثات على م�سارها. 
من الوا�سح اأن طهران ال تعتقد اأن قتل اأمريكيني �سيقلل 
م��ن اح��ت��م��االت ال��ت��و���س��ل اإىل ات��ف��اق مع 

وا�سنطن.

ب���ي���ان اأم���ري���ك���ي ح���ا����ش���م... يف 
الظاهر

املفاو�سات  اأن  التحرير  هيئة  اأ�سافت 
اإيران  بني  طويلة  فرتة  منذ  املتوقفة 
اإحياء  الإع�������ادة  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
مرحلة  اإىل  و�سلت  ال��ن��ووي  االت��ف��اق 
لن  اأن��ه��ا  االإدارة  ت��زع��م  بينما  ح��رج��ة. 
ال�سارمة  االإره��اب��ي��ة  العقوبات  ترفع 
ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف احل����ر�����س ال����ث����وري، 
وا���س��ل��ت ال��ت��ع��ام��ل م��ع االإي���ران���ي���ني يف 
اأن  بالتايل  مقرتحة  وال��دوح��ة  فيينا 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ن��ازالت االأم��ري��ك��ي��ة قد 
تلوح يف االأف���ق. يف بيان ي��وم االأح���د، ق��دم وزي��ر اخلارجية 
حول  بعناية  اختريت  بكلمات  �سيغ  جواباً  بلينكن  اأنتوين 
موؤ�س�سات  “حر�ست  ر���س��دي:  طعن  يف  االإي���راين  العن�سر 
الدولة االإيرانية على العنف �سد ر�سدي على مدى اأجيال، 
اغتياله.  مبحاولة  موؤخراً  للدولة  التابع  االإع��الم  و�سمت 
اإدان��ة قوية، لكنه يقلل من لوم  االأم��ر  ه��ذا دينء”. يبدو 

النظام. غري اأن الكلمات لي�ست جذر امل�سكلة.

هذه اإيران االإ�شالموية
تتمتع  اأن  املتحدة  ال��والي��ات  على  يجب  اأن��ه  املجلة  ذك��رت 
من  و�سل�سلة  املفاو�سات  ع��ن  تخلياً  تت�سمن  رد  ب�سيا�سة 
االإج�������راءات ال�����س��ري��ة ل��و���س��ع االإره���اب���ي���ني االإي���ران���ي���ني يف 
م��وق��ف دف���اع���ي. ل��ك��ن ق��ب��ل ك��ل ���س��يء، ي��ب��داأ ب��ن��اء رد قوي 
امل��ذن��ب ه��ن��ا لي�س م��وج��ة غ��ري متبلورة  ب��ب��ي��ان احل��ق��ي��ق��ة. 
كل  يف  التعبري  حلرية  امل��ه��ددة  الليبريالية  مناه�سة  م��ن 
النية  احل�سني  املراقبني  بع�س  اق��رتح  كما  ولي�س  م��ك��ان، 
الوحيدة  القوة  داخلية(.  اأمريكية  )كظاهرة  اإلغاء  ثقافة 
التي يجب لومها هو مزيج خبيث من العنف االإ�سالموي 
والقومية االإيرانية الذي وب�سراحة فجة ال يفهم اإال لغة 

القوة.

•• عوا�صم-وكاالت

نيوز  “�سكاي  ملوقع  حتدثن  اأفغانيات  نا�سطات  و�سفت 
مرور  م��ع  تزامناً  ب�”املتدهورة”،  اأو�ساعهن  عربية”، 
عام على حكم حركة طالبان التي ا�ستولت على ال�سلطة 

بالبالد يف 15 اأغ�سط�س من العام املا�سي.
وتقول الباحثة االأفغانية يف جمال حقوق املراأة فاطمة 
طالبان  فيه  حكمت  ال��ذي  املا�سي  “ ال��ع��ام  اإن  حكمت، 

البالد، كان عام �سيئا على املراأة االأفغانية«.
للن�ساء  املعادية  احلركة  �سيا�سات  فاإن  حكمت،  وبح�سب 
امل��راأة خالل  عليها  التي ح�سلت  املكت�سبات  ل�سياع  اأدت 
العقدين املا�سيني، بالرغم من التعهدات التي قطعتها 
اتفاق  امل����راأة يف  ع��ل��ى نف�سها مب��راع��اة ح��ق��وق  احل��رك��ة 

الدوحة مع الواليات املتحدة االأمريكية.
واأ�سافت اأن طالبان نق�ست كافة الوعود خالل حكمها 

للبالد، فقامت بفر�س قيود اإ�سافية على الن�ساء.
ذبيح  احلركة  با�سم  املتحدث  بيان  اإىل  حكمت  واأ���س��ارت 
اهلل جم��اه��د ب��ع��د ت��ول��ي��ه��ا ال�����س��ل��ط��ة م��ب��ا���س��رة، وال���ذي 
واحلريات  احلقوق  لكافة  طالبان  اح��رتام  خالله  اأق��ر 
لكن  االإ�سالمية،  ال�سريعة  وفق  باالأفعانيات،  اخلا�سة 
ما حدث خالل العام املا�سي كان تراجعا عن كافة تلك 

التعهدات.

احلكومة  يف  العامالت  الن�ساء  ن�سبة  اإن  حكمت  وقالت 
ال�سابقة كانت 20 باملائة، ولكن يف ظل حكومة طالبان 
احلالية مت منع جميع الن�ساء من العمل، ومن التعليم 
ب���دوره على ت��ردي الو�سع  ال��ذي انعك�س  اأي�����س��اً، االأم���ر 
االقت�سادي يف البالد ب�سبب نق�س العمالة، ف�ساًل عن 

ت�ساعف معاناة االأ�سر التي تعولها ن�ساء ب�سكل كامل.
الرئي�س  نائبة  االأفغانية،  النا�سطة  ت��رى  جانبها،  من 
�سريفة  اأفغان�ستان،  يف  الثقافية  اأقاخان  ملوؤ�س�سة  العام 
اإن املراأة االأفغانية فقدت حقوقها االأ�سا�سية يف  حكمت، 

ظل حكم حركة طالبان.
ت�ستطع  مل  و  م�سى  کام���ال  “عاما  اإن  حكمت  وت��ق��ول 
العمل، يف  اأو  للمدر�سة  الذهاب  اأفغان�ستان   الفتيات يف 
حني تدعي احلركة اأنها تطبق ال�سريعة االإ�سالمية، مل 
باأنه  اأقر  العمل بل  اأو  التعليم  امل��راأة من  االإ�سالم  مينع 

فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة«.
 وت�سيف حكمت: “طالبان ر�سيت اأن يرى العامل املراأة 
االأفغانية فى حالة ت�سول فى ال�سوارع و لکنها ال تقبل 
واقع اأن املراأة االأفغانية قد تغريت، وتعلمت، واأ�سبحت 
مل  احلركة  اأن  اأي�ساً  االأفغانية  الباحثة  اأق��وى.«وت��رى 
م�سددة  امل���راأة،  حقوق  ب�ساأن  الدولية  بتعهداتها  تلتزم 
االلتزام  اأج��ل  ال��دويل عليها من  ال�سغط  على �سرورة 

مبا تعهدت به �سابقاً ب�ساأن عمل امل�ساء وتعلميمهن.

•• عوا�صم-وكاالت

يف اليوم الثاين وال�سبعني بعد املائة 
من الغزو الرو�سي الأوكرانيا، ُيحاول 
ال��رو���س��ي جت����اوز مع�سلة  اجل��ي�����س 
ا�سرتاتيجية معقدة يف اأوكرانيا، هل 
اأم يدافع  ي�سن هجوماً يف دونبا�س؟ 

عن اجلنوب؟
تنفيذ  ال���رو����س���ي���ة  ال����ق����وات  حت�����اول 
يف  جبهتني  على  ع�سكرية  عمليات 
اآٍن واحد، ح�سب التقديرات اليومية 
اأن  لوزارة الدفاع الربيطانية. غري 
م�سدرين  على  ت��ع��والن  املحاولتني 
ل�����ل�����ق�����وات، ول������ذل������ك ف����ق����د ت���ك���ون 
فعاليتهما متفاوتة، وفق �ستافرو�س 
املتخ�س�س  ال��ك��ات��ب  اأت��الم��ازوغ��ل��و، 
والدفاعية  االأم���ن���ي���ة  ال�������س���وؤون  يف 
 1945 م���وق���ع  ن�������س���ره  حت��ل��ي��ل  يف 

االأمريكي.
ف��ف��ي دون���ب���ا����س، اأو ع��ل��ى االأق������ل يف 
بع�سها، تعتمد العمليات الهجومية 
االنف�سالية  ال��ق��وات  على  الرو�سية 
ال���ت���ي ت��دع��م��ه��ا م��و���س��ك��و، وحت����اول 
مدينة  م��ن  ب��اخ��م��وت  اإىل  ت�سل  اأن 
دون��ت�����س��ك االأوك���ران���ي���ة. ويف اأج����زاء 
اأخ��رى من دونبا�س، يتقدم اجلي�س 
جماعة  م����رت����زق����ة  اأو  ال����رو�����س����ي 
العمليات  يف  ال�سمعة  �سيئة  فاغر، 

الع�سكرية.
اجلي�س  ي�����س��ت��م��ر  اجل�����ن�����وب،  ويف 

الرو�سي يف نقل قواته من مواقع يف 
ميدان املعركة ملحاولٍة �سد الهجوم 
وزابوريجيا.  خري�سون  م��ن  امل�ساد 
ح�سري  مركز  اأهم  خري�سون  وُتعد 
القوات  ي��د  �سقط يف  االإط���الق  على 
املحافظة  وع���ا����س���م���ة  ال���رو����س���ي���ة، 

الوحيدة التي خ�سرتها كييف.
املنطقة  ه����ي  اأي���������س����اً  وخ����ري�����س����ون 
التي  دن���ي���ربو  ���س��م��ال  ال���وح���ي���دة يف 
الرو�سية  ال��ق��وات  عليها  ا�ستحوذت 
و�سيطرت عليها بقب�سٍة من حديد. 
ويف غياب املعابر واجل�سور اأو ِقلتها، 
اإىل  الرو�سي يف حاجة  ف��اإن اجلي�س 
االحتفاظ بال�سيطرة على خري�سون 

اإذا اأراد اأن يتقدم �سمااًل.
اال�ستخبارات  ت���ق���دي���رات  وح�����س��ب 
“على  فاإنه  العك�سرية،  الربيطانية 
االأرجح  من  املا�سي،  االأ�سبوع  م��دار 
اأن اأولوية رو�سيا كانت اإعادة توجيه 
ب��غ��ي��ة تعزيز  ال��ع�����س��ك��ري��ة  وح��دات��ه��ا 

اجلنوب االأوكراين«.
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  واأف����ادت 
القوات  وا���س��ل��ت  ذل���ك،  “رغم  ب��اأن��ه 
امل���دع���وم���ة م���ن رو����س���ي���ا، واأك���ره���ا 
دونت�سك  جمهورية  من  ميلي�سيات 
الهجومية  حم��اوالت��ه��ا  ال�����س��ع��ب��ي��ة، 

على �سمال مدينة دونت�سك«.
الربيطانية  الدفاع  وزارة  واأ�سافت 
القتالية  االأع���م���ال  “ركزت  ق��ائ��ل��ة: 
بي�سكي،  قرية  على  حتديداً  املُكثفة 

م��ط��ار دونت�سك.  م��ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى 
الت�سوية حمل خالف.  ورمبا ظلت 
خط  على  املنطقة  ه��ذه  ك��ان��ت  فقد 
ال�سيطرة  خل��ط  االأم��ام��ي  املواجهة 
منذ  دون�����ب�����ا������س  يف  ال���ع�������س���ك���ري���ة 

.»2014
الع�سكرية  اال���س��ت��خ��ب��ارات  وح�����س��ب 
اأن  االأرج��������ح  “من  ال���ربي���ط���ان���ي���ة: 
تاأمني  ي�ستهدف  ال��رو���س��ي  الهجوم 
وهو   ،M04 ال�����س��ري��ع  ال���ط���ري���ق 
اإىل  امل��وؤدي  الرئي�سي  الولوج  طريق 

دونت�سك من الغرب«.

ال��رو���س��ي خ�سارة  ي��وا���س��ل اجل��ي�����س 
قواته  من  لتعوي�سه  �سبيل  ال  ع��دد 
خطط  اأي  يحبط  م��ا  اأوك��ران��ي��ا،  يف 

هجومية للرو�س يف دونبا�س.
االأوكرانية  ال��دف��اع  وزارة  وزع��م��ت 
اأن���ه منذ ي��وم االأح���د امل��ا���س��ي، قتلت 
 43.555 نحو  االأوكرانية  القوات 
رو����س���ي���اً، واأ����س���اب���ت ثالثة  ج���ن���دي���اً 
بجروح،  تقريباً  العدد  هذا  اأ�سعاف 
ُمقاتلة  ط����ائ����رة   233 ودم���������َرت 
هجومية  مروحية  و194  ونفاثة، 
و980  دب���اب���ة،  و1864  ون��اق��ل��ة، 

ناقلة  و4126  م��دف��ع��ي��ة،  ق��ط��ع��ة 
جنود ُمدرَعة ومركبة قتالية جلنود 
�سواريخ،  راج���م���ة  و261  م�����س��اة، 
و15 زورقاً وقارباً  و3039 مركبة 
بطارية  و136  وق�����ود،  و���س��ه��ري��ج 
اأنظمة  و784  للطائرات،  م�سادة 
جوية تكتيكية ذاتية الت�سغيل، و91 
من�سة معدات خا�سة، مثل مركبات 
بناء اجل�سور، واأربعة اأنظمة قذائف 
اإ�سكندر متحركة، و187  بالي�ستية 
الدفاعات  اأ�سقطتها  ك��روز  ���س��اروخ 

اجلوية االأوكرانية.

نا�شونال ريفيو: العتداء على �شلمان 
ر�شدي جر�س اإنذار لبايدن

عام على و�شول طالبان اإىل ال�شلطة.. الأفغانيات يتحدثن عما وقع

•• وا�صنطن-اأ ف ب

وال�سرب” يف  “الهدوء  اإىل  املّتحدة  الواليات  دعت 
االنتخابات  يف  اخل��ا���س��ر  امل��ر���س��ح  اأع��ل��ن  حيث  كينيا 
ال��رئ��ا���س��ي��ة راي����ال اأودي��ن��غ��ا رف�����س��ه ال��ن��ت��ي��ج��ة التي 
����س���درت االث���ن���ني واأع���ط���ت ال���ف���وز مل��ن��اف�����س��ه نائب 

الرئي�س املنتهية واليته وليام روتو.
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
نيد براي�س “ندعو كل االأطراف املعنية اإىل العمل 
واإىل  العالقة،  الق�سايا  حل��ّل  �سلمي  ب�سكل  �سوياً 

لت�سوية  املوجودة  االآليات  اّتباع  عرب  بذلك  القيام 
“نح�ّس  �سحايف  موؤمتر  خالل  املنازعات«.واأ�ساف 
قادة كّل االأحزاب ال�سيا�سية على اال�ستمرار يف دعوة 

اأن�سارهم اإىل عدم اللجوء اإىل العنف«.
واأو�سح براي�س اأّن وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين 
بلينكن العائد من جولة يف اأفريقيا حتادث االأحد 
مع الرئي�س الكيني املنتهية واليته اأوهورو كينياتا 
العملية  خ��الل  وال�سرب”  “الهدوء  على  ��ه  وح�����سّ

االنتخابية.
وبعد �ستة اأيام من االنتخابات التي جرت بهدوء يف 

9 اآب/اأغ�سط�س، اأعلنت اللجنة االنتخابية يف كينيا 
واليته  املنتهية  الرئي�س  نائب  ف��وز  االإث��ن��ني  م�ساء 
مقابل  االأ�����س����وات  م���ن   50،49% بن�سبة  روت����و 
اإعالن  اإىل  �سارع  اأودينغا الذي  %48،85 لرايال 

رف�سه هذه النتيجة.
ب�”املهزلة”، متعّهداً  النتيجة  اأودينغا هذه  وو�سف 
الطعن بها من خالل اّتباع كّل اخليارات القانونية 
اأن�ساره  دع��ا  اأودينغا  اأّن  من  ال��ّرغ��م  املتاحة.وعلى 
اأّن هذا االأم��ر مل يحل دون خروج  اإال  اإىل الهدوء، 

تظاهرات عنيفة م�ساء االثنني.

وا�شنطــــن تدعـــــو اإىل الهـــــدوء يف كينيـــــــا 

هيئة االنتخابات اأعلنت النتائج النهائية:

د�شتور تون�س اجلديد يدخل حيز التطبيق

هل ت�شتطيع رو�شيا التورط يف حرب على جبهتني يف اأوكرانيا؟

الهيئة العليا لالنتخابات تطوي ملف اال�ستفتاء
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•• ل�صبونة-اأ ف ب

ت�����س��ت��م��ر ال��ت��ع��ب��ئ��ة يف م��ن��ت��زه ���س��ريا دا 
ا�سرتيال الطبيعي يف و�سط الربتغال 
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح���ري���ق ان���دل���ع منذ 
ال�����س��اد���س م��ن اآب-اأغ�����س��ط�����س يف قرية 

اأورجي�س.
وق��ال��ت ف��اط��م��ة ك��اردو���س��و م��ن �سكان 
القرية لوكالة فران�س بر�س “النريان 
و”�سادت  مكان”،  كل  من  ت�سل  كانت 
ع���ارم  ق��ل��ق  اىل  م�����س��رية  الفو�سى”، 

األ�سنة  اق��رتاب  الثالثاء مع  �سعرت به 
اللهب من املنازل.

ع��اًم��ا عن   62 البالغة  امل����راأة  وع���رّبت 
اأ�سفها قائلًة “اأنا اأحب رجال االإطفاء، 
تن�سيق  ي��وج��د  اأراه، ال  م��ا  وف��ق  ول��ك��ن 
اإىل  ال��ن��ريان  ال�سكان  وكافح  بينهم”. 

جانب رجال االإطفاء املنهمكني جداً.
ا�سرتيال  دا  وجت���ّدد احل��ري��ق يف �سريا 
ال�سيطرة عليه  اأُعلنت  اأن  االثنني بعد 
اللهب  األ�سنة  املا�سي. وتت�ّسع  االأ�سبوع 

التي توؤججها الرياح.

اأندريه  امل��دن��ي��ة  واأك����د ق��ائ��د احل��م��اي��ة 
فرنانديز خالل اإيجاز �سحايف يف وقت 
م��ت��اأخ��ر م��ن م�����س��اء ال��ث��الث��اء اأن اأكر 
اإطفاء عملوا �سباح  1200 رجل  من 
مركبة،   400 م���ع  ب��ج��ه��د،  االأرب����ع����اء 
يف ان���ت���ظ���ار ت���دخ���ل و����س���ائ���ل االإط���ف���اء 
احلريق”  “ح�سر  مل��ح��اول��ة  اجل���وي���ة، 
اجلمعة  بحلول  عليه  و”ال�سيطرة” 
ق��ب��ل ارت����ف����اع درج������ات احل�������رارة مرة 
اأخرى.واأ�سفر حريق �سريا دا اإ�سرتيال 
منهم  ثالثة  �سخ�ساً،   24 اإ�سابة  عن 

اإ�سابتهم حرجة، بينما مت اإجالء 45 
االثنني،  م��ن��ذ  وق��ائ��ي  ب�سكل  �سخ�ساً 
وفق اأحدث تقرير �سادر عن احلماية 
امل��دن��ي��ة. وم���ن ب��ني امل�����س��اب��ني بجروح 
ط��ف��ي��ف��ة اث���ن���ان م���ن رج�����ال االإط���ف���اء 

انقلبت �ساحنتهما.
واأت�����ى احل���ري���ق ال����ذي ي��ع��د االأك�����رب يف 
 24 نحو  على  ال�سيف  ه��ذا  الربتغال 
 8000 م��ن  اأك���ر  بينها  هكتار،  األ���ف 
ه��ك��ت��ار م��ن��ذ االث���ن���ني، وف���ق معطيات 
االأوروب���ي  النظام  ع��ن  ���س��ادرة  موؤقتة 

للمعلومات حول حرائق الغابات.
االإ�سبانية  ال��ط��وارئ  خ��دم��ات  واأف����ادت 
مدريد  اإىل  و�سلت  احلريق  رائحة  اأن 

الثالثاء.
اآب-اأغ�سط�س   6 يف  احل��ري��ق  وان��دل��ع 
اأنواعا  ودّم���ر  )و���س��ط(،  كوفيال  ق��رب 
غابات فريدة من النباتات يف املحمية 
الئحة  ع���ل���ى  امل������درج������ة  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
�سريا  جبال  �سل�سلة  و�سط  اليون�سكو، 
اإ���س��رتي��ال ال��ب��ال��غ ارت��ف��اع��ه��ا حوايل  دا 

األفي مرت.

•• طرابل�س-وكاالت

ت�سهد ليبيا موؤخرا موجة كبرية من 
ارتفاعا  �سملت  امل��ن��اخ��ي��ة،  ال��ت��غ��ريات 
غ���ري م�����س��ب��وق يف درج������ات احل�����رارة 
م�سحوبة برياح وعوا�سف، مع ندرة 

االأمطار ب�سكل ملحوظ.
وقالت بعثة االحتاد االأوروبي اإن ليبيا 
ت�سررا  ال��ع��امل  دول  اأك����ر  م��ن  ت��ع��د 
واالح���رتار  املناخي  التغري  اآث���ار  م��ن 
التخطيط  �سرعة  اإىل  داعية  العاملي، 
التغريات  ه���ذه  اآث����ار  م��ن  للتخفيف 

ال�سديدة وعواقبها على البالد.
كما حذرت من موجات جفاف وحرائق 
املياه وارتفاع من�سوب مياه  وندرة يف 
البحر، وفي�سانات وعوا�سف وتراجع 
يف ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي، ف�����س��ال عن 

حتديات يف الزراعة.
وان���خ���ف�������س م���ن�������س���وب االأم�����ط�����ار يف 
نحو  ت�ستقبل  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  ل��ي��ب��ي��ا 
ملياري مرت مكعب من املياه �سنويا، 
باملئة  ليرتاجع بن�سبة تزيد على 75 
فقط  م��رت  مليون   400 ر���س��د  بعد 

خمزنة داخل ال�سدود.
املتحدة  االأمم  م���ك���ت���ب  ن�������س���ر  ك���م���ا 
بحثا  االإن�����س��ان��ي��ة  ال�����س��وؤون  لتن�سيق 
التنمية  ي��ه��دد  امل��ن��اخ  “تغري  ب��ع��ن��وان 

ليبيا”،  يف  واال�ستدامة  االقت�سادية 
ح���ذر ف��ي��ه م��ن خ��ط��ورة ال��ت��غ��اف��ل عن 

اخلطر املناخي الذي يواجه البالد.
اأكر  اإح���دى  ليبيا  اإن  البحث  وق���ال 
الطلب  ح��ي��ث  ج��ف��اف��ا،  ال���ع���امل  دول 
اإمداداتها  بكثري من  اأكرب  املياه  على 
املتوقعة  ال��زي��ادات  اأن  كما  امل��ت��ج��ددة، 
ارتفاع  وك��ذل��ك  يف درج����ات احل�����رارة 
البحر وزي��ادة حدوث  م�ستوى �سطح 
ال��ظ��واه��ر امل��ن��اخ��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة تثري 
املخاوف، و�سط تهديدات بنفاد موارد 

ال�ساحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  وغ����رق  امل��ي��اه 
يزيد  مما  الزراعية،  االإنتاج  وتراجع 

من انعدام االأمن الغذائي.
واأ����س���اف ال��ب��ح��ث ال����ذي اط��ل��ع عليه 
اإن  عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  م���وق���ع 
الذي  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ن��ه��ر  “م�سروع 
املياه  من  ليبيا  حاجات  معظم  يوفر 
املياه من  اإم��دادات��ه من  يح�سل على 
املتجددة  غري  اجلوفية  املياه  طبقات 
اإع��ادة تغذيتها باملطر،  التي ال ميكن 
كما اأن الهجمات املتكررة على النظم 

املائي  االأم���ن  تهدد  للنهر  الرئي�سية 
للبلد باأكمله، وتعر�س املاليني خلطر 

فقدان املياه ال�ساحلة لل�سرب«.
�سكان  ت��ع��ر���س  “مع  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
و�سع  دون  من  التغريات  لهذه  ليبيا 
ال��ب��الد على  �ستكون  ح��ل��ول ج��ذري��ة، 
املياه  لنظام  موعد مع �سرر م�ستمر 
وم�ستويات  ال�����س��ك��ان  ���س��ح��ة  ي���ه���دد 
انت�سار  وي��زي��د م��ن خ��ط��ر  ال��ن��ظ��اف��ة 

االأوبئة واالأمرا�س املعدية«.
“االأحداث  ب���اأن  بحثه  املكتب  وخ��ت��م 

املزارعني  جعلت  ليبيا  ت�سهدها  التي 
التغريات  �سد  االأول  ال��دف��اع  )خ��ط 
امل��ن��اخ��ي��ة( ي���رتك���ون اأرا���س��ي��ه��م، مما 
الالزم  ال��ن��ب��ات��ي  ال��غ��ط��اء  لفقد  اأدى 
املوؤدية  الكربونية  االنبعاثات  لتقليل 
للتغريات املناخية، حيث اإن 95 باملئة 
اأ�سبحت  االآن  الليبية  االأرا���س��ي  من 

�سحراء«.
عبد  الليبي  البيئي  ال��ن��ا���س��ط  وق���ال 
البيئي  العمل  اإن  ال��ف��اي��دي،  ال�سالم 
ب��امل��رة، رغم  “غري حا�سر  ال��ب��الد  يف 

ليبيا من  اأن  اأك��دت  التي  التحذيرات 
التغريات  التي �ستواجه  ال��دول  اأك��ر 

املناخية وتبعاتها«.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  الفايدي  واأ�ساف 
طبيعية  عوامل  “هناك  اأن  عربية”، 
املناخية  للتغريات  م�سببة  وب�سرية 
ل��ي��ب��ي��ا، مثل  م��ع��ظ��م��ه��ا م���ر����س���ود يف 
ال��ت��ذب��ذب احل����راري يف م��ي��اه البحار 
تركيزات  وتزايد  الربكاين  والن�ساط 
غ���ازات االح��ت��ب��ا���س احل����راري، وتغري 
ل��ل��ري��اح، ف�سال عن  ال��ع��ام��ة  ال����دورة 

البالد  ال��ن��ب��ات��ي يف  ال��غ��ط��اء  اخ��ت��ف��اء 
كانت  التي  الغابات  م�ساحة  وتراجع 
امل�سببة  امللوثات  كبري  ب�سكل  متت�س 

للتغريات املناخية«.
بالفعل  الليبية  ال�سواحل  اأن  واأو�سح 
امل��ن��اخ��ي��ة ب�سبب  ب��ال��ت��غ��ريات  ت���اأث���رت 
االأن�����س��ط��ة ال��ب�����س��ري��ة امل�����س��رة، وعدم 
جلرف  فري�سة  وت��رك��ه��ا  بها  العناية 

الرمال والتاآكل.
تغريات  اأي�سا  “هناك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مناخية يف درجات احلرارة وال�سغط 

اجل������وي وال�����ري�����اح وال����رط����وب����ة وكم 
ال��ت��غ��ريات �ساهمت  االأم���ط���ار، وه���ذه 
ب�سكل كبري يف اأ�سرار اأ�سابت الرتبة 

ال�ساحلة للزراعة«.
واق��������رتح ال����ف����اي����دي جم���م���وع���ة من 
التغريات،  ه��ذه  ملواجهة  االإج����راءات 
ع��ل��ى راأ���س��ه��ا ����س���رورة ت��وف��ري غطاء 
ت�سهد  ال���ت���ي  امل�����دن  ك��ب��ري يف  ن��ب��ات��ي 
ت��غ��ريات يف درج����ات احل�����رارة بنظام 
ال��غ��ر���س امل��ب��ا���س��ر، م���ع و���س��ع برامج 

رعاية لها.
واأ�ساف: “من ال�سروري اأي�سا اإزالة 
ال�سناعي،  النهر  على  من  التعديات 
ليبيا،  يف  ال�سرب  ملياه  االأول  امل�سدر 
منه،  تنتج  قطرة  كل  من  لال�ستفادة 
واال�ستفادة  املائية  امل��وارد  مع تطوير 
حلفظ  اأي�سا  ال�سدود  وتاأهيل  منها 

املياه من دون ت�سريب«.
االعتماد  ���س��رورة  اإىل  اأي�����س��ا  واأ����س���ار 
الطاقة  وترك  املتجددة  الطاقة  على 
التوجه  م���ع  ب��ال��ب��ي��ئ��ة،  ت�����س��ر  ال���ت���ي 
ال�ستخدام ال�سيارات التي تعمل بالغاز 
والكهرباء، موؤكدا اأهمية التعاقد مع 
املخلفات  ل��ت��دوي��ر  اأج��ن��ب��ي��ة  ���س��رك��ات 
اآمن حلماية البيئة، مع و�سع  ب�سكل 
برامج حماية اأي�سا لل�سواحل الليبية 

البالغ طولها نحو األفي كيلومرت«.

الربتغال تكافح لل�شيطرة على حريق

•• جاك�صون، م�صي�صيبي-اأ ف ب

لدونالد  اللدودة  العدّوة  ت�سيني،  ليز  اجلمهورية  االأمريكية  النائبة  تعّهدت 
ترامب، اأم�س االأول الثالثاء “فعل كّل ما يلزم” لكي ال ُينتخب امللياردير رئي�سا 
جمّددا، بعدما خ�سرت يف ال�سباق لنيل تر�سيح حزبها الإعادة انتخابها نائبة عن 

واليتها وايومينغ اأمام هارييت هيغيمن املدعومة من الرئي�س ال�سابق.
وايومينغ،  من  ت�سيني  قالت  هيغيمن،  اأم��ام  بهزميتها  فيه  اأق���ّرت  خطاب  ويف 
وهي والية حمافظة جدا كانت نائبة عنها منذ العام 2017 “لقد قلت منذ 
ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير اإّنني �ساأفعل كّل ما يلزم ل�سمان اأن ال يقرتب 

دونالد ترامب جمّددا من املكتب البي�سوي، واأنا اأعني ذلك«.
وحتّولت ت�سيني )56 عاما( اإىل واحدة من اأ�سّد اأعداء ترامب منذ ان�سّمت اإىل 
الرئي�س  دور  برملانية حتّقق يف  جلنة 
ح�سد  �سّنه  ال��ذي  الهجوم  يف  ال�سابق 
يف  الكابيتول  مبنى  على  اأن�ساره  من 

كانون الثاين/يناير 2021.  6
وت�������س���ارك اب���ن���ة دي����ك ت�����س��ي��ن��ي نائب 
ال���رئ���ي�������س االأم������ريك������ي ال�������س���اب���ق يف 
رئ���ا����س���ة ه�����ذه ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي تعترب 
واالأرب����ع����ني  اخل���ام�������س  ال��رئ��ي�����س  اأن 
بواجبه”  “اأخّل  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
خالل الهجوم الذي �سّنه موؤّيدوه يف 
فوز  على  الت�سديق  منع  اإىل  م�سعى 
يف  بايدن  جو  الدميوقراطي  خ�سمه 

االنتخابات الرئا�سية يف 2020.
وي��دي��ن دون��ال��د ت��رام��ب ال���ذي يلّمح 
الرت�سح للرئا�سة يف 2024، با�ستمرار 
اللجنة. لذلك تعهد هزمية ت�سيني وو�سع كل ثقله وراء مناف�سته  عمل هذه 
هارييت هيغيمن، املحامية البالغة 59 عاما والتي رافقها يف حملتها االنتخابية 

نهاية اأيار/مايو.
وبهذا االنت�سار، ُتعزز قب�سة ترامب على احلزب اجلمهوري رغم التحقيقات 

املتعددة التي يخ�سع لها.
و�سارع امللياردير اجلمهوري اإىل الرتحيب بهزمية عدّوته.

اأ�ّس�سها،  “تروث �سو�سل”، �سبكة التوا�سل االجتماعي التي  وكتب ترامب على 
تت�سّرف  التي  الطريقة  من  نف�سها،  من  تخجل  “اأن  ت�سيني  على  يتعنّي  اإّن��ه 

بها«.
واأ�ساف “االآن، ميكنها اأخريا اأن تقع يف غياهب الن�سيان ال�سيا�سي«.

% م��ن ناخبيها ل��رتام��ب يف   70 اأك��ر م��ن  ويف والي��ة وايومينغ التي ���س��ّوت 
ترامب  اأن�سار  نظرية  هيغيمن  هارييت  توؤّيد  االأخ��رية،  الرئا�سية  االنتخابات 
ومفادها اأّن انتخابات العام 2020 “�ُسرقت” من الرئي�س ال�سابق، وذلك رغم 

اأدّلة ال حت�سى اأثبتت عدم �سّحة هذه املزاعم.
الرامية  العزل  اإج���راءات  اأّي��دت  التي  اأك��ر من ع��ام، حت��اول ليز ت�سيني  ومنذ 
زال  ما  التي  الفر�سية  هذه  دح�س  على  الرئي�س،  منها  اأفلت  والتي  الإطاحته 

يتم�ّسك بها املاليني من موؤّيديه.
ال  بالدنا،  “يف  حزيران/يونيو  منت�سف  برملانية  جل�سة  خالل  ت�سيني  وقالت 
الد�ستور  عن  “الدفاع  اأن  نحلف اليمني على فرد اأو حلزب �سيا�سي” معتربة 

االأمريكي” ي�ستحق تعري�س حياتها ال�سيا�سية للخطر.
تعد  ومل  بالقتل  تهديدات  تلقت  وحميطه،  ترامب  ب�ساأن  التحقيق  ب��داأ  ومنذ 

تتنقل من دون مواكبة من ال�سرطة.
ويف وايومينغ التي كانت اأول والية منحت املراأة حق الت�سويت يف 1869 كما 
كانت  ت�سيني  ك��اأن  يبدو  �سايني،  مدينة  و�سط  يف  كبرية  ج��داري��ة  لوحة  تذكر 
م�سطرة للقيام بحملة وهمية من دون جتمعات انتخابية اأو مهرجانات عامة.

