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لبنان يتوقف عن دعم 
الوقود... والأ�شعار ت�شتعل

•• بريوت-رويرتز:

اإنيييه تييوقييف متييامييا عيين تييوفيير الدوالر  املييركييزي  قييال م�صرف لبنان 
اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  االأرجييح  �صتوؤدي على  البنزين، يف خطوة  لييواردات 
الوقود وتقلبها ب�صكل كبر وزيادة ال�صغط على العملة املحلية التي 

تفقد قيمتها على نحو مطرد.
عن  �صيتوقف  اإنييه  املا�صي  العام  قال  لبنان  م�صرف  اأن  الرغم  وعلى 
بيي�ييصييدة ب�صبب ت�صاوؤل  املييدعييوميية  اليي�ييصييرف  بيياأ�ييصييعييار  الييييدوالر  تييوفيير 
احتياطيات البالد من العمالت االأجنبية، لكنه وا�صل القيام بذلك 

ب�صعر اأقل من اأ�صعار ال�صوق يف من�صته لل�صرافة )�صرفة(.
�صرفة  عرب  يوفرها  التي  اليييدوالرات  حجم  تدريجيا  خف�ض  لكنه 
خيييالل االأ�ييصييابيييييع املييا�ييصييييية يف اإطييييار خييطيية اأو�ييصييع الإنييهيياء دعيييم اأغلب 
اأي موؤ�صرات  بييدون  الرابع  انهيار مايل دخل عامه  الب�صائع يف ظل 

على التح�صن.
االآن  امليي�ييصييتييوردييين  على  �صيتعني  اإنيييه  امليي�ييصييرف  با�صم  متحدث  وقيييال 
تييداول اللرة  الييدوالر من ال�صوق ال�صوداء حيث يتم  احل�صول على 
وكان  االثيينييني.  ام�ض  اليييدوالر  مقابل  األييفييا   35 نحو  عند  اللبنانية 

ال�صعر عند �صرفة االأ�صبوع املا�صي عند نحو 28 األفا.
امليي�ييصييتييوردة للنفط،  واأبييلييغ مييييارون �ييصييمييا�ييض، ع�صو جتييمييع اليي�ييصييركييات 
رويرتز »اإذا زادت التقلبات يف �صعر ال�صرف، �صتزيد التقلبات يف �صعر 

الوقود«.
وقفز �صعر 20 لرتا من البنزين بواقع 20 األف لرة ام�ض االثنني، 
وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع اآالف قليلة من 
امل�صتوردين قادرون  اأن  ال�صابقة. واأ�صاف �صما�ض  االأ�صابيع  اللرة يف 
حتى االآن على احل�صول على كل احتياجاتهم من الدوالر من ال�صوق 
الدفع  قبول  �صيوا�صلون  البنزين  �صخ  على  القائمني  واأن  ال�صوداء 

باللرة وفقا ل�صعر ال�صوق ال�صوداء اليومي.
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رئي�س الدولة يتلقى ر�شالة خطية من 
رئي�س �شريالنكا حول العالقات الثنائية

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  اليي�ييصييمييو  �يييصييياحيييب  تييلييقييى 
رئي�ض  نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد 
الدولة »حفظه اهلل« ر�صالة خطية 
من فخامة رانيل ويكرميي�صينغه 
�صريالنكا  جيييميييهيييوريييية  رئييييييي�يييض 
الييييدميييييقييييراطييييييييية اال�يييصيييرتاكييييييية 
بالعالقات  تييتييعييلييق  اليي�ييصييديييقيية 

الثنائية بني البلدين.
ال�صيخ  �ييصييمييو  الييير�يييصيييالييية  تيي�ييصييلييم 
وزير  نهيان  اآل  زايييد  بن  عبداهلل 
اخليييارجييييييية و اليييتيييعييياون الييييدويل 
لدى ا�صتقباله يف اأبوظبي معايل 
ن�صر اأحمد وزير البيئة واملبعوث 

اخلا�ض لرئي�ض �صريالنكا.
بحث  اليييييليييييقييييياء  خيييييييييالل  جيييييييييرى 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
والفر�ض املتاحة لتعزيز التعاون 
امليي�ييصييرتك يف عييييدة جميييياالت اإىل 
ذات  الق�صايا  ا�صتعر�ض  جييانييب 
وامل�صتجدات  امل�صرتك  االهييتييمييام 

االإقليمية والدولية.
بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  رحييب  و 
معايل  بيييزييييارة  نييهيييييان  اآل  زاييييييد 
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بتوجيهات حممد بن را�شد..حمدان بن حممد يطلق خطة 
اإ�شكانية متكاملة لتوفري 15,800 م�شكن للمواطنني يف دبي

•• دبي-وام:

را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�صيخ حمدان  �صمو  اأطلق   ، اهلل«  »رعيياه  دبي  حاكم 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي ، خطة اإ�صكانية متكاملة لتوفر 
15،800 م�صكن للمواطنني يف دبي خالل االأربع 
اليييقيييادمييية، والييعييمييل عييلييى و�ييصييع ت�صورات  �ييصيينييوات 
متكاملة خالل االأ�صهر املقبلة لرفع جودة احلياة يف 
كافة االأحياء ال�صكنية للمواطنني وذلك �صمن جلنة 

�صوؤون املواطنني والتنمية برئا�صة �صموه. واأكد �صمو 
ويل عهد دبي اأن ملف االإ�صكان ميثل اأولوية �صمن 
نهج �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، ومتابعته ال�صخ�صية حيث قال �صموه : 
»ملف اإ�صكان املواطنني ي�صرف عليه �صاحب ال�صمو 
اأخي  مييع  بنف�صي  واأتييابييعييه  را�ييصييد  بيين  ال�صيخ حممد 
ال�صيخ مكتوم«.  كما قال �صموه : »لن يكون الهدف 
توفر م�صكن فقط للمواطنني، بل اأحياء متكاملة 
وجودة حياة ومنظومة اجتماعية ت�صمن اال�صتقرار 

لكافة االأ�صر«. )التفا�صيل �ض2(

ملك بريطانيا يلقي خطابا يف قاعة داخل ق�صر و�صتمن�صرت، و�صط لندن  )ا ف ب(

اأرديرن ال ت�ستبعد خروج نيوزيلندا من عباءة التاج الربيطاين

ت�شارلز الثالث يتعهد باأن يحذو حذو امللكة الراحلة
�سمل اإقامة دولة مدنية تتبع نظام احلكم الفيدرايل 