املوؤيد حلمل  التقليدي  اليميني  تّتبع اخلّط  التي  ال�سقراء  ال�سّيدة  ُنبذت  وقد 
ال�سالح واملناوئ لالإجها�س، من احلزب اجلمهوري يف وايومينغ الذي �سارك 

زعيمه يف االحتجاجات يوم اقتحام الكابيتول.

جنوب تايالند ي�شهد هجمات 
بقنابل وحرائق متعمدة 

•• بانكوك-رويرتز

البالد  االأق��ل يف جنوب  على  17 موقعا  اإن  التايالندية  ال�سلطات  قالت 
متعددة  هجمات  يف  متعمدة،  وحرائق  انفجارات  االأرب��ع��اء  اأم�س  �سهدت  
من�سقة على ما يبدو اأدت اإىل اإ�سابة �سبعة اأ�سخا�س.واأفاد بيانان لل�سرطة 
منت�سف  بعد  حدثت  املتعمدة  واحل��رائ��ق  القنابل  هجمات  ب��اأن  واجلي�س 
ثالثة  يف  وق��ود  وحمطة  ال�سريعة  للوجبات  حم��الت  وا�ستهدفت  الليل 
اأقاليم، مما اأدى اإىل اإ�سابة �سبعة على االأقل باإ�سابات طفيفة.ومل يعلن 
يف  الواقعة  االأق��ال��ي��م  االآن.وت�����س��ه��د  حتى  الهجمات  ع��ن  م�سوؤوليته  اأح��د 
جنوب تايالند على امتداد احلدود مع ماليزيا متردا حمدودا منذ عقود، 
ا�ستقالل  اإىل  ت�سعى  غام�سة  جماعات  التايالندية  احلكومة  حت��ارب  اإذ 
واأج���زاء من  ون��اراث��ي��وات  وي��اال  باتاين  امل�سلمة يف  االأغلبية  ذات  االأقاليم 
اأعمال  ت��راق��ب  ال��ت��ي  ووت�����س(،  ���س��اوث  )دي���ب  جماعة  �سوجنخال.وتفيد 

العنف، باأن اأكر من 7300 قتلوا يف ال�سراع منذ عام 2004.

وتعرت حمادثات ال�سالم التي بداأت يف عام 2013 مرات عدة.
وجاءت هجمات االأربعاء بعد اأن ا�ستاأنفت احلكومة يف وقت �سابق هذا العام 
نا�سيونال  ريفولو�سي  باري�سان  الرئي�سية  التمرد  جماعة  مع  املحادثات 

)اجلبهة الثورية الوطنية( بعد توقف دام عامني ب�سبب اجلائحة.

ال�شني ت�شجل 3036 اإ�شابة 
جديدة بكوفيد- 19 

•• بكني-رويرتز

 3036 �سجلت  ال�سني  اإن  االأرب��ع��اء  اأم�����س  الوطنية  ال�سحة  جلنة  قالت 
637 ظهرت  منها  اآب،  اأغ�سط�س   16 يف  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة جديدة 

عليها اأعرا�س و 2399 حالة بدون اأعرا�س.
وي���ق���ارن ه���ذا م��ع 2526 ح��ال��ة ج��دي��دة يف ال��ي��وم ال�����س��اب��ق م��ن��ه��ا 591 
اأعرا�س، وهي حاالت حت�سبها  بدون  اإ�سابة  و1935  باأعرا�س  م�سحوبة 

ال�سني ب�سكل منف�سل.
ومل ت�سجل ال�سني وفيات جديدة وظلت احل�سيلة الكلية عند 5226.

وحتى 16 اأغ�سط�س اآب، اأعلن الرب الرئي�سي لل�سني ت�سجيل 236898 
اإ�سابة ظهرت عليها اأعرا�س.واأظهرت بيانات احلكومة املحلية اأن العا�سمة 
يف  ح��االت  بثالث  مقارنة  باأعرا�س،  م�سحوبة  واح��دة  حالة  �سجلت  بكني 

اليوم ال�سابق، وحالة واحدة بدون اأعرا�س، مثل اليوم ال�سابق.
اليوم  مثل  ب��اأع��را���س،  م�سحوبة  جديدة  ح��االت  اأي  �سنغهاي  ت�سجل  ومل 
ال�سابق، ور�سدت اأربع اإ�سابات بدون اأعرا�س داخل مناطق احلجر ال�سحي، 

مقابل ثالث حاالت يف اليوم ال�سابق.

•• عوا�صم-وكاالت

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  تعهد 
الزعيم  مع  العالقات  تعزيز  بوتني 
جونغ  ك���ي���م  ال�������س���م���ايل  ال������ك������وري 
كوريا  ج��ارت��ه  اإىل  ي���ده  وم����ّد  اأون، 
الكرملني  ي�سعى  وقت  يف  ال�سمالية 
اأ�سلحة يف حربه  اإىل احل�سول على 

باأوكرانيا.
وب��ع��ث ب��وت��ني ب��ر���س��ال��ة ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
عيد  منا�سبة  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا 
الياباين  االح��ت��الل  م��ن  حت��ري��ره��ا 
 1910 ع����ام����ي  ب�����ني  دام  ال��������ذي 
يبعث  ب���وت���ني  اأن  وم����ع  و1945. 
عادة بر�سائل يف هذه املنا�سبة، فاإنها 
املرة االأوىل التي تعلن عنها و�سائل 
االإعالم الكورية ال�سمالية.وجاء يف 
“�سيوا�سالن  البلدين  اأن  الر�سالة 
ال�ساملة  الثنائية  العالقات  تو�سيع 
وال���ب���ن���اءة وذل�����ك م���ن ط���ري���ق بذل 
جهود م�سرتكة”. وكان بوتني اأبرز 
يف  التعاون  املا�سي  ال��ع��ام  ر�سالة  يف 
الثانية بني االحتاد  العاملية  احلرب 
الكوريني،  وامل��ق��ات��ل��ني  ال�����س��وف��ي��ت��ي 
اإن  ليقول  م�سابهة  لغة  م�ستخدماً 

التعاون �سي�ساهم يف االأمن.
ورد كيم جونغ-اأون بر�سالة جوابية 

ال�سداقة  اأن  ف��ي��ه��ا  اأك�����د  ل��ب��وت��ني 
ال�سمالية  ال����رو�����س����ي����ة-ال����ك����وري����ة 
اليابان  على  االنت�سار  مع  تاأ�س�ست 
اإن  يف احلرب العاملية الثانية. وقال 
والتكتيكي  اال�سرتاتيجي  “التعاون 
البلدين  ب��ني  وال��ت�����س��ام��ن  وال��دع��م 
بف�سل  ج����دي����دة  م�������س���ت���وي���ات  ب���ل���غ 
اجلهد امل�سرتك الرامي اإىل اإحباط 
واال�ستفزازات من قوى  التهديدات 
اإىل  اإ����س���ارة  يف  معادية”،  ع�سكرية 

الواليات املتحدة وحلفائها.

الغزو الرو�شي الأوكرانيا
ب����اأن  “بلومربغ”  وك����ال����ة  وت����ذك����ر 
كوريا ال�سمالية، التي ترتبط بخط 

ل��ل�����س��ك��ك احل���دي���د م���ع رو����س���ي���ا، قد 
دع��م��ت ال���غ���زو ال���رو����س���ي. وه���ي من 
با�ستقالل  اع��رتف��ت  ق��ل��ة  دول  ب��ني 
منطقتي لوغان�سك ودونت�سك املعلن 
اأوكرانيا.  �سرق  واحد يف  من جانب 
عقود  منذ  ال�سمالية  كوريا  وتخزن 
ت��ر���س��ان��ة م���ن امل���دف���ع���ي���ة، مم���ا دفع 
باأنها  التكهن  اإىل  املحللني  ببع�س 
رو�سيا،  لت�سليح  م�����س��دراً  ت��ك��ون  ق��د 
اأ�سلحة  ع��ن  ال��ع��امل  يف  تفت�س  ال��ت��ي 

الإ�ستخدامها يف اأوكرانيا.
بيونغ  ل��دى  الرو�سي  ال�سفري  وق��ال 
تكون  ق��د  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  يانغ 
راغبة يف اإر�سال عمال اإىل لوغان�سك 
كوريا  اأن  وم���ع���ل���وم  ودون����ت���������س����ك. 

بعمال  �سنوات  منذ  تبعث  ال�سمالية 
ميكنهم  حيث  وال�سني،  رو�سيا  اإىل 
تعترب  �سعبة،  عملة  على  احل�سول 

بيونغ يانغ يف حاجة ما�سة اإليها.

العداء لل�شني
لعزل  االأمريكي  ال�سغط  ويتزامن 
اأوكرانيا،  يف  احل��رب  ب�سبب  رو�سيا 
ال���ع���داء ح��ي��ال ال�سني،  ت���زاي���د  م���ع 
تعزيز  ج���ون���غ-اأون  لكيم  اأت����اح  مم��ا 
ال��ن��ووي��ة م��ن دون خوف  ت��ر���س��ان��ت��ه 
جمل�س  يف  لعقوبات  التعر�س  م��ن 
االأمن. وال فر�سة باأن تعمد رو�سيا 
ت��ت��م��ت��ع��ان بحق  ال��ل��ت��ان  ال�����س��ني،  اأو 
اأي  دع����م  اإىل  امل��ج��ل�����س،  يف  ال��ف��ي��ت��و 
ال�سمالية على  اإج��راءات �سد كوريا 
2017، عقب  غ��رار ما ح�سل ع��ام 
التي  الت�سلح  اختبارات  من  �سل�سلة 
ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  دف��ع��ت 
دونالد ترامب اإىل التهديد “بالنار 

والغ�سب«.
وجل����اأت ال�����س��ني ورو���س��ي��ا يف اأواخ���ر 
الفيتو  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  -اأي�����ار  م��اي��و 
االأمن  �سد م�سودة قرار يف جمل�س 
يدعو اإىل فر�س عقوبات على كوريا 
ال�سمالية ب�سبب اإجرائها �سل�سلة من 

التجارب ال�ساروخية هذه ال�سنة.

•• تون�س-اأ ف ب

�سالح عطّية ثالثة  ال�سحفي  ب�سجن  تون�س  الع�سكرية يف  املحكمة  ق�ست 
اأ�سهر بعد اإدانته بتهم اأبرزها “حتقري اجلي�س وامل�س من كرامته اأو �سمعته”، 
وفق ما اأفاد حماميه.وقال املحامي �سمري ديلو يف تدوينة على في�سبوك اإن 
اأخريني  اأي�سا على خلفية تهمتني  الثالثاء جاء  احلكم الذي �سدر م�ساء 
هما “ن�سبة اأمور غري قانونية ملوظف عمومي دون االإدالء مبا يثبت �سحة 

ذلك” و”االإ�ساءة للغري عرب ال�سبكة العمومية لالت�ساالت«.
ترافعوا  حماميا   12 اأن  االأرب��ع��اء  الثالثاء  ليل  تدوينته  يف  ديلو  واأو���س��ح 

دفاعا عن �سالح عطّية.
من جهته اأكد ع�سو هيئة الدفاع عن عطّية املحامي �سمري بن عمر لوكالة 

فران�س بر�س االأربعاء اأنهم يعتزمون ا�ستئناف احلكم الق�سائي.
فتحت النيابة الع�سكرية حتقيقا واأوقفت عطّية العامل يف جريدة حملية 
يومية يف 11 حزيران/يونيو غداة اإدالئه بت�سريحات حول اجلي�س لقناة 

اجلزيرة القطرية.
ر�سميا من  “طلب  �سعّيد  قي�س  الرئي�س  اإن  ت�سريحاته  ال�سحايف يف  وقال 
لل�سغل” الوا�سع  التون�سي  العام  االحت��اد  �سد  تتدخل  اأن  الع�سكرية  القوة 

16 ح��زي��ران/ ال��ع��ام يف  القطاع  اإ���س��راب يف  م��ق��ره قبل  ال��ن��ف��وذ، وتطويق 
يونيو.

مت��وز/  25 يف  �سعيد  اتخذها  التي  ل��الج��راءات  املناه�س  عطّية  واأ���س��اف 
اأن  2021 واأبرزها جتميد اأعمال الربملان واإقالة رئي�س احلكومة،  يوليو 
“املوؤ�س�سة )الع�سكرية( رف�ست ذلك واأعلمت االحتاد العام التون�سي لل�سغل 

بهذه املعلومة«.
االأخرية” لنظام  الراهن يف تون�س ب”االأيام  الو�سع  و�سّبه يف ت�سريحاته 

الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي.
وكان االحتاد العام التون�سي لل�سغل قد نفى يف بيان ما اعتربه “ت�سريحات 

كاذبة” لل�سحايف.
من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الثالثاء ال�سلطات التون�سية باأن 
اإىل ال�سحايف املحتجز �سالح عطّية«. املوجهة  التهم  جميع  فوًرا  “ُت�سقط 

االأحدث  ب��ني  م��ن  “يعد  عطّية  اأن  ب��ي��ان  يف  احلقوقية  املنظمة  واأ���س��اف��ت 
واالأع����داء  ال�سيا�سيني،  وامل��ع��ار���س��ني  ال��ب��ارزي��ن،  املنتقدين  م��ن  �سل�سلة  يف 
املالحقة  اأو  بالتحقيق  ال�سلطات  ا�ستهدفتهم  الذين  للرئي�س  املت�سورين 
رئي�س  احتكار  منذ  التع�سفَيني”  االحتجاز  اأو  ال�سفر  حظر  اأو  الق�سائية 

اجلمهورية كامل ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية يف 2021.

ر�شميا.. ت�شيني تخ�شر مقعدها 
يف الكونغر�س الأمريكي 

بعث بر�شالة تهنئة اإليها يف منا�شبة عيد حتريرها 

بوتني ال�شاعي اإىل اأ�شلحة حلربه ميّد يده اإىل كوريا ال�شمالية

ال�شجن ل�شحفي تون�شي اأدىل
 بت�شريحات عن اجلي�س والرئي�س 

حتذيرات اأوروبية من موجات جفاف وحرائق وندرة يف املياه          

التغريات املناخية تهدد ليبيا.. والنهر ال�شناعي الأكرث ت�شررا
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•• كراكا�س-رويرتز

قال الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو 
اإن بالده �ستقدم الدعم لكوبا يف اإعادة بناء 
مينائها الوحيد لناقالت النفط العمالقة 

يف ماتانزا�س،
 والذي حلق به دمار جزئي ب�سبب حريق 
بعد اأن �سرب الربق خزانات النفط اخلام 

يف امليناء.
واعتمدت كوبا لفرتة طويلة على حمطة 
مليون   2.4 �سعتها  تبلغ  التي  ماتانزا�س، 

برميل وتبعد حوايل 130 كيلومرتا عن 
العا�سمة الكوبية هافانا، يف معظم واردات 
الوقود  وزي�����ت  اخل�����ام  ال��ن��ف��ط  وت���خ���زي���ن 

الثقيل.
وق����ال م�����ادورو يف خ��ط��اب ل��ت��ك��رمي رجال 
اأر�سلوا  ال���ذي���ن  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ني  االإط����ف����اء 
اأ����س���در توجيهات  اإن����ه  مل��ك��اف��ح��ة احل���ري���ق 
�سركة  ورئي�س  الفنزويلي  النفط  ل��وزي��ر 
ال�سلطات  للتوا�سل مع  النفط احلكومية 
�ساحة  بناء  اإع��ادة  ت�سميم  “لبدء  الكوبية 

الناقالت العمالقة«.

الإخماد  فرقا  اأي�سا  املك�سيك  اأر�سلت  كما 
احلريق.

وقال مادورو “�سنعمل على ت�سميم املكان 
�ساحة  وم��ك��ان  البناء  فيه  �سيجري  ال��ذي 

التحميل ومن ثم �سن�سرع يف البناء«.
و���س��ح��ن��ت ف��ن��زوي��ال، ال��ت��ي ت��ع��ت��رب امل�سدر 
اخلام  والنفط  الوقود  يف  لكوبا  الرئي�سي 
امل�ستورد، نحو 57 األف برميل يوميا اإىل 
من  االأوىل  ال�سبعة  االأ���س��ه��ر  يف  اجل��زي��رة 
العام احلايل مبا يتما�سى مع اأحجام عام 

.2021

•• بريوت-اأ ف ب

اأط��ل��ق ال��ق�����س��اء ال��ل��ب��ن��اين ���س��راح �ساب 
ل�ساعات  امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع  اح��ت��ج��ز 
للمطالبة  م�������س���رف  داخ������ل  ره����ائ����ن 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى اأم���وال���ه امل��ودع��ة بعد 
ال�سخ�سية،  حلقوقه  امل�سرف  اإ�سقاط 
الوطنية  ال���وك���ال���ة  اأف��������ادت  م����ا  وف�����ق 
الثالثاء. ق�سائي  وم�سوؤول  لالإعالم 
العام  “املحامي  اأن  ال��وك��ال��ة  وذك����رت 
ال��ت��م��ي��ي��زي ال��ق��ا���س��ي غ�����س��ان اخل���وري 

امل���ودع  ���س��ب��ي��ل  بتخلية  اإ����س���ارة  اأع���ط���ى 
ب�سام ال�سيخ ح�سني وذلك بعد ح�سور 
وكيل م�سرف فدرال بنك اىل النيابة 
ال��ع��ام��ة ال��ت��م��ي��ي��زي��ة واأ����س���ق���ط حقوق 
م�سوؤول  ال�سخ�سية«.واأو�سح  امل�سرف 
ق�����س��ائ��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اأنه 
ال�سخ�سّية  الدعوى  الإ�سقاط  “نظراً 
املوقوف  ترك  تقرر  الق�سية  وظ��روف 
ب�سند اإقامة”، لكن متت اإحالة ال�سيخ 
ح�سني اإىل النيابة العامة اال�ستئنافية 
االدعاء  اخل���وري  و”طلب  ب���ريوت،  يف 

ع���ل���ي���ه ب����ج����رائ����م خ���ط���ف م���واط���ن���ني 
املا�سي،  وت���ه���دي���ده���م«.واخل���م���ي�������س 
“فدرال  م�سرف  ح�سني  ال�سيخ  دخ��ل 
يف  املكتظة  احل��م��را  منطقة  يف  بنك” 
ب��ريوت، حاماًل �سالحاً، وطالب  غرب 
من  وديعته  على  باحل�سول  املوظفني 

اأجل عالج والده، وفق قوله.
وفر�ست قوات االأمن طوقاً م�سدداً يف 
املودع  مع  وتفاو�ست  امل�سرف  حميط 
الغا�سب طالبة منه فتح باب امل�سرف 

واالإفراج عن املوظفني املحتجزين.

اإطالق �شراح لبناين احتجز رهائن يف م�شرففنزويال تدعم كوبا يف اإعادة بناء ميناء ت�شرر بفعل حريق 

فنلندا ترف�س ال�شياح القادمني من رو�شيا
•• عوا�صم-وكاالت

التاأ�سريات  عدد  �ستخف�س  اإنها  بيان  يف  الفنلندية  اخلارجية  وزارة  قالت 
الرو�س  ال�سياح  ع��دد  زي��ادة  و�سط  )اأي��ل��ول(  �سبتمرب   1 ابتداء من  للرو�س 

املتجهني اإىل اأوروبا.
لدخول  القليلة  املنافذ  م��ن  فنلندا  م��ع  ال��ربي��ة  احل��دودي��ة  املعابر  وك��ان��ت 
اأمام  ع��دة دول غربية جمالها اجل��وي  اأغلقت  اأن  بعد  اأوروب���ا  اإىل  ال��رو���س 

الطائرات الرو�سية رداً على غزو رو�سيا الأوكرانيا.
ووافقت احلكومة الفنلندية الثالثاء، على تقلي�س عدد التاأ�سريات الرو�س 
لالنطالق  الفنلندي  فانتا  هل�سنكي  مطار  ا�ستخدام  الرو�س  ب��داأ  اأن  بعد 
لوجهات العطالت االأوروبية بعد رفع رو�سيا القيود احلدودية لكبح جائحة 

كورونا قبل �سهر.
وقالت الوزارة اإن فنلندا �ستخف�س عدد املقابالت اليومية املخ�س�سة لطلب 
التاأ�سريات يف رو�سيا من األف اإىل 500 يف اليوم، مع تخ�سي�س 100 فقط 

لل�سائحني.
قبل  عليه  ك��ان  مم��ا  بكثري  اأق���ل  بالفعل  املمنوحة  ال��ت��اأ���س��ريات  ع��دد  وك���ان 

اجلائحة واندالع احلرب.
 16 يوليو )مت��وز(  فنلندا منحت يف  اأن  وزارة اخلارجية  بيانات  واأظهرت 
خالل  تاأ�سرية  و100  األ��ف��اً   92 مع  مقارنة  للرو�س،  فقط  تاأ�سرية  األ��ف 

ال�سهر نف�سه من 2019.

كوريا ال�شمالية تطلق �شاروخي كروز
•• �صيول-اأ ف ب

اأطلقت كوريا ال�سمالية �ساروَخي كروز اأم�س االأربعاء، على ما قالت وزارة 
الدفاع يف �سيول، وهو اأول اختبار اأ�سلحة جتريه بيونغ يانغ منذ اأ�سابيع.

“يف وقت مبكر من �سباح  ال��وزارة لوكالة فران�س بر�س  وق��ال م�سوؤول يف 
البحر  على  ك��روز  ���س��اروَخ��ي  اأطلقت  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأن  اكت�سفنا  ال��ي��وم، 

الغربي من اأون�سون يف مقاطعة بيونغان اجلنوبية«.
واأ�ساف “تقوم ال�سلطات الع�سكرية االأمريكية والكورية اجلنوبية بتحليل 

موا�سفات تف�سيلية مثل م�سافة التحليق«.
ومل جتِر كوريا ال�سمالية اختبارات على �ساروخ كروز غري املحظور مبوجب 
عقوبات االأمم املتحدة على البالد، منذ كانون الثاين/يناير، على ما اأفادت 
يانغ  بيونغ  فيها  اأج��رت  التي  االأخ��رية  امل��رة  لالأنباء.وكانت  يونهاب  وكالة 
قاذفات  اأن��ه  بدا  ما  اأطلقت  عندما  متوز/يوليو   10 يف  لالأ�سلحة  اختبارا 
التي  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  �سل�سلة  ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ت��ع��ددة.واأج��رت  �سواريخ 
تنتهك العقوبات الدولية منذ كانون الثاين/يناير، مبا فيها اإطالق �ساروخ 

بال�ستي عابر للقارات للمرة االأوىل منذ العام 2017.
ي�ستعد  امل��ع��زول  النظام  اأن  م��ن  و�سيول  وا�سنطن  يف  م�سوؤولون  ح��ّذر  كما 
اأطلقت  االأ���س��ب��وع،  �سابق من ه��ذا  ل��ه.يف وق��ت  �سابع جتربة نووية  الإج���راء 
اأولية  تدريبات  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية  كوريا  يف  الع�سكرية  ال��ق��وات 
.Ulchi Freedom Shield قبل بدء تدريباتها ال�سنوية امل�سرتكة

وتثري هذه املناورات غ�سب بيونغ يانغ التي تعتربها مترينا على الغزو.

دم�شق تنفي احتجاز ال�شحفي 
الأمريكي اأو�شنت تاي�س 

•• دم�صق-اأ ف ب

اأو�سن  ال�سحفي  احتجاز  االأرب��ع��اء  اأم�س  ال�سورية   اخلارجية  وزارة  نّفت 
تاي�س الذي قال الرئي�س االأمريكي جو بايدن االأ�سبوع املا�سي اأنه حمتجز 

لدى دم�سق داعياً اإىل اإعادته اإىل بالده.
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان اإن “�سدرت يف االأ�سبوع املا�سي ت�سريحاٌت 
م�سلِّلة وبعيدة عن املنطق عن االإدارة االأمريكية، ممثلًة بالرئي�س االأمريكي 
ووزير خارجيته، ت�سمنت اتهاماٍت باطلة للحكومة ال�سورية باختطاف اأو 

اعتقال مواطنني اأمريكيني، من بينهم اأو�سن تاي�س«.
واأ�سافت “تنفي حكومة اجلمهورية العربية ال�سورية اأن تكون قد اختطفت 
التي  املناطق  يف  اأق��ام  اأو  اأرا�سيها  اإىل  دخ��ل  اأمريكي  مواطٍن  اأي  اأخفت  اأو 

تخ�سع ل�سيادة و�سلطة احلكومة ال�سورية«.
واالأربعاء املا�سي قال بايدن “نعلم اأن النظام ال�سوري احتجزه. لقد طلبنا 
مراراً من احلكومة ال�سورية العمل معنا حتى نتمكن من اإعادة اأو�سن اإىل 
“يف الذكرى العا�سرة الختطافه، اأدعو �سوريا اإىل و�سع  الوطن”، م�سيفاً 

نهاية لذلك وم�ساعدتنا يف اإعادته اإىل الوطن«.

•• عوا�صم-وكاالت

اأوك���ران���ي���ا اآخذ  ال ي����زال ال�����س��راع ال���دائ���ر يف 
اندالع  على  اأ�سهر   6 فبعد مرور  بالت�ساعد، 
اإطالة  على  الغربي  ال��ره��ان  اأن  يبدو  االأزم���ة 
اأمد النزاع �سي�سع العامل على �سفا �سراع بني 

قطبني.
ففي �سياق الت�سعيد، انتقد الرئي�س الرو�سي 
اإىل زعزعة  فالدميري بوتني، �سعي وا�سنطن 
اال�ستقرار واإثارة الفو�سى يف العامل، يف حني 
ي�سعى املجتمع الدويل اإىل اإيجاد حلول الإنهاء 

احلرب يف اأوكرانيا.

اإرهاق رو�شيا
وب��دوره، دعا الرئي�س االأوك��راين فولودميري 
جميع  موا�سلة  اإىل  االأوكرانيني  زيلين�سكي، 
اجل���ه���ود الإره�����اق رو���س��ي��ا ك���ي ال ت��ت��م��ك��ن من 
موا�سلة حربها على بالده، واأ�ساف يف كلمته 
القيام  اإىل  بحاجة  “نحن  اليومية:  امل�سائية 
القتال”،  م��ن  رو���س��ي��ا  ت�����س��اأم  لكي  ���س��يء،  بكل 
موا�سلة  اإىل  االأوك��ران��ي��ني  “اأدعو  واأ����س���اف 
�سيا�سياً  رو����س���ي���ا،  الإره�������اق  اجل���ه���ود  ج��م��ي��ع 
وع�����س��ك��ري��اً، ح��ت��ى ال تتمكن من  واق��ت�����س��ادي��اً 

موا�سلة �سن حربها يف اأوكرانيا«.

تهدئة دولية
الرئي�س  اأّن  ب��اري�����س  اأع��ل��ن��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم���ن 
الوزراء  ورئي�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
مكاملة  خ��الل  اّتفقا  م��ودي  ناريندرا  الهندي 
ه��ات��ف��ي��ة اأم�������س ال��ث��الث��اء ع��ل��ى ال��ع��م��ل �سوياً 

الإنهاء احلرب يف اأوكرانيا.
اإّن  ب���ي���ان  ال��ف��رن�����س��ي��ة يف  ال���رئ���ا����س���ة  وق���ال���ت 
مكاملتهما  يف  ن��اق�����س��ا  وم�������ودي  “ماكرون 
“احلرب ال��ت��ي ت�����س��ّن��ه��ا رو���س��ي��ا يف  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
يف  لال�ستقرار  املزعزعة  وتداعياتها  اأوكرانيا 
االإليزيه  واأ�ساف ق�سر  العامل”،  اأرج��اء  بقية 
اأن ماكرون الذي ا�ستقبل مودي يف باري�س يف 
مايو)اأيار( املا�سي، اأّكد خالل املحادثة “عزم 

فرن�سا على موا�سلة دعمها الأوكرانيا«.
ويف مواجهة اأزمة الغذاء الناجمة عن احلرب 
يف اأوكرانيا، اأّكد الرئي�س الفرن�سي من جديد 
اأن يت�سّرف املجتمع الدويل بطريقة  “اأهمية 

من�ّسقة”، بح�سب بيان االإليزيه.
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  �سيتوّجه  كما 
غد  ي��وم  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  غوتريي�س  اأن��ط��ون��ي��و 
اخل��م��ي�����س، ح��ي��ث ���س��ي�����س��ارك يف اج��ت��م��اع مع 

زيلين�سكي  فولودميري  االأوك��راين  الرئي�سني 
والرتكي رجب طيب اأردوغان.

���س��ت��ي��ف��ان دوجاريك  ب��ا���س��م��ه  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
خالل اإحاطة �سحافية “بدعوة من الرئي�س 
العام  االأم��ني  �سيكون  زيلين�سكي،  فولودميري 
يف لفيف اخلمي�س للم�ساركة يف اجتماع ثالثي 
م��ع ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ����ان 
والرئي�س االأوكراين”، واأ�ساف اأن “االجتماع 
الدويل  االت���ف���اق  تنفيذ  مب��راج��ع��ة  �سي�سمح 
املا�سي  يوليو)متوز(  يف  ا�سطنبول  يف  املوقع 
اأوكرانيا، وهو  بت�سدير احلبوب من  لل�سماح 

اتفاق تعترب تركيا عن�سراً اأ�سا�سياً فيه«.
الق�سايا  م��ن  “عدداً  اأن  دوج��اري��ك  واأ���س��اف 
�سيا�سي  ح����ل  اإىل  احل����اج����ة  م���ث���ل  ���س��ت��ط��رح 
م�ساألة  اأن  يف  �سك  اأدن��ى  ل��دي  لي�س  لل�سراع، 
وغريها  زابوريجيا  النووية  الطاقة  حمطة 

�ستتم مناق�ستها«.

ت�شديد القواعد
ويف �سياق منف�سل، اأعربت التفيا عن عزمها 
زي����ادة ت�����س��دي��د ق��واع��ده��ا الإ����س���دار وجتديد 
ت�ساريح االإقامة ملواطني رو�سيا وبيالرو�سيا، 
وقال رئي�س الوزراء كري�سياني�س كارين�س بعد 
اجتماع حكومي، اإنه لن يتم جتديد ت�ساريح 
االإق���ام���ة امل��وؤق��ت��ة مل��واط��ن��ي ال��دول��ت��ني ب�سفة 
هناك  �ستكون  اأن��ه  واأ���س��اف  م�ستقباًل،  عامة 

بع�س اال�ستثناءات النادرة.
اإيكلونز  كري�ستاب�س  الداخلية  وزي��ر  واق��رتح 
الدائمة  االإق���ام���ة  ت�����س��اري��ح  اإ����س���دار  ي��ت��م  اأال 
بعد  اإىل  امل��ث��ال،  �سبيل  على  االأ���س��رة،  الأف����راد 
اجتياز اختبار يف اللغة الالتفية بنجاح، ومن 

النهائية  القرارات  احلكومة  تتخذ  اأن  املقرر 
ب�ساأن القواعد اجلديدة قريباً.

االإقامة  ت�ساريح  منح  بالفعل  التفيا  وعلقت 
ل���ل���رو����س وال���ب���الرو����س���ي���ني، ك��م��ا األ���غ���ت نحو 
1000 ت�سريح، وذكرت هيئة الهجرة اأن ما 
يربو على 9 اآالف مواطن رو�سي لديهم حالياً 
وباالإ�سافة  التفيا،  يف  موؤقتة  اإقامة  ت�ساريح 
اإىل ذلك هناك حوايل 37 األف رو�سي لديهم 

ت�ساريح اإقامة دائمة.
كما اأعلنت وزارة اخلارجية الفنلندية يف بيان 
اأم�س، اأنها �ستخف�س عدد التاأ�سريات املمنوحة 
للرو�س ابتداء من االأول من �سبتمرب)اأيلول( 
ال��ربي��ة مع  احل��دودي��ة  املعابر  وك��ان��ت  املقبل، 
الرو�س  فنلندا من بني منافذ قليلة لدخول 
دول غربية  ع��دة  اأغلقت  اأن  بعد  اأوروب���ا،  اإىل 
رداً  الرو�سية  الطائرات  اأم��ام  جمالها اجلوي 

على غزو رو�سيا الأوكرانيا.
تقلي�س  على  الفنلندية  احل��ك��وم��ة  وواف��ق��ت 
عدد التاأ�سريات املمنوحة للمواطنني الرو�س، 
بعد اأن بداأ ال�سياح الرو�س يف ا�ستخدام مطار 
انطالق  كنقطة  الفنلندي،  فانتا  هل�سنكي 
الوزارة  االأوروبية، وقالت  العطالت  لوجهات 
اليومية  املقابالت  عدد  �ستخف�س  فنلندا  اإن 
من  رو�سيا  يف  التاأ�سريات  لطلب  املخ�س�سة 
األف اإىل 500 يف اليوم، مع تخ�سي�س 100 

فقط لل�سائحني.
فنلندا  اأن  اخلارجية  وزارة  بيانات  واأظ��ه��رت 
األف   16 امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و)مت��وز(  م��ن��ح��ت يف 
األفاً   92 مع  مقارنة  للرو�س،  فقط  تاأ�سرية 
عام  من  ال�سهر  نف�س  خ��الل  تاأ�سرية  و100 

.2019

ك�شف احلقيقة
ماتيو�س  ال��ب��ول��ن��دي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  واأم�����ا 
االأمر  ب�”اأوليغار�سية  ندد  فقد  مورافي�سكي، 
على  واأملانيا  فرن�سا  تفر�سها  التي  الواقع” 
اإىل  حد قوله على االحت��اد االأوروب����ي، داع��ي��اً 
ال��ت��ك��ت��ل، يف م��ق��ال حول  اإىل م��ب��ادئ  ال���ع���ودة 
لوموند  �سحيفة  ن�سرته  اأوكرانيا  يف  احل��رب 

الفرن�سية اأم�س.
اأوكرانيا  يف  “احلرب  اأن  مورافي�سكي  وكتب 
رف�ست  ال��ت��ي  اأوروب����ا  ح��ول  احلقيقة  ك�سفت 
ال�����س��ادر عن  احلقيقة  ���س��وت  اإىل  اال���س��ت��م��اع 
ال��رئ��ي�����س الرو�سي  ب��ول��ن��دا، ح���ول ط��م��وح��ات 
اأن  معترباً  االإمربيالية”،  بوتني  فالدميري 
يواجهها  ال��ت��ي  االأو���س��ع  امل�سكلة  ي�سور  ذل��ك 

االحتاد االأوروبي اليوم.
وتابع اأنه “داخل االحتاد، امل�ساواة بني الدول 
ال�سيا�سية  واملمار�سة  بطبيعتها،  كالمية  هي 
لهما  والفرن�سي  االأمل��اين  ال�سوتني  اأن  تظهر 
مع  اإذاً  نتعامل  “اإننا  واأك��د  طاغية”،  اأهمية 
فعلية،  واأول��ي��غ��ار���س��ي��ة  �سكلية  دمي��وق��راط��ي��ة 

تكون ال�سلطة فيها باأيدي االأقوى«.
�سعوبة  ي��ج��د  االأوروب�������ي  االحت�����اد  اأن  وراأى 
م���ت���زاي���دة يف اح������رتام ح���ري���ة ج��م��ي��ع ال����دول 
“ن�سمع  م�سيفاً  بينها،  وامل�����س��اواة  االأع�����س��اء 
املجموعة  م�ستقبل  اأن  متزايد  ب�سكل  اأي�ساً 
بكاملها يجب اأاّل يتقرر بعد االآن باالإجماع بل 
االإجماع  مبداأ  عن  التخلي  اأن  اإال  بالغالبية، 
يف جماالت متزايدة تدخل �سمن �سالحيات 
االحتاد االأوروبي، ويقربنا من منوذج ي�سيطر 
فيه االأكر قوة واالأكرب حجماً على االأ�سعف 

واالأ�سغر.
بامل�ستوى  ي��ك��ن  مل  االحت�����اد  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
املطلوب يف مواجهة احلرب، مو�سحاً “اأوروبا 
بحاجة اإىل اأمل اأكر من اأي وقت م�سى، وال 
ميكنها اإيجاد هذا االأمل �سوى يف العودة اإىل 
املوؤ�س�ساتية  البنية  تعزيز  يف  ولي�س  امل��ب��ادئ 

الطاغية«.

تطورات ع�شكرية
واأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، اأن االنفجارات 
ال���ت���ي وق���ع���ت مب�����س��ت��ودع ذخ�����رية ق����رب بلدة 
�سبه  ب�سمال  جانكوي  منطقة  يف  ماي�سكويه 
ال��ث��الث��اء، �سببها عمل  اأم�����س  ال��ق��رم  ج��زي��رة 

تخريبي.
اإنه  اليوم:  رو�سيا  ملوقع  وفقاً  بيان  يف  وقالت 

اجلاري،  اأغ�سط�س)اآب(   16 ي��وم  �سباح  “يف 
ت�������س���رر م�������س���ت���ودع ع�������س���ك���ري ن��ت��ي��ج��ة عمل 
حلقت  اأ����س���راراً  اأن  اإىل  م�����س��رية  تخريبي”، 
حديد  و�سكة  كهرباء  وحمطة  كهرباء  بخط 

وعدد من املباين ال�سكنية يف املنطقة.
ال���ن���واب الرو�سي  اأع���ل���ن ع�����س��و جم��ل�����س  ك��م��ا 
عن  �سريمييت،  ميخائيل  النائب  )ال��دوم��ا( 
تدمري قدرات اجلي�س االأوكراين القتالية يف 
�سياق العملية اخلا�سة الرو�سية، وقال ملوقع 
قدرات  تدمري  “مت  “�سبوتنيك” االإخباري: 
واحتياطاته”،  القتالية  االأوك����راين  اجلي�س 
الرو�سية  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  اأن  م��و���س��ح��اً 
كبري  ع��دد  يف  متمثاًل  الغرب  اليوم  يواجهها 
من املرتزقة وخا�سة القادمني من بريطانيا 
وبولندا، ف�ساًل عن توريدات ال�سالح الوا�سعة 

املتوا�سلة.

هجوم �شيرباين
االأوكرانية  النووية  الطاقة  موؤ�س�سة  وقالت 
لهجوم  تعر�ست  اإن��ه��ا  ال��ع��ام��ة،  اإي��رغ��واأت��وم 
على  م�سبوق”  “غري  رو�����س����ي  ����س���ي���رباين 
تتاأثر،  مل  عملياتها  اأن  اإىل  م�سرية  موقعها، 
اأغ�سط�س)اآب(   16 “يف  تلغرام  على  وكتبت 
اجل����اري، وق��ع اأق���وى ه��ج��وم اإل��ك��رتوين منذ 
اإيرغواأتوم  الرو�سي �سد موقع  الغزو  بداية 
واأ�سافت  الر�سمي”،   Energoatom
اأن امل���وق���ع ت��ع��ر���س ل��ل��ه��ج��وم م���ن االأرا����س���ي 

الرو�سية.
“اجلي�س  جمموعة  اأن  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
ا�ستخدمت  الرو�سية  ال�سعبي”  ال�سيرباين 
اإنرتنت ملهاجمة  روب��وت  اأك��ر من7 ماليني 
3 �ساعات، وقرابة  االإل��ك��رتوين ط��وال  املوقع 
بالرو�سية  اإن�ستغرام  على  قناة  دع��ت  الظهر، 
ال�سعبي”  ال�سيرباين  “اجلي�س  ا�سم  حتمل 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  مهاجمة  اإىل  متابعيها 
لكن  االأوك��ران��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ملوؤ�س�سة 
اأعلنت تغيري املخطط، واأعادت  بحلول امل�ساء 
اإىل ه����دف ج���دي���د هو  امل��ن��ا���س��ري��ن  ت��وج��ي��ه 
وقد  القومية”  للذكرى  االأوك��راين  “املعهد 

اأ�ساب بطء موقعه االإلكرتوين.
وياأتي الهجوم ال�سيرباين يف توقيت يت�ساعد 
النووية  زابوريجيا  حمطة  حول  التوتر  فيه 
يف جنوب اأوكرانيا، حيث �سهد املوقع عمليات 
االتهامات  ال��ط��رف��ان  ت��ب��ادل  م��ت��ع��ددة  ق�سف 
ب�����س��اأن��ه��ا، م��ا اأث����ار خم���اوف م��ن وق���وع كارثة 

نووية.

الرهان الغربي �شي�شع العامل على �شفا �شراع بني قطبني

م�شاع دولية لإنهاء احلرب.. وزيلين�شكي يدعو لإرهاق رو�شيا

Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
Civil dispute 1082/2022/460
Notification By Publishing

Details of Notification
To the defendants:1- Muhsan Husin Mohammad, 2- Mohammed Parvez 
Mohammed Naser, 3 Abdallah Mahmoud Mousa Banat, 4- Al Qabdah 
Global Building Contracting L.L.C,Address: Unknown
As the disputing party: Dia Shankar Prajabaty Moto,Represented by: 
Mohamed Eid Al Suwaidi
Filed the case, its subject, to claim for obligating the defendants to pay 
AED 150.000 and fees, expenses and legal charges plus interest 9 % 
from its date till the full payment, including the judgment with expedite 
enforcement without bail.
So, the court has set a date for the same to be on Thursday 01/09/2022, 
09:00 a.m. in remote hearing hall. So you are assigned to present in person 
or through an attorney to submit any documents you have before the court 
three days before the hearing date, at least.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533 Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
703/2022/211 real estate execution

 Notification by publication of payment
Notification details

To the defendant: 1- Shaun Real Estate Brokerage Company 
LLC, Unknown residence
Since the plaintiff Mahila Consella Daniela, has filed the above 
mentioned executive lawsuit and obligated you to pay the 
executive amount of 436627.00 to the plaintiff or court treasury.
Accordingly, the court will initiate the executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70392Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
Dubai Court of First Instance 

Notification and Payment Order by Publication
Execution No. 207/2021/6773 – Commercial Execution 

Before: Temporary and Summary Actions Circuit No. 54 
Execution Subject Matter: Executing the judgement rendered in Case No. 738 of 2019 Commercial 
Plenary to pay the amount of AED 42,706,053.87 (inclusive the fees and expenses).
Execution Applicant: Bank of Baroda ,Address: UAE, Dubai, Bur Dubai, Grand Market, Bank of 
Baroda building, Office No. 201, opposite to Al Abrah close to the court (Makani No. 2809195296).
Notified Parties: 1. Maimoona Hassan Darwesh in her capacity as a grantor to the debt of Elegant 
Industries LLC: judgment debtor.2. Hassan Miah Solaiman Darwesh in his capacity as a grantor to 
the debt of Elegant Industries LLC: judgment debtor.3. Ihsan Hassan Darwesh in his/her capacity as 
a grantor to the debt of Elegant Industries LLC: judgment debtor.4. Technova Industries LLC in his 
capacity as a grantor to the debt of Elegant Industries LLC: judgment debtor.5. Taleb Hassan Darwesh 
in his capacity as a grantor to the debt of Elegant Industries LLC: judgment debtor.6. Elegant Industries 
LLC: judgment debtor.7. Mega Star Trading LLC in its capacity as a grantor to the debt of Elegant 
Industries LLC: judgment debtor.
Notification Subject Matter: We hereby notify you that your property has been seized in conservatory 
seizure No. 527/2019 in fulfilment of the claimed amount of AED 42706053.87, and the conservatory 
seizure has been decided to be transferred to executive seizure in file No. (6773/2021 commercial). This 
is for your information and to be legally enforced upon the Execution Judge decision. 

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70021 Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION NO 14151 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: MUHAMMAD JAVED MUHAMMAD YOUSUF (OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 42123 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to pay 
the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 42123 AED remained in their 
possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly demanded the 
respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate 
Emirates

Plate NO

2013 White Toyota Corolla Sedan B AJM 29313

Therefore, we first warn you to pay 42123 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our rights in 
accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with the disclaimer of 
the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY 

Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION NO 14152/ 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: MOHSIN YAR KHAN (OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 32109 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to pay 
the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 32109 AED remained in their 
possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly demanded the 
respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate 
Emirates

Plate NO

2013 White Honda Accord 1 SHJ 69270

Therefore, we first warn you to pay 32109 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our rights in 
accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with the disclaimer of 
the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
Notification to the defendant by publication

At the Case Management Office - Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance 
In Case No. SHCFICIPOR2022/0004869 Commercial (Partial)

To the Defendant:SHASHI KUMAR PATTA THODI,Address. Not Known
You are compelled to attend the session of 29/08/2022 before the Case Management Office. 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 6) 
in person or through an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the lawsuit with 
all documents attached, within a period not exceeding Ten days from the date of publication in 
order to consider the case mentioned above with your role as a defendant.
Claim:The plaintiff seeks from the esteemed court of judiciary, to register the case, determine 
the nearest session to consider it, notify the defendants in accordance with the rules, and 
instruct them to appear to hear the verdict against them as follows.
First, before discussing the topic:- Delegating one of the accounting experts to be tasked with 
examining the lawsuit papers and moving to the headquarters of the third defendant to review 
what they have of the original documents and view their records and books, whether paper 
or electronic, and review them from the date of the start of the shareholders and investment 
agreement between the parties to the litigation on 5/8/2018 and conducting an accounting 
audit to show the profits due to the plaintiff, the defendants' breaches, the debts owed by the 
defendants in favor of the plaintiff, the examining the plaintiff's defense and hearing those who 
need to be heard without swearing an oath.
Secondly, on the subject:1- Termination of the Shareholders Agreement dated 05/08/2018
2- Obligating the defendants jointly and severally to pay the plaintiff an amount of 500,000 
dirhams, the value of his share in the shareholders' agreement.3- Obliging the defendants to 
jointly and severally pay the plaintiff an amount of 400,000 dirhams, the value of the (loans 
received from the plaintiff) the indebtedness they owe.4- Obliging the defendants jointly and 
severally to pay an amount of 500,000 dirhams the value of the annual profits from the date 
of concluding the shareholders' agreement.5- Obligating the defendants jointly and severally 
to pay an amount of 200,000 dirhams in compensation for all damages and as complementary 
compensation.6- With obligating the defendants to pay the legal interest at the rate of 12% from 
the date of the claim, with the judgment being expeditiously enforced and without deposit.
With the defendants charged with attorney fees and expenses.
Judicial Services Office/Aisha Ibrahim Al Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 18/ 8/ 2022  Issue No : 13623
Notification to the defendant by publication

At the Case Management Office - Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance 
In Case No. SHCFICIPOR2022/0004869 Commercial (Partial)

To the Defendant. ETIHAD PRECAST FZE,Address. Not Known
You are compelled to attend the session of 29/08/2022 before the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office No. 6) 
in person or through an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the lawsuit with 
all documents attached, within a period not exceeding Ten days from the date of publication in 
order to consider the case mentioned above with your role as a defendant.
Claim:The plaintiff seeks from the esteemed court of judiciary, to register the case, determine 
the nearest session to consider it, notify the defendants in accordance with the rules, and 
instruct them to appear to hear the verdict against them as follows
First, before discussing the topic:- Delegating one of the accounting experts to be tasked with 
examining the lawsuit papers and moving to the headquarters of the third defendant to review 
what they have of the original documents and view their records and books, whether paper 
or electronic, and review them from the date of the start of the shareholders and investment 
agreement between the parties to the litigation on 5/8/2018 and conducting an accounting 
audit to show the profits due to the plaintiff, the defendants' breaches, the debts owed by the 
defendants in favor of the plaintiff, the examining the plaintiff's defense and hearing those who 
need to be heard without swearing an oath.
Secondly, on the subject:1- Termination of the Shareholders Agreement dated 05/08/2018
2- Obligating the defendants jointly and severally to pay the plaintiff an amount of 500,000 
dirhams, the value of his share in the shareholders' agreement.3- Obliging the defendants to 
jointly and severally pay the plaintiff an amount of 400,000 dirhams, the value of the (loans 
received from the plaintiff) the indebtedness they owe.4- Obliging the defendants jointly and 
severally to pay an amount of 500,000 dirhams the value of the annual profits from the date 
of concluding the shareholders' agreement.5- Obligating the defendants jointly and severally 
to pay an amount of 200,000 dirhams in compensation for all damages and as complementary 
compensation.6- With obligating the defendants to pay the legal interest at the rate of 12% from 
the date of the claim, with the judgment being expeditiously enforced and without deposit.
With the defendants charged with attorney fees and expenses.
Judicial Services Office/Aisha Ibrahim Al Harmoudi 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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املال والأعمال
»مياه وكهرباء الإمارات« تزود »ميديكلينيك« بالطاقة النظيفة 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة مياه وكهرباء االإمارات، عن توقيع اتفاقية 
ال�سرق  ميديكلينيك  جمموعة  م��ع  النظيفة  للطاقة 
االأو�سط .تدعم هذه ال�سراكة ت�سغيل جميع امل�ست�سفيات 
ميديكلينيك  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ح��ي��ة  وامل����راك����ز 
اأب��وظ��ب��ي م���ن خ���الل م�����س��ادر ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة التي 
توفرها �سركة مياه وكهرباء االإمارات ملدة �سنة ت�سغيلية 
كاملة، لدعم جهود املجموعة يف االعتماد على الطاقة 
النظيفة، وتعزيز التو�سع يف اإزالة الكربون من القطاع 
ال�سحي. ومبوجب هذه االتفاقية �سوف ت�سمن �سركة 

الطاقة  �سحة  م��ن  التحقق  االإم�����ارات  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
الطاقة  �سهادات  خ��الل  م��ن  ميديكلينيك  يف  النظيفة 
النظيفة، وهو خمطط اأطلقته دائرة الطاقة يف اأبوظبي 
لتمكني الكيانات العاملة يف اأبوظبي من حتقيق اأهداف 
اآل��ي��ة للتحقق من  اال���س��ت��دام��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، وت��وف��ري 
اأو  املتجددة  الكهرباء  وا�ستهالك  اإنتاج  �سحة مطالبات 

النظيفة، وبالتايل تقليل انبعاثات الكربون.
يف  التنفيذي  التجاري  امل��دي��ر  براي�س،  فران�سوا  اأك��د  و 
اتفاقية  توقيع  اأهمية  االإم����ارات  وكهرباء  مياه  �سركة 
وم�ساعدتها  االأو�سط،  ال�سرق  ميديكلينيك  مع  �سراكة 
انبعاثات  من  احل��د  جت��اه  حقيقية  خطوات  اتخاذ  على 

الطاقة  ����س���ه���ادات  خم��ط��ط  ان  اإىل  ال��ك��رب��ون،م�����س��ريا 
لها  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ  التي  لل�سركات  النظيفة 
يف خمتلف القطاعات يوفر لها الفر�سة لت�سبح رائدة 
امل��ن��اخ��ي بحلول عام  للحياد  االإم����ارات  م��ب��ادرة  دع��م  يف 

2050، من خالل اإزالة الكربون من كافة عملياتها.
التنفيذي  الرئي�س  ه���اديل،  ديفيد  اأ���س��اد  جانبه  وم��ن 
مع  باالتفاقية  االأو���س��ط  ال�سرق  ميديكلينيك  ل�سركة 
النظيفة  الطاقة  ل�سراء  االإم��ارات  �سركة مياه وكهرباء 
بالعمل على  بان توجه ميديكلينيك ال يتمثل  ، منوها 
بل  فح�سب،  املر�سى  وحماية  ورع��اي��ة  ومعاجلة  وق��اي��ة 

وحماية البيئات التي تعمل بها اأي�ساً.

بايدن يوقع م�شروع قانون خف�س 
الت�شخم البالغ قيمته 430 مليار دولر 

•• وا�صنطن-رويرتز: 

وقع الرئي�س االأمريكي جو بايدن م�سروع قانون بقيمة 430 مليار دوالر ينظر اإليه على اأنه 
اأكرب حزمة للمناخ يف تاريخ الواليات املتحدة وي�ستهدف تقلي�س انبعاثات الغازات املحليةواأي�سا 

خف�س اأ�سعار االأدوية التي تباع بو�سفة طبية.
ويف حفل اقيم يف البيت االأبي�س، قال بايدن “يف هذه اللحظات التاريخية، انحاز الدميقراطيون 
الكوجنر�س  للم�سالح اخلا�سة... كل جهوري يف  وانحاز كل جمهوري  االأمريكي  ال�سعب  اإىل 
القانون  الت�سخم.ويهدف  خف�س  ق��ان��ون  اإىل  اإ���س��ارة  يف  هذا”،  القانون  م�سروع  �سد  �سوت 
اجلديد ملحاربة تغري املناخ وخف�س اأ�سعار االأدوية التي ت�سرف بو�سفة طبية وخف�س انبعاث 

الغازات املحلية امل�سببة لالحتبا�س احلراري.

ينعقد يف الفرتة من 26 اإىل 27 �شبتمرب

دبــي ت�شــت�شيـف مــوؤمتــر جيبكـــا لالأبحـــاث والبتكـــار 

�شندوق النقد العربي يتوقع  منو اقت�شادات
 دول اخلليج بن�شبة 6.3 % يف 2022

»نيكاي«الياباين يتجاوز 29 األف نقطة لأعلى م�شتوياته يف 2022
•• طوكيو- وام:

تعامالت  ختام  يف  اليابانية  االأ�سهم  موؤ�سرات  ارتفعت 
اأم�س، مع �سعود موؤ�سر نيكاي الأعلى م�ستوياته خالل 

العام اجلاري 2022.
املالية  ل��الأوراق  واأغلق موؤ�سر نيكاي يف بور�سة طوكيو 
مرتفعاً بن�سبة %1.23 اأو ما يعادل 353.86 نقطة 
م�ستوي  عند  نقطة  األ���ف   29 ح��اج��ز  م��ت��ج��اوزاً  ليغلق 

29222.77 نقطة .
 0.78% بن�سبة  االأو�سع نطاقا  وارتفع موؤ�سر توبك�س 
توازي 15.46 نقطة ليغلق عند م�ستوى 1997.42 

نقطة.
ال�سينية  اأداء موؤ�سرات االأ�سهم  ارتفع  يف �سياق مت�سل، 
مع منو موؤ�سر “اإي اإ�س اآي” املركب ببور�سة �سنغهاي 
بنحو 14.64 نقطة اأو ما ن�سبته %0.45 ليقفل عند 

3292.53 نقطة.
 0.44% بن�سبة  ال�سيني  �سينج  ه���اجن  م��وؤ���س��ر  وزاد 
توازي 87.6 نقطة لي�سل اإىل م�ستوى 19918.12 

نقطة.
و�سعد موؤ�سر بور�سة بومباي �سينك�س خالل التعامالت 
لي�سل   0.67% ن�سبته  ما  اأو  نقطة   403.26 بنحو 

اإىل 60237.77 نقطة.

»اأبولو« ت�شتحوذ على ح�شة ا�شرتاتيجية بـ400 مليون دولر يف الدار للعقارات ال�شتثمارية»اإمباور« راٍع ا�شرتاتيجي لـ »ويتيك�س 2022«
•• دبي- وام: 

الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
اإمباور”   “ امل�����رك�����زي  ال���ت���ربي���د 
ملعر�س  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  رع��اي��ت��ه��ا 
والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 
معر�س  اأكرب  “ويتيك�س2022” 
الطاقة  وت���ق���ن���ي���ات  ل���ال����س���ت���دام���ة 
ن�سخته  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
ينعقد  وال��ذي  والع�سرين  الرابعة 
يف  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف 
�سبتمرب   29 اإىل   27 الفرتة من 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  ال���ق���ادم 
رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
دب��ي. يف  للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�س 

رعايتها  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأو���س��ح��ت 
التزامها  م�����ن  ن���اب���ع���ة  ل���ل���ح���دث 
والدائمة  ال���ف���اع���ل���ة  ب��امل�����س��اه��م��ة 
ل���ف���ع���ال���ي���ات واأن���������س����ط����ة ال��������دورة 
اجل����دي����دة ل��ل��م��ع��ر���س وال���ت���ي ذاع 
�سيتها عاملياً لتفردها ومتيزها يف 
وزيادة  البيئة  حماية  ثقافة  ن�سر 
الوعي املجتمعي واملوؤ�س�ساتي حول 
الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  اأهمية 
ا�ستعرا�س  ع����ن  ف�������س���اًل  وامل����ي����اه 
احللول املبتكرة يف �سناعة التربيد 
ب�������س���رورة تبني  ال���وع���ي  وت���ع���زي���ز 
املناطق  ت���ربي���د  اأن��ظ��م��ة  خ���دم���ات 
للبيئة  وال�سديقة  للطاقة  املوفرة 
املباين  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  وم��ك��ا���س��ب 
بعنا�سر  وال���ت���ع���ري���ف  اخل�������س���راء 
واالقت�ساد  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الطاقة  وا����س���ت���خ���دام  االأخ���������س����ر 
النقا�سات  ج��ان��ب  اىل  ال�سم�سية 
الالزمة  احل��ل��ول  وو���س��ع  املعمقة 
وا�ستثمار  القطاع  حتديات  ملواجة 

الفر�س الواعدة.
الرئي�س  �سعفار  ب��ن  اأح��م��د  وق���ال 
التنفيذي ل�” اإمباور” اإن معر�س 
“ديوا”  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  وي��ت��ي��ك�����س 
ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  �سنوياً 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  وحت��ت 
بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س املجل�س 
االأعلى للطاقة يف دبي ر�سخ مكانته 
العاملية  املعار�س  واأهم  اأكرب  كاأحد 
والبيئة  املياه  قطاعات  يف  الرائدة 

والطاقة.
امل�ساركني  ينتظر  م��ا  اإىل  واأ����س���ار 
والزوار للمعر�س من متيز وتفرد 
املعر�س مكانته  اأنه ير�سخ  ال�سيما 
فريدة  م��ن�����س��ة  ك���ون���ه  ال����دول����ي����ة 
ت�����س��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل بني 
جميع ���س��رائ��ح ق��ط��اع ال��ط��اق��ة اىل 
جانب ما ميثله من فر�س جديدة 
التجارية  القطاعات  بني  للتعاون 
للم�ستثمرين  وي���ت���ي���ح  وال���ف���ن���ي���ة 
املحلية  واملوؤ�س�سات  القرار  و�سناع 
املثمرة  ال�سفقات  لعقد  والعاملية 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  وب��ن��اء 
وت��ب��ادل اخل����ربات وال���وق���وف على 
اأحدث التقنيات يف هذه القطاعات 
احتياجات  وحت����دي����د  احل���ي���وي���ة 

ال�سوق.
املوؤ�س�سة  اأن  ���س��ع��ف��ار  ب��ن  واأو����س���ح 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  على  حري�سة 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  م��ن  العديد 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة وال���ب���ي���ئ���ة ويف 
مقدمتها “ويتيك�س” بغية عر�س 

اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات واالب���ت���ك���ارات يف 
جمال حلول تربيد املناطق، وهذا 
التي  الر�سيدة  القيادة  روؤية  يدعم 
لال�ستدامة؛  كبرًيا  اهتماًما  تويل 
امل��ن��اخ��ي التي  ال��ت��غ��ري  وحت���دي���ات 
النمو  اأم���ام  حقيقية  عقبة  ت�سكل 

واالزدهار .
�ستقوم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
خ��الل ه��ذا احل��دث بعر�س منوذج 
الأحدث حمطاتها ال�سديقة للبيئة 
والتي هي من اجليل اجلديد من 
بت�ساميم  املناطق  تربيد  حمطات 
هند�سية رفيعة امل�ستوى ومبعايري 
متطورة  مبعدات  زودتها  اإذ  عاملية 
اأف�سل  وف����ق  ع�����س��ري��ة  وت��ق��ن��ي��ات 

املعايري العاملية لال�ستدامة.

•• اأبوظبي-وام:

 ،APOا�ستحوذت �سركة “اأبولو” املدرجة يف بور�سة نيويورك حتت الرمز
%11.1 يف  تبلغ  اأقلية  امل��دار، على ح�سة  اال�ستثمارية  ذراعها  من خالل 
التي تعد اأكرب �سركات اال�ستثمارات  �سركة “الدار للعقارات اال�ستثمارية” 

العقارية املتنوعة يف املنطقة والتابعة ل�سركة الدار العقارية.
�سمن  دوالر  مليون   400 قيمتها  البالغة  اال�ستحواذ  عملية  اإمت��ام  وياأتي 
مبوجبها ما جمموعه  “اأبولو”  ت�ستثمر  �سابقاً  عنها  االإع��الن  اتفاقية مت 
1.4 مليار دوالر اأمريكي يف دعم مبادرات النمو التحويل اخلا�سة ب�سركة 

الدار.
للتحويل  قابلة  مم��ت��ازة  واأ���س��ه��م  ع��ادي��ة  اأ�سهم  اإ���س��دار  ال�سفقة  وت�سمنت 
�سركة  يف  “اأبولو”  ل�سالح  اأمريكي  دوالر  مليون   400 بقيمة  االإل��زام��ي 
الأ�سول  ال�سافية  القيمة  كامل  على  بناًء  اال�ستثمارية”  للعقارات  “الدار 
ال�سركة التي متثل ق�سم اال�ستثمار العقاري يف جمموعة الدار والتي تدير 
�سكنية  واأخ���رى  اأ���س��ول جتزئة  بني  تتنوع  رئي�سية  عقارية  اأ���س��ول  حمفظة 
دوالر/.  مليار  درهم /6.3  مليار   23 تتجاوز  بقيمة  ولوج�ستية  وجتارية 
مع  التكيف  على  وق��درت��ه��ا  مبرونتها  املتنوعة  ال�سركة  حمفظة  وتتميز 
 30 تاريخ  %92 حتى  اإ�سغالها  ن�سبة  بلغت  ال�سوق، حيث  اأح��وال  خمتلف 

يونيو 2022.
و�ستوفر هذه ال�سفقة دعماً مالياً كبرياً ل�سركة الدار للعقارات اال�ستثمارية، 
مما �سيمكنها من تعزيز جهودها لتو�سيع نطاق ا�ستثماراتها واأعمالها من 

خالل تنفيذ املزيد من عمليات اال�ستحواذ املهمة.
وكانت ال�سركة قد �سهدت تو�سعاً مت�سارعاً خالل العام اجلاري، ففي يوليو 
اأبراج  اأرب��ع��ة  على  مبوجبها  ا�ستحوذت  �سخمة  �سفقة  ع��ن  اأعلنت  املا�سي 
الدويل  امل��ايل  امل��رك��ز  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  يف  املمتازة  الفئة  م��ن  جت��اري��ة 
اإماراتي  درهم  مليار   4.3 قيمتها  بلغت  اأبوظبي، يف �سفقة  الإم��ارة  الرائد 

/1.2 مليار دوالر/.
وقال طالل الذيابي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة الدار العقارية: “نرحب 
بان�سمام �سركة اأبولو كم�ستثمر ا�سرتاتيجي يف الدار للعقارات اال�ستثمارية 
اأ�سولنا،  تنوع  اأعمالنا، وتعزيز  يف وقت نوا�سل فيه جهودنا لتو�سيع نطاق 
وحتقيق املزيد من التكامل بني مكونات حمفظة اأ�سول ال�سركة التي تعد 
من اأبرز �سركات اال�ستثمارات العقارية املتنوعة الرائدة يف املنطقة. ويوؤكد 
ا�ستثمار �سركة اأبولو التي تتمتع مبكانة مرموقة يف قطاع اال�ستثمار العاملي 
مدى قناعتها بجدوى ا�سرتاتيجية النمّو التحّويل ملجموعة الدار، كما اأنه 
اأبوظبي خ�سو�ساً يف ظل الزيادة  �سيعزز مكانة دولة االإم��ارات ككل واإم��ارة 
طويلة  واال�ستثمارات  املال  راأ���س  تدفقات  يف  اليوم  ت�سهدها  التي  امللحوظة 

االأجل من كربى املوؤ�س�سات اال�ستثمارية«.
هذه  “توفر  “اأبولو”:  ل�سركة  امل�سارك  الرئي�س  كالينمان،  �سكوت  وق��ال 
ال�سفقة ل� ’اأبولو‘ فر�سة قّيمة لتنويع حمفظة ا�ستثماراتها عرب ال�سراكة 
يف جمال العقارات عالية اجلودة اململوكة ملوؤ�س�سات يف دولة االإمارات وذلك 
للنمو  ال���دار  ا�سرتاتيجية  بفعالية  نثق  رائ���دة.  عقارية  من�سة  خ��الل  م��ن 
باإدارة  املتخ�س�س  لفريقها  القوية  واخل���ربات  العالية  وبالكفاءة  امل�ستمر 
الوقت.  اأ�سولها مع مرور  كبرية من  قيمة  وقدرتها على حتقيق  االأ�سول 
اأننا متفائلون باالآفاق الواعدة للمناخ اال�ستثماري متزايد الن�ساط يف  كما 

الدولة واالأ�س�س االقت�سادية القوية التي ترتكز عليها«.
وياأتي اإمتام �سفقة اال�ستحواذ بعد اإ�سدار �سركة الدار لال�ستثمار العقاري 
500 مليون دوالر ل�سالح  دائمة ثانوية بقيمة  �سندات   2022 يف مار�س 

“اأبولو” مبعدل فائدة �سنوي قدره 5.625?.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الدار �سخت وخ�س�ست ا�ستثمارات راأ�سمالية تتجاوز 
اإطار  العام اجل��اري يف  11 مليار دره��م /3 مليارات دوالر/ خالل  قيمتها 
 7 م��ن  اأك���ر  ا�ستثمار  ذل��ك  م��ن  و�سمل  التحويلي،  للنمو  ا�سرتاتيجيتها 

مليارات درهم /1.9 مليار دوالر اأمريكي/ يف اأ�سول مدرة للدخل املتكرر.