حميدتي يرحب مب�شروع الد�شتور النتقايل و�شط قبول دويل كبري
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صوداين حممد  ال�صيادة  رئي�ض جمل�ض  نائب  رحب 
بيييي »حييميييييدتييي«؛ مب�صروع  امليييعيييروف  حيييميييدان دقيييليييو؛ 
الت�صيرية  اللجنة  اأعدته  الييذي  االنتقايل  الد�صتور 
لنقابة املحامني ال�صودانيني؛ والذي لقي قبوال كبرا 

من املجتمع الدويل.
واأعرب حميدتي عن اأمله يف اأن يكون م�صروع الد�صتور 
نافذة اأمل لبناء الثقة بني االأطراف ال�صودانية كافة، 
االأزميييية  �ييصييامييل حلييل  اتييفيياق  اإىل  الييو�ييصييول  �صبيل  يف 
التي  اجلهود  كل  يدعم  اأنييه  اإىل  م�صرا  ال�صودانية؛ 
البالد،  تواجه  التي  امل�صاعب  على  التغّلب  يف  ُت�صهم 
وب�صكل عاجل  االنخراط  اإىل  االأطييراف  جميع  داعياَ 
الفرتة  اتفاق ال�صتكمال  اإىل  يف�صي  �صامل،  حييوار  يف 

االنتقالية مبا يحفظ اأمن وا�صتقرار البالد.
االأوروبيييييييي  االحتيييييياد  ودول  امليييتيييحيييدة  االأمم  وكيييانيييت 
والواليات املتحدة قد اأعلنت االأحد ترحيبها مب�صروع 

الد�صتور املكون من 76 بندا.
وو�صف بيان م�صرتك اأ�صدرته 10 دول؛ وهي فرن�صا 
واأملانيا واإيطاليا وهولندا والرنويج واإ�صبانيا وال�صويد 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة؛ االإعالن اجلديد 
تكوين حكومة  اأجييل  وامل�صجعة من  اجلييادة  باخلطوة 
مدنية مقبولة على نطاق وا�صع لو�صع ال�صودان على 

طريق الدميقراطية واالنتخابات.
الييتييي مت  االأ�ييصييا�ييصييييية  املييبييادئ  اأن  الع�صر  اليييدول  وراأت 
�صتكون  االنيييتيييقيييايل  الييد�ييصييتييور  وثيييييقيية  حتييديييدهييا يف 
حا�صمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم االنتقايل 
بقيادة مدنية والذي �صيفتح املجال ال�صتئناف التعاون 

والدعم الدويل.
كافة  اإلييغيياء  املييقييرتح على  االنييتييقييايل  الد�صتور  ونيي�ييض 
اتخذها  التي  االإجيييراءات  على  ترتبت  التي  القرارات 
اليييربهيييان يف اخلام�ض  الييفييتيياح  قيييائيييد اجلييييي�ييض عييبييد 
الوثيقة  األغى  كما  2021؛  اأكتوبر  من  والع�صرين 

الد�صتورية املوقعة يف اأغ�صط�ض 2019.
دولة  اإقيياميية  الد�صتوري  االإعيييالن  بنود  اأهييم  و�صملت 
مدنية تتبع نظام احلكم الفيدرايل وتناآى باملوؤ�ص�صة 
الييعيي�ييصييكييرييية عييين الييعييمييل اليي�ييصيييييا�ييصييي واحليييكيييم؛ ودمج 
القوات الع�صكرية يف جي�ض مهني واحد ترتكز مهمته 
وحماية  البالد  حييدود  وحماية  �صيادة  عن  الدفاع  يف 

الد�صتور االنتقايل.

•• عوا�صم-وكاالت:

جا�صيندا  نيييييوزيييليينييدا  وزراء  رئييييي�ييصيية  اأعييليينييت 
�صت�صبح  بيييالدهيييا  اأن  تييعييتييقييد  اأنيييهيييا  اأردييييييييرن 

جمهورية يف حياتها.
واأ�صافت يف موؤمتر �صحفي اأم�ض االثنني، اأنه 
اأبييدا »باالإحلاح« من �صعب  مع ذلك مل ت�صعر 

نيوزيلندا لتنفيذ ذلك.
واأثارت وفاة امللكة اإليزابيث الثانية مناق�صات 

حول جدوى نيوزيلندا عالقتها بامللكية.
وقييالييت اإردييييييرن اإنيييه رغيييم اأن ميين املييرجييح اأن 
ت�صبح نيوزيلندا جمهورية يف وقتاً ما، فاإنها 
ال تييرى االأمييير  »اإجيييراًء ق�صر املييدى مدرجا 

على االأجندة يف اأي وقت قريب«.
التي  التحديات  من  الكثر  »هناك  واأ�صافت 
وال  ومهمة،  كبرة  مناق�صة  هناك  نواجهها. 
اأن  يجب  اأو  قريباً  �صيحدث  ذلييك  اأن  اأعتقد 

يكون قريباً، خا�صة اأننا يف فرتة حداد«.
ياأتي ذلك يف وقت قال امللك ت�صارلز الثالث يف 
كلمة اأمام اأع�صاء جمل�صي العموم واللوردات، 
اأم�ض االثنني، اإن امللكة اإليزابيث الثانية اأفنت 
نظام  على  بلدها وحافظت  حياتها يف خدمة 

امللكية الد�صتورية.
لكل من  مثاال  كانت  الراحلة  امللكة  واأ�صاف: 
عا�صرها، تفانت ل�صعبها واأمتها، حافظت على 

مبادئها بفناء و�صكلت مثاال خلدمة العامة.
خماطبا النواب واللوردات، قال امللك ت�صارلز 

الييدميييقييراطييييية عريقة  »تييقيياليييييدنييا  الييثييالييث 
واأ�ييصيييييليية، واليييربمليييان الييربيييطيياين هييو االأداة 
م�صورتكم  خييالل  من  لدميقراطيتنا،  احلية 

اأمتنى اأن اأم�صي على خطا والدتي«.
وي�صارك امللك ت�صارلز اأي�صا كبار اأفراد العائلة 
املالكة يف �صلوات ليلية بكني�صة �صانت جايلز، 
حيث ي�صجى النع�ض قبل نقله اإىل لندن اليوم 