•• دبي-الفجر: 

للبرتوكيماويات  اخل���ل���ي���ج���ي  االحت��������اد  اأع����ل����ن 
يف  القطاع  ل�سوؤون  املمثلة  املنظمة  والكيماويات، 
ملوؤمتر  ال�سابعة  ال����دورة  ان��ع��ق��اد  ع��ن  اخلليج  دول 
م��ا بني  ال��ف��رتة  جيبكا للبحث واالب��ت��ك��ار بدبي يف 
“م�ستقبل  �سعار  القادم حتت  �سبتمرب   27 و   26
وذلك  والتطوير”.  البحث  خ��الل  م��ن  م�ستدام 
بعد توقف دام ثالثة �سنوات ب�سبب انت�سار جائحة 
با�سطرابات  ت�سببت  وال��ت��ي   2020 ع��ام  ك��ورون��ا 
طويلة االأمد على ال�سناعة واالقت�ساد واملجتمعات 

يف كافة اأنحاء العامل. 
�سي�سلط املوؤمتر املزمع عقده يف فندق العنوان �سكاي 
واالبتكار  االب��ح��اث  اأهمية  على  ال�سوء  دب��ي،  فيو 
لالنتقال نحو م�ستقبل منخف�س الكربون ودرا�سة 
ت��وج��ه��ات ال��وق��ود االأخ�����س��ر وال��ت��ق��ن��ي��ات اجلديدة 
الهيدروجينية  التطورات  واأحدث  والنقل  للطاقة 
يف ال�سركات الكيماوية، كما �سيتم تناول موا�سيع 
امل�ستدامة.  االأول���ي���ة  وامل����واد  ال���دائ���ري  االق��ت�����س��اد 
والوحيد  نوعه  من  الفريد  املوؤمتر  يف  و�سي�سارك 
الكيماوي  امل��ج��ال  يف  واالب��ت��ك��ار  للبحث  املخ�س�س 
باملنطقة، املئات من �سانعي القرار من القطاعني 
احلكومي واخلا�س واأ�ساحب امل�سلحة عرب �سل�سلة 
االأو�ساط  م��ن  واخل���رباء  ال�سناعة  وق���ادة  القيمة 

يف  ال���رائ���دة  ال��ع��امل  ودول  اخلليجية  االأك��ادمي��ي��ة 
املجال. 

الدكتور  االأول،  لليوم  الرتحيبية  الكلمة  يلقي 
التنفيذي لال�ستدامة  الرئي�س  نائب  بوب موهن، 
التنقية  م�����س��وؤويل  وك��ب��ري  واالب���ت���ك���ار،  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
���س��اب��ك، ورئ��ي�����س جل��ن��ة االبحاث  واال���س��ت��دام��ة يف 
اأعمال  ج���دول  و�سيت�سمن  جيبكا.  يف  واالب��ت��ك��ار 
فعاليات اليوم االأول كذلك، حواراً مبا�سراً مع عبد 
امللك  الرئي�س، مدينة  املحنوين، م�ست�سار  املح�سن 
عبد العزيز للعلوم والتقنية )كا�ست( وع�سو فريق 
املنظمني يف متكني  االأ�سا�سي، حول دول  التطوير 
ومن  عاملياً.  املناف�سة  على  ق��ادرة  كيماوية  �سناعة 
جانبه �سي�سارك الدكتور كيفن كولني، نائب رئي�س 
االبتكار يف جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية 
امل�ستفادة  الدرو�س  تتناول  هامة  بكلمة  )كاو�ست(، 
من التعاون ال�سناعي واالأكادميي، بينما �ست�سلط 
اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ي��وم ال�����س��وء ع��ل��ى اأربعة 
الكيماوية  ال�سركات  ب��ني  للتعاون  ناجحة  من��اذج 

واملوؤ�س�سات االأكادميية يف املنطقة.
بكلمة  املوؤمتر،  من  الثاين  اليوم  فعاليات  و�ستبداأ 
القرطا�س،  م���وؤي���د  ال���دك���ت���ور  ي��ل��ق��ي��ه��ا  ت��رح��ي��ب��ي��ة 
يلي  جيبكا،  يف  واالبتكار  االبحاث  جلنة  م�ست�سار 
ذلك حلقة نقا�س تنفيذية حول اأمن الطاقة واملواد 
االأولية امل�ستدامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

مب�ساركة الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف �سركة 
اأح��م��د اخل��وي��ط��ر. و�ست�سلط  ال�����س��ع��ودي��ة،  اأرام��ك��و 
فعاليات ال��ي��وم االأخ���ري م��ن امل��وؤمت��ر ال�����س��وء على 
التقنيات اجلديدة التي تدعم هدف الو�سول اإىل 
كيفية  ح��ول  ج��ان��ب حم��ا���س��رة  اإىل  ال�سفر  ���س��ايف 
جديدة  دائرية  اأعمال  من��اذج  اإىل  ال�سناعة  حتول 
الدائري  االقت�ساد  رئي�س  دانيلز،  يلقيها دميرتي 

يف �سابك.
بعنوان  ع��ن جيبكا  م���وؤخ���راً  ���س��در  ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر 
بدول  ال��ك��ي��م��اوي��ات  �سناعة  يف  االب��ت��ك��ار  “اأهمية 
دول  يف  الكيماويات  منتجو  اأن  التعان”  جمل�س 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، ا���س��ت��ث��م��روا يف عام 
2019 قبل انت�سار الوباء ما قيمته 480 مليون 
 2018 ال���ع���ام  ع���ن   9% ق���دره���ا  ب���زي���ادة  دوالر 
والبالغ  لل�سناعة  االأج��ل  طويل  النمو  متجاوزين 
%5.6 �سنوياً. ومع ذلك وجد التقرير اأن املنطقة 
 0.7% ن�سبته  ما  والتطوير  البحث  يف  ت�ستثمر 
فقط من عائدات الكيماويات اأي اأقل باأربع مرات 
ون�سف تقريباً من ا�ستثمارات ال�سركات الكيماوية 
الرائدة يف العامل والتي ت�ستثمر ما ن�سبته 3.1% 

من عائداتها. 
تنتظر  التي  الفر�سة  حجم  االأرق����ام  ه��ذه  تو�سح 
لتنمية  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ال��ك��ي��م��اوي��ات  منتجي 
مركزهم  وحت�سني  واالبتكارية  البحثية  قدراتهم 

جليبكا،  ووف��ًق��ا  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  التناف�سي 
ميكن اأن يوؤدي تطوير قطاع البحث والتطوير اإىل 
فوائد اجتماعية واقت�سادية كبرية يف جميع اأنحاء 
االقت�سادية  الب�سمة  قيا�س  اأج��ل  وم��ن  املنطقة. 
ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ك��ان��ت ج��ي��ب��ك��ا ق���د ع��م��ل��ت مع 
البحث  م�ساهمة  لتقييم  اإيكونوميك�س  اأك�سفورد 
والتطوير يف اإجمايل القيمة امل�سافة للبلد وعدد 
وجدت  ذل��ك  على  وب��ن��اءاً  يوفرها.  التي  الوظائف 
جيبكا اأن كل وظيفة مبا�سرة للبحث والتطوير يف 
�سناعة الكيماويات اخلليجية تدعم خم�س وظائف 
يف قطاعات اقت�سادية اأخرى مثل �سل�سلة االإمداد 

ومن خالل �سراء ال�سلع واخلدمات.
انعقاد احلدث، ال�سيما بعد  اإطار تعليقه على  ويف 
الوهاب  ال��دك��ت��ور عبد  ق��ال  ���س��ن��وات،   3 دام  توقف 
اخلليجي  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  االأم������ني  ال�������س���ع���دون، 
“تتمتع  “جيبكا”:  للكيماويات والبرتوكيماويات 
طموحة  بتطلعات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
حيث  لالبتكار،  م��رك��ز  اإىل  اقت�ساداتها  لتحويل 
ي��ت��م اح��ت�����س��ان االخ�����رتاع�����ات اجل����دي����دة، وتولد 
املحلية  املواهب  قبل  من  التكنولوجية  التطورات 
واملبتكرين  العلماء  كبار  جذب  خالل  من  وكذلك 
املنطقة  ف��اإن  ذل��ك،  العامل. ومع  اأنحاء  من جميع 
اأمامها طريق طويل لتقطعه لتحقيق طموحاتها 
واأ�ساف الدكتور ال�سعدون: “ ك�سفت  االبتكارية”. 

اأن  م���وؤخ���راً  جيبكا  اأج��رت��ه��ا  ا�ستق�سائية  درا����س���ة 
غالبية املديرين التنفيذيني يف ال�سركات االأع�ساء 
لدينا يقولون اإن االبتكار ميثل اأولوية ق�سوى، اإال 
�سركاتهم  اأن  تعتقد  فقط  منهم  �سغرية  ن�سبة  اأن 

ناجحة يف االبتكار ».
وت���اب���ع ال�����س��ع��دون: “ و���س��ع��ت ج��ي��ب��ك��ا ع�����دداً من 
التو�سيات مل�ساعدة ال�سركات الكيماوية اخلليجية 
على تعزيز جهود االبتكار لديها، من بينها تغيري 
االبتكار  ا�سرتاتيجية  ومواءمة  املوؤ�س�سية  الثقافة 
وحت�سني  اأعمالها  ا�سرتاتيجية  م��ع  بها  اخلا�سة 
واحت�سان  القيمة  و�سل�سلة  العمالء  مع  التعاون 
اليوم  املرحلة  امل�سادر اخلارجية لالأفكار. تتطلب 
واأكر من اأي وقت م�سى بناء بيئة �سلبة للبحث 
التزاماته  م��وازن��ة  ال��ق��ط��اع  على  حيث  واالب��ت��ك��ار، 
التجارية والبيئية واملجتمعية. واأنا على يقني باأن 
واالبتكار  للبحث  جيبكا  مل��وؤمت��ر  ال�سابعة  ال���دورة 
���س��ي��وف��ر امل��ن�����س��ة امل��ن��ا���س��ب��ة لبع�س ق����ادة ال��ف��ك��ر يف 
ال�سناعة لاللتقاء وتبادل اخلربات والتعاون من 

اأجل م�ستقبل اأكر ا�ستدامة«. 
اأن دورة ه��ذا لعام من موؤمتر  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
مب�سابقة  ���س��ت��ت��م��ي��ز  واالب���ت���ك���ار،  ل��ل��ب��ح��ث  ج��ي��ب��ك��ا 
العليا،  وال��درا���س��ات  اجلامعات  لطالب  خم�س�سة 
حيث �ستتوفر لهم فر�سة فريدة لتقدمي اأفكارهم 
املبتكرة لقادة ال�سناعة �سمن فعاليات اليوم االأول 

الرامية  ر���س��ال��ة جيبكا  م��ن  ك��ج��زء  احل����دث،  م��ن 
العلوم  جم����االت  يف  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل���واه���ب  دع���م  اإىل 
اأن  كما  وال��ري��ا���س��ي��ات.  والهند�سة  والتكنولوجيا 
من  لالبتكار  جيبكا  م�سابقة  من  الثانية  ال���دورة 
���س��اأن��ه��ا ���س��د ال��ف��ج��وة ب���ني ال�����س��ن��اع��ة واالأو����س���اط 
االأك����ادمي����ي����ة مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى م����ع ج���ه���ود االحت�����اد 
لتعزيز  والكيماويات  للبرتوكيماويات  اخلليجي 

ثقافة االبتكار عرب املنطقة. 

•• اأبوظبي -وام: 

ت��وق��ع ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي اأن حت��ق��ق دول 
معدل  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
عام  يف   6.3% ب��ن��ح��و  ن�����س��ب��ي��اً  م��رت��ف��ع  من���و 
2022، مقابل %3.1 يف عام 2021، بفعل 
حم�سلة من العوامل الداعمة للنمو يف كل من 
والتاأثري  النفطية،  وغري  النفطية  القطاعات 
املطبقة،  االقت�سادية  لالإ�سالحات  االإيجابي 
للتحفيز  تبني حزم  اال�ستمرار يف  على  ع��الوًة 

داعمة للتعايف من جائحة “كوفيد-19«.
االقت�ساد  “اآفاق  تقرير  يف  ال�����س��ن��دوق،  وق���ال 
دولة  اق��ت�����س��اد  اأن  ام�������س،  ال�����س��ادر  العربي” 
بن�سبة  من���واً  ي�سجل  ان  املتوقع  م��ن  االإم����ارات 
%3.8 يف  2022، وبن�سبة  العام  %5.8 يف 
2023 بدعم من اال�ستجابة املبكرة للجائحة 
اأ���س��ه��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  التطعيم  وح��م��ل��ة 
ت�����س��ري��ع ال��ت��ع��ايف االق��ت�����س��ادي، خ�����س��و���س��اً مع 
ا���س��ت��م��رار ال�����س��ي��ا���س��ات ال��داع��م��ة ع��ل��ى م�ستوى 
املت�سررة  �سيما للقطاعات  الكلي، ال  االقت�ساد 
وانتعا�س  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  وال�����س��رك��ات 
االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ا���س��ت��ف��ادت ب�سكل 

مبا�سر اأو غري مبا�سر من “اإك�سبو دبي«.
القطاعات  ت�����س��ت��ع��ي��د  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وت����وق����ع 

املت�سررة م�ستويات ما قبل اجلائحة مدعومة 
وتدفق   100% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ن�����س��اط��ات  ب��ف��ت��ح 
اال�ستثمارات االأجنبية الباحثة عن بيئات اآمنة 
يف ظل الظروف اجليو�سيا�سية احلالية، اإ�سافة 
النفط  اأ���س��ع��ار  االإي��ج��اب��ي الرت���ف���اع  االأث����ر  اإىل 
وزيادة االنفاق احلكومي الراأ�سمايل، وا�ستمرار 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  واالإ���س��الح��ات  ال�سيا�سات 
من��و ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل غ��ري النفطي، 
االإنتاجية  وزي���ادة  اخلا�س  القطاع  منو  ودع��م 

وجذب اال�ستثمار االأجنبي.
ولفت التقرير اإىل اأن ارتفاع اأ�سعار النفط عزز 
االإم�����ارات، مما  االإي�����رادات احلكومية يف دول���ة 
 ،2021 عام  يف  املالية  العوازل  متانة  من  زاد 
االأمر الذي انعك�س اإيجاباً على جممل الن�ساط 
التقرير  بح�سب  ان��ه  اإىل  م�سرياً  االقت�سادي، 
ال�سنوي ال�سادر عن م�سرف االإمارات املركزي، 
املحلي  للناجت  اأعلى معدل منو  الدولة  �سجلت 
التعاون  جمل�س  دول  بني  احلقيقي  االإجمايل 
و   ،3.8% ح��وايل  بلغ  العربية  اخلليج  ل��دول 
يتوقع اأن ي�سل النمو اإىل %5.8 يف 2022.

للن�ساط  الرئي�سية  ال���دواف���ع  ال��ت��ق��ري��ر  وع���زا 
االإم����ارات خالل  دول��ة  امل��زده��ر يف  االقت�سادي 
املالئم،  ال��ن��ق��دي  امل���وق���ف  اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
ومبادرات التحفيز النقدية واملالية، واالنتعا�س 

ديناميكيات  وحت�����س��ن  ال���ع���امل���ي،  االق��ت�����س��ادي 
اأبوظبي ودب��ي، عالوة علي  العقاري يف  ال�سوق 

زيادة قيمة التجارة االإماراتية.
وذكر التقرير اأن مبادرة “�سند” التي اأطلقها 
ت�سريع  ت�ستهدف  للتنمية  االإم����ارات  م�سرف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  االإماراتية  امل�ساريع  منو 
يف  ي�سهم  م��ا  وه��و  دره���م  مليون   100 بقيمة 
ت�سهيل وت�سريع عملية الو�سول اإىل القرو�س 
منو  ت�سريع  اإىل  تتطلع  التي  لل�سركات  املرنة 

اأعمالها بعد اجلائحة.
يف �سياق مت�سل، توقع التقرير اأن ي�سهد معدل 
ارتفاعاً  املجمل  يف  العربية  االق��ت�����س��ادات  من��و 
بنحو %5.4 يف عام 2022، مقابل 3.5% 
يف عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل 
ياأتي على راأ�سها التح�سن الن�سبي يف م�ستويات 
قطاعي  منو  معدالت  وارتفاع  العاملي،  الطلب 
العربية  احلكومات  وموا�سلة  وال��غ��از،  النفط 
االقت�سادي  التعايف  لدعم  للتحفيز  حزم  تبني 
التي زادت قيمتها عن 400 مليار دوالر خالل 

الفرتة 2022-2020.
لتنفيذ  االإي��ج��اب��ي  االأث���ر  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
ال��ع��دي��د م��ن ب��رام��ج االإ���س��الح االق��ت�����س��ادي يف 
واال�سرتاتيجيات  وال������روؤى  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
م�ستويات  تعزيز  ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 

االأعمال،  بيئات  واإ�سالح  االقت�سادي،  التنويع 
وت�سجيع دور القطاع اخلا�س، ودعم راأ�س املال 
الب�سري، وزيادة م�ستويات املرونة االقت�سادية 

يف مواجهة ال�سدمات.
امل�سدرة  العربية  ال���دول  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
ارتفاع  م��ن   2022 ع��ام  يف  �ست�ستفيد  للنفط 
كميات االإنتاج النفطي يف اإطار اتفاق “اأوبك+”، 
وت��وا���س��ل ال��زي��ادة يف اأ���س��ع��ار النفط وال��غ��از يف 
االأ�سواق الدولية ما �سيدعم م�ستويات االإنفاق 
ال����دول، لريتفع  ه���ذه  للنمو يف  امل��ح��ف��ز  ال��ع��ام 
%6 يف عام  اإىل  املتوقع  املجموعة  معدل منو 
2022، مقابل %3.2 لنمو املجموعة املحقق 

يف عام 2021.
واأ�سار التقرير انه على م�ستوى الدول العربية 
امل�ستوردة للنفط، من املتوقع اأن ت�سجل وترية 
بنحو  ت���ق���در   2022 ع����ام  يف  م��ع��ت��دل��ة  من���و 
مع   ،2021 ع��ام  يف   2.7% مقابل   ،4.1%
ح�سول حت�سن ن�سبي ملعدل النمو االقت�سادي 
اإىل  لي�سل   2023 ع���ام  يف  امل��ج��م��وع��ة  ل���دول 
%4.6 نتيجة حت�سن م�ستويات الطلب الكلي 
يف هذه البلدان، وانح�سار تدريجي لل�سغوطات 
العامة، وموازين  املوازنات  اأو�ساع  التي تواجه 
الأ�سعار  املتوقع  االنخفا�س  نتيجة  املدفوعات، 

ال�سلع االأ�سا�سية العام املقبل.

امل��دع��و /م�����اروم حماده  ف��ق��د 
ي��و���س��ف حم��م��د عيد،  اح���م���د 
م�سر   اجلن�سية - جواز �سفره 
)A24823609(  رق�����م 
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املال والأعمال

»تدوير« توقع عقدا لدرا�شة جدوى م�شروع حتويل الغازات الدفيئة اإىل طاقة
•• اأبوظبي-وام:

عن توقيع  “تدوير”  النفايات  اأبوظبي الإدارة  اأعلن مركز 
عقداً ا�ست�سارياً مع �سركة كيو لال�ست�سارات العاملية بهدف 
الغازات  ا�ستخراج  م�سروع  لتطوير  ج��دوى  درا���س��ة  اإج���راء 
الدفيئة املتولدة يف مكب النفايات يف الظفرة وحتويلها اإىل 
م�سادر طاقة �سديقة للبيئة وذلك مبا ين�سجم مع خطة 
اأكر فاعلية على �سعيد  نتائج  اإىل حتقيق  الرامية  املركز 
والتعامل  معاجلتها  �سبل  اأف�����س��ل  وات��ب��اع  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 

ال�سليم معها.
�ستقدم  امل��رك��ز  اأب��رم��ه  ال��ذي  اال�ست�ساري  العقد  ومب��وج��ب 

�سركة كيو لال�ست�سارات العاملية خدمات ا�ست�سارية ودرا�سة 
لتطوير  والبيئية  واملالية  الفنية  اجلوانب  ت�سمل  ج��دوى 
وت�سغيل م�سروع ا�ستخراج وحتويل الغاز اإىل م�سادر طاقة 
املحلي  ال�سوق  متطلبات  درا���س��ة  فيها  مبا  للبيئة  �سديقة 
اال���س��ت��ف��ادة من  ال��دول��ة للم�سروع وجم���االت  واح��ت��ي��اج��ات 

الغازات الدفيئة املتولدة يف مكب النفايات يف الظفرة.
الغاز  �سخ  واخ��ت��ب��ارات  احل��ف��ر  عمليات  العقد  ي�سمل  كما 
املوقع  �سنوت �سمن   10 توليدها خالل  املتوقع  والكميات 
املحدد ف�ساًل عن تقييم خ�سائ�س الغاز امل�ستخرج و�ستعمل 
املناق�سة قبل فتح  �سركة كيو على تطوير واإع��داد �سروط 

باب تقدمي العطاءات لرت�سية امل�سروع.

اإدارة  مدير  الكثريي  مبارك  املح�سن  عبد  املهند�س  وق��ال 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  وامل��ن�����س��اآت  امل�����س��اري��ع 
املركز  ج��ه��ود  اإط����ار  ي��اأت��ي يف  ال��ع��ق��د  ت��وق��ي��ع  اإن  “تدوير” 
لتطوير  املخت�سة  التعاون مع اجلهات  تعزيز  اإىل  الرامية 
خدمات معاجلة النفايات وحتويلها اإىل طاقة وا�ستثمارها 
ال��وط��ن��ي ويخدم  ي��دع��م االق��ت�����س��اد  ب�سكل م�����س��ت��دام واآم����ن 
مبا  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف 
ين�سجم مع اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز اجلاري تنفيذها 
خالل  م��ن  نتطلع  و   ..2030 اأبوظبي  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً 
مع  يتما�سى  مب��ا  امل�����س��روع  تنفيذ  اإىل  اال���س��ت�����س��اري  العقد 
اأف�سل املعايري واملمار�سات املتبعة ومبا يلبي متطلبات اإمارة 

اأبوظبي واخلا�سة بتعزيز م�سادر الطاقة ال�سديقة للبيئة 
لالأجيال  وا�ستدامة  اإ���س��راق��اً  اأك��ر  م�ستقباًل  حتقيق  نحو 
جهوداً  حقق  الظفرة  يف  النفايات  مكب  اأن  القادمة.يذكر 
بيئية مميزة متثلت يف ا�ستخراج وفرز املواد القابلة الإعادة 
وحتقيق  البيئية  االآث���ار  لتقليل  وذل��ك  املكب  من  التدوير 
مت   2021 املا�سي  العام  ففي  للموارد  االأمثل  اال�ستخدام 
الن�سف  وخ���الل  النفايات  م��ن  ط��ن   25،524 ا�ستخراج 
 12،542 ا�ستخراج  مت   2022 اجل��اري  العام  من  االأول 
وتدويرها  ا�ستخدامها  اإع����ادة  بغر�س  النفايات  م��ن  ط��ن 
ومنها خملفات البال�ستيك و الورق والكرتون واحلديد و 

اخل�سب واالألومينيوم.

زخم النمو االقت�شادي يف االإمارات يت�شارع منذ بداية العام

»يو. بي. ا�س« ال�شوي�شري يتوقع منو اقت�شاد الإمارات اأكرث من 5 % يف 2022

اأ�شعار الذهب ترتاجع عامليا 
وتفقد نحو 3 دولرات

•• عوا�صم -وام: 

اأم�س،  ت��داوالت  3 دوالرات خالل  العاملية بنحو  اأ�سعار الذهب  تراجعت 
لتوا�سل هبوطها منذ مطلع االأ�سبوع اجلاري.

االأ�سفر  امل��ع��دن  اأ���س��ع��ار  انخف�ست  ال��ع��امل��ي��ة،  االأ����س���واق  ل��ب��ي��ان��ات  ووف��ق��ا 
اإىل  دوالرات   3 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   0.16% بن�سبة  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت  يف 
م�ساًء   12:15 “ ال�ساعة  بحلول  وذل��ك  لالأون�سة،  دوالر   1772.8

بتوقيت االإمارات«.
بلغت  بن�سبة  دي�سمرب  �سهر  ت�سليم  للذهب  االآج��ل��ة  العقود  وت��راج��ع��ت 
%0.16 تعادل 3.02 دوالرات لت�سل اإىل 1787.1دوالر لالأون�سة.

وعلى �سعيد املعادن النفي�سة االأخرى، نزل البالتني بن�سبة %0.34 اإىل 
19.92 دوالر  اإىل   0.82% الف�سة بن�سبة  928 دوالرا، وانخف�ست 
 2155.27 اإىل   0.29% بن�سبة  البالديوم  ارتفع  حني  يف  لالأوقية، 

دوالر.

بنك �شتاندرد ت�شارترد يقدم اأول ت�شهيل مايل جتاري يخت�س يف النتقال للحياد املناخي يف املنطقة
•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن بنك ���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد اأم�����س عن 
تقدمي اأول ت�سهيل جتاري مايل يخت�س يف 
املناخي يف املنطقة وذلك  االنتقال للحياد 
ل�سالح �سركة الف��ارج االإم��ارات لالأ�سمنت 
يف  االأ�سمنت  منتجي  اأك���رب  اإح���دى  ذ.م.م، 
االإمارات العربية املتحدة وهي �سركة تابعة 

مملوكة بالكامل ملجموعة هول�سيم. 
�سركة  االن��ت��ق��ال  مت��وي��ل  م��رف��ق  و�سيدعم 
الف�������ارج االإم����������ارات ل��الأ���س��م��ن��ت ب���اأح���دث 
احلرارة  ا���س��رتداد  ن��ظ��ام  وه��و  م�ساريعها، 

املفقودة. 
امل�����س��روع يف  امل��ت��وق��ع ان ي�ساهم ه��ذا  وم��ن 
االإم���ارات  الف���ارج  اعتماد  ن�سبة  تخفي�س 
من  ال��ك��ه��رب��اء  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  لالأ�سمنت 

وبالتايل  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا،  ل��ت�����س��غ��ي��ل  ال�����س��ب��ك��ة 
اأنظف  ط��اق��ة  م�����س��ادر  اإىل  انتقالها  دع���م 
املتمثل  هول�سيم  ه��دف  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
يف حت��ق��ي��ق احل���ي���اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول عام 

 .2050
�ستاندرد  ال��ت��زام  م��ع  ال�سفقة  وتتما�سى 
دوالر  م���ل���ي���ار   300 ب���ت���وف���ري  ت�������س���ارت���رد 
اأمريكي من التمويل االأخ�سر واالنتقايل 
ي��ت��م��ا���س��ى مع  2030 مب���ا  ع����ام  ب��ح��ل��ول 
التزام البنك بتحقيق احلياد املناخي اي�سا 

بحلول عام 2050. 
ك���م���ا ت��ت��م��ا���س��ى م����ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دول����ة 
االإم������ارات يف دع���م ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف 

الدولة. 
و�سيتم توفري حل ا�سرتداد احلرارة املهدرة 
م���ن ق��ب��ل اأح�����دى اأك����رب م�����زودي خدمات 

وال��ط��اق��ة يف  الطبيعي  وال���غ���از  ال��ك��ه��رب��اء 
ال��ع��امل وال��ت��ي اعلنت ع��ن ال��ت��زام��ه��ا جتاه 
عملياتها  م���ن  امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد  حت��ق��ي��ق 
اأول  ا هو  اأي�سً وه��ذا   .2045 ع��ام  بحلول 
م�����س��روع ال���س��ت��ع��ادة احل�����رارة امل��ف��ق��ودة يف 
مبتكرة  تكنولوجيا  ي�ستخدم  االإم������ارات 
 Organic تعتمد دورة رانكني الع�سوية

.)Rankine Cycle )ORC
وتعليًقا على ال�سفقة، قالت روال اأبو منه، 
الرئي�س التنفيذي لبنك �ستاندرد ت�سارترد 
“ي�سعدنا  امل��ت��ح��دة:  العربية  االإم����ارات  يف 
دع�����م اأح������د اأك������رب م��ن��ت��ج��ي االأ����س���م���ن���ت يف 
االإم��ارات يف رحلتهم جتاه احلياد املناخي، 
االأمر الذي يتما�سى مع كل من روؤية دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة لتحقيق احلياد 
املناخي بحلول عام 2050 وا�سرتاتيجية 

راأ�س  لتعبئة  العاملية  ت�����س��ارت��رد  ���س��ت��ان��درد 
والتمويل  االأخ�����س��ر  ال��ت��م��وي��ل  ن��ح��و  امل���ال 

االنتقايل ».
التجاري  التمويل  ه��ذا  “يعد  واأ���س��اف��ت: 
وهو  ال�سوق  نوعه يف  االأول من  االنتقايل 
الدولية  و�سبكتنا  املحلية  خلربتنا  نتيجة 
وقد  امل�ستدام.  للتمويل  ال��ق��وي  وعر�سنا 
مت ج��م��ع ك���ل ذل����ك ل��دع��م ���س��رك��ة الف����ارج 
االإمارات لالأ�سمنت يف رحلتهم نحو احلياد 

املناخي«.
واأ����س���اف اأول��ي��ف��ي��ي��ه م��ي��ل��ود، امل��دي��ر العام 
“لقد  ل�سركة الفارج االإمارات لالأ�سمنت: 
باحلياد  يتميز  م�ستقبل  بناء  يف  التزمنا 
املناخي ل�سعبنا وكوكبنا، وهذا اأحد املعامل 
اال�ستدامة.  ن��ح��و  رح��ل��ت��ن��ا  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وي�سجع هذا امل�سروع على ا�ستخدام الطاقة 

عملياتنا  يف  للبيئة  وال�سديقة  النظيفة 
عامل  لبناء  العاملية  مهمتنا  ا  اأي�سً ويدعم 

خاٍل من انبعاثات الكربون«.

اقت�شادية اأبوظبي تطلق برنامج حتفيز اإيجار الأرا�شي ال�شناعية مطار دبي الدويل ي�شتقبل 27.9 مليون م�شافر خالل الن�شف الأول من 2022
•• اأبوظبي-وام:

االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  اأطلقت 
اأ�سعار  “حتفيز  برنامج  اأبوظبي،   -
اأحد  ال�سناعية”،  االأرا���س��ي  اإي��ج��ار 
لدعم  اال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات  اأه��م 
االأع�����م�����ال وال�������ذي ُي���ع���د ج�������زءاً من 
ال�سناعية  اأب��وظ��ب��ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

التي اأُطلقت يف �سهر يونيو املا�سي.
وي��اأت��ي اإط���الق ال��ربن��ام��ج ب��ن��اًء على 
وا�سعة  ون��ق��ا���س��ات  حتليلية  درا����س���ة 
اأبوظبي مع �سركات  اأجرتها حكومة 
حيث  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  وموؤ�س�سات 
متنوعة  مكا�سب  الربنامج  �سُيحقق 

يف خمتلف القطاعات االقت�سادية.
التي  ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات  وت�سم 
اأ�سعار  »حت��ف��ي��ز  ب���رن���ام���ج  ي�����س��م��ل��ه��ا 
ال�سناعية«،  االأرا��������س�������ي  اإي�����ج�����ار 
وال�سناعات  اللوج�ستية،  اخل��دم��ات 
ال���غ���ذائ���ي���ة، وال����ط����اق����ة، وال���رع���اي���ة 
ال�سحية، و�سناعة االأدوية احليوية، 
واالت�ساالت،  املعلومات  وتكنولوجيا 
وال�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة. وم����ن اأج���ل 
واالمتيازات  احل�سول على احلوافز 
على  يجب  الربنامج،  يوفرها  التي 
تلبية  ال�سناعية  واملن�ساآت  ال�سركات 
بع�س ال�سروط واملعايري التي تهدف 
االقت�سادية  االأه�����داف  حتقيق  اإىل 
ومن  اأبوظبي  الإمارة  اال�سرتاتيجية 
اأبرز هذه املعايري تقدمي خطط عمل 
وخمرجات  ت�سنيع  وتقنيات  فّعالة، 
ممار�سة  يف  اال�ستدامة  على  تعتمد 

االعتماد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأع���م���ال، 
على الو�سائل التكنولوجية احلديثة 
وتطبيق  ال��ت��وط��ني  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز 
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  ت�����س��ت��ه��دف  خ��ط��ط 

مهارات وكفاءات القوى العاملة.
و�سيوفر الربنامج ا�ستخدام االأرا�سي 
ال�سناعية باأ�سعار خمف�سة تبداأ من 
5 دراهم للمرت املربع مبوجب عقود 
اإي���ج���ار ط��وي��ل��ة االأم����د.وق����ال معايل 
دائرة  رئي�س  ال�سرفاء،  علي  حممد 
اأبوظبي:   - االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأبوظبي مكانتها �سمن  اإم��ارة  »ُتعزز 
ن�ساطاً  االقت�سادية  الوجهات  اأك��ر 
موا�سلة  ع��رب  ال��ع��امل  يف  وازده�������اراً 
االإيفاء بوعودها الطموحة وتكري�س 
اإط���الق  وي���اأت���ي  ال���ري���ادي.  منهجها 
برنامج حتفيز اأ�سعار اإيجار االأرا�سي 

وتوفري  االأع��م��ال  ل��دع��م  ال�سناعية 
النمو،  لتحقيق  امل��الئ��م��ة  ال��ظ��روف 
الراأ�سمالية  النفقات  اإدارة  وحت�سني 
قيامنا  ..وب��ع��د  النقدية  والتدفقات 
�سركائنا  مع  وا�سعة  نقا�سات  باإجراء 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ج����اء اإط����الق 
اإ�سافة  ي�سكل  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
ن��وع��ي��ة حل��زم��ة م���ن ب���رام���ج الدعم 
تتميز  اإذ  االإم��������ارة،  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
اأب����وظ����ب����ي ب���دع���م���ه���ا ال�����الحم�����دود 
وامل�ستثمرين،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
ك��م��ا ت�سهم ج��ه��ودن��ا وم��ب��ادرات��ن��ا يف 
وتوفري  االقت�سادي  التوازن  حتقيق 
النمو  لتحقيق  متكاملة  منظومة 
»اأ�سهمت  معاليه:  امل�ستدام«.واأ�ساف 
اقت�سادية  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
اأبوظبي خالل الفرتة املا�سية، مثل 

االإيجارية،  القيمة  ا�سرتداد  مبادرة 
الكوفيد-19،  جائحة  ذروة  خ��الل 
يف دعم ال�سركات العاملة يف اأبوظبي 
االقت�سادية  امل�ساعب  مواجهة  على 
تداعيات  ..ورغ������م  ال���ف���رتة  ت��ل��ك  يف 
فقد  االأع��م��ال،  قطاع  على  اجلائحة 
االأعمال  ورواد  ال�����س��رك��ات  مت��ك��ن��ت 
يف اأب���وظ���ب���ي م���ن ات���ب���اع م�����س��ار منو 
التي  ال�����ف�����رتة  ت���ل���ك  خ������الل  ح������ذر 
من  بدعم  وذلك  بالتقلبات،  ات�سمت 
املتميزة  ال�سراكة  ومنظومة  املرونة 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
تنمية  م��ك��ت��ب  االإم�����ارة«.وي�����ق�����وم  يف 
التنمية  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ن��اع��ة، 
اأب���وظ���ب���ي، ب������اإدارة  االق���ت�������س���ادي���ة - 
اإي���ج���ار  اأ����س���ع���ار  “حتفيز  ب���رن���ام���ج 

االأرا�سي ال�سناعية«.