الثالثاء.
ومنذ وفاة اإليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما 
ال�صيفية  عطلتها  ميينييزل  بيييامليييورال،  قلعة  يف 
اخلطط  ميين  �صل�صلة  و�صع  مت  ا�صكتلندا،  يف 
امل�صممة بعناية للحداد على امللكة التي اعتلت 

عر�ض بريطانيا الأكرث من 70 عاما.
ويتوجه امللك وزوجته اإىل اإدنربه لالن�صمام 

اإىل �صقيقته اآن و�صقيقيه اأندرو واإدوارد.
ذلييك يف موكب خلف  بعد  امللكة  اأبناء  وي�صر 
النع�ض لدى نقله اإىل كاتدرائية �صانت جايلز 

حماطا باجلنود.
امليييرور  املييعييزييين مييين  و�ييصيييييتييمييكيين االآالف مييين 
ال�صاعة  اإليزابيث على مدار  امللكة  نع�ض  اأمام 
من م�صاء االأربييعيياء حتى وقييت مبكر من يوم 

جنازتها.
من  االآالف  ميييئيييات  يييلييقييي  اأن  امليييتيييوقيييع  وميييين 
االأ�ييصييخييا�ييض نييظييرة الييييوداع على اأطيييول ملوك 
جنازتها  قبل  العر�ض  على  جلو�صا  بريطانيا 
الر�صمية يوم 19 �صبتمرب والتي �صيح�صرها 

زعماء العامل.

تختار  املحامني  هيئة  تون�س.. 
قيادة جديدة بعد تناف�س حمتدم

•• تون�س-وكاالت:

اختار حمامو تون�ض قيادة جديدة 
انتخابات  يف  امليييحييياميييني،  لييهيييييئيية 
�يييصيييهيييدت تييينيييافييي�يييصييياً حميييتيييدمييياً بني 
التيارات ال�صيا�صية، و�صراعاً وا�صعاً 
املوؤيدين للرئي�ض قي�ض �صعّيد  بني 
واملناه�صني له، و�صلت حّد ت�صجيل 

حماوالت اعتداء بالعنف.
فييقييد فييياز املييحييامييي والييكيياتييب العام 
املحامني  لييعييمييادة  احلييالييييية  للهيئة 
العميد  مبيينيي�ييصييب  املييييزيييييو،  حيييييامت 
بعد  تون�ض،  يف  للمحامني  اجلديد 
�ييصييراع انييتييخييابييي �ييصييّوت فيييييه اآالف 

املحامني.
فيما احتدمت فيها املناف�صة بني 5 
�صيا�صية  تيارات  ميثلون  مر�صحني 
مر�صحاً   39 تقدم  بينما  خمتلفة، 
للم�صاركة يف اال�صتحقاق االنتخابي 
لع�صوية الهيئة الوطنية للمحامني 

وذلك للتناف�ض على 14 مقعداً.
الييييدور االنييتييخييابييي الثاين  وحيي�ييصييم 
بي1416�صوتاً  املييييزيييييو  ليي�ييصييالييح 
ال�صابق  الييعييميييييد  بيييذليييك  ليييييخييلييف 
اإبييراهيييييم بييودربيياليية اليييذي كييان من 
اأبرز داعمي �صعّيد، ومن امل�صاركني 
ل�صياغة  اال�ييصييتيي�ييصييارييية  الييلييجييان  يف 
ح�صل  حييني  يف  اجلييديييد،  الد�صتور 
املدعوم  بييالييثييابييت  بييوبييكيير  مناف�صه 
 1233 مييين االإ�يييصيييالميييييييني، عييلييى 

اأ�صوات.

ق�سية ت�سغله منذ �سنوات

هل �شيكون ت�شارلز الثالث »ملك املناخ«؟
•• الفجر -اأندريا لوبيك -ترجمة خرية ال�صيباين

حذر امللك ت�صارلز الثالث العامل من تغّر املناخ منذ فرتة ترجع اإىل الت�صعينيات، 
العام  26، يف جال�صكو  كييوب  املتحدة،  لييالأمم  املناخ  األقى خطاًبا يف قمة  اأنييه  حتى 
يلعبه يف مكافحة  اأن  الييذي ميكن  الييدور  العر�ض، ما هو  تييوىل  وقييد  االآن،  املا�صي. 

التغّر املناخي؟
قال ت�صارلز يف الدورة ال�صاد�صة والع�صرين ملوؤمتر االأطراف »مل يعد لدينا حرفيا 
املزيد من الوقت«، حاّثا زعماء العامل على »اال�صتعداد للحرب« ملقاومة االحتبا�ض 

احلراري.
ت�صريحاته حول اأزمة املناخ وم�صاركته لي�صت جديدة: لقد دافع عن الق�صايا البيئية 
منذ الزمن الذي كان من غر املعتاد ل�صخ�ض يف من�صبه العام القيام بذلك، يوؤكد 

دانيال بيالند، مدير معهد ماكجيل للدرا�صات الكندية.   )التفا�صيل �ض13(

�ص 07

�ص 09

�ص 19

اختيار �صاحي خلفان »�صخ�صية 
تريندز الثقافية للعام 2022« 

اأخبار الإمارات

العراق.. التحالف الثالثي اأ�صبح 
ثنائيا بعد ان�صحاب ال�صدر

عربي ودويل

هالند وليفاندوف�صكي ي�صعالن الإثارة يف دوري 
الأبطال و ليفربول ي�صعى ل�صتعادة توازنه

الفجر الريا�صي

على  مييييييوؤكييييييدا  اأحييييييمييييييد  نييي�يييصييير 
بني  املتميزة  الثنائية  الييعييالقييات 

البلدين.
مييين جييانييبييه عيييرب ميييعيييايل ن�صر 
اأحييييمييييد عيييين تيييطيييليييع بيييييييالده اإىل 

دولة  مع  الثنائي  التعاون  تعزيز 
االإمارات يف املجاالت كافة م�صيدا 
بها  حتظى  التي  الرائدة  باملكانة 
الدولة على ال�صعيدين االإقليمي 

و الدويل.

�سمن جهود االإمارات االإن�سانية 

»الهالل « يوزع حقائب مدر�شية و قرطا�شية على طلبة اأم درمان بال�شودان
•• اأم درمان - اخلرطوم-وام:

لهيئة  امليييييدانييييية  اليييفيييرق  وزعييييت 
الهالل االأحمر االإماراتي حقائب 
مدر�صية و قرطا�صية على طالب 
ال�صودانية  اأبناء االأ�صر  و طالبات 
املييتييعييفييفيية و االأ�ييييصييييد احييتييييياجييا و 
املت�صررة جراء االأمطار وال�صيول 
الواليات  من  عييددا  �صربت  التي 
وخلفت خ�صائر كبرة يف االأرواح 

واملمتلكات.  )التفا�صيل �ض3(

اأوكرانيا تنت�سي مبكا�سب مفاجئة.. وحديث عن تراجع رو�سي

الدفاع الرو�شية: نفذنا �شربات جوية دقيقة على خاركيف
•• عوا�صم-وكاالت:

على وقع اخل�صارة التي �صهدتها القوات الرو�صية خالل االأيام املا�صية 
يف ال�صرق االأوكييراين، اأكدت مو�صكو، اأم�ض االثنني، اأنها توا�صل توجيه 

ال�صربات على مواقع ان�صحبت منها �صابقاً يف اإقليم خاركيف.
اإيجازها ال�صحايف اليومي، مقتل  اأعلنت وزارة الدفاع الرو�صية يف  فقد 
مبنطقة  واإيزيوم  كوباين�صك  يف  بغاراتها  اأوكرانيا  ع�صكريا   250 نحو 

خاركيف.
كما �صددت على اأن ال�صربات ال�صاروخية الدقيقة �صتتوا�صل على اأهداف 
للجي�ض االأوكراين يف �صرق البالد. واأ�صافت اأن القوات الرو�صية اجلوية 
وال�صاروخية واملدفعية »توجه �صربات دقيقة على وحدات واحتياطيي 

القوات امل�صلحة االأوكرانية« ت�صمل بلدتي كوبيان�صك واإيزيوم.
»دوؤوبا«  ميدانيا  تقدما  اإحرازها  اأيييام،  منذ  االأوكرانية،  القوات  وتوؤكد 
�صمايل �صرقي البالد، قائلة اإنها ا�صتعادت م�صاحات وبلدات ا�صرتاتيجية، 
و�صط تقارير عن ان�صحاب اجلي�ض الرو�صي الذي اأطلق عمليات ع�صكرية 

بالبالد يف الرابع والع�صرين من فرباير املا�صي.
وت�صر م�صادر اأوكرانية، اإىل متكن قوات البالد من اإحراز تقدم يف كافة 
االجتاهات، �صرقا، و�صماال وجنوبا، فيما ال توجد تقارير م�صتقلة توؤكد 

�صحة الرواية الر�صمية التي ت�صدر عن كييف.
وفيما تنت�صي كييف بهذه املكا�صب، اأظهرت ال�صور جنودا اأوكرانيني وهم 
قب�صة  من  ا�صتعادوها  التي  املناطق  من  عييدد  يف  بالدهم  علم  يرفعون 
الرو�ض، مثل مدينة اإزيوم، يف حميط خاركيف، اإىل جانب بلدات اأخرى 

مثل كيندرا �صيفكا، و�صكالوف�صكي، وفيليكي كو�صوفاخا.
ا�صتعادت ميين القوات  اأن قييواتييهييا  اأعييليينييت، االأحييييد،  اأوكييرانيييييا قييد  وكييانييت 
اآالف كيلومرت مربع يف   3 الرو�صية مناطق يتجاوز جمموع م�صاحتها 

االأيام االأخرة، يف اإطار هجوم م�صاد يرتكز يف �صمال �صرقي البالد.
واأفيياد اجلييرنال االأوكييراين فالري زالوجني، يف بيان ن�صر على �صبكات 
التوا�صل االجتماعي، باأنه »منذ مطلع �صبتمرب، عاد اأكرث من 3000 
بداأنا  خاركيف،  حميط  ويف  االأوكرانية.  ال�صيطرة  اإىل  مربع  كيلومرت 
التقدم لي�ض يف اجلنوب وال�صرق فح�صب، بل اأي�صا باجتاه ال�صمال. نحن 

على بعد 50 كلم عن احلدود«.
الع�صكري  التقدم  اأن  اأوكييرانيييييا،  خارجية  وزييير  كوليبا،  دميييرتو  واأكيييد   
االأوكييراين الذي يتحقق على االأر�ييض يف الفرتة االأخييرة قد يييوؤدي اإىل 
نهاية احلرب ب�صرعة تفوق التوقعات حال ا�صتمرار تدفق االأ�صلحة التي 

تر�صلها قوى الغرب.
وكتبت �صحيفة »وا�صنطن بو�صت«، اأن القوات االأوكرانية اأحرزت تقدما 
عن  خاركيف  يف  االأهيييايل  حديث  نقلت  كما  باملفاجئ،  و�صفته  ميدانيا 

ظروف »هروب« القوات الرو�صية من املنطقة.
واأوردت ال�صحيفة اأن اجلنود الرو�ض خرجوا متنكرين حتى يكونوا على 
اإنهم  قيل  فيما  يتعر�صوا النتقام،  الأن  تفاديا  املحليني«،  »ال�صكان  هيئة 

و�صعوا اأ�صلحتهم اأر�صا وغادروا.
اأميييام توثيق مييا ُو�صفت  الييبيياب  الييرو�ييض، فتح  اأن خيييروج  امليي�ييصييدر   وذكييير 
ملقاة  ال�صحايا  من  الكثر  جثث  ظلت  حيث  الرو�صية«،  بي»االنتهاكات 

على االأر�ض منذ اأ�صابيع طويلة من تعر�صها الإطالق النار.

تاأكيد اأملاين اإ�سرائيلي على منع اإيران من حيازة �سالح نووي
اأملانيا ت�شعى ل�شراء نظام اآرو3 ال�شاروخي من اإ�شرائيل

•• برلني-وكاالت:

قال رئي�ض وزراء اإ�صرائيل يائر البيد خالل زيارة للعا�صمة االأملانية برلني 
اآرو3 من  ال�صاروخي  الدفاع  نظام  ل�صراء  اأملانيا جتري حمادثات  اإن  اأم�ض 
رو�صيا  غييزو  بعد  امل�صلحة  قواتها  لتعزيز  بييرلييني  جييهييود  اإطيييار  يف  اإ�ييصييرائيييييل 
قواتها  رو�صيا  اأر�صلت  اأن  بعد  الع�صكري  اإنفاقها  اأملانيا  وكثفت  الأوكرانيا. 
اأوكرانيا يف فرباير �صباط يف الوقت الذي تنقل فيه برلني م�صاعدات  اإىل 

واأ�صلحة ثقيلة اإىل كييف يف اإطار الت�صدي الدويل للغزو.
�صولت�ض  اأوالف  االأمليييياين  امل�صت�صار  جيييواره  واإىل  لل�صحفيني  البيييييد  وقيييال 
جمال  يف  اجلديدة،  االأملانية  الدفاع  قوة  بناء  يف  دورا  �صتلعب  »اإ�صرائيل... 