•• دبي- وام:

 DXB ح��ق��ق م���ط���ار دب����ي ال������دويل
من  االأول  الن�سف  خ��الل  ق��وي��ا  اأداء 
 27.9 با�ستقبال نحو  العام اجل��اري 
مليون م�سافر وذلك على الرغم من 
انخفا�س الطاقة اال�ستيعابية للمطار 
اأعمال جتديد املدرج ال�سمايل  خالل 
يوما خالل   45 ملدة  ا�ستمرت  والتي 

�سهري مايو ويونيو املا�سيني.
الرئي�س  اجل�����وك�����ر  م����اج����د  وق��������ال 
موؤ�س�سة  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مطارات دبي يف ت�سريح لوكالة اأنباء 
حافظ  امل��ط��ار  اإن   / وام   / االإم�����ارات 
على اأدائه اال�ستثنائي وحتقيق النمو 
على اأ�سا�س ربع �سنوي للمرة التا�سعة 
على التوايل منذ بداية الوباء العاملي 
حيث �سجل مطار دبي الدويل 14.2 
الثاين  ال��رب��ع  خ��الل  م�سافر  مليون 
من العام اجلاري حمققا زيادة �سنوية 
قدرها 190.6 باملائة وا�ستقبل دبي 
و884  م��ل��ي��ون��ا   27 ن��ح��و  ال������دويل 
الن�سف  يف  م�����س��اف��را  و888  األ���ف���ا 
م�سجال  اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
باملائة   161.9 بن�سبة  زيادة قيا�سية 
عام  م���ن  االأول  ب��ال��ن�����س��ف  م���ق���ارن���ة 
القوية  النتائج  ه��ذه  لت�سري   2021
باملائة   67.5 ن�����س��ب��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
امل�سافرين عرب  ح��رك��ة  م��ع��دالت  م��ن 
DXB خالل  ال�����دويل  دب���ي  م��ط��ار 
قبل   2019 ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س 
ال��ع��امل��ي��ة.واأ���س��اف اجلوكر  اجل��ائ��ح��ة 
كوجهة  مبكانتها  احتفظت  الهند  اأن 
DXB من  ال��دويل  اأوىل ملطار دبي 

حيث عدد الركاب باإجمايل 4 ماليني 
بزيادة  اأ�سا�سي  ب�سكل  مدفوعا  راك��ب 
اإىل كل من مومباي  امل�سافرين  عدد 
اأب����اد وج����اءت اململكة  ودل��ه��ي وح��ي��در 
الثانية  املرتبة  يف  ال�سعودية  العربية 
تليها  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون   2 ب���اإج���م���ايل 
م�سافر  مليون   1.9 املتحدة  اململكة 
م�سافر  م��ل��ي��ون   1.7 ب��اك�����س��ت��ان  ث���م 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  واأخ��ريا 
بالن�سبة  ..اأم���ا  م�سافر  مليون   1.4
الأبرز ثالث وجهات من املدن فجاءت 
 1.3 باإجمايل  ال�سدارة ملدينة لندن 
 910 الريا�س  تليها  م�سافر  مليون 
اآالف م�سافر ثم مومباي التي �سجلت 

726 األف م�سافرا.
واأو�سح اأن خدمات الب�سائع يف مطار 
نحو  ب��ل��غ��ت   DXB ال�������دويل  دب�����ي 
ال�سحن  من  طنا  و520  األفا   390

اجلوي خالل الربع الثاين من العام 
و75  اآالف   910 باإجم���ايل  احل��ايل 
من  االأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  خ��الل  طنا 

.2022
وبني اأن اإجمايل عدد الرحالت خالل 
ال�ستة اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري 
رحلة  و993  األ��ف��ا   154 ن��ح��و  ب��ل��غ 
مقارنة  باملائة   55.9 قدرها  بزيادة 
 2021 ع����ام  م���ن  االأول  ب��ال��ن�����س��ف 
ليحقق ن�سبة 87 باملائة من موؤ�سرات 
التعايف والعودة اإىل م�ستويات ما قبل 
اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي ���س��ج��ل��ه��ا م��ط��ار دبي 
الدويل DXB خالل الن�سف االأول 

من عام 2019.
ب����ول غريفيث  ����س���رح  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
مطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
�سهده  ال����ذي  ال��ق��وي  االأداء  اأن  دب���ي 
DXB خالل  ال�����دويل  دب���ي  م��ط��ار 

كبريا  اإجن�����ازا  ي�سكل  ال��ث��اين  ال��رب��ع 
ليحتل  ت��اري��خ��ه  م��ه��م��ة يف  وحم��ط��ة 
مركزا متقدما يف موؤ�سر التعايف �سمن 
لقدرته  فقط  لي�س  ال��ط��ريان  ق��ط��اع 
امل�سافرين  ح���رك���ة  ا���س��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
الكبرية واإمنا لتميزه يف تقدمي اأعلى 
معايري اخلدمة على م�ستوى العامل 
درا�سة  املوؤ�س�سة على  ..موؤكدا حر�س 
والتنبوؤ  ا���س��ت��ب��اق��ي  ب�سكل  االأو����س���اع 
حركة  يف  واالرت��ف��اع  التعايف  مبرحلة 
التعامل  م���ن  م��ك��ن  م���ا  امل�����س��اف��ري��ن 
الزيادة  بكفاءة واحرتافية ال�ستيعاب 
املنا�سب  ال��وق��ت  ال��رك��اب يف  يف حركة 
امل�سرتك  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  وذل��ك 
اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  ك��اف��ة  م��ع 
على  و�سهلة  �سل�سة  جت��رب��ة  لتقدمي 
الدوام يتوقعها امل�سافرون عرب مطار 

.DXB دبي الدويل

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ب���ول���ي���ج���ر،  م���اي���ك���ل  ت���وق���ع 
بنك  يف  النا�سئة  العاملية  االأ���س��واق  يف  لال�ستثمار 
“يو. بي. ا�س” ال�سوي�سري الإدارة الروات، جتاوز 
م��ع��دالت ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي يف دول����ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة ن�سبة %5 يف العام 2022.
االإمارات  اأنباء  وكالة  بوليجر يف ح��وار مع  وق��ال 
“من املرجح اأن يتجاوز معدل منو الناجت  “وام”: 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ل��دول��ة االإم�����ارات ن�سبة 5% 
بنهاية عام 2022، مع ت�سارع زخم النمو ب�سكل 

كبري يف منذ بداية العام«.
اأن دول��ة االإم���ارات حققت منواً  واأ���س��اف بوليجر 
اقت�سادياً بن�سبة %3.8 يف العام 2021، بدعم 
خطط التحفيز احلكومية وتطعيم جميع �سكان 
ال��دول��ة امل��وؤه��ل��ني، لت�سبح االإم����ارات واح���دة من 
التطعيم  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال���دول  اأوائ����ل 
�سد “كوفيد – 19”، م�سرياً اإىل اأن تو�سع ومنو 
يف  حا�سما  دوراً  اأي�سا  لعب  النفطي  غري  القطاع 
املوؤ�سرات  كافة  اأن  االقت�سادي.واأو�سح  االنتعا�س 
الرائدة مثل موؤ�سر مديري امل�سرتيات وموؤ�سرات 
ال��ق��ط��اع غري  اأن من��و  اإىل  ت�سري  االأع���م���ال،  ث��ق��ة 
النفطي ال يزال قوياً بعد بداية جيدة هذا العام؛ 
بن�سبة  االإجمايل للدولة  املحلي  الناجت  حيث منا 
ال��ع��ام اجلاري،  م��ن  االأول  ال��رب��ع  %8.2 خ��الل 
بينما زاد الناجت املحلي االإجمايل النفطي بن�سبة 

%13 ات�ساقاً مع اتفاقيات “اأوبك+«.
احلقيقي  الدخل  م�ستويات  ارتفاع  اأن  اإىل  واأ�سار 

يف االإم���ارات نتيجة ال��زي��ادات يف االأج���ور وارتفاع 
اأ�سهم يف دعم الطلب املحلي،  معدالت التوظيف، 
ومن ثم االنتعا�س ال�سريع لقطاع جتارة اجلملة 

والتجزئة والعقارات.
وال�سياحة  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  اأن  ب��ول��ي��ج��ر  وذك����ر 
الفرتة  خ��الل  ق��وي��اً  انتعا�سا  حققت  وال�سيافة 
ال��زوار وزي��ادة معدالت  املا�سية مع ارتفاع اع��داد 
اإ�سغال الفنادق، حيث لعبت تدابري الوباء االأكر 
مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة دوراً رئي�سياً 

يف انتعا�س هذه القطاعات.
االأ�سواق  التنفيذي لال�ستثمار يف  الرئي�س  واأ�سار 
اإىل  ا�س”،  ب���ي.  “يو.  ب��ن��ك  يف  النا�سئة  ال��ع��امل��ي��ة 
اجتذب  ال��ذي   2020 دب��ي  اإك�سبو  “معر�س  اأن 
رئي�ساً  م�ساهماً  ك��ان  زائ��ر،  مليون   24 اأك��ر من 
واأي�سا  ال��دول��ة  يف  ال�سياحي  القطاع  انتعا�س  يف 
اجلاري  العام  مطلع  يف  املحلي  الن�ساط  انتعا�س 
اأن التعايف ال�سريع لالقت�ساد  2022.ولفت اإىل 
 ”19- “كوفيد  جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  ال��وط��ن��ي 
من  والرئي�سية  الكبرية  امل�ساهمات  اإىل  اإ�سافة 

بو�سوح  ي���ظ���ه���ران  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  ال���ق���ط���اع���ات 
االإم����ارات،  دول���ة  يف  االق��ت�����س��ادي  التنوع  م�ستوى 
غري  االقت�سادية  لالأن�سطة  الن�سبية  واالأه��م��ي��ة 
الدولة  �سيا�سات  م��ع  ين�سجم  م��ا  وه��و  النفطية 
النفط،  على  االع��ت��م��اد  تقلي�س  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

وتر�سيخ االقت�ساد القائم على املعرفة واالبتكار.
اإن االأه��داف اال�سرتاتيجية لدولة  وقال بوليجر 
منخف�س  اقت�ساد  نحو  االنتقال  ب�ساأن  االإم���ارات 
ال���ك���رب���ون واحل�����د م���ن ال��ت��غ��ي��ري امل���ن���اخ���ي هامة 
هدفاً  ال���دول���ة  ح����ددت  ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة؛  وم�سجعة 
للو�سول اإيل �سفر انبعاثات كربونية بحلول عام 
2050، من خالل تو�سيع ح�سة م�سادر الطاقة 
امل��ت��ج��ددة يف م��زي��ج ال��ط��اق��ة، واال���س��ت��ث��م��ارات يف 
تقنيات حتلية املياه امل�ستدامة، وخف�س االنبعاثات 

يف االقت�ساد الكلي.

-االقت�شاديات اخلليجية..
وتوقع الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار يف االأ�سواق 
اأن تنمو  العاملية النا�سئة يف بنك “يو. بي. ا�س”، 

اقت�ساديات دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة 
%3.4 يف  %6.4 خالل العام اجلاري وبن�سبة 
معدالت  تظل  اأن  متوقعاً   ،2023 ال��ق��ادم  العام 
الرغم من  على  قوية  النفطي  القطاع غري  منو 
ارتفاع اأ�سعار الفائدة.وكان �سندوق النقد الدويل 
ت��وق��ع ت�����س��ارع ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي ل���دول جمل�س 
بعد   2022 عام   6.4% اإىل  التعاون اخلليجي 
بن�سبة  اإىل منو  ت�سري  ال�سابقة  توقعاته  كانت  اأن 
2.7 % فقط.واأ�سار مايكل بوليجر اإىل اأن ربط 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�سرف  �سعر 
بالدوالر االأمريكي يخدم االقت�ساديات اخلليجية 
ب�سكل جيد، ف�سال عن كونه عامل مهم و�سروري 
لتخفيف معدالت الت�سخم، حيث ترتفع العمالت 
املحلية مع قوة الدوالر وهو ما يحد من �سغوط 
االأ�سعار الناجمة عن ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة؛ 
ولذلك ال تزال معدالت الت�سخم معتدلة ن�سبياً.

-االقت�شاد العاملي..
وقال بوليجر ان االقت�ساد العاملي ي�سري يف اجتاه 

هبوطي مع ارتفاع خماوف الركود؛ حيث انكم�س 
الناجت املحلي االإجمايل يف الواليات املتحدة خالل 
�سنوي  اأ�سا�س  على   0.9% بن�سبة  الثاين  الربع 
التوايل..  ع��ل��ى  ف�سلي  ان��خ��ف��ا���س  ث���اين  و���س��ج��ل 
ب�سبب  ال��رك��ود م��رج��ح��اً  اأ���س��ب��ح  اأوروب����ا  بينما يف 

اال�سطرابات امل�ستمرة يف اإمدادات الطاقة.
لنمو  توقعاته  ال���دويل  النقد  ���س��ن��دوق  وخف�س 
 3.2% اإىل  املا�سي  يوليو  يف  العاملي  االقت�ساد 
يف عام 2022 من توقعات عند %3.6 �سدرت 
يف ابريل املا�سي، فيما خف�س توقعاته لنمو العام 
ال�سابقة  ت��ق��دي��رات��ه  م���ن   2.9% اإىل   2023

البالغة 3.6%.
ي��زال م�سدر قلق  الت�سخم ال  اأن  بوليجر  وي��ري 
رئي�سي لوا�سعي ال�سيا�سات النقدية حول العامل، 
ال  احلالية  الت�سخم  ديناميكيات  اأن  اإىل  م�سرياً 
اأقل  �سيا�سية  م��واق��ف  اإىل  وا���س��ح  بتحول  ت�سمح 

ت�سدداً من قبل البنوك املركزية حتى االآن.
واأ�ساف: “نعتقد اأنه من املعقول توقع رفع اأ�سايف 
م��ن ق��ب��ل االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل االأم��ري��ك��ي يف 

اأ�سعار الفائدة ت�سل اإىل 100 نقطة اأ�سا�س لبقية 
العام 2022، حيث ال يزال الفيدرايل يركز على 
م��ك��اف��ح��ة ال��ت�����س��خ��م وي��ف��ع��ل ك��ل م��ا ه��و مطلوب 
الإعادة الت�سخم اإىل النطاقات امل�ستهدفة.” يذكر 
رفع  االأمريكي  االحت��ادي  االحتياطي  جمل�س  اأن 
يوليو  اأ�سا�س يف  75 نقطة  بواقع  الفائدة  اأ�سعار 
خالل  التوايل  على  الرابعة  للمرة  وذلك  املا�سي 
نقطة   75 رفعها مبقدار  اأن  بعد  اجل��اري،  العام 
عام  منذ  زي���ادة  اأك��رب  يف  املا�سي  يونيو  يف  اأ�سا�س 
نقطة   50 مب��ق��دار  زي���ادة  اإيل  اإ���س��اف��ة   ،1994
اأ�سا�س يف مار�س من  اأ�سا�س يف مايو، و25 نقطة 

العام نف�سه.

- تو�شع القطاع غري النفطي لعب دورًا حا�شمًا يف النتعا�س القت�شادي بالدولة 
- 100 نقطة اأ�شا�س زيادة متوقعة يف اأ�شعار الفائدة الأمريكية حتى نهاية 2022 
- الفيدرايل الأمريكي يعمل على اإعادة الت�شخم للنطاقات امل�شتهدفة 
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املال والأعمال
مكا�شب الأ�شهم املحلية تتجاوز 20 مليار درهم يف جل�شة منت�شف الأ�شبوع

•• اأبوظبي-وام: 

جتاوزت املكا�سب ال�سوقية الأ�سواق االأ�سهم املحلية حاجز 20 مليار 
الرئي�سية يف  امل��وؤ���س��رات  م��ع �سعود  اأم�����س،  ت���داوالت  دره��م يف ختام 
املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقي  امل��ال  راأ���س  واأبوظبي.وارتفع  دبي  �سوقي 
 2.707 اإىل  اأم�����س  جل�سة  نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.687 م��ن 
تريليون درهم بنهاية جل�سة ام�س موزعة بواقع 2.134 تريليون 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية و572.8  درهم لالأ�سهم املدرجة يف �سوق 

مليار درهم لالأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي املايل.
و�سعد موؤ�سر �سوق اأبوظبي “فادك�س 15” بن�سبة %0.73 ليغلق 
عند 10290.67 نقطة، فيما ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل 

 3457.75 عند  ليقفل  نقطة   43.16 ت��ع��ادل   1.26% بنحو 
نقطة وهو اأعلي م�ستوي للموؤ�سر منذ منت�سف مايو املا�سي.

درهم  مليار   1.69 من  باأكر  �سيولة  املحلية  االأ�سهم  وا�ستقطبت 
و455.5  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  دره��م يف  مليار   1.234 ب��واق��ع  م��وزع��ة 
 439.04 ال��ت��داول على نحو  دب��ي، وج��رى  مليون دره��م يف �سوق 

مليون �سهم عرب تنفيذ ما يربو على 16.39 األف �سفقة.
بن�سبة  القاب�سة”  “العاملية  �سهم  ارتفاع  اأبوظبي  �سوق  دعم �سعود 
الن�ساط  قائمة  ت�سدره  مع  دره��م   343.9 عند  ليغلق   1.99%
“اأبوظبي  �سعد  كما  دره��م،  مليون   318 ج��اوزت  ب�سيولة  بالقيم 
بنحو  االإ�سالمي”  و”اأبوظبي   4.66% ب��ن�����س��ب��ة  التجاري” 
 1.66% بن�سبة  “بروج”  اأ���س��ه��م  اأي�����س��ا  ارت��ف��ع��ت  %1.42.كما 

 1.44% بن�سبة  و”الدار”   1.52% بن�سبة  للتوزيع”  و”اأدنوك 
 0.59% للموانئ”  و”اأبوظبي   0.88% و”فريتيغلوب” 

و”ملتيبالي” 0.5%.
ويف �سوق دبي املايل، تعزز االأداء بارتفاع اأ�سهم البنوك يقودها “دبي 
االإ�سالمي” بن�سبة %1.34 فيما ا�ستقر “االإمارات دبي الوطني” 
“اإعمار العقارية”  اأ�سهم العقار مع منو  كما �سعدت  دون تغيري”، 

بن�سبة %3.24 و”اإعمار للتطوير” 1.78%.
ارتفاع  مع  اخل�سراء  املنطقة  يف  اال�ستثمار  اأ�سهم  غالبية  واأغلقت 
“�سوق دبي املايل” و”دبي لال�ستثمار” بنحو %3.97 و0.81% 
بن�سبة  للطريان”  “العربية  �سهم  ارت��ف��ع  ك��ذل��ك  ال���ت���وايل.  ع��ل��ى 

.2.24%

الأمن الغذائي لقارة اأفريقيا 
اأولوية لدى »اليونيدو«

•• فيينا -وام:

اأن  “يونيدو”،  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  اأكد جريد مولر مدير عام منظمة 
االأمن الغذائي يف قارة اأفريقيا، يعد من املجاالت التي حتظى باالأولوية يف املنظمة ، 
م�سرياً اإىل حر�س املنظمة على دعم �سناعة املعاجلة الزراعية واإن�ساء �سال�سل القيمة 

الزراعية يف جميع اأنحاء القارة االأفريقية.
النم�ساوية  العا�سمة  املنظمة يف  �سادر عن مقر  بيان  اليونيدو، يف  عام  وتوقع مدير 
فيينا، اأن توفر القمة القادمة حول الت�سنيع والتنويع االقت�سادي يف اإفريقيا، فر�سة 
تاريخية اأمام قادة الدول االأفريقية ملواجهة التحديات التي تواجه القارة والبناء على 

اإمكاناتها.

»�شيدات اأعمال دبي« يطلق الدورة اخلام�شة من 
الربنامج التوجيهي الإر�شادي اخلا�س باأع�شائه 

مليار درهم اأرباح اأكرب 15 �شركة   66.7
% وطنية مدرجة يف الن�شف الأول بنمو 60 

»املوارد الب�شرية« : 5.37 مليون عامل يف القطاع اخلا�س بنمو 9 % بالربع الثاين من 2022

• •دبي- وام:

ال��دورة اخلام�سة من  اأعمال دبي  اأطلق جمل�س �سيدات 
الربنامج التوجيهي االإر�سادي اخلا�س باأع�سائه واأحد 
مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  التدريبية  املجل�س  مبادرات 
اإمارة دبي كوجهة لرواد االأعمال احلا�سنة للموهوبني 
االقت�سادية  امل�����س��اري��ع  الأ����س���ح���اب  ان���ط���الق  وم��ن�����س��ة 

الرائدة.
اأغ�����س��ط�����س اجل�����اري باب  م���ن  االأول  امل��ج��ل�����س يف  وف��ت��ح 

التدريبي  ل���ل���ربن���ام���ج  االن�������س���م���ام 
االإلكرتوين  موقعه  على  املتخ�س�س 
على  ال��ق��ادم  �سبتمرب  م��ن   20 ح��ت��ى 
امل�ساركات  اخ��ت��ي��ار  ذل��ك  بعد  يتم  اأن 
ب���ال���ربن���ام���ج وج��م��ع��ه��ن م����ع خ����رباء 
والهيئات  ال�����س��رك��ات  م��ن  وم��وج��ه��ني 
برنامج  يف  ال�����س��ري��ك��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
ت��دري��ب��ي م��دت��ه �ستة اأ���س��ه��ر ح��ي��ث مت 
واملتطلبات  االح��ت��ي��اج��ات  وف��ق  ب��ن��اوؤه 
ا�ست�سارات  على  ي�ستمل  كما  املهنية 
متخ�س�سا  ت��وج��ي��ه��ا  مب���ث���اب���ة  ت���ع���د 
ل���الرت���ق���اء مب����ه����ارات امل�������س���ارك���ات يف 

الربنامج.
وجنح الربنامج التدريبي على مدار 

وت��ط��وي��ر حوايل  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  يف  ال�سابقة  دورات����ه 
150 من رائدات و�سيدات االأعمال من اأع�ساء املجل�س 
اللواتي �سققن طريقهن بنجاح يف جمال ريادة االأعمال 
حيث متكن الربنامج من اإ�سافة ب�سمة خا�سة ونوعية 
جماالت  يف  للم�ساركات  وال�سخ�سية  املهنية  للحياة 

عملهم واخت�سا�سهم.
واأكدت �سعادة الدكتورة رجاء عي�سى �سالح القرق رئي�س 
يف  الربنامج  اأهمية  دب��ي  اأع��م��ال  �سيدات  اإدارة  جمل�س 
تعزيز قدرات ومهارات �سيدات ورائدات االأعمال يف �سوء 
النجاحات املتميزة التي حققها خالل الدورات ال�سابقة 
مع  التكيف  يف  االأع�ساء  خل��ربات  امل�ستمر  التطوير  يف 
اأن  اإىل  ..م�����س��رية  االأع��م��ال  بيئة  يف  العاملية  امل��ت��غ��ريات 
جهود  من  ج��زءا  يعد  املتخ�س�س  التوجيهي  الربنامج 
مهاراتهن  و���س��ق��ل  اأع�����س��ائ��ه  ق����درات  لتطوير  املجل�س 
الذي  واملهني  العملي  النوعي  التدريب  اأف�سل  وتوفري 
يعزز من تناف�سيتهن يف بيئة االأعمال ال�سيما مع ازدياد 

املناف�سة التي ي�سهدها �سوق العمل املحلي.
املبدعة  اإىل حر�س املجل�س على حتفيز االأفكار  ولفتت 
ناجحة  م�ساريع  اإىل  لتتطور  ال���الزم  ب��ال��دع��م  وم��ده��ا 
واإعدادهم للتميز يف اقت�ساد اإمارة دبي التي تعد مركزا 
يف  االأعمال  ورواد  للمبتكرين  وعا�سمة  وعامليا  اإقليميا 
املرتكزة  امل�ستقبلية  روؤيتها  بف�سل  القطاعات  خمتلف 
على االقت�ساد القائم على املعرفة ..موؤكدة اأن جمل�س 
���س��ي��دات اأع���م���ال دب���ي ي��ع��م��ل دوم����ا ع��ل��ى اإع�����داد برامج 
واإطالق مبادرات من �ساأنها التطوير من اأجل امل�ستقبل 
العمل داعية  امل��راأة يف مكان  ومتكني 
للت�سجيل  االأعمال  ورائ��دات  �سيدات 
اأول واأحد اأجنح  بالربنامج باعتباره 
امل��ه��ن��ي يف املنطقة  ال��ت��ط��وي��ر  ب��رام��ج 
ل�����س��م��ول��ي��ت��ه وت���ن���وع���ه ومتيز  ن���ظ���را 

تدريباته وخرباته.
ب���دوره���ا اأك����دت ن��ادي��ن ح��ل��ب��ي مدير 
�سيدات  جمل�س  يف  االأع��م��ال  تطوير 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اأن  دب�����ي  اأع����م����ال 
ينظمها املجل�س ت�سكل ركيزة اأ�سا�سية 
يف اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ل���دع���م امل�����راأة 
اأن  اإىل  ..م�سرية  تناف�سيتها  وتعزيز 
الربنامج التدريبي مت تطويره وفق 
املواكبة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 

للمتغريات واملهارات املطلوبة.
الربنامج  يف  واملدربني  املوجهني  قائمة  اأن  اإىل  ولفتت 
يوؤمن  املجل�س  الأن  والن�ساء  الرجال  من  مزيجا  ت�سم 
اأن  متوقعة  االأعمال  بيئة  يف  واالندماج  التنوع  باأهمية 
يحقق نتائج ملمو�سة على �سعيد تنمية مهارات اأع�ساء 

املجل�س واالرتقاء بخرباتهن املهنية يف بيئة االأعمال.
كال  للربنامج  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  قائمة  وت�سم 
من نادين حلبي مدير تطوير االأعمال يف جمل�س �سيدات 
اأعمال دبي وحنان عارف نائب الرئي�س ومدير االت�سال 
تطوير  وم�سوؤولة  للموؤ�س�سات  االجتماعية  وامل�سوؤولية 
االأو�سط”  ال�سرق  ج��رال-  “�سو�سيته  بنك  االأعمال يف 
ل�سركة  االإداري  ال�����س��ري��ك  ج�����ارودي  ع�����س��ريان  ون��زه��ة 
رئي�س  اجلنابي  وزي��ن��ة  العامة”  للتجارة  “�سيبمونك 
ال�سرق  �سي  دبليو  بي  �سركة  يف  وال�سمول  التنوع  ق�سم 
لبابيدي  ون�سرين  املتحدة  العربية  االإم���ارات  االأو���س��ط 

موؤ�س�س �سركة “حرف نون” لت�سميم الديكور.

•• اأبوظبي-وام:

يف  م��درج��ة  �سركة   15 الأك���رب  ال�سافية  االأرب����اح  ارت��ف��ع��ت 
بن�سبة  ال�سوقية  القيمة  ناحية  م��ن  املحلية  امل��ال  اأ���س��واق 
%60 خالل الن�سف االأول من العام اجلاري مبا يعك�س 
قوة مالءتها املالية ومتتعها باإيرادات قوية م�ستفيدة من 
ال�سركات  بيانات  اإىل  الوطني.وا�ستناداً  االقت�ساد  انتعا�س 
املعلنة على مواقع االأ�سواق املالية، و�سلت االأرباح ال�سافية 
اإىل  ال�سوقية  القيمة  ناحية  من  االأك��رب   15 ال�  لل�سركات 
66 مليارا و684 مليون درهم يف الن�سف االأول من العام 
دره��م يف  41 مليارا و728 مليون  اجل��اري، مقابل نحو 
24 مليارا  الفرتة نف�سها من العام املا�سي، بزيادة تعادل 
القاب�سة”  “العاملية  �سركة  دره��م.وح��ازت  مليون  و956 
على الن�سيب االأكرب من االأرباح االإجمالية لل�سركات بعد 
اأن �سجلت ارتفاعاً يف �سايف االأرباح بن�سبة %137 لت�سل 
العام  االأول من  الن�سف  دره��م خالل  10.35 مليار  اإىل 
اجلاري مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املن�سرم، بينما منت 
االإيرادات %121 اإىل 21.93 مليار درهم مع موا�سلة 
خالل  م��ن  القوية  اال�ستثمارية  ا�سرتاتيجيتها  ال�سركة 
التجارية  االأعمال  اال�ستحواذ على  ي�ستهدف عمليات  نهج 
حملياً ودولياً.وحل بنك “اأبوظبي االأول” يف املركز الثاين 
بعد اأن �سجل اأرباحاً �سافية بنحو 8 مليارات درهم خالل 
 50% ن�سبته  بارتفاع  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 
مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام 2021، نتيجة النمو 
واخلدمات  لال�ستثمار  امل�سرفية  للخدمات  الرقم  مزدوج 

امل�سرفية لل�سركات واالأعمال التجارية.
�سافية  ارب���اح���اً  القاب�سة”  ظ��ب��ي  “األفا  ���س��رك��ة  وح��ق��ق��ت 
بنحو 7.9 مليار درهم يف الن�سف االأول من العام اجلاري 
ح�سد  ال�����س��رك��ة  م��وا���س��ل��ة  م��ع   ،357.6% بن�سبة  بنمو 
ثمار تو�سعها خارج دولة االإم��ارات، اإذ بلغت االإي��رادات من 

اال�ستثمارات اخلارجية نحو 2.1 مليار درهم.
وارتفعت االأرباح ال�سافية ل�� “بنك االإمارات دبي الوطني” 
اإىل 5.3 مليار درهم يف الن�سف االأول من العام اجلاري، 
 ،2019 اأرباح ن�سف �سنوية منذ عام  اأعلى  حمققاً بذلك 
و���س��ط اأداء ق��ي��ا���س��ي م��ن ح��ي��ث اأن�����س��ط��ة ق��رو���س االأف����راد 

ومعامالت العمالء ترافق مع حت�سن يف الهوام�س.
حتقيقها  بعد  ك��ب��رياً  من���ّواً  العقارية”  “اإعمار  و�سجلت 
واال�ستهالكات  وال��ف��وائ��د  ال�����س��رائ��ب  خ�سم  قبل  اأرب���اح���اً 
العام  من  االأول  الن�سف  يف  دره��م  مليار   6.112 بقيمة 
عام  م��ن  االأول  بالن�سف  مقارنة   66% ب��زي��ادة  اجل���اري، 
2021، وذلك بف�سل زيادة االإيرادات مع حت�ّسن هوام�س 

الربح وا�ستمرار حت�سني التكلفة.

وحققت جمموعة »e&«جمموعة ات�ساالت �سابقاً- �سايف 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  دره���م  مليار   4.9 بنحو  اأرب���اح 
العام اجلاري، بنمو بن�سبة %2.5 مقارنة بالفرتة نف�سها 
املوحدة  اإيراداتها  قيمة  وبلغت   ،2021 املا�سي  العام  من 
من  ملحوظاً  ت��ق��دم��اً  اإح���رازه���ا  م��ع  دره���م،  مليار   26.3
خالل عمليات اال�ستحواذ املدرو�سة، وتطوير حلول مبتكرة 
ال�سراكات  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  العمالء،  �سرائح  جلميع 

املحلية واالإقليمية والدولية.
يف  “طاقة”،  للطاقة  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  وجن��ح��ت 
25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها  اإي��رادات بقيمة  حتقيق 
وبلغت  ال�سابق،  العام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنًة   15%
واال�ستهالك  وال�سرائب  ال��ف��وائ��د  احت�ساب  قبل  االأرب����اح 

واالإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%.
امل�سروع امل�سرتك بني �سركتي  ومنت اأرباح “فريتيغلوب”، 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” و�سركة “اأو �سي اآي”، 
واال�ستهالك  وااله��الك  وال�سرائب  الفوائد  قبل  املعدلة 
الربع  يف  دوالر  مليون   770 اإىل  لت�سل   155% بن�سبة 
عام  الثاين من  بالربع  اجل��اري، مقارنة  العام  الثاين من 
2021، فيما زادت االإي��رادات بن�سبة %105 لت�سل اإىل 

1.471 مليار دوالر.
نحو  “ديوا”  دب���ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  اإي�����رادات هيئة  وب��ل��غ��ت 
12.08 مليار درهم، وو�سل �سايف االأرباح اإىل 3.3 مليار 
درهم يف الن�سف االأول من العام اجلاري، مدفوعة ب�سكل 

رئي�سي بارتفاع الطلب على الطاقة يف دبي.
وال�سرائب  الفوائد  قبل  “بروج”  �سركة  اأرب��اح  وارتفعت 
خالل   1.7% بن�سبة  امل��ع��دل��ة  واال���س��ت��ه��الك  واالإه�����الك 
الن�سف االأول من العام اجلاري لت�سل اإىل 1.512 مليار 
لي�سل   2.5% بن�سبة  الدخل  �سايف  ارتفع  حني  يف  دوالر 
اإىل 853 مليون دوالر، وزادت االإيرادات بن�سبة 16.4% 
لت�سل اإىل 3.46 مليار دوالر عن الن�سف االأول من عام 
2022، وذلك بف�سل منو حجم املبيعات بن�سبة 8.6%.

اإىل  التجاري”  “اأبوظبي  لبنك  ال�سافية  االأرب���اح  وزادت 
العام اجلاري  االأول من  الن�سف  درهم يف  3.059 مليار 
العام  م��ن  االأول  بالن�سف  م��ق��ارن��ة   21% بن�سبة  بنمو 
2021، وزاد �سايف الدخل من الفوائد بن�سبة %6 لي�سل 
الدخل من غري  4.718 مليار دره��م، وارتفع �سايف  اإىل 

الفوائد بن�سبة %4 اإىل 1.713 مليار درهم.
و�سجل بنك “دبي االإ�سالمي” منواً قوياً يف �سايف االأرباح 
مليار   2.7 اإىل  لت�سل  �سنوي  اأ�سا�س  على   45% بن�سبة 
دره����م م��ق��اب��ل 1.86 م��ل��ي��ار دره����م ل��ل��ف��رتة ن��ف�����س��ه��ا من 
االإيرادات  يف  الكبرية  الزيادة  بف�سل  وذلك  ال�سابق،  العام 

االأ�سا�سية باالإ�سافة اإىل االنخفا�س يف املخ�س�سات.

الأ�شهم الأوروبية ترتاجع بعد 
مكا�شب 6 جل�شات متتالية

•• عوا�صم-وام:

تراجعت اأ�سواق االأ�سهم االأوروبية خالل تداوالت اأم�س، بعد �سعودها على 
مدار 6 جل�سات متتالية.

وبحلول ال�ساعة 12:51 م�ساًء بتوقيت االإمارات، انخف�س موؤ�سر “يورو 
م�ستوى  ليبلغ  نقطة   4.95 يعادل  ما   0.13% بن�سبة   ”50 �ستوك�س 

3800.13 نقطة، وذلك وفقا لبيانات االأ�سواق االأوروبية.
ن�سبته  م��ا  اأو  11.61نقطة  نحو  الفرن�سي   ”40 “كاك  م��وؤ���س��ر  ون���زل 

%0.18 لي�سل اإىل 6581.1 نقطة.
وهبط موؤ�سر “داك�س” االأملاين بن�سبة %0.31 ما يوازي 51.49 نقطة 

ليبلغ م�ستوى 13856.11نقطة.
اأو ما  16.32 نقطة  الربيطاين بنحو   ”100 “فوت�سي  وتراجع موؤ�سر 

ن�سبته %0.22 لي�سل اإىل م�ستوى 7519.53 نقطة.

الدولر يرتفع قبل �شدور حم�شر 
اجتماع الحتياطي الحتادي يف يوليو 

•• لندن-رويرتز:

ظل الدوالر مرتفعا اأمام عمالت رئي�سية اأخرى اأم�س االأربعاء قبل �سدور 
حم�سر اجتماع جمل�س االحتياطي االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( 
ل�سهر يوليو متوز والذي قد يعطي مزيدا من الدالئل عن وترية رفع اأ�سعار 
الفائدة من جديد. وعو�س الدوالر خ�سائره منذ اأن اأدت بيانات الت�سخم 
التي جاءت اأقل من املتوقع االأ�سبوع املا�سي اإىل اأن يراهن امل�ستثمرون على 
اأن ارتفاع االأ�سعار رمبا يكون قد بلغ ذروته مما اأدى اإىل انخفا�س الدوالر.

“ال�سوؤال هو ما  وقال حمللو العمالت من �سركة )اآي.اإن.ج���ي( يف ر�سالة 
اإذا كان جمل�س االحتياطي االحتادي يريد ا�ستخدام حم�سر االجتماع اأداة 
النقدية(  )ال�سيا�سة  تخفيف  ب��دورة  تطالب  نظر  على وجهة  للرد  ات�سال 
االحتادي  االحتياطي  جمل�س  م�����س��وؤويل  م��ن  العديد  2023«.واأ�سار  يف 
خالل االأ�سبوع املا�سي اإىل اأن املجل�س �سيوا�سل العمل ب�سكل حا�سم ملكافحة 

الت�سخم مما ي�ساعد على رفع الدوالر مرة اأخرى.
نقطة.   106.510 عند  ام�س  تعامالت  خ��الل  ال���دوالر  موؤ�سر  وا�ستقر 
بيانات  عقب  املا�سي  االأ���س��ب��وع  انخفا�سه  بعد  باملئة  اثنني  بنحو  وارت��ف��ع 
يف  بلغه  م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ن  باملئة  اثنني  مرتفعا  ي��زال  ال  لكنه  الت�سخم، 

عقدين عند 109.29 والذي �سجله يف منت�سف يوليو متوز.

•• دبي -وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني اأن 
اإجمايل عدد العاملني يف القطاع اخلا�س 
امل�����س��ج��ل��ني ل��دي��ه��ا ب��ل��غ خ��م�����س��ة ماليني 
نهاية  يف  ع��ام��ال  و842  األ���ف���ا  و376 
بزيادة   ،2022 العام  من  الثاين  الربع 
من  الثاين  بالربع  مقارنة   9% قدرها 
تقرير  نتائج  وف��ق  وذل��ك   ،2021 العام 

م�ستجدات �سوق عمل القطاع اخلا�س.
وق��ال �سعادة خليل اخل��وري، وكيل وزارة 
املوارد الب�سرية والتوطني ل�سوؤون املوارد 

الب�سرية باالإنابة:
القطاع  العاملني يف  اأع��داد  ارتفاع  ياأتي   
اخل���ا����س يف ال���وق���ت ال�����ذي ي�����س��ه��د فيه 
ملحوظاً  من�����واً  االإم�����ارات�����ي  االق��ت�����س��اد 
واملبادرات  احلكومية  ال�سيا�سات  بف�سل 
دولة  مكانة  تر�سخ  التي  اال�سرتاتيجية 

االإمارات ودورها الفاعل �سمن منظومة 
العاملي، وهو ما توؤكده تقارير  االقت�ساد 
الدولية  واملنظمات  الهيئات  من  العديد 

االقت�سادية.
واأ�سار اىل اأن نتائج التقرير توؤكد جمدداً 
التي  ال���دول���ة  يف  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  تناف�سية 
حتت�سن ثروة من املوارد الب�سرية املوؤهلة 
لدعم م�سرية تنويع االقت�ساد الوطني يف 

اإطار خطط التنمية ال�ساملة.
امل�سجلة  ال���زي���ادة  ان  اخل�����وري  واأ����س���اف 
اإج���م���ايل ال��ع��ام��ل��ني يف  %9 يف  ب��ن�����س��ب��ة 
�سوق  ج��اذب��ي��ة  تعك�س  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
عاملية  وجهة  باعتباره  االإم��ارات��ي  العمل 
�سيما  ال  واخل���ربات،  وامل��واه��ب  للكفاءات 
يف ظل تعزيز املنظومة الت�سريعية ل�سوق 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ���س��ون حقوق 
ال��ع��ام��ل��ني واأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل ع��ل��ى نحو 

متوازن.

- منو الت�شاريح اجلديدة.
واأو����س���ح ت��ق��ري��ر م�����س��ت��ج��دات ���س��وق عمل 
العمل  ت�ساريح  عدد  اأن  اخلا�س  القطاع 
خالل  ال���وزارة  اأ�سدرتها  التي  اجل��دي��دة 
الربع الثاين من العام اجلاري بلغ 537 
بلغت  منو  بن�سبة  ت�سريحاً،  و974  األفا 

العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   27%
املا�سي.

ال��ع��ام اجلاري  ال��ث��اين م��ن  ال��رب��ع  و�سهد 
امللغاة  العمل  ت�ساريح  عدد  يف  انخفا�سا 
بواقع   ،8% بن�سبة  اخلا�س  القطاع  يف 
مقارنة  ت�����س��ري��ح،  و569  األ����ف   301

بنف�س الفرتة من العام 2021.

من  االأك��رب  احل�شة  االإن�شاءات..   -
الت�شاريح اجلديدة.

اأن ق���ط���اع االإن�������س���اءات  ال��ت��ق��ري��ر  واأف������اد 
ا�ستحوذ على الن�سبة االأكرب من ت�ساريح 
الوزارة  اأ�سدرتها  التي  اجل��دي��دة  العمل 
تاله   ،2022 لعام  الثاين  الربع  خ��الل 
وقطاع  االأع��م��ال،  خدمات  قطاع  من  كل 
االإ�����س����الح، وقطاع  ال���ت���ج���ارة وخ���دم���ات 
الفنادق  وق��ط��اع  التحويلية،  ال�سناعة 

واملطاعم.

العاملني يف  اجمايل  %26 من  ويعمل 
وزارة  ل���دى  امل�سجلني  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
وال���ت���وط���ني يف قطاع  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد 
االإن�ساءات، يليه قطاع التجارة وخدمات 
ثم قطاع  وم��ن   21% بن�سبة  اال���س��الح 
خدمات االأعمال الذي ي�سم %19 من 
اخلا�سة  املن�ساآت  يف  العاملني  غجمايل 

امل�سجلة لدى الوزارة.
وم���ق���ارن���ًة ب��ن��ت��ائ��ج ال���رب���ع ال���ث���اين لعام 
2021 بنف�س الفرتة من العام اجلاري، 
�سجل  ال��زراع��ة  قطاع  اأن  التقرير  اأظهر 
الن�سبة االأكرب من النمو يف عدد ت�ساريح 
العمل اجلديدة والتي بلغت %70، يليه 
قطاع اخلدمات االجتماعية وال�سخ�سية 
وم����ن ثم   ،62% ق���دره���ا  ب��ن�����س��ب��ة من���و 
قطاع خدمات االأعمال بن�سبة منو بلغت 
بن�سبة  املالية  الو�ساطة  وقطاع   ،44%

منو 43%.

- خليل اخلوري: النمو يعك�س جاذبية �شوق العمل الإماراتي باعتباره وجهة عاملية للكفاءات واخلربات
- قطاع الزراعة ي�شجل الن�شبة الأكرب من النمو يف ت�شاريح العمل اجلديدة

- 26 % من اإجمايل العاملني يف القطاع اخلا�س يرتكزون يف الإن�شاءات و21 % يف التجارة 
وخدمات الإ�شالح و19 % يف خدمات الأعمال

امل��دع��و /حم��م��د عبدول  فقد 
كرمي حممد رفيق، بنغالي�س   
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)a03467875(  رق������م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0503182159

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /رج�����������اء 
باك�ستان     ، م����ي����اه  ه������الل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)a02873172(  رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

0528550162

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /حم����م����د 
الهند     ، كلنكومتال  �سمري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)n0823251(  رق������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

0565912002

فقدان جواز �شفر
�سادرة  اأ���س��ه��م  ���س��ه��ادة  ف���ق���دان 
م���������ن م�������������س������رف اأب������وظ������ب������ي 
عبداهلل  االإ�سالمي:با�سم/اأمل 
ال��ن��ق��ب��ي - رقم  ي����ع����روف  ع���ل���ي 
 - ال�سهادة:10130527 
فعلى   ،  150 االأ����س���ه���م  ع�����دد 
لل�سركة  ت�سليمها  ي��ج��ده��ا  م��ن 
على  االت���������س����ال  او  امل������ذك������ورة 

رقم:0558008007

فقدان �شهادة اأ�شهم

العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3311/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 471/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)108369.30( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي )�سمان( �س.م.ع
عنوانه: االمارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - ال�سفارات - �سارع اخلليج العربي - مبنى �سمان - ط االر�سي 

- مقابل حمكمة ابوظبي
املطلوب اإعالنهم : 1- ميربي دي دبليو �سي ذ.م.م 2- اندري �سبالتاكوف عن نف�سه وب�سفته املخول بالتوقيع 
عن �سركة مايبوري فري�س فود ا�ستور ذ.م.م 3- ميربي ريتيل دي دبليو �سي ذ.م.م 4- �سركة ال�سراي ملواد البناء 

�س.ذ.م.م و�سابقا �سركة ميبوري فري�س فود ا�ستور ذ.م.م �سفتهم : منفذ �سدهم
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
)108369.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

فقدان �شهادة اأ�شهم العدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

فقد ال�شيد / حممد عبدالرحيم قا�شم جعفري  �شهادة 
اأ�شهم �شادرة عن �شركة دبي لالإ�شتثمار �ض.م.ع 
رقم ال�شهادة 29609 - عدد اال�شهم 1000 �شهم

الهاتف   ع��ل��ى  االت�����ش��ال  عليها  ي��ع��رث  مم��ن  ي��رج��ى   
الرقم  على  بال�شركة  االت�شال  او   0552926726

املبا�شر 04-8122305 
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•• دبي- وام: 

اأ�ساد �سعادة مون بيوجن جون القن�سل العام لكوريا اجلنوبية 
يف دب���ي ب��ال��ت��ط��ور ال���ذي ت�����س��ه��ده دول���ة االإم������ارات يف جميع 
به  يقوم  ال��ذي  وب��ال��دور  الريا�سي،  املجال  ومنها  امل��ج��االت، 
وا�ستقطاب  الريا�سة  ممار�سة  لن�سر  الريا�سي  دبي  جمل�س 

وتنظيم الفعاليات الريا�سية املختلفة.
اإىل  اجلنوبية  لكوريا  العام  القن�سل  زي��ارة  ذلك خالل  جاء 
حارب  �سعيد  خاللها  التقى  وال��ت��ي  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 
اأمني عام املجل�س، واطلع على دور املجل�س يف اإدارة وتطوير 
للفعاليات  احلافلة  واالأج��ن��دة  دبي  باإمارة  الريا�سي  العمل 

الريا�سية املختلفة التي يتم تنظيمها يف دبي �سنويا.
واأك����د م���ون ب��ي��وجن ج���ون ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري ال��ك��ب��ري للبطوالت 

والفعاليات التي تنظمها االإمارات، والتي ت�ستقطب م�ساركة 
ومتابعة فئات كبرية من اأبناء املجتمع.

كما اأبدى رغبة اجلانب الكوري يف تعزيز التعاون مع املجل�س 
يف جمال الريا�سة والعمل معا ال�ستقطاب وتنظيم فعاليات 
ريا�سية متنوعة خا�سة يف ريا�سة التايكوندو التي ن�ساأت يف 

كوريا اجلنوبية وانطلقت ملختلف دول العامل.
ون��اق�����س اأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����س اآف����اق ال��ت��ع��اون ال��ري��ا���س��ي بني 
وت�سجيع  امل�سرتكة  االأه��داف  لتحقيق  ال�سديقني  اجلانبني 
االإيجابي  لتاأثريها  الريا�سة  ممار�سة  على  املجتمع  اأف���راد 
اأف��راد ملجتمع ولدورها يف تعزيز  الكبري على �سحة و�سعادة 
���س��ب��ل ال��ت��ق��ارب وال��ت��ع��اي�����س وال��ت��ق��ارب ب��ني ج��م��ي��ع مكونات 

املجتمعات.
وا�ستعر�س �سعيد حارب اأبرز الفعاليات الريا�سية، التي تقام 

ال��واح��د من  ال��ع��ام  400 فعالية يف  يف دب��ي، وال��ت��ي تتجاوز 
الرب  واأخ��رى جمتمعية يف  تناف�سية  ريا�سية  بينها فعاليات 
واملالعب  ال�ساالت  ويف  والثلج  واجلبل  وال�سحراء  والبحر 
الدولية  الريا�سية  الفعاليات  ع�سرات  بينها  ومن  املختلفة 
املختلفة، واأبرز املن�ساآت الريا�سية امل�سممة على اأحدث طراز 

وفق املعايري الدولية.
ال��زي��ارة، ا�سطحب ح��ارب ال�سيف يف جولة مبقر  ويف ختام 
املجل�س واأطلعه على دور االإدارات واالأق�سام يف عمل املجل�س، 
ودليل الفعاليات الريا�سية، وخمترب االبتكار، كما قّدم اإليه 
ال�سمو  ل�ساحب  "ق�ستي"  كتاب  م��ن  االإجنليزية  الن�سخة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اأه��دى له درع  "رعاه اهلل"، كما  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 

املجل�س التذكارية.

•• دبي-وام:

تنطلق يف دبي ال�سبت املقبل فعاليات 
ال��ن�����س��خ��ة ال���راب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة دبا 
والفيزيك،  االأج�����س��ام  لبناء  ال��دول��ي��ة 
التي ينظمها مركز دبا لبناء االأج�سام، 
حت��ت اإ���س��راف احت���اد االإم�����ارات لبناء 

االأج�سام واللياقة البدنية.
ال�سبت  البطولة يومي  تقام فعاليات 
واالأح�����د امل��ق��ب��ل��ني ب��ف��ن��دق م���ي���دان يف 
دب����ي، ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س جمل�س 
واللياقة  االأج�����س��ام  ب��ن��اء  احت���اد  اإدارة 
البدنية وعدد من القيادات الريا�سية 
وبرعاية  ال����دول����ة  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

جمموعة الوادي االأخ�سر واأولومبيا 
جيم وجمموعة خان�ساحب.

وتعترب البطولة من اأقوى البطوالت 
ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ظ��م يف االإم�������ارات 
نظرا لعدد امل�ساركني فيها ومكانتهم 
الفنية والبدنية واجل�سمانية ويتوقع 

لها مناف�سات قوية ومثرية.
وو���س��ف حم��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م املري 
لبناء  االإم����������ارات  ع�����ام احت������اد  اأم������ني 
البطولة  البدنية  واللياقة  االأج�سام 
باأنها من البطوالت املميزة التي تقام 
مواطنة  ك��ف��اءات  بتنظيم  ال��دول��ة  يف 
على  يحر�س  االحت��اد  اإدارة  وجمل�س 
م��وا���س��ل��ة ال��ب��ط��ول��ة ل��ل��ن��ج��اح ال���ذي 
واإ�سافة  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ن�����س��خ  يف  حت��ق��ق 

النوعية  النقلة  ي��دع��م  ج��دي��د  جن��اح 
لبناء االأج�سام يف االإمارات.

املنظمة  للجنة  بال�سكر  املري  تقدم  و 
للبطولة ،موؤكدا ان االحتاد لن يدخر 

الإجناح  الفني  الدعم  بتقدمي  جهدا 
الفني  اجل��ه��از  ان  ال��ب��ط��ول��ة،م��ن��وه��ا 
حا�سرا  �سيكون  الوطنية  للمنتخبات 
الختيار  امل�ساركني  الالعبني  ملتابعة 
يف  االإم����ارات  لتمثيل  منهم  املميزين 
رئي�س  واأو�سح  املقبلة.  اال�ستحقاقات 
�سامل  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
فندق  اختيار  اأن  ال�سريدي  خمي�س 
ميدان يف دبي الإقامة البطولة لل�سنة 
الثانية على التوايل ملا يتمتع به هذا 
االإمارات  يف  املميز  احل�ساري  املجمع 
من مكانة عاملية توفر اأف�سل �سروط 
ال�سريدي  وق���دم  ال��ب��ط��والت.  جن���اح 
ال�سكر الحتاد بناء االأج�سام واللياقة 
البدنية والرعاة وجلميع الريا�سيني 

امل�����س��ارك��ني وف���ري���ق ع��م��ل م��رك��ز دبا 
عدد  اأن  م����وؤك����دا   ، االأج�������س���ام  ل��ب��ن��اء 
�ستكون  البطولة  يف  امل�ساركة  الفئات 
 350 نحو  فيها  يتناف�س  فئة   26
على  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  م�ساركا 
املالية  اجلوائز  واأن  العامل،  م�ستوى 
تبلغ اأكر من 120 األف درهم منها 
10 اآالف درهم ل�ساحب املركز االأول 
للجوائز  باالإ�سافة  االأبطال  بطل  يف 
تتمتع  ال��ب��ط��ول��ة  اإن  وق���ال  ال��ع��ي��ن��ي��ة. 
ملكانتها  ك��ب��ري  ج��م��اه��ريي  ب��ح�����س��ور 
من  واأن���ه  امل�ساركني  الالعبني  وق���وة 
 2000 من  الأك��ر  ي�سل  اأن  املتوقع 
�سخ�س ف�سال عما تتمتع به البطولة 

من تغطية اإعالمية مميزة.

•• دبي-وام:

يوا�سل منتخبنا الوطني للجولف للرجال تدريباته املكثفة يف مع�سكره احلايل 
املقرر  مبدينة اإفران املغربية ا�ستعدادا للم�ساركة يف بطولة "كاأ�س اآيزنهاور" ، 

انطالقها اأواخر ال�سهر احلايل.
وكانت بعثة منتخبنا غادرت مقر مع�سكر املنتخبات الوطنية بالعا�سمة املغربية 
الذي  االإع��داد  مع�سكر  ال�ستكمال  املغربية،  اإف��ران  مدينة  اإىل  وانتقلت  الرباط 

ميتد حتى 20 اأغ�سط�س اجلاري.
ا�ستعدادات ثالثي املنتخب  اللم�سات االأخ��رية على  وتهدف هذه املرحلة لو�سع 
ال��ع��م��ادي قبل  ورا���س��د  امل�����س��رخ  وع��ب��د اهلل  ع��امل��ي��ا/   61 �سكيك /امل�سنف  اأح��م��د 
واالأه���م  االأع����رق  ال��ب��ط��ول��ة  اآيزنهاور"  "كاأ�س  ب��ط��ول��ة  يف  امل��رت��ق��ب��ة  م�ساركتهم 
لالعبني الهواة يف العامل، والتي ت�ست�سيفها فرن�سا من 28 اأغ�سط�س اجلاري 

الثالثة تدريبات مكثفة وم�سرتكة  الالعبون  املقبل. ويخو�س  �سبتمرب   3 اإىل 
املتواجدين  االأمريكية  نيوجري�سي  جامعة  والعبي  املغربي  املنتخب  العبي  مع 

مبكان املع�سكر، اإ�سافة الإقامة مباريات ودية وتناف�سية بني الفرق الثالثة.
الوطنية،  املنتخبات  اللعبة لكافة  املو�سوعة من احتاد  اإطار اال�سرتاتيجية  ويف 
للرجال  الوطنية  املنتخبات  جميع  م��ن  والع��ب��ة  الع��ب��ا   20 �سمت  بعثة  ك��ان��ت 
وال�����س��ب��اب وال��ن��ا���س��ئ��ني واالأ����س���ب���ال وال�����س��ي��دات ت��وج��ه��ت اإىل ال���رب���اط يف 13 
اأغ�سط�س اجلاري الإقامة املع�سكر هناك حتى 27 من ال�سهر اجلاري ا�ستعدادا 

لال�ستحقاقات املقبلة.
رئي�س  للجولف  االإم��ارات  احت��اد  رئي�س  نائب  الها�سمي،  ال�سيد  واأع��رب عبداهلل 
باملع�سكر،  االإيجابية  لالأجواء  ارتياحه  عن  املغرب،  يف  الوطنية  املنتخبات  بعثة 
الروح العالية والعزمية التي يظهرها اجلميع لال�ستفادة الق�سوى من  مثمناً 
برنامج  بتنفيذ  التام  االلتزام  الالعبني على  اإ�سرار  تت�سح من  والتي  املع�سكر، 

التدريبات اليومية.
يت�سمن  ال��رج��ال،  ملنتخب  اخلا�س  اإف���ران  مدينة  مع�سكر  غن  الها�سمي  وق��ال 
تدريبات مكثفة ودورة ثالثية بني الفرق الثالثة املتواجدة باملدينة، يف حمطة 
منف�سلة عن مع�سكر باقي املنتخبات الوطنية يف الرباط، والتي تهدف لو�سع 
اللم�سات االأخرية قبل عودتهم اإىل الرباط ال�ستكمال خطط االإع��داد اخلا�سة 

بهم قبل التوجه اإىل فرن�سا وامل�ساركة يف "كاأ�س اإيزنهاور".
البطولة  يف  للم�ساركة  اأي�سا  والالعبات  الالعبون  ي�ستعد  الها�سمي:  وا�ساف 
اإىل   3 من  تون�س  يف  املقررة  وال�سيدات،  واالأ�سبال  والنا�سئني  لل�سباب  العربية 
اإىل   6 اأي�سا من  بتون�س  املقررة  للرجال  العربية  والبطولة  القادم،  اأكتوبر   9
13 نوفمرب املقبل. ونقل اللواء الها�سمي حتيات و�سكر معايل ال�سيخ فاهم بن 
�سلطان القا�سمي رئي�س االحتاد واأع�ساء جمل�س االإدارة للقائمني على اجلولف 

املغربي الذين وفروا للبعثة كل متطلبات و�سبل النجاح بهذا املع�سكر .

•• دبي - وام: 

بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
تنطلق  لل�سقور،  االإم����ارات  احت��اد 

�سباقات  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
ال��ت��ل��واح ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ل��ل�����س��ق��ور يف 
نوفمرب املقبل على ميدان الروية 
بواقع  على جولتني  وذل��ك  ب��دب��ي، 
خمتلفة  مب�����س��اف��ات  ���س��وط��اً   16

والعامة  م��ف��ت��وح  ال��ع��ام��ة  ل��ف��ئ��ت��ي 
مالك.

وتقام فعاليات اجلولة االأوىل من 
مل�سافة  املقبل  نوفمرب   12 اإىل   9
مناف�سات  تقام  فيما  م��رت،   300

 26 اإىل   23 م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
 400 ومل�سافة  نف�سه  ال�سهر  م��ن 

مرت.
الثاين  ل��ل��ع��ام  ال�����س��ب��اق��ات  وت���ق���ام 
حر�س  من  انطالقاً  التوايل  على 

ال�سقارين  اإع������داد  ع��ل��ى  االحت�����اد 
والبطوالت  امل��و���س��م  ان��ط��الق  قبل 
تخ�سي�س  مت  اأن  ب��ع��د  ال��ر���س��م��ي��ة، 
االأ�سواط  ع���دد  واع��ت��م��اد  ال��ف��ئ��ات 
الإجراء  املنا�سب  التوقيت  واختيار 

يت�سنى  ح��ت��ى  احل������دث،  ف��ع��ال��ي��ات 
البطولة  يف  ال���رتك���ي���ز  ل��ل��ج��م��ي��ع 
ونتائج  طيبة  م�ستويات  وت��ق��دمي 
مم���ي���زة. وت��ت��وا���س��ل ج��ه��ود احتاد 
االإم��������ارات ل��ل�����س��ق��ور يف االرت���ق���اء 

ال�سقور  �سباقات  ريا�سة  مب�ستوى 
ون�سر  دوره�����ا  واإح����ي����اء  ال���رتاث���ي���ة 
اأ����س�������س وق����واع����د مم��ار���س��ت��ه��ا عرب 
مبادرات  م��ن  االحت���اد  ينتهجه  م��ا 
وبرامج م�ستمرة، اأبرزت مالحمها 

االأ�سيلة يف م�سرية احلفاظ عليها 
وتطويرها ب�سكل دائم.

القن�شل العام لكوريا اجلنوبية ي�شيد بالتطور الريا�شي يف الإمارات

بطولة دبا الدولية لبناء الأج�شام والفيزيك تنطلق يف دبي ال�شبت املقبل

منتخب اجلولف يكثف تدريباته باملغرب ا�شتعدادا لـ »كاأ�س اآيزنهاور«

احتاد ال�شقور يطلق الن�شخة الثانية من �شباقات 
التلواح التمهيدية نوفمرب املقبل
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•• اأبوظبي-وام:

اختيار  عن  لل�سطرجن  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  دفوركوفيت�س  اأرك���ادي  اأعلن 
االآ�سيوي  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�س  الوح�سي  �سامل  بن  عبداهلل  الدكتور 

لل�سطرجن م�ست�سارا وع�سوا باملجل�س اال�ست�ساري لالحتاد الدويل للعبة.
تن�سم  ريا�سية  عربية  �سخ�سية  اأول  الوح�سي  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ب��ح 

للمجل�س اال�ست�ساري لالحتاد الدويل الذي مت تاأ�سي�سه عقب انتخابات االحتاد 
الدويل لل�سطرجن، والتي جرت قبل اأ�سبوع يف مدينة ت�سيناي الهندية للدورة 
الدويل درا�سة ومراجعة  االإ�ست�ساري  املجل�س  ويتوىل   .  2026 –  2022
باالحتاد  اخلا�سة  وال��ربام��ج  واخلطط  التنظيمية  واللوائح  ال��ق��رارات  كافة 
الدويل لل�سطرجن قبل اعتمادها من جمل�س االحتاد الدويل والهيئة االإدارية 
لالحتاد الدويل للعبة ويعترب املجل�س اال�ست�ساري اأعلى �سلطة ا�ست�سارية يف 

االحتاد الدويل لل�سطرجن، وي�سم اإىل جانب الوح�سي �سخ�سيات مهمة اأبرزها 
بهارات �سينغ االأمني العام لالحتاد الهندي لل�سطرجن وبطل العامل ال�سابق 
الناطقة  ال���دول  ف��ان ه��والن��دت رئي�س احت��اد  ف��الدمي��ري كرامنك وب��ات��ري��ك 
باللغة الفرن�سية الفرانكوفونية. و�سيكون املجل�س اال�ست�ساري مبثابة م�سنع 
ريا�سة  لتطوير  الرافدة  واملقرتحات  واالأفكار  القرارات  و�سياغة  التطوير 

ال�سطرجن يف جميع اأنحاء العامل.

عبد اهلل الوح�شي م�شت�شارا باملجل�س ال�شت�شاري 
لالحتاد الدويل لل�شطرجن

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني

 متكن العني من حتقيق فوز مهم على فريق اجليل ال�ساعد اجلزائري 3-1  يف 
اليوم االفتتاحي لبطولة  العني الدولية للكرة الطائرة التي ت�ست�سيفها �سركة  
الفريق  فاجاأ   ، زاي��د  بن  اإ�ستاد خليفة  ب�سالة   الريا�سية  العني لالألعاب  ن��ادي 
على  الفوز  رائعة ومتكن من  �سابة  ومواهب  العني مب�ستوى قوي  اجلزائري  

العني بنتيجة ال�سوط االأول 25-21 ،  وب�سعوبة عاد العني وفاز على الفريق 
اجلزائري بنف�س النتيجة   ، واأظهر العني قوة كبرية يف ال�سوط الثالث ومتكن 
من الفوز فيه ب� 25-15 ، ويف �سوط التمكن العني من ح�سم  املباراة ل�ساحله 
الزعيم  املباراة بفوز  27-25 لتنتهي  بالفوز بنتيجة  القاتلة  الثواين  بنجاعة 

ب� 1-3.
 ، اجلديد  الريا�سي  للمو�سم  حت�سرياته   �سمن  البطولة  العني  ي�ست�سيف  و 

حيث ت�سهد م�ساركة  5 من الفرق اخلليجية والعربية ، هي االأهلي ال�سعودي ، 
الزمالك امل�سري ، اجليل ال�ساعد اجلزائري ، املنتخب ال�سعودي االأول والعربي 

الكويتي.
االأهلي  متكن  ع�سراً  الثالثة  يف  اأقيمت  التي  للبطولة  االفتتاحية  املباراة  ويف 
االأخ�سر  حقق  بينما   ،   1-3 ب���  الكويتي  ال��ع��رب��ي  على  ال��ف��وز  م��ن   ال�سعودي 
التي  الثانية  امل��ب��اراة  3-0 يف  امل�سري   الزمالك  ك��ب��رياً  على  ف���وزاً   ال�سعودي 

 ،  17-25 بنتيجة  االأول  ال�سوط  يف  تقدم  حيث   ، م�ساء  اخلام�سة  يف  اأقيمت 
ثم فاز ب�سعوبة يف ال�سوط الثاين  26-25 ، قبل ح�سم االأم��ور ل�ساحله  يف 

ال�سوط  الثالث بنتيجة 20-25.
وتن�س الئحة  البطولة  بتتويج الفريق االأكر ح�سداً للنقاط بلقب البطولة.

البطولة  يف  امل�ساركة  للوفود  تكرمي  حفل  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  العني  يقيم 
وتبادل الدروع التذكارية بقاعة الرئي�س يف ا�ستاد هزاع بن زايد.