الدفاع اجلوي باالأ�صا�ض«.
االأملاين  وامل�صت�صار  البيد،  يائر  االإ�صرائيلي،  اليييوزراء  رئي�ض  اأكييد  ذلييك  اىل 
اأوالف ت�صولت�ض، اأم�ض االثنني، على عدم اأحقية اإيران بحيازة �صالح نووي.

احلاجة  مييعييا  ناق�صنا  ب�صولت�ض:  جمعه  �ييصييحييايف  مييوؤمتيير  يف  البيييييد  وقيييال 
ال�صرتاتيجية جديدة ملواجهة اإيران. واأكد على �صرورة التعاون �صدها اإذا 
ب�صيغته  النووي  لالتفاق  الرجوع  قائال:  واأكمل  نووية.  دوليية  اأ�صبحت 

احلالية �صيكون خطاأ فاالتفاق املطروح حاليا ال مينعها من النووي.

طلب  يرف�شون  ترامب  حمامو 
وزارة العدل ب�شاأن وثائق �شرية 

•• وا�صنطن-رويرتز:

االأمريكي  الييرئييييي�ييض  حمييامييو  قيييال 
اأم�ض  تييييرامييييب  دونييييياليييييد  الييي�يييصيييابيييق 
اإنييييهييييم ييييعيييار�يييصيييون طلب  االثيييينييييني 
مراجعة  مبييوا�ييصييليية  الييعييدل  وزارة 
�صادرها  الييتييي  اليي�ييصييرييية  اليييوثيييائيييق 
من  االحتييييادي  التحقيقات  مكتب 
املا�صي  ال�صهر  بييفييلييوريييدا  �صيعته 
م�صتمر.وطلب  جنائي  حتقيق  يف 
اأي�صا حماموه يف مذكرة للمحكمة 
اجلزئية  املحكمة  قا�صية  تلزم  اأن 
َحكما  كيييانيييون  اإييييليييني  االأميييرييييكييييييية 
م�صتقال، يعرف بامل�صرف الق�صائي 
اخلا�ض، ب�صم ما يقرب من 100 
الأكرث  مراجعتها  يف  �صرية  وثيقة 
من 11000 وثيقة مت ا�صرتدادها 
خالل عملية التفتي�ض التي وافقت 
يف  تييرامييب  ل�صيعة  املحكمة  عليها 
مار االجو بوالية فلوريدا. ويجري 
الحتفاظه  تيييراميييب  ميييع  الييتييحييقيييييق 
كان  بع�صها  حييكييومييييية،  بيي�ييصييجييالت 
بعد  للغاية  �صري  اأنييه  على  م�صنفا 

تركه من�صبه.

امل�صت�صار االأملاين ورئي�ض الوزراء االإ�صرائيلي خالل موؤمترهما ال�صحفي يف برلني   
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اأخبـار الإمـارات

تفقد م�ساريع اإ�سكانية بقيمة 1.7 مليار درهم يف الورقاء واخلوانيج الثانية

بتوجيهات حممد بن را�شد..حمدان بن حممد يطلق خطة اإ�شكانية متكاملة لتوفري 15,800 م�شكن للمواطنني يف دبي خالل الـ 4 �شنوات املقبلة

املقبلة.
املتكاملة  االإ�صكانية  وتركز اخلطة 
خالل  ميين  متابعتها  �صيتم  والييتييي 
والتنمية  املييواطيينييني  �ييصييوؤون  جلنة 
اإ�صكانية  خييييدمييييات  تيييقيييدمي  عيييليييى 
ا�صتباقية تن�صجم مع روؤية القيادة، 
 15،800 توفر  على  والرتكيز 
حتى  دبيييي  يف  لييلييمييواطيينييني  م�صكن 
2026، فيما و�صعت اخلطة  عام 

�صموه  زييييييييارة  خيييييالل  ذليييييك  جييييياء 
الييتييفييقييدييية يييرافييقييه مييعييايل مطر 
مل�صار  الييييعييييام  امليييفيييو�يييض  اليييطيييايييير، 
والتخطيط  اليييتيييحيييتييييييية  اليييبييينييييييية 
و�صعادة  احلياة،  وجييودة  العمراين 
التنفيذي  املييدييير  بييو�ييصييهيياب،  عييميير 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان 
لييعييدد ميين امليي�ييصيياريييع االإ�ييصييكييانييييية يف 
الرابعة  الييورقيياء  منطقة  ميين  كييل 

اآل مكتوم، خالل  حممد بن را�صد 
االإ�صكاين  الييوقيياء  مليي�ييصييروع  زيييارتييه 
حيث  ال�صكنية،  الفلل  منيياذج  على 
ن�صبة  والييبييالييغ  امليي�ييصييروع  يت�صمن 
تبلغ  وبقيمة   45% فيه  االإجنيياز 
 136 تنفيذ  درهم  مليون   177
متنوعة  بييتيي�ييصيياميييييم  تييتييميييييز  فيييييال 
تيييتيييميييييييز بيييياال�ييييصييييتييييغييييالل االأميييييثيييييل 
لييلييميي�ييصيياحييات، وتييتيي�ييصييميين كيييل فيال 

حياة  وجييييودة  متكاملة  اأحييييياء  بييل 
ت�صمن  اجيييتيييمييياعييييييية  ومييينيييظيييومييية 

اال�صتقرار لكافة االأ�صر ".
" �صنطلق خالل  واأ�ييصيياف �صموه : 
االأ�يييصيييهييير املييقييبييليية جميييميييوعييية من 
جلنة  �صمن  املجتمعية  امليي�ييصيياريييع 
�صوؤون املواطنني والتنمية ل�صمان 
جيييييودة حييييييياة عييالييييية لييكييافيية فئات 

املجتمع".

االإ�صكان  بيييرنييياميييج  هيييييدف  تييلييبييييية 
يت�صمن  واليييييذي  دبيييي  يف  املييعييتييمييد 
�صكنية  وحييييييدة   4000 تيينييفيييييذ 
بيييييخيييييييييييارات خميييتيييليييفييية حييييتييييى عييييام 

.2026

يف  االإجن����از  ن�سبة   %  45  -
م�سروع الورقاء ال�سكني.

واطيييليييع �ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حيييميييدان بن 

يجري  والتي  الثانية،  واخلوانيج 
م�صاريع  لييتيينييفيييييذ  بييهييمييا  اليييعيييميييل 
 1.7 بقيمة  للمواطنني  اإ�صكانية 
مليار درهم، كما اطلع �صموه على 
حممد  ملوؤ�ص�صة  اجلييديييدة  الييروؤييية 
بيين را�ييصييد لييالإ�ييصييكييان والييتييي تقوم 
ال�صكنية  اخليييييييييارات  تيينييويييع  عييلييى 
كافة  تلبية  وت�صريع  للمواطنني 
الطلبات االإ�صكانية للع�صرين عاماً 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را�ييصييد  بيين  حممد 
رئييييييي�يييض جمل�ض  الييييدوليييية  رئييييييي�يييض 
اهلل"  "رعاه  دبيييي  حيياكييم  الييييييوزراء 
اليي�ييصيييييخ حييمييدان بن  اأطييلييق �صمو   ،
حمييمييد بيين را�ييصييد اآل مييكييتييوم ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
لتوفر  متكاملة  اإ�صكانية  خطة   ،
يف  للمواطنني  م�صكن   15،800
دبي خالل االأربع �صنوات القادمة، 
واليييعيييميييل عيييليييى و�ييييصييييع تييي�يييصيييورات 
املقبلة  االأ�ييصييهيير  خيييالل  مييتييكييامييليية 
لرفع جودة احلياة يف كافة االأحياء 
�صمن  وذلييك  للمواطنني  ال�صكنية 
والتنمية  املييواطيينييني  �ييصييوؤون  جلنة 

برئا�صة �صموه.
اأن ملف  واأكييد �صمو ويل عهد دبي 
نهج  �صمن  اأولييوييية  ميثل  االإ�صكان 
�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حممد 
رئي�ض  نييائييب  مكتوم  اآل  را�ييصييد  بيين 
اليييدولييية رئييييي�ييض جمييليي�ييض اليييييوزراء 
ومتابعته  اهلل"،  "رعاه  دبييي  حاكم 
 "  : �ييصييمييوه  قيييال  حيييييث  ال�صخ�صية 
ي�صرف  امليييواطييينيييني  اإ�يييصيييكيييان  مييلييف 
عليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأخي  بنف�صي مع  واأتابعه  را�صد  بن 

ال�صيخ مكتوم".
كما قال �صموه : " لن يكون الهدف 
للمواطنني،  فقط  م�صكن  تييوفيير 

اإ�صافة اإىل املرافق  اأربع غرف نوم 
االأ�صا�صية االأخرى، فيما �صيتم بدء 
خالل  اجليياهييزة  الييوحييدات  ت�صليم 

العام 2023.
م�صروع  �ييصييميين  فيييييال   1050  -
اخلييوانيييييج الييثييانييييية اليي�ييصييكيينييي. كما 
دبيييي خالل  عييهييد  �صمو ويل  اّطييلييع 
الورقاء  مل�صروع  التفقدية  زيييارتييه 
امل�صياريع  خييطييط  عييلييى  اليييرابيييعييية 
م�صروع  يف  اليييقيييادمييية  االإ�ييصييكييانييييية 
بكلفة  االإ�صكاين  الثانية  اخلوانيج 
اإجمالية تبلغ 1.56 مليار درهم، 
 1050 تنفيذ  امليي�ييصييروع  وييي�ييصييمييل 
فيال ذات خيارات متنوعة تت�صمن 
واأخييييييرى مزدوجة  ميينييفييردة  فييليياًل 
باالإ�صافة اإىل فلل بنظام " التاون 

هاو�ض ".
القرو�ض  قيمة  اأن  بالذكر  جدير 
خالل  اعتمادها  مت  التي  ال�صكنية 
مليار   4.8 بيييليييغيييت  واحيييييييد  عييييييام 
موافقة   4،764 �صملت  درهييييم، 
اإطييار تنفيذ  اليوم وذلك فيي  حتى 
اأطلقه  اليييييذي  االإ�يييصيييكيييان  بييرنييامييج 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم، يف �صبتمرب املا�صي 
مليار   65 تبلغ  تاريخية  مبوازنة 
القادمة  عييياًميييا  لييلييعيي�ييصييرييين  درهييييم 
فيما  دبيييييي،  اإمييييارة  يف  للمواطنني 
القرو�ض  قيمة  تتجاوز  اأن  يتوقع 
مليار   13 لييلييمييواطيينييني  ال�صكنية 

درهم حتى عام 2026.

هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية تطلق مبادرة املجتمع الرقمي
•• اأبوظبي-وام:

و  االت�صاالت  تنظيم  اأطلقت هيئة 
احلكومة الرقمية مبادرة املجتمع 
تييتيي�ييصييميين تقدمي  اليييتيييي  اليييرقيييميييي 
�صل�صلة اأن�صطة ميدانية توعوية يف 
�صياق التوا�صل املبا�صر مع املجتمع 
لييتيي�ييصييجيييييعييه عييلييى اال�يييصيييتيييفيييادة من 
الفر�ض املتاحة يف العامل الرقمي 
الرقمية  احلييييياة  جيييودة  لتح�صني 
املجتمعية.  الييي�يييصيييرائيييح  ملييخييتييلييف 
يندرج �صمن هذه املبادرة الرتويج 
احلكومة  تقدمها  التي  للمبادرات 
اأمثلة  ميييع  لييلييمييجييتييمييع  الييرقييمييييية 
اال�صتفادة  كيييييفييييية  عييلييى  واقيييعييييييية 
لت�صهيل  تيياأمييييينييهييا  و�ييصييبييل  ميينييهييا، 