انطالقة قوية لدولية العني للكرة الطائرة

العني يتغلب على اجليل ال�شاعد اجلزائري بـ 1-3

•• اأبوظبي- وام:

وفندق  "نادي  اأب���وظ���ب���ي  اإرث  وق����ع 
�سابًقا"  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ���س��ب��اط 
فريق  مع  جمتمعية  �سراكة  اتفاقية 
الوثبة املجتمعي بهدف ن�سر وتطوير 
ال�سحة  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز  ال���ري���ا����س���ة 

والريا�سة.
وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون بني 
الدعم  وت���ق���دمي  وال���ف���ري���ق  ال���ن���ادي 
الفر�سة  واإتاحة  والفني  اللوج�ستي 
الإق��ام��ة ال��ت��دري��ب��ات واال���س��ت��ف��ادة من 

مرافق النادي.
ووقعت االتفاقية �سيخة بنت حممد 
التنفيذي الإرث  املدير  الكعبي  هالل 
مدير  احل��م��ادي  و�سليمان  اأب��وظ��ب��ي 
بح�سور  امل��ج��ت��م��ع��ي،  ال��وث��ب��ة  ف��ري��ق 

رئي�س  ن��ائ��ب  القبي�سي  �سند  حممد 
احتاد الدراجات وع�سو الفريق.

وي����ح����م����ل ف����ري����ق ال����وث����ب����ة ر����س���ال���ة 
لتعزيز  ت��ه��دف  واإن�سانية  جمتمعية 
روؤية  م��ع  تت�سق  ال��ت��ي  الت�سامح  قيم 

القيادة الر�سيدة.
وي�������س���م ال���ف���ري���ق اأك������ر م����ن 100 
ريا�سي من خمتلف اجلن�سيات ومن 
خمتلف االأعمار وبداأ الفريق ن�ساطه 
باإقامة  وذل���ك  الهوائية  ب��ال��دراج��ات 
الوثبة  م�����س��م��اري  يف  ث��اب��ت  ن�����س��اط 
واحلديريات، وخا�س عدد من العبي 
يف  الدراجات  دوري  حتديات  الفريق 
الفريق  وح��ق��ق  امل�����س��اب��ق��ات،  خمتلف 

نتائج م�سرفة.
اأي�����س��اً يف حتديات  ال��ف��ري��ق  و����س���ارك 
"�سبارتان"، واأحرز املركز الثالث على 

م�ستوى العامل يف الفئة العمرية، كما 
احلديدي"  "الرجل  حتديات  خا�س 
يف  للم�ساركة  الفريق  ن�ساط  ويتنوع 
���س��ب��اق��ات اجل���ري وامل���اراث���ون���ات التي 
باإ�سراف  وذل��ك  ال��دول��ة  ت�ست�سيفها 

العداء العاملي عبدالعال املغربي.
بال�سكر  ال���ف���ري���ق  اإدارة  وت���ق���دم���ت 
على  اأب��وظ��ب��ي  اإرث  الإدارة  والتقدير 
وت�سخري  للفريق  املجتمعي  ال��دع��م 
الريا�سة  خل����دم����ة  ال����ط����اق����ات  ك����ل 

والريا�سيني.
واأكد �سليمان احلمادي مدير الفريق 
على  غريبة  لي�ست  اخلطوة  ه��ذه  اأن 
اإدارة النادي التي ت�سعى دائماً لدعم 

االأن�سطة املجتمعية.

•• دبي-وام: 

اع��ت��م��د احت����اد االإم������ارات ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة ج����داول م��ب��اري��ات م�سابقاته 
يف  امل�ساركة  عن  الظفرة  ن��ادي  فريق  اعتذار  بعد  ال��رج��ال،  لفئة  املحلية 
اأندية يت�سمن التعديالت  هذه امل�سابقات، واأر�سل االحتاد تعميما لكافة 

اجلديدة.
نائب  وكاأ�س  للرجال  العام  ال��دوري  م�سابقات  اإقامة  التعديالت  وت�سمل 
�ستقام  التي  الدولة  رئي�س  كاأ�س  وكذلك  ال�سوبر،  وكاأ�س  الدولة،  رئي�س 

مب�ساركة 8 اأندية فقط بدال من 9 اأندية.
ومن املقرر اأن ينطلق املو�سم الريا�سي اجلديد ببطولة كاأ�س نائب رئي�س 
الدولة، واملقرر لها 9 �سبتمرب املقبل، مب�ساركة 8 فرق هي �سباب االأهلي 
والن�سر وبني يا�س والعني يف املجموعة االأوىل، والو�سل وحتا واجلزيرة 
وعجمان يف املجموعة الثانية، وت�ستمر مناف�ساتها حتى 8 اأكتوبر املقبل 

موعد اإقامة املباراة النهائية.
وت�سارك نف�س الفرق الثمانية يف م�سابقة الدوري العام، والتي تنطلق يف 
22 اأكتوبر املقبل، وتقام بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق 

امل�سابقة يف  الثاين من  ال��دور  فعاليات  الثامن، وتختتم  االأول حتى  من 
4 فرباير 2023، على اأن تخو�س الفرق االأربعة االأوىل الحقاً مرحلة 

املباريات االإق�سائية.
الفرق  2023، مب�ساركة  10 مار�س  ال�سوبر يف  كاأ�س  وتنطلق فعاليات 
اأ�سحاب املراكز من االأول اإىل الثامن يف الدوري العام للرجال للمو�سم 
البطولة  لهذه  التمهيدي  ال��دور  ويقام   ،2023 –  2022 الريا�سي 
بطريقة خروج املغلوب على مالعب حمايدة، ويلتقي االأول مع الثامن، 

والثاين مع ال�سابع، والثالث مع ال�ساد�س، والرابع مع اخلام�س.
الفرق  بني  جممعتني  ب��دورت��ني  التالية  املرحلة  يف  البطولة  وت�ستكمل 
االأربعة الفائزة يف الدور التمهيدي لتحديد الرتتيب النهائي من االأول 

حتى الرابع.
الدولة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  ببطولة  املو�سم  فعاليات  وتختتم 

مب�ساركة نف�س الفرق الثمانية، من 29 اأبريل اإىل 24 مايو 2023.
واأكد االحتاد يف خماطباته لالأندية جمدداً على �سروط ولوائح امل�ساركة 
وطريقة  امل�ساركني،  الالعبني  باأهلية  يتعلق  فيما  خا�سة  بطولة  كل  يف 

احت�ساب النقاط، ونظام ترتيب الفرق.

•• دبي-وام:

�سّجلت "ديب دايف دبي"، وجهة جتارب الغو�س االأكر تفرداً يف العامل، 
الغو�س  يف  العامل  بطل  بتوقيع  تاريخها،  يف  م�سبوق  غري  قيا�سًيا  رقًما 
احلّر الرو�سي األيك�سي مولت�سانوف، الذي غا�س اإىل عمق 60 مرتاً، وعاد 

اإىل �سطح املاء بزمن قيا�سي قدره 57 ثانية فقط.
وجنح مولت�سانوف، الغوا�س االأكر جراأة يف تاريخ هذه الريا�سة، وبنف�س 
واحد فقط يف الو�سول اإىل قعر حو�س �سباحة "ديب دايف دبي" البالغ 
60 مرتاً وال�سعود جمدداً خالل 57 ثانية فقط، متجاوزاً جميع االأرقام 

التي حققها اأ�سالفه يف نف�س املكان.
واأجرى مولت�سانوف قبل �سروعه بالغو�س يف مياه اأعمق حو�س �سباحة يف 
العامل، اأحد متارين التنف�س الذي يعرف با�سم "تعبئة الرئة" لالحتفاظ 
له  ت�سمح  تنف�س  تقنية  وه��ي  ممكنة،  ف��رتة  الأط���ول  الرئتني  يف  بالهواء 
املاء  حت��ت  والبقاء  رئتيه،  يف  ال��ه��واء  م��ن  جالونني  اإىل  ي�سل  م��ا  بحب�س 
لعدة دقائق يف املرة الواحدة، وهي مهارة اأتقنها األيك�سي على مدار �سنوات 

طويلة من اخلربة واملمار�سة.
املغامرة  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني  ال��غ��و���س  ل��ع�����س��اق  دبي"  داي����ف  "ديب  وت���ق���دم 
والت�سويق الفر�سة الكت�ساف عامل مليء باالأ�سرار والعجائب حتت مياه 
60 مرتاً، وذلك  اإىل  اأعمق حو�س �سباحة يف العامل والذي ي�سل عمقه 
من خالل تقدمي باقات متنوعة وجتارب ممتعة للمبتدئني والغوا�سني 

املحرتفني على حد �سواء.
ل�سغوط  احل��ّر  الغو�س  اأثناء  يتعّر�س  االإن�سان  ج�سم  اأن  بالذكر  جدير 
التاأقلم ال�سريع  كبرية، وميّر بالعديد من التغيريات التي ت�ساعده على 
حت��ت امل����اء، وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��غ��وا���س��ني امل��ت��م��ر���س��ني م��ث��ل األ��ي��ك�����س��ي خف�س 
اأجل معادلة ال�سغط الذي  %50 من  القلب الأكر من  معدل �سربات 
ال�سغط،  املاء، وللتاأقلم مع هذا  الغو�س عميًقا حتت  يتعر�سون له عند 
يقوم اجل�سم بت�سييق االأوعية املحيطية من اأجل دفع الدم اإىل االأع�ساء 
تعو�س  بينما  �سحيح.  ب�سكل  اجل�سم  عمل  على  للحفاظ  فقط  احليوية 
ال�سرورة  ح�سب  بالتو�سع  الغو�س  ب�سبب  ال��زائ��د  ال�سغط  عن  الرئتان 

لل�سماح بالتغريات يف اجل�سم.

�شراكة بني »اإرث« و»الوثبة« لتعزيز قيم ال�شحة والريا�شة

بطل العامل يف الغو�س احلر يغو�س اإىل عمق »ديب دايف دبي« يف وقت قيا�شي»الطائرة« يعتمد تعديل جدول م�شابقات الرجال بعد اعتذار الظفرة
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توا�سلت معاناة االأ�سطورة االأمريكية 
ناومي  وال��ي��اب��ان��ي��ة  وليام�س  �سريينا 
يف  م�سواريهما  بانتهاء  وذلك  اأو�ساكا، 
دورة �سين�سيناتي االألف لكرة امل�سرب 
االأوىل  ب��خ�����س��ارة  االأول  ال�����دور  ع��ن��د 
رادوكانو بطلة  اإميا  الربيطانية  اأمام 
مقاومة  دون  م��ن  م��ي��دوز  ف��ال���س��ي��ن��غ 
اأم����ام  وال���ث���ان���ي���ة  و�سفر6-،   6-4
و7-5،   6-4 ���س��واي  جانغ  ال�سينية 
فيما عانى الرو�سي دانييل مدفيديف 
ثمن  لبلوغ  الرجال  عند  اأول  امل�سنف 

النهائي.
اأنها  اإعالنها  على  معدودة  اأي��ام  وبعد 
���س��ت�����س��ع ح�����داً مل�����س��ريت��ه��ا يف وق����ت ما 
ب��ع��د ب��ط��ول��ة ف��ال���س��ي��ن��غ م��ي��دوز التي 
تنطلق يف 29 احلايل، ودعت �سريينا 
لقبها  اأح��رزت  التي  �سين�سيناتي  دورة 
و2015،   2014 ع���ام���ي  م���رت���ني 
باأ�سواأ طريقة بعد خ�سارة قا�سية اأمام 

رادوكانو.
ال�سهر  التي حتتفل  االأمريكية  وبدت 
واالأربعني،  احل��ادي  مبيالدها  املقبل 
م�ستاءة متاماً لدرجة اأنها مل تتحدث 
املوؤمتر  حتى  حت�سر  ومل  املباراة  بعد 
مواجهة  ب��ع��د  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����س��ح��ايف 
بك�سر  الربيطانية  مناف�ستها  بداأتها 
االإر�سال يف ال�سوط االأول للمجموعة 
م�ستهل  يف  االأم����ر  ك���ررت  ث��م  االأوىل، 
اأمامها  ال��ط��ري��ق  م��ه��د  م���ا  ال��ث��ان��ي��ة، 
للخروج منت�سرة من اأول ورمبا اآخر 

لقاء لها مع االأمريكية االأ�سطورة.
لقباً  ب�23  ال��ف��ائ��زة  ���س��ريي��ن��ا،  وك��ان��ت 
رابع  تخو�س  ال��ك��ربى،  البطوالت  يف 
املو�سم ومل تفز  مباراة لها فقط هذا 
املا�سي  االأ�سبوع  كانت  بواحدة  �سوى 
ح�ساب  على  االأل���ف  ت��ورون��ت��و  دورة  يف 
باري�سا�س  نوريا  االإ�سبانية  االإ�سبانية 
ديا�س حني حققت انت�سارها االأول يف 
مناف�سات فردي ال�سيدات منذ الرابع 
حني   2021 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  م���ن 
كولينز  دانييل  مواطنتها  على  تغلبت 
روالن  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ث���ال���ث  ال�������دور  يف 

غارو�س.
اإ�سابة يف  ب�سبب  عام  ملدة  وبعد غياب 
حزيران/ يف  �سريينا  خ�سرت  الفخذ، 

الفردي  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه��ا  ي��ون��ي��و 
اأمام الفرن�سية هارموين تان يف الدور 
االأول لبطولة وميبلدون، ثم فازت يف 

قبل  دي��ا���س  باري�سا�س  على  ت��ورون��ت��و 
بليندا  ال�سوي�سرية  اأم���ام  تخ�سر  اأن 

بنت�سيت�س.
علينا  "يتوجب  اأن���ه  رادوك���ان���و  وراأت 
�سريينا على م�سريتها  تكرمي  جميعاً 
امل��ذه��ل��ة. اأن����ا مم��ت��ن��ة ج����داً حل�سويل 
اأن  ولواقع  �سدها  اللعب  جتربة  على 
"ما  م�سيفة  تقاطعتا"،  م�سريتينا 
اأن  حقيقي  لفخر  اإن��ه  ملهماً.  حققته 

اأت�سارك امللعب معها".
معاناة  توا�سلت  �سريينا،  غ��رار  وعلى 
اأو�ساكا، امل�سنفة اأوىل اأي�ساً يف ال�سابق، 
 6-4 �سواي  يد جانغ  بخروجها على 

و7-5.
ومنذ و�سولها اىل نهائي دورة ميامي 
االألف وخ�سارتها اأمام امل�سنفة االأوىل 
�سفيونتيك،  اإي��غ��ا  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ح��ال��ي��اً 
يف  بعيداً  ال��ذه��اب  عن  اأو�ساكا  عجزت 

اأي من م�ساركاتها االأربع التالية.
ال��دورة التي حلت  وقبل و�سولها اىل 
خرجت   ،2020 ع����ام  ل��ه��ا  و���س��ي��ف��ة 
اأو����س���اك���ا م���ن ال������دور ال���ث���اين ل����دورة 
لبطولة  االأول  ال��دور  االأل���ف،  مدريد 
روالن غارو�س، ثمن نهائي دورة �سان 
تورونتو  لدورة  االأول  والدور  خو�سيه 
اأم��ام اال�ستونية  االأل��ف حني ان�سحبت 
املجموعة  خ�سرت  بعدما  كانيبي  كايا 
يف  وت��خ��ل��ف��ت   )7-4(  7-6 االأوىل 

الثانية �سفر3-.

واحتاجت جانغ �سواي اىل �ساعة و15 
دقيقة لكي حتقق فوزها االأول يف هذه 
وتلحق   2014 ع����ام  م��ن��ذ  ال�������دورة 
باأربعة  الفائزة  اليابانية،  مبناف�ستها 
األقاب كربى، هزميتها الثامنة يف 21 
مباراة خا�ستها هذا العام، وذلك قبل 
اأقل من اأ�سبوعني على انطالق بطولة 
اأو�ساكا  اأحرزت  الواليات املتحدة التي 
لقبها مرتني عامي 2018 و2020 
قبل اأن تتاأثر بعدها بامل�ساكل النف�سية 

التي اأبعدتها عن املالعب لفرتة.
اأف�سل  ول��ي��ام�����س  ف��ي��ن��و���س  ت��ك��ن  ومل 
�سريينا،  و�سقيقتها  اأو�ساكا  من  ح��ااًل 
عن  ع����ام����اً  ال�42  اب���ن���ة  ع���ج���زت  اإذ 
حتقيق الفوز للدورة اخلام�سة توالياً، 
االأول  ال��دور  منذ تخطيها  وحت��دي��داً 
بخ�سارتها  وذلك  وميبلدون،  لبطولة 
بلي�سكوفا  ك���ارول���ني  الت�سيكية  اأم����ام 

بطلة 2016 بنتيجة 5-7 و6-1.
يف   14 امل�����س��ن��ف��ة  الت�سيكية  وت��ل��ت��ق��ي 
ل��ق��ب��ه��ا العام  اأح������رزت  ال���ت���ي  ال������دورة 
امل��ع��ت��زل��ة حالياً  االأ���س��رتال��ي��ة  امل��ا���س��ي 
املقبل  اخ���ت���ب���اره���ا  يف  ب����ارت����ي،  اآ����س���ل���ي 
تغلبت  التي  مرتنز  اإيليز  البلجيكية 
االأوكرانية  ع��ل��ى  ب�����س��ه��ول��ة  ب���دوره���ا 

اأنهيلينا كالينينا 6-1 و1-6.
الثانية  بنتي�سيت�س  م�سوار  انتهى  كما 
الرومانية  اأم�����ام  ب��خ�����س��ارت��ه��ا  ع�����س��رة 
و6-7   6-2 ك���ري�������س���ت���ي���ا  �����س����وران����ا 

كوكو  واالأم���ريك���ي���ة  و6-4،   )3-7(
بخ�سارتها  ع�������س���رة  احل����ادي����ة  غ�����وف 
 7-5 بوزكوفا  م��اري  الت�سيكية  اأم��ام 
فيما  ب���االن�������س���ح���اب،  ث����م  و�سفر1- 
���س��ي��م��ون��ا هاليب  ال��روم��ان��ي��ة  ت��اأه��ل��ت 
اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة وامل��ت��وج��ة يف نهاية 
االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي بلقب ت��ورون��ت��و اىل 
الدور الثاين ب�سعوبة بعد فوزها على 
ال��رو���س��ي��ة اأن��ا���س��ت��ازي��ا ب��وت��اب��وف��ا 4-6 
االإ�ستونية  وك���ان���ت  و3-6.  و6-3 
اأنيت كونتافيت التي اأعفيت من الدور 
اأوىل  ث��ان��ي��ة،  م�����س��ن��ف��ة  ك��ون��ه��ا  االأول 
بفوزها  النهائي  ثمن  اىل  امل��ت��اأه��الت 
مارتين�سوفا  ت��ريي��زا  الت�سيكية  على 

.4-6،  5-7،  6-3
نقطة  االأل��������ف  ال�����رج�����ال  دورة  ويف 
للما�سرتز، جتنب مدفيديف �سيناريو 
عند  ���س��ق��ط  ح����ني  م���ون���رتي���ال  دورة 
االأ�سرتايل  ي��د  ع��ل��ى  االأول  احل��اج��ز 
ال�سعب  بفوزه  وذل��ك  كرييو�س،  نيك 
بوتيك  الهولندي  على  و5-7   4-6
كان  ال������ذي  ����س���ان���د����س���ول���ف  دي  ف�����ان 
الالعب الوحيد الذي انتزع جمموعة 
رحلته  خ��الل  عاملياً  اأول  امل�سنف  من 
ميدوز  فال�سينغ  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ن��ح��و 

العام املا�سي.
ويلتقي بطل �سين�سيناتي لعام 2019 
الكندي  ب��ني  الفائز  النهائي  ثمن  يف 
دي��ن��ي�����س ����س���اب���وف���ال���وف واالأم����ريك����ي 

ت����وم ب�����ول. وخ����الف����اً مل���دف���ي���دي���ف، مل 
األكارا�س  ك��ارل��و���س  االإ����س���ب���اين  ي��ج��د 
اىل  بطاقته  حل��ج��ز  �سعوبة  ال��ث��ال��ث 
االأمريكي  ح�ساب  على  النهائي  ثمن 
و2-6،   3-6 م��اك��دون��ال��د  ماكينزي 
ل��ي��واج��ه ال��ك��روات��ي امل��خ�����س��رم مارين 
ت�سيليت�س الفائز على الفنلندي اإميل 
 )7-5( و7-6   4-6 رو����س���وف���ووري 
و7-5. وحافظ كرييو�س على تقليده 
مبارياته  بجميع  بفوزه  املو�سم  لهذا 
بعد   11 بلغت  والتي  االأول  ال��دور  يف 
األيخاندرو  االإ����س���ب���اين  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه 
و4-6،   5-7 فوكينا  دافيدوفيت�س 
االأمريكي  ال��ث��اين  ال����دور  ل��ي��واج��ه يف 

تايلور فريتز.
وعانى االإيطايل يانيك �سير امل�سنف 
الثاين  ال��دور  لبلوغ  االأم��ري��ن  عا�سراً 
ال�ساعد من  االأ���س��رتايل  على  ب��ف��وزه 
 7-6 ثانا�سي كوكيناكي�س  الت�سفيات 
يف   )6-8( و6-7  و4-6   )11-9(
ل��ق��اء ا���س��ت��غ��رق ق��راب��ة ث���الث �ساعات 

وربع ال�ساعة.
عاما   21 ال��ب��ال��غ  االإي��ط��ايل  ويلتقي 
ال�����س��رب��ي ميومري  ال��ث��اين  ال����دور  يف 
اأق�سى  ال������ذي  ك��ي��ت�����س��ام��ان��وف��ي��ت�����س 
االإ�سباين بابلو كارينيو بو�ستا، الفائز 
االألف  م��ون��رتي��ال  دورة  بلقب  االأح���د 
 6-1 عليه  بالفوز  للما�سرتز،  نقطة 

و7-5 و6-7 )4-7(.

ي��ب��دو اأن ال��ت��األ��ق ل��ن ي��ك��ون امل��ع��ي��ار ال��وح��ي��د للحكم على 
ا�ستمرار املهاجم الدويل األفارو موراتا مع ناديه احلايل 
ال��الع��ب نف�سه  ب��دا  اأن  ع��دم��ه، بعد  م��دري��د م��ن  اأتلتيكو 
من  واثقني  غري  �سيميوين  دييغو  االأرجنتيني  ومدربه 
بالليغا  االأول  فريقه  ظهور  يف  تاألقه  رغ��م  االأم���ر،  ه��ذا 
اأمام خيتايف وت�سجيله لهدفني يف انت�سار االأتلتي بثالثة 

اأهداف دون رد.
ومع تبقي 15 يوماً على غلق املريكاتو ال�سيفي الأبوابه، 
يوفنتو�س،  يقوم  اأن  ودون   ،2024 حتى  ميتد  وبعقد 
ال��ن��ادي ال���ذي ا���س��ت��ع��اره يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي، بتفعيل بند 
ال�29  النهائي يف عقده، يبقى م�ستقبل �ساحب  ال�سراء 

عاماً غام�ساً.
هل ا�ستمرارك مع "الروخيبالنكو�س" موؤكدا؟ كان هذا 
ب�سكل  ال��ذي مل يجب عليه بطل مباراة خيتايف  ال�سوؤال 
حا�سم يف ت�سريحاته اأمام ال�سحفيني عقب اللقاء الذي 
احت�سنه ملعب )كولي�سيوم األفون�سو برييز(، وتاألق فيه 
فياريال  م��ع  امل�سرتكة  ال�����س��دارة  فريقه  منحا  بهدفني 
وريال بيتي�س، اللذين فازا بنف�س النتيجة على خ�سميهما 

بلد الوليد واإلت�سي على الرتتيب.
واأ������������س�����������ار م����������ورات����������ا يف 

"لدي  ت�������س���ري���ح���ات���ه: 
اللعب  يف  كبرية  رغبة 
ولعب  وال���ع���م���ل  ه���ن���ا، 
وامل�ساركة  امل���ب���اري���ات، 
ك���ث���رية،  ب����ط����والت  يف 
كبري  ط�����م�����وح  ل��������دي 
امل��و���س��م، اجلميع  ه���ذا 
بطريقة  هنا  يعاملني 

�سعيد،  واأن���������ا  ط���ي���ب���ة، 
جهدي،  ق�سارى  �ساأبذل 

م�����������ن خ��������������الل اجل������ه������د 

والتفاين".
املوؤمتر ال�سحفي بعد  من جانبه، عّلق �سيميوين خالل 
املباراة على نف�س االأمر: "ل�ست مالك النادي، اأنا املدرب، 
موراتا مير بحالة طيبة للغاية، ويعمل ب�سكل ا�ستثنائي، 
واجلميع يتمنى ا�ستمراره معنا، كل الالعبني يحتاجون 

للثقة من اأجل تقدمي اأمور مهمة للفريق".
هدفان ت�سديدات..   2

وع��ل��ى ع��ك�����س اإج��اب��ت��ه اأم����ام ال�����س��ح��اف��ي��ني ال��ت��ي مل تكن 
االأخ�سر،  امل�ستطيل  داخ��ل  حا�سماً  موراتا  ك��ان  حا�سمة، 
حيث مل يكن اأي من مناف�سيه يف مركزه )�سواء الفرن�سي 
اأن���ط���وان غ���ري���زم���ان، ال����ذي ���س��ج��ل ال���ه���دف ال��ث��ال��ث، اأو 
الربازيايل ماتيو�س كونيا، الذي تتحدث ال�سحافة عن 
وجود عر�س له من مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي مقابل 
حا�سماً  كوريا(  اأنخيل  االأرجنتيني  اأو  يورو،  مليون   50
بهذه الطريقة �سواء خالل مباريات فرتة االإع��داد، اأوي 

يف مباراة الفريق االأوىل بالليغا.
ومل تكن مباراة خيتايف �سوى تاأكيد للحالة الرائعة التي 
اأه���داف خالل   6 ال��ذي �سجل  ال���دويل  املهاجم  مي��ر بها 
3 مباريات له مع االأتلتي، ومن بني الثالث كرات  اآخر 
التي �سددها على مرمى خيتايف، متكن من هز ال�سباك يف 

منا�سبتني، بن�سبة دقة بلغت 0.67.
وت�سدر موراتا مبكراً جدول ترتيب هدايف الليغا 
خيمينيز  ميجيل  خ����وان  ج��ان��ب  اإىل  ب��ه��دف��ني 
بايينا  واأل��ي��ك�����س  ب��ي��ت��ي�����س(  )ري�����ال  ‘خوامني’ 
الفريق  مع  حم�سلته  رف��ع  اأن��ه  كما  )فياريال(، 
62 مباراة يف جميع  24 هدفاً يف  اإىل  املدريدي 
ال��ب��ط��والت، مب��ع��دل ه���دف ك��ل م��ب��ارات��ني ون�سف، 
خالل  نقطة   19 اأتلتيكو  منح  يف  حا�سمة  وك��ان��ت 
تلك امل�سرية، وهو االأمر الذي �ساعد كثرياً يف قرار 
عودته، رغم ال�سكوك املثارة حول ا�ستمراره، 
انطالق  على  معدودة  اأ�سهر  وقبل 
احل��دث االأه��م: مونديال 
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اإيدر�سون  الربازيلي  مثل  الع�سريون  املرمى  حرا�س  اأ�سبح 
بيكر  األي�سون  مواطنه  االإن��ك��ل��ي��زي،  �سيتي  مان�س�سرت  الع��ب 
العمالق  واالأمل����اين  ال��ربم��ريل��ي��غ  يف  ليفربول  ع��ري��ن  ح��ام��ي 
مانويل نوير يف بايرن ميونيخ، عالمة فارقة يف خطط اللعب 

احلديثة.
القدم )فيفا( قاعدة  لكرة  ال��دويل  لكن حتى تغيري االحت��اد 
التمرير اخللفية قبل ثالثني عاماً، نادراً ما ا�ستخدم حرا�س 
املرمى اأقدامهم للم�ساركة يف بناء اللعب من الوراء، بخالف 
ت�سديدها حتى اأبعد م�سافة يف امللعب. كانوا ياأخذون وقتهم، 

واأكر، لرمي الكرة.
هيغيتا،  رينيه  ال�سابق  الكولومبي  ال���دويل  احل��ار���س  ي��ّدع��ي 
تغيري  عن  م�سوؤواًل  ك��ان  ان��ه  الرهيبة،  العقرب  ركلة  �ساحب 

تلك القاعدة.
الفيديو  م��ك��امل��ة ع��رب  ب��ر���س يف  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ق���ال هيغيتا 
)كانوا(  م���ارادون���ا...  و)دي��ي��غ��و(  بيليه  مثل  ال��ك��رة  "عظماء 

العبني جيدين، لكنهم مل يغرّيوا اأي قاعدة لفيفا".
التقاط متريرة  ُيعرف قرار منع احلرا�س من  يف كولومبيا، 

خلفية باأيديهم ب�"قاعدة هيغيتا".
بعد  ال��ت��ح��ّرك  العاملية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الناظمة  الهيئة  ق���ّررت 
ل�سّدة  ان��ت��ق��ادات الذع���ة  بعد  اإي��ط��ال��ي��ا،  1990 يف  م��ون��دي��ال 
املباريات املمّلة والتي جنم عنها معداًل تهديفياً منخف�ساً بلغ 

الواحدة. املباراة  يف  هدفني   2.2
خالل  القانون،  تغيري  اأم��ام  الطريق  عّبد  ان��ه  هيغيتا  َيعترب 

م�ساركته يف ذلك املونديال.
فر�س فيفا حظراً على التمرير اخللفي يف االألعاب االأوملبية 

التالية يف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو 1992، يف قرار اثار 
ارتباكاً لدى خطوط الدفاع وحرا�س املرمى.

بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ل��و���س��ي��ان��و فرينيت�سكي  امل�����وؤّرخ  ي��ق��ول 
مرّوعاً، يف كاأ�س العامل 1990  كان  ل�سيء  حداً  فيفا  "و�سع 
حار�س  نحو  اخل��ل��ف،  اإىل  مت��ّرر  كانت  تقريباً  املنتخبات  ك��ل 

املرمى".
�سريخيو  االأرجنتيني  مثل  حرا�س  احتفظ  الن�سخة،  تلك  يف 
الكو�ستاريكي لوي�س غابيلو كونيخو واالإيطايل  غويكوت�سيا، 
ما  بح�سب  طويل"،  لوقت  اأيديهم  بني  "بالكرة  زينغا  فالرت 

اأ�ساف االأرجنتيني.
�سداته  او  �سعره  ت�سريحة  ب�سبب  فقط  لي�س  هيغيتا،  ب��رز 
الغريبة، بل ب�سجاعته عندما كانت الكرة بني قدميه، وقدرته 

على �سناعة مواقف هجومية بتمريراته.
لكن مل تكن كل مواقفه وردية، اإذ كّلف فريقه اأثماناً باهظة 

يف نهاية املطاف.
اأمام  منطقته  عن  بعيداً  الكرة  هيغيتا  خ�سر  ال�16،  دور  يف 
ال��ك��ام��ريوين امل��خ�����س��رم روج��ي��ه م��ي��ال، ع��ن��دم��ا ك���ان يحاول 

مراوغة املهاجم املمّيز يف الوقت املمّدد.
انطلق ميال بالكرة م�سجال هدف الفوز ومق�سياً كولومبيا. 
ا�سبحت رق�سته االحتفالية بعد ت�سجيل هدفيه خالل الفوز 

2-1 عالمة فارقة يف امل�ساهد التاريخية لكاأ�س العامل.
كان هيغيتا، املكنى "اإل لوكو" )املجنون(، يتوىل تنفيذ ركالت 

اجلزاء والركالت احلرة، م�سجاًل 43 هدفاً يف م�سريته.
بانه �سبب هذا التغيري يف القانون  قال هيغيتا املقتنع متاماً 
اإ�سافية،  حركة  هناك  االآن،  اأ�سرع  القدم(  )ك��رة  "ا�سبحت 

ويتعني على احلار�س اأن يعمل كل يوم اأكر على حركة قدميه 
ليمنح �سيئاً اإ�سافياً للفريق".

هذه  يعار�س  انه  اإال  هيغيتا،  بفرادة  فرينيت�سكي  يقّر  وفيما 
باقي  ب�سبب  بل  هيغيتا،  ب�سبب  القانون  يتغرّي  "مل  النظرية 

احلرا�س املختلفني عنه".
�سد  �سوبي�ساريتا،  اأن��دوين  االإ�سباين  مثل  كر،  حرا�س  وقف 
القاعدة اجلديدة، وقال ل�سحيفة "اإل باي�س" يف 1992 انها 

املرمى". حار�س  "�ستحّد 
احلرا�س  ع��ان��ى  ك��ي��ف  ي��ت��ذك��ر  ع��ن��دم��ا  بخبث  هيغيتا  يبت�سم 

مع القاعدة. "اجلهلة" للتاأقلم 
يف  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ع  ل��ع��ب  ال���ذي  كاني�ساري�س  �سانتياغو  حت���ّدث 
قال  تزعجه.  اخللفية  التمريرة  كانت  كيف  اأخرياً،   ،1992
ملوقع اللجنة االأوملبية الدولية "كانت مفاجاأة بالن�سبة لنا. مل 

نكن نعلم انها �ست�سبح جزءاً من حياتنا".
ك��ان ال��ت��اأث��ري ف��وري��اً يف ك��اأ���س ال��ع��امل التالية ع��ام 1994 يف 
 2.7 اإىل  الت�سجيل  معدل  ارتفع  عندما  املتحدة،  ال��والي��ات 

هدفني يف املباراة الواحدة، االأعلى منذ 1970.
قال فرينيت�سكي "هو اأف�سل تغيري يف القواعد خالل ال�سنوات 

االأربعني االأخرية. جعل كرة القدم اأكر دينامية".
ب�سرف النظر عن ت�سببه بالقاعدة اجلديدة من عدمه، يدعم 
هيغيتا تدابري اأخرى ت�سهم يف التقليل من اإهدار الوقت، على 
اللعب،  من  الكرة  تخرج  عندما  ال�ساعة  اإيقاف  املثال  �سبيل 

على غرار كرة ال�سلة.
"التوقيت احلقيقي"  اإدخ��ال  ح��ول  "هناك حديث كبري  ق��ال 

على غرار كرة ال�سلة، وهذه لي�ست فكرة �سيئة".