واال�صتدامة  املجتمعية  اليي�ييصييعييادة 
املكانة  وتييير�يييصيييييييخ  االقيييتييي�يييصييياديييية 
الييييرائييييدة ليييدولييية االإميييييييييارات على 
امل�صتوى العاملي.. و نحن يف الهيئة 
الرقمي  التحول  جناح  بيياأن  نوؤمن 
يحتاج  االأهيييييداف  تييلييك  حتقيق  يف 
التبني  ميييين  عيييييال  ميي�ييصييتييوى  اإىل 
املجتمعي.. و �صيتم ذلك من خالل 
ميييبيييادرة املييجييتييمييع الييرقييمييي حيث 
الرقمية  احلييكييوميية  فيييرق  �ييصييتييقييوم 
وملتقيات  بييفييعيياليييييات  بييامليي�ييصيياركيية 
من�ّصقة بهدف رفع م�صتوى الوعي 
وقيا�ض  املتعاملني،  لييدى  الرقمي 
مييييييدى ر�ييييصيييياهييييم عييييين اخلييييدمييييات 

الرقمية املقدمة".
اجلل�صات  هييذه  اأن  الهيئة  واأكيييدت 

الهيئة  الزرعوين نائب مدير عام 
ليييقيييطييياع امليييعيييليييوميييات واحليييكيييومييية 
الدولة  حققته  ما  "اإن  الرقمية: 
مييييين قيييييفيييييزات نيييوعييييييية يف جميييال 
اجلهود  يج�صد  الرقمي،  التحول 
تييبييذلييهييا احلكومة  الييتييي  الييكييبييرة 
بالتعاون  الييييدوليييية  يف  اليييرقيييمييييييية 
اال�صرتاتيجيني،  �ييصييركييائييهييا  ميييع 
هييذه اجلييهييود يعتمد  اأن جنيياح  اإال 
باالأ�صا�ض على مدى اإقبال املجتمع 
والتفاعل معها، وهذا  تبنيها  على 
وعي  م�صتوى  على  يعتمد  بيييدوره 
اخلدمات  تلك  باأهمية  اجلمهور 
ال�صلة..  ذات  واحلييلييول  الرقمية 
"املجتمع  بييرنييامييج  ييياأتييي  ميين هيينييا 
م�صارات  اأحييد  باعتباره  الرقمي" 

�صرائح  ملختلف  اليييييومييييية  احلييييياة 
ت�صريع  يف  ييي�ييصييهييم  مبيييا  املييجييتييمييع 
وترة التحول الرقمي يف الدولة.

تهدف مبادرة املجتمع الرقمي اإىل 
الييوعييي مبيييبيييادرات احلكومة  رفيييع 
اليييرقيييمييييييية وخيييدمييياتيييهيييا واجليييهيييود 
التي تبذلها يف �صبيل تعزيز جودة 
اأبناء  ملييخييتييلييف  الييرقييمييييية  احلييييييياة 
جمتمع دولة االإمارات و زيادة ثقة 
الرقمية  احلييكييوميية  يف  املتعاملني 
وت�صجيع  تطلقها،  التي  واملبادرات 
املمكنات  تبني  على  الييدوليية  �صكان 
الرقمية واال�صتفادة من اخلدمات 

الرقمية.
امليييبيييادرة قيييال �صعادة  و حيييول هيييذه 
امليييييهييييينيييييد�يييييض حميييييميييييد اإبيييييراهيييييييييييم 

املييجييتييمييعييي �ييصييميين قطاع  الييعييمييل 
بالهيئة..  اليييرقيييمييييييية  احليييكيييومييية 
املبادرة  هييييذه  خييييالل  مييين  ونييياأميييل 
بخدمات  والثقة  الييوعييي  زييييادة  يف 
وبالتايل  اليييرقيييمييييييية،  احليييكيييومييية 
زييييييادة اال�ييصييتييخييدام والييتييبيينييي ويف 
التفاعل  زيييييادة  متقدمة  مييرحييليية 
الرقمية  واحللول  التطبيقات  مع 
يف  املتعاملني  م�صاركة  خييالل  ميين 
واملالحظات  االقييرتاحييات  تييقييدمي 

التطويرية".
التحول  "اأن   : �ييصييعييادتييه  واأ�يييصييياف 
اليييرقيييميييي يف االأ�يييييصيييييل واجليييوهييير 
كونه  من  اأكييرث  جمتمعي  م�صروع 
م�صروعاً تقنياً، وهو ياأتي يف �صياق 
لتعزيز  اليير�ييصيييييدة  الييقيييييادة  روؤيييييية 

�يييصيييعيييادة ور�ييييصييييا امليييتيييعييياميييليييني عن 
الرقمية،  احليييكيييومييية  ميييييبيييييادرات 
واآرائهم  مقرتحاتهم  وا�صتقطاب 
ملعاجلتها  امليييييبيييييادرات،  هييييذه  حييييول 
عمل  تطوير  يف  منها  واال�صتفادة 

احلكومة الرقمية.
مبادرة  اأن  اإىل  الييهيييييئيية  اأ�يييصيييارت  و 
جميع  ت�صتهدف  الرقمي  املجتمع 
اأولياء  فيييييهييا  املييجييتييمييع مبيييا  فييئييات 
واأ�صحاب  املواطنني  وكبار  االأمييور 
الهمم، اإ�صافة اإىل م�صوؤويل اإ�صعاد 
احلكومية  اجلييهييات  يف  املتعاملني 
الييقييطيياع اخلا�ض،  واليي�ييصييركيياء ميين 
واإطيييالق  تنظميها  يف  و�صي�صارك 
اجلهات  ميين  عييدد  االأوىل  املرحلة 
الرئا�صة  ديييييوان  منها  احلييكييومييييية 

املجدولة على مدار العام �صتغطي 
املتعلقة  اجلييييوانييييب  مييين  اليييعيييدييييد 
بييالييتييحييول الييرقييمييي مييثييل ممكنات 
كالهوية  اليييرقيييمييييييية،  احليييكيييومييية 
الييرقييمييييية وتيي�ييصييلييط الييي�يييصيييوء على 
الرقمية  الييقييدرات  بيينيياء  مييبييادرات 
مثل اأكادميية الهيئة االفرتا�صية، 
وخميم الهيئة لالبتكار، وهاكاثون 
لل�صعادة  "بيانات  االإميييييييييييييارات 
و�صت�صتعر�ض  احلياة"..  وجييييودة 
التدريبية  واليييور�يييض  املييحييا�ييصييرات 
م�صرة التحول الرقمي يف الدولة 
هذه  يف  الرقمية  احلكومة  واأدوار 

امل�صرة.
والور�ض  املييحييا�ييصييرات  وتييتيي�ييصييميين 
م�صتوى  لقيا�ض  راأي  ا�صتبيانات 

بدبي،  املييجييتييمييع  تيينييمييييية  هيييييئيية  و 
والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  ودائييرة 
بيياليي�ييصييارقيية وذليييييك لييلييو�ييصييول اإىل 
املواطنني عرب جمال�ض االأحياء و 
املختلفة..  االإمييارات  ال�صواحي يف 
مواعيد  عييين  االإعيييييييالن  �ييصيييييتييم  و 
التوعوية  اجلل�صات  عقد  واأميياكيين 
خالل العام عرب ح�صابات التوا�صل 

االجتماعي للهيئة و�صركائها.