القدم  كرة  غرّيت  التي  هيغيتا«  »قاعدة  على  عامًا   30

تاأهل �شعب ملدفيديف 

خروج مبكر ل�شريينا واأو�شاكا من دورة �شين�شيناتي  

موراتا بني التاألق و�شك 
الرحيل عن اأتلتيكو

كري�ستيانو  الربتغايل  يونايتد،  مان�س�سرت  جنم  وج��ه 
يف  ح�ساباته  ع��رب  جمهوره  اإىل  ن��اري��ة  ر�سالة  رون��ال��دو 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
�سورة  على  اإن�ستغرام،  يف  ح�سابه  عرب  رون��ال��دو،  وعلق 
اأغريي  باإيدو  ال�سرينغيتو،  بربنامج  ب�سحايف  جتمعه 
�ستظهر  "احلقيقة  قاًئاًل  امل�سجعني،  اأح��د  ح�ساب  على 

عندما ت�سدر مقابلتي يف غ�سون اأ�سابيع قليلة".
�سجل  ول����دي  االأك����اذي����ب،  ي��ق��ول  "االإعالم  واأ�����س����اف: 
ف��ق��ط كانت  5 م��ن��ه��م  100 خ���رب،  ي�����س��م  م��الح��ظ��ات 

�سحيحة".
وي��ع��د اإي����دو اأغ����ريي اأح���د امل��ق��رب��ني م��ن رون���ال���دو، كما 
الدويل  يكون  "ال�سرينغيتو" اأن  برنامج  عرب  نفى  اأن��ه 
مدريد،  اأتلتيكو  على  خ��دم��ات��ه  ع��ر���س  ق��د  ال��ربت��غ��ايل 
م�سرياً اإىل اأن النادي االإ�سباين هو من اأبدى رغبته يف 

التعاقد معه.
واأو�سحت تقارير اإعالمية بريطانية اأن رونالدو ي�سعى 
فريق  اإىل  واالنتقال  يونايتد،  مان�س�سرت  عن  للرحيل 

ي�سارك يف دوري اأبطال اأوروبا خالل املو�سم اجلاري.

رونالدو يعلن عن مقابلة ح�شرية 
لك�شف 100 خرب كاذب

قطع اأيندهوفن الهولندي بطل 1988 ن�سف الطريق نحو التاأهل اىل 
اأوروب��ا لكرة القدم، بتعادله مع  دور املجموعات من م�سابقة دوري اأبطال 

م�سيفه رينجرز اال�سكتلندي 2-2 يف ذهاب الدور الفا�سل.
واأظهر الفريق الهولندي عزمية كبرية على ملعب "ايربوك�س"، اإذ وبعدما 
نف�سه متخلفاً  عاد ووجد  �سانغاري )37(،  اإبراهيم  العاجي  بهدف  تقدم 
بعد تلقيه هدفني بوا�سطة الكرواتي اأنتونيو �سوالك )40( والويلزي توم 

الورن�س )70(.
املجموعات  دور  ببلوغ  احلامل  رينجرز  مهمة  عقد  اأوبي�سبو  اأرماندو  لكن 
الأول مرة منذ مو�سم 2010-2011، بت�سجيله هدف التعادل لل�سيوف 
فان  رود  جمعت  الأن��ه��ا  خا�ساً  طابعاً  املواجهة  وارت���دت   .78 الدقيقة  يف 

ني�ستلروي املعنّي يف اآذار/مار�س مدرباً للفريق الهولندي، بزميله ال�سابق 
يف املنتخب الوطني جوفاين فان برونكهور�ست الذي ي�سرف على الفريق 

اخل�سم منذ ت�سرين الثاين/نوفمرب 2021.
واملفارقة اأن كاًل من الالعَبني كان يف مع�سكر اخل�سم حني تواجه الفريقان 
للمرة االأخرية يف دوري االأبطال حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهور�ست 

يف خط الو�سط، على اأر�سه وخارجها خالل دور املجموعات عام 1999.
الوحيد يف اخل�سارة على  اأيندهوفن  ني�ستلروي هدف  فان  و�سجل حينها 

ملعب "ايربوك�س" 4-1.
وتقام مباراة االإياب االأربعاء املقبل على اأر�س الفريق الهولندي.

وحتمل امل�ساركة يف دور املجموعات معها مكافاأة مالية �سخمة، اإذ �سي�سمن 

مليون   2.8 اىل  اإ�سافة  ي��ورو،  مليون   15.64 على  فريق احل�سول  كل 
يورو عن كل انت�سار يف دور املجموعات و930 األف يورو عن كل تعادل.

االأبطال،  ل���دوري  املجموعات  دور  اىل  التاأهل  يف  تف�سل  التي  ال��ف��رق  اأم��ا 
�سينال  "يوروبا ليغ" حيث  الثانية  فتنتقل اىل دور املجموعات للم�سابقة 

كل منها 3.63 مليون يورو.
الفا�سل،  اأ�سل �ست يف هذا الدور  اأخريان من  واأقيمت الثالثاء مباراتان 
الكرواتي  زغ��رب  دينامو  �سيفه  على  ال��روج��ي  بودو-غليمت  ف��از  حيث 
�سبور  طرابزون  �سيفه  على  الدمناركي  كوبنهاغن  �سي  واأف  -1�سفر، 

الرتكي 1-2.
وت�سارك يف الدور الفا�سل ثالثة اأندية �سبق لها اأن رفعت الكاأ�س الغالية، 

ه��ي بنفيكا ال��ربت��غ��ايل وال��ن��ج��م االأح���م���ر ب��ل��غ��راد ال�����س��رب��ي اإ���س��اف��ة اىل 
اأيندهوفن.

عامي  مرتني  البطلة  االأوروب��ي��ة  االأن��دي��ة  بكاأ�س  الفائز  بنفيكا،  ويلتقي 
ذلك  بعد  م��رات  خم�س  النهائية  املباراة  طريف  واأح��د  و1962   1961
اآخرها عام 1990، االأربعاء مع دينامو كييف االأوكراين الذي يدافع عن 

اأكر من بطاقة امل�ساركة يف دور املجموعات.
دينامو  يخو�س  حيث  البولندية  وودج  يف  االأرب��ع��اء  الذهاب  مباراة  وتقام 

مبارياته يف املنفى نتيجة الغزو الرو�سي لبالده.
على ماكابي حيفا  1991، فيحل �سيفاً  بلغراد بطل  االأحمر  النجم  اأما 

االإ�سرائيلي.

اأيندهوفن يقرتب من دور املجموعات باأبطال اأوروبا 



حكاية ف�شتان ارتدته 8 عرائ�س يف 72 عامًا 
ال�ساتان  اأبي�س من  زفاف  �ستونربج" ثوب  "اأديل الر�سون  ارت��دت 
يف متجر "مار�سال فيلد" و�سط مدينة �سيكاغو االأمريكية يف عام 
100 دوالر  الف�ستان وقتذاك  1950، وراأته ف�ستاناً مثالياً. تكّلف 
الف�ستان  ه��ذا  اأن  تتوقعه  مل  ما  لكن  العرو�س،  على  مثالياً  وك��ان 

�سوف يكون مثالياً الأكر من زمن و�سوف تتوارثه االأجيال.
ف�ستان  ق�سة  االأم��ري��ك��ي��ة  بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  واأوردت 

توارثته االأجيال وارتدته اأكر من عرو�س.
"اأديل الر�سون �ستونربج" اأول َمن ارتدى الف�ستان يف حفل  كانت 

زفافها على "روي �ستونربج" يف 16 �سبتمرب-اأيلول 1950.
حفل  يف  الرت��دائ��ه  �سقيقتها  اإىل  الف�ستان  "اأديل"  اأقر�ست  اأواًل، 
زفافها، ثم مع مرور ال�سنني منحته البنتها وبنات اأختها الثالث.

واالآن، بعد 72 عاماً من زواج "اأديل" يف كني�سة "اإبينيزر" اللوثرية، 
يف  نف�سه  الف�ستان  ليباري"  �ستونربج  "�سريينا  حفيدتها  ارت��دت 

كني�سة �سيكاغو اأي�ساً حل�سور حفل زفافها يف 5 اأغ�سط�س-اآب.
قالت "ليباري" )27 �سنة( عن الف�ستان ذي االأكمام الطويلة مع 
"مل  الظهر:  اأ�سفل  اأنيقة  واأزرار �سغرية  عالية  وياقة  ذيل طويل 

يكن هناك �سك يف اأنني �ساأ�سبح ثامن عرو�س ترتدي الف�ستان".

الوخز بالإبر عالج للكالب والقطط 
ال�سني على  والقطط يف  الكالب  اأ�سحاب  يقبل عدد متزايد من 

توفري العالج حليواناتهم االأليفة بوا�سطة الوخز باالإبر.
وت�سهد عيادات الطب ال�سيني التقليدي يف بكني ازدحاما، �سباحا 

وم�ساء، حليوانات من خمتلف االأحجام، حتى االأرانب.
وبات كر يف�سلون هذا النوع من العالجات على العالج البيطري 

املاألوف، كونه اأقل حدة وتاأثريات جانبية.
ويبلغ متو�سط �سعر اجلل�سة ما بني 360 اإىل 390 يوانا )من 52 
اإىل 57 يورو(، وهو �سعر مقبول بالن�سبة ملعظم اأ�سحاب احليوانات 

االأليفة يف بكني.
ويعود الوخز باالإبر لدى احليوانات اإىل زهاء 6 قرون يف ال�سني.

وا�ستخدم للمرة االأوىل يف عالج االأبقار واالأغنام واخليول واالأرانب 
اأو حتى الدجاج، وتطبيقه على الكالب والقطط هو االأحدث.

يحتفلون مع جثامني موتاهم يف مرا�شم غريبة
يقيم �سكان قرية اإندوني�سية مرا�سم غريبة جداً كل ثالث �سنوات، 
ُيخرجون خاللها جثامني موتاهم من القبور وُيلب�سونها مالب�س 

جديدة، تعبرياً عن حبهم لهم.
يف  اجلبلية  ���س��والوي��زي  ج��ن��وب  منطقة  يف  ت���وراج���ا،  �سعب  يهتم 
حيث  وفاتهم،  من  طويلة  ف��رتة  بعد  حتى  باأحبائهم  اإندوني�سيا، 
يعتقدون اأن اخلط الفا�سل بني احلياة واملوت هو جزء من رحلة 

اأو�سع اإىل العامل الروحي.
�سيئاً  �سيكون  االأرز  ح�ساد  مو�سم  اأن  من  توراجا،  قرويو  ويخ�سى 
اإذا كانت اأرواح اأ�سالفهم غري �سعيدة، لذا فاإنهم يقيمون احتفااًل 
“اآب” كل  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  “مانني” يف  ا�سم  عليه  يطلقون 
ثالث �سنوات، يتم خالله اإخراج املوتى من القبور وتقدمي املالب�س 
اجلميلة واجلديدة لهم، اإ�سافة اإىل الطعام يف حماولة الإ�سعادهم. 
ت�ساعد على  التي  الفورمالني،  القرويون موتاهم مبادة  ويحفظ 
�سور  من  الكثري  وتظهر  جثامينهم.  وتف�سخ  حتلل  من  التقليل 
مهرجان  طقو�س  ي��وؤدون  وه��م  االأ�سخا�س  من  العديد  املهرجان، 
ت��ن��ظ��ي��ف ج��ث��ام��ني االأق������ارب املحفوظة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ع���رب  م��ان��ني 
مك�سورة  اأج���زاء  اأي  وا�ستبدال  واإ�سالحها  بتوابيتهم،  واالعتناء 

فيها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بالذكاء ال�شطناعي.. امراأة تتحدث للمعزين يف جنازتها
فوجئ عدد ممن ح�سروا جنازة يف بريطانيا، موؤخرا، بامراأة رحلت عن احلياة وهي تتحدث اإىل املعزين، من خالل 

تقنية "الهولوغرام" التي تعتمد على خا�سية الذكاء اال�سطناعي.
اأنه  ال�سا�سة كما لو  الفكرة على ت�سوير مقطع فيديو لل�سخ�س قبل وفاته، وبعد ذلك، يتم عر�سه عرب  وتعتمد 

يتحدث مع النا�س ويتجاوب مع اأ�سئلتهم، اعتمادا على بيانات مدرجة م�سبقا.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن مارينا �سميث، التي توفيت عن 87 �سنة، ظهرت على ال�سا�سة اأمام 

املعزين، بعد حرق جثمانها مبنطقة نوتنغهام يف بريطانيا، يف التا�سع والع�سرين من يوليو املا�سي.
بف�سل  املا�سي، ثم حتدثت  يونيو  توفيت يف  االأعمال اخلريية، قد  ون�سطت يف  اأ�ستاذة  التي عملت  �سميث،  وكانت 

العزاء. ح�سروا  الذين  العائلة  اأفراد  من  اأ�سئلة  على  اأجابت  كما  روحانية،  وجوانب  حياتها  "الهولوغرام" عن 
والتقنية امل�ستخدمة متاحة يف بريطانيا، بدءا من االأ�سبوع اجلاري، وهي من تطوير ابن املراأة الراحلة، �ستيفن 
اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  يف  املخت�سة  فايل"  "�ستوري  �سركة  يف  تنفيذي  ومدير  موؤ�س�س  �سفة  ي�سغل  ال��ذي  �سميث، 

ومقرها لو�س اأجنلو�س بالواليات املتحدة.
وفوجئ احلا�سرون باأن املراأة الراحلة تتجاوب مع االأ�سئلة التي تطرح من قبلهم وبع�سها متعلق بطفولتها وما 

عانته يف احلياة، وذلك باالعتماد على تقنية الذكاء اال�سطناعي.
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يبعد اأطفاله عن ال�شا�شات بن�شاطات بيئية ممتعة
�سديقة  ن�ساطات  بف�سل  ال�سا�سات،  ع��ن  اأطفاله  اإب��ع��اد  يف  اأ���س��رتايل  جن��ح 

للبيئة مثل تنظيف ال�سواطئ واحلدائق العامة.
ا�ستلهم جون اأوينز الفكرة من فيلم وثائقي عن الطبيعة، فبداأ ا�سطحاب 
طفليه مويل و اإيف واأ�سدقائهما اإىل ال�ساطئ الأداء ن�ساطات خمتلفة، مثل 

اإزالة القمامة من ال�ساطئ.
اأطفايل متحم�سني للغاية، وظهرت فيهم  “كان  اأوينز عن جتربته:  وقال 
روح التناف�س، خا�سة عندما قدمت لهم حتديات عديدة مثل اإعداد وجبة 

من بقايا الطعام والقيام بحرف يدوية با�ستخدام املالب�س القدمية".
التجربة  تطبيق  اأوينز  ق��رر  اأطفاله،  ل��دى  ملحوظاً  حت�سناً  مل�س  اأن  وبعد 
�سركة  تاأ�سي�س  يف  و�سارك  االأ�سرتالية،  االبتدائية  املدار�س  يف  اأطفال  على 
"جينو�س" التقنية النا�سئة التي طورت تطبيقاً لتمكني االأطفال من مهام 
يف  االآن  "جينو�س"  تطبيق  وي�ستخدم  احلياتية.  امل��ه��ارات  وتعلم  حقيقية 
بيئية تت�سمن  االأطفال الإجناز م�ساريع  اأ�سرتاليا، الإر�سال  40 مدر�سة يف 
اإن�ساء مزارع للديدان، وبيوتاً لل�سفادع و�سناديق للطيور، اإ�سافة اإىل تعلم 

الفنون واحلرف اليدوية، وفق �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�شاروخ عمالق  يف رحلته الأوىل اإىل الف�شاء
بداأ �ساروخ عمالق تابع الإدارة الطريان والف�ساء االأمريكية )نا�سا(، رحلة 
االإطالق،  من�سة  اإىل  متجها  ال��ث��الث��اء  االأول  اأم�����س  ل�ساعات  متتد  ب��ري��ة 
ا�ستعدادا لرحلته التجريبية االأوىل يف الف�ساء يف وقت الحق من اأغ�سط�س 

اجلاري.
يبلغ  ال��ذي  ال�ساروخ  الإط��الق  موعدا  اأغ�سط�س   29 "نا�سا" ي��وم  وح��ددت 
ارتفاعه 98 مرتا، ويحمل كب�سولة غري ماأهولة بالب�سر، يف اأول مهمة له 

اإىل الف�ساء.
مدى  تقييم  يف  حا�سمة  انتظارها  طال  التي  التجريبية  الرحلة  و�ستكون 
املتحدة  ال��والي��ات  كلف  ال��ذي  ل�"نا�سا"،  التابع  )اآرمت��ي�����س(  برنامج  تقدم 
مليارات ال��دوالرات على اأمل اإع��ادة الب�سر اإىل �سطح القمر، كتدريب على 

مهام م�ستقبلية اإىل املريخ.
العقد  مدى  على  "بوينغ" تطويره  �سركة  تولت  ال��ذي  ال�ساروخ،  ويخرج 
ل�"نا�سا" يف  التابع  للف�ساء  كينيدي  التجميع يف مركز  املا�سي، من مبنى 
املتحدة،  ال��والي��ات  �سرق  بتوقيت  م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  ح��وايل  فلوريدا 

الثالثاء، ليبداأ رحلة مل�سافة 6 كيلومرتات اإىل من�سة االإطالق.
ومع نقله ب�سرعة تقل عن 1.6 كيلومرت يف ال�ساعة، �ست�ستغرق هذه الرحلة 
ما يقرب من 11 �ساعة. ويعتلي ال�ساروخ كب�سولة رواد الف�ساء "اأوريون"، 
وهي قمرة من ت�سميم �سركة "لوكهيد مارتن"، وم�سممة لالنف�سال عن 
ال�ساروخ يف الف�ساء ونقل الب�سر اإىل حميط القمر، حيث يلتقون مركبة 

ف�سائية منف�سلة تنقلهم اإىل �سطح القمر.

اإلي�شا: انتظروا األبومي 
بعد كاأ�س العامل

اأنها  اإلي�سا  اللبنانية  الفنانة  اأكدت 
قررت تاأجيل األبومها ملا بعد كاأ�س 
االآن  ال��ق��دم مكتفية  ل��ك��رة  ال��ع��امل 
باإطالق اأغنية "اأنا وب�س"، م�سيفة 
اأنها "اأ�سبحت حرة" بعد اأن بداأت 

اإنتاج اأعمالها بنف�سها.
حفلها  كوالي�س  يف  اإلي�سا  وق��ال��ت 
الرتكية:  اإ����س���ط���ن���ب���ول  مب���دي���ن���ة 
اجلديد  االألبوم  من  االآن  "اأُ�سدر 
اأغنية بعنوان )اأنا وب�س(، رغم اأنني 
كنت اأن���وي اإ���س��دار االأل��ب��وم كامال 
خ����الل ف�����س��ل ال�����س��ي��ف اجل�����اري، 
فرتة  بعد  مل��ا  تاأجيله  ق��ررت  لكني 
كاأ�س العامل الأن اجلمهور عادة ما 

يكون م�سغوال بهذا احلدث".
اأن��ه��ا بدورها  اإىل  اإل��ي�����س��ا  ون��وه��ت   
قائلة:  ال��ق��دم،  ك��رة  متابعة  حت��ب 
 18 اإىل  نوفمرب   20( "املونديال 
امل��ق��ب��ل��ني( ح����دث عاملي  دي�����س��م��رب 
ي�سرتعي انتباه اجلميع مبن فيهم 
املتابعة  ع��ل��ى  اأح���ر����س  ك���وين  اأن����ا، 

والت�سجيع بحما�س".
اجلديدة،  االأغنية  تفا�سيل  وع��ن 
وب�������س(  )اأن���������ا  "�سورت  ق�����ال�����ت: 
اأقول  اأن  اأ�ستطيع  وال  بالفيديو، 
ب��امل��ع��ن��ى العام  اإن����ه ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب 
باأنه  اأ�سفه  اأن  لكن ميكن  للكلمة، 
فيديو مميز قمت به مع املخرجة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإجن�����ي اجل����ّم����ال، وقد 
اأي  م��ل��م،  ال�8  ب��ط��ري��ق��ة  ���س��ورت��ه 
طريقة ال�سينما القدمية من دون 

اأن اأغني فيه".

وفاة خمرج اأ�شهر الأفالم 
ال�شيا�شية الأمريكية

رح���ل ع��ن ع��امل��ن��ا، امل��خ��رج االأمل����اين، 
ول��ف��غ��ان��غ ب��ي��رت���س��ن، ال����ذي اأخ���رج 
اأ�سهر االأفالم ال�سيا�سية  عددا من 
عن  االأمريكية،  ال�سينما  تاريخ  يف 

عمر ناهز 81 عاما.
نيوز"  "�سكاي  ���س��ب��ك��ة  وذك��������رت 
اأن ممثل  االأرب���ع���اء،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
وكيل املخرج ال�سهري قال اإنه تويف 
اأجنلو�س،  لو�س  مبدينة  منزله  يف 
اجلمعة، متاأثرا باإ�سابته ب�سرطان 
ولفغانغ  وت�������رك  ال���ب���ن���ك���ري���ا����س. 
االأفالم  م��ن  ك��ب��ريا  اإث���را  بيرت�سن 
ال�سينمائية، لعل من اأبرزها "خط 
النار"،  و"اإير فور�س ون"، والفيلم 

امللحمي "دا�س بوت".
بيرت�سن  اأخ����رج   ،1993 ع���ام  ويف 
 In the Line( "فيلم "خط النار
of Fire(، الذي كان بطله املمثل 
اإي�ستوود، الذي كان موكال  كلينت 

بحماية الرئي�س.
بيرت�سن  اأخ����رج   ،1997 ع���ام  ويف 
وي���روي  ون"،  ف��ور���س  "اإير  ف��ي��ل��م 
لطائرة  اإرهابيني  اختطاف  ق�سة 
ج�ّسد  ال���ذي  االأم���ريك���ي،  الرئي�س 
فورد،  هاري�سون  املمثل  �سخ�سيته 
 315 ن��ح��و  ال��ف��ي��ل��م حينها  وح��ق��ق 

مليون دوالر اأمريكي.
لبيرت�سن  االأول  االخ����رتاق  وك���ان 
 ،1981 ع����ام  بوت"  "دا�س  ف��ي��ل��م 
ال��������ذي ي����ع����د ع����الم����ة ف�����ارق�����ة يف 
ق�سة  وي���روي  ال�سينمائي.  ت��اري��خ 
من  على  كانوا  نازيني  ع�سكريني 
العاملية  احل�����رب  اأث����ن����اء  غ���وا����س���ة 
الثانية، ويواجهون رهاب االأماكن 
فنية  حتفة  ب��اأن��ه  واع��ت��رب  املغلقة، 

مناه�سة للحرب.

غزة.. 3 اأ�شبال 
ت�شارع للبقاء 

قطاع  يف  للحيوانات  حديقة  على  القائمون  يعمل 
ال����والدة، و�سط  اأ���س��ب��ال حديثة   3 غ��زة على رع��اي��ة 

خماوف من نفوقها الأ�سباب تعود اإىل التغذية.
وع��زف��ت ال��ل��ب��وؤة وه���ي داخ����ل ال��ق��ف�����س ع��ن اإر�ساع 
يت�سبب  اأن  م���ا مي��ك��ن  ع��ن��ه��م،  م��ت��خ��ل��ي��ة  ���س��غ��اره��ا 

بنفوقهم.
وُعر�ست االأ�سبال الثالثة البالغة من العمر ثالثة 
اأيام، يف �سندوق من الورق املقوى يف حديقة حيوان 

غزة.
وقال الطبيب البيطري حممود ال�سلطان اإن ال�سبل 

الواحد يزن نحو 700 غرام.
واأفاد باأنه حمظوظ الأن الوالدة كانت ناجحة على 
االإ�سرائيلي  الق�سف  ان��ف��ج��ارات  دوي  م��ن  ال��رغ��م 

للقطاع.
واأ�سار ال�سلطان اإىل اأن اللبوؤة التي و�سعت االأ�سبال 

تعر�ست لالإجها�س يف املا�سي.

امراأة متلك 10 اأرواح.. توفيت 9 مرات
يقال اأن القطط لديها ت�سعة اأرواح، لكن مري�سة اأمريكية 

تفوقت على القطط بعد اأن ماتت تقنياً ت�سع مرات.
وعلى مدار 19 عاماً، خ�سعت املري�سة البالغة من العمر 

62 عاماً لع�سر عالجات �ساعدت يف اإنقاذ حياتها.
واعترب اعتالل ع�سلة القلب ال�سخامي يف يوم من االأيام 
ال�سبب االأكر �سيوعاً للوفاة املفاجئة لدى ال�سباب، ومع 
املا�سية،  الع�سرين  اإىل  الع�سر  ال�سنوات  مدار  على  ذلك، 
كان هناك انخفا�س كبري يف الوفيات ب�سبب عدد اأجهزة 
مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان املزروعة لدى املر�سى 

املعر�سني للخطر.
وا�ستفادت مري�سة من هذا العالج ب�سكل اأده�س االأطباء 
وال��ع��ل��م��اء، وامل��ري�����س��ة ه��ي م��در���س��ة م��ت��ق��اع��دة متحم�سة 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  ميني�سوتا  والي����ة  م��ن  للمو�سيقى 

وتخ�سع للعالج يف مركز تافت�س الطبي.
تبلغ  املري�سة  كانت  عندما   ،2003 )مت���وز(  يوليو  ويف 
البداية  يف  اإ�سابتها  ت�سخي�س  مت  ع��ام��اً،   44 العمر  من 
باعتالل ع�سلة القلب ال�سخامي االن�سدادي، وذلك بعد 
تاأكيد الت�سخي�س لدى ابنها. وقبل ذلك، تويف �سقيقاها 

فجاأة ب�سبب نف�س املر�س وهما بعمر 20 و34 عاماً.
كمر�سح  ق��دم��ت  فقد  اخل��ط��ورة،  عالية  حلالتها  ون��ظ��راً 
با�سم عالجات  واملعروف  العالج،  لنوع معني من  مثايل 
الوقاية االأولية مبقوم نظم القلب ومزيل الرجفان التي 

تنهي الرجفان البطيني.
ويقول التقرير العلمي عن حالة املري�سة "القطط لديها 
ع�سلة  باعتالل  امل�سابة  املري�سة  هذه  لكن  اأرواح  ت�سعة 
القلب ال�سخامي كان لديها ع�سرة حتى االآن. وبدا اأنها 
مر�سحة مثالية للوقاية االأولية من املوت املفاجئ ا�ستناداً 

اإىل عالمة اخلطر القوية الوحيدة".

وفاة طفلة ادعت اأمها طيلة اأعوام اأنها مري�شة
اجلميع  اإقناع  من  تورنر  رينيه  كيلي  االأمريكية  متكنت 
اأوليفيا من مر�س  مبا يف ذلك االأطباء مبعاناة طفلتها 
من  الكثري  م��ن  مالية  ت��ربع��ات  على  وح�سلت  ع�����س��ال، 

الذين تعاطفوا مع الطفلة.
الطبية،  االختبارات  مئات  حتمل  الطفلةعلى  واأج��ربت 
وتناول عقاقري قوية، واخل�سوع لعمليات جراحية غري 
اإ�سعاف ج�سمها ووفاتها بطريقة  اإىل  اأدى  �سرورية، ما 

ماأ�ساوية يف نهاية املطاف.
بداأت ق�سة الطفلة يف 2012 عندما ادعت االأم اأنها جتد 
ب�سكل �سحيح،  وتكافح له�سم طعامها  االأكل  �سعوبة يف 
اأمعائها  م�سار  لتغيري  جراحة  الإج���راء  االأط��ب��اء  دف��ع  ما 

الدقيقة واحل�سول على التغذية من كي�س يف بطنها.
ت��ع��اين م��ن نوبات  اإق��ن��اع االأط��ب��اء باأنها  ث��م ح��اول��ت االأم 
تعد  مل  ابنتها  تغذية  اأن��اب��ي��ب  اأن  ت��دع��ي  اأن  قبل  ���س��رع، 
اأ�سعفت  وري��دي��ة  حقنة  ع��ل��ى  الطفلة  فح�سلت  ت��ع��م��ل، 

ج�سدها وجعلتها طريحة الفرا�س.
وزعمت ترينر اأن اأوليفيا كانت تعاين من التوحد وتاأخر 
االأم  كانت   ، �سنوات  وطيلة  ال��دم��اغ.  يف  وال�سوائل  النمو 
مقاطع  ع��رب  امل��زع��وم��ة  ال�سحية  اأوليفيا  م�ساكل  توثق 
بحثاً  لل�سفر  ت�سعى  اأنها  وتدعي  االإن��رتن��ت،  على  فيديو 
عن عالج البنتها، واأن�ساأت �سفحة على موقع "غو فاند 
 20 على  احل�سول  يف  وجنحت  ال��ت��ربع��ات،  جلمع  مي"، 

األف جنيه ا�سرتليني من متربعني.

�شراويل اجلينز.. �شديقة للبيئة يف تون�س 
بتاأثريها  ال��ع��امل  ع��رب  اجلينز  مالب�س  ُت��ع��رف 
ال�سلبي على البيئة، ب�سبب ا�ستهالك �سناعتها 
لكميات كبرية من املياه، وب�سبب ما تخلفه من 
اأطنان النفايات التي تتنوع بني بقايا االأقم�سة 
يقبلون  النا�س  اأن  خا�سة  امل�ستعملة،  واملالب�س 
ا���س��ت��ع��م��ال ما  ع��ل��ى  ال���ع���امل،  ع��رب خمتلف دول 

يفوق ملياري �سروال جينز �سنويا.
وا�ستعمال  ال�سريع لدورة �سناعة  الن�سق  واأمام 
اجل���ي���ن���ز، ي��ع��م��ل اخل������رباء ع��ل��ى و����س���ع حلول 
كما  البيئة،  على  �سناعته  ت��اأث��ريات  لتخفيف 
ت�سارك عالمات اأزياء اجلينز العاملية يف العديد 
م���ن امل�����ب�����ادرات اخل�������س���راء، ن�����زوال ع��ن��د طلب 

امل�ستهلكني وحماية للطبيعة.
مقت�سدة  ت�سنيع  لعمليات  باللجوء  ذلك  ويتم 
يف الطاقة، وبا�ستخدام القطن الع�سوي واملعاد 
للبيئة  �سديقة  جينز  �سراويل  لطرح  ت��دوي��ره 

داخل االأ�سواق العاملية.

���س��راوي��ل اجلينز  اأغ��ل��ب  اأن  اإىل  جت��در االإ���س��ارة 
اإنتاجها  يتم  العاملية،  امل��ارك��ات  حتى  العامل،  يف 
ومن  اأفريقيا،  و�سمال  باآ�سيا  بلدان  م�سانع  يف 
املزود   2021 �سنة  �سنفت  التي  تون�س،  بينها 

الرابع لالحتاد االأوروبي يف �سراويل اجلينز.
ال�سنة  منت�سف  منذ  ب���داأ  تون�س،  م�سانع  ويف 
احلالية العمل بربنامج "�سويت�س ماد اأونيدو" 
ال�سديق للبيئة، القا�سي باإعادة تدوير االآالف 
من �سراويل اجلينز وحتويلها اإىل اآالف االأمتار 

من اجلينز، ثم اإىل مالب�س جديدة.
و"رينزو  االإي��ط��ال��ي��ة  "ديزل"  م��ارك��ات  وعملت 
رو�سو"، بالتعاون مع منظمة التنمية ال�سناعية 
ال��ت��اب��ع��ة ل����الأمم امل���ت���ح���دة، ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اأوىل 
اإنتاج  اأج��ل  من  تون�س،  يف  مب�سانعها  التجارب 
باال�ستعانة  للبيئة،  ���س��دي��ق��ة  جينز  ���س��راوي��ل 
بف�سالت القما�س الإنتاج قطع جديدة �سديقة 

للبيئة.

فريا فارميجا خالل ح�شورها العر�ض االأول ل���� خم�شة اأيام يف الذاكرة يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

ميال كوني�س تك�شف �شبب 
اختالف لون عينيها

االجتماعي، وقد  التوا�سل  االأوكرانية  ميال كوني�س  مواقع  النجمة  ا�سم  ت�سدر 
وتناقلت  عينيها،  لوين  بني  االختالف  �سبب  عن  الت�ساوؤالت  من  الكثري  ان�سرت 
بع�س ال�سفحات اأن ميال قد خ�سعت لعملية جراحية لعالج مر�س اأ�ساب اإحدى 

عينيها ل�سنوات، وتبنّي اأنه قد يت�سبب بالعمى الكّلي.
�سبب  يو�سح  ما  "عد�سة"،  زراع��ة  دقيقة ومت  لعملية جراحية  كوني�س  وخ�سعت 
اختالف لون اإحدى عينيها عن االأخرى، االأمر الذي اأثار ف�سول املتابعني، 

بح�سب ما ن�سر موقع ”ببليك“.
وقد احتفلت ميال منذ يومني مبنا�سبة عيد ميالدها التا�سع والثالثني، 

االأمر الذي اأثار ف�سول املتابعني من جديد.