ال�شحة جتري 168,956 فح�شا وتك�شف عن 387 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا و414 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزييييادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقيياييية  ال�صحة  وزارة  خطة  مييع  متا�صيا 
امل�صابة  احليياالت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  كييورونييا  بفرو�ض 
ال�صاعات  خييالل  جييديييدا  فح�صا   168،956 اإجيييراء  عيين  الييييوزارة  اأعلنت 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 الي 
يف  والفح�ض  التق�صي  اإجييراءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�ض  تقنيات 
عن  الك�صف  يف  الييدوليية  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  الييدوليية 

387 حالة اإ�صابة جديدة بفرو�ض كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، 
وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

جمموع احلاالت امل�صجلة 1،020،412 حالة.
واأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف االأربع 
 2،342 الدولة  الوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  املا�صية،  �صاعة  والع�صرين 
حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 414 حالة جديدة مل�صابني بفرو�ض 
بعد  املر�ض  اأعرا�ض  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

جمموع حاالت ال�صفاء 1،000،082 حالة.

اأمنية تطلق حملتها التوعوية الثانية الأمل هو الأ�شا�س لطفل يحارب ال�شرطان
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت موؤ�ص�صة "حتقيق اأمنية" االإماراتية حملتها التوعوية الثانية 
الكبر  النجاح  بعد  ال�صرطان"  ُيحارب  لطفل  االأ�صا�ض  هو  "االأمل 
املوؤ�ص�صة  �صفراء  مييع  بالتعاون  وذليييك  االأوىل  حملتها  حّققته  اليييذي 

وعدد من م�صاهر مواقع التوا�صل االجتماعي.
وقال هاين الزبيدي، الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة "حتقيق اأمنية": "يف 
�صهر �صبتمرب من كل عام تّتحد جهود العامل للتوعية بخطورة �صرطان 
اإعالن  خالل  من  ال�صر�ض،  املر�ض  لهذا  للت�صّدي  والدعوة  االأطفال 
االأطفال.  �صرطان  �صد  التوعية  �صهر  هو  عييام  كل  من  �صبتمرب  �صهر 
ونحر�ض يف املوؤ�ص�صة على بذل املزيد من اجلهود للتوعية من املر�ض، 
وحتقيق اأكرب عدد من اأمنيات االأطفال املر�صى ملنحهم القّوة الالزمة 

واالأمل املُتجّدد ملُتابعة رحلة العالج والكفاح �صد املر�ض".
واأ�صاف: " بهذه املنا�صبة اأتوّجه بال�صكر والتقدير اإىل �صفراء املوؤ�ص�صة 
وميي�ييصيياهيير ميينيي�ييصييات وميييواقيييع الييتييوا�ييصييل االجييتييميياعييي عييلييى جهودهم 
يف  االإن�صانية  اأهدافها  وحتقيق  املوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  لدعم  املبذولة 
اأفراد  توعية املجتمع بهذا املر�ض اخلطر واآثيياره ال�صلبية على كافة 
حتقيق  عن  الناجمة  االإيجابية  النتائج  واإبييراز  ا�صتثناء.  دون  العائلة 

اأمنيات هوؤالء االأطفال".
وقال: " كما اأتوّجه اأي�صاً باأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان لكّل فرد من 
املوؤ�ص�صة  املتوا�صل لتمكني  اإمييارات اخلر على دعمهم  اأفييراد جمتمع 
من حتقيق اأمنيات االأطفال املُ�صابني باأمرا�ض ُتهّدد حياتهم واأتطّلع 
قلوب  يف  واالأميييل  ال�صعادة  م�صاعر  فيها  تعّم  ُم�صرقة  اأيييام  اإىل  ُقدما 

اجلميع".

مكتوم ال�شيخ  اأخي  مع  بنف�شي  واأتابعه  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عليه  ي�شرف  املواطنني  اإ�شكان  ملف  حممد:  بن  • حمدان 
الأ�شر لكافة  ال�شتقرار  ت�شمن  اجتماعية  ومنظومة  حياة  وجودة  متكاملة  اأحياء  بل  للمواطنني,  فقط  م�شكن  توفري  الهدف  يكون  • لن 

اللجنة العليا جلائزة »كنز اجليل« تختار حمكمي الدورة الأوىل
•• اأبوظبي-وام:

م�صار  ملناق�صة  اجتماعا  اجليل"  "كنز  جلييائييزة  العليا  اللجنة  عقدت 
االأوىل  للدورة  الرت�ّصح  باب  اإغييالق  وتر�صيحاتها وذلك عقب  اجلائزة 

من اجلائزة على 234 م�صاركة من 20 دولة حول العامل.
وكان مركز اأبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة وال�صياحة – 
اأبوظبي قد اأطلق اجلائزة لتكرمي االأعمال ال�صعرية النبطية واالأعمال 
ح�صر  االأ�صيلة.  وقيمه  االأدبيييي  الفن  بهذا  املت�صل  بيياملييوروث  املتعلقة 
العليا  اللجنة  رئي�ض  املزروعي  �صيف  عي�صى  تراأ�صه  الييذي   - االجتماع 
جلائزة كنز اجليل - كل من اأع�صاء اللجنة وهم: �صعادة عبداهلل ماجد 
اآل علي و�صعيد حمدان الطنيجي والباحثة االأكادميية الدكتورة منرة 
خليل  والدكتور  الكعبي  �صياء  الدكتورة  البحرينية  والناقدة  الغدير 

ال�صيخ من االأردن مقّررا ومرمي الظاهري مديرة جائزة كنز اجليل.

كما  اليييدورة،  لهذه  اجلييائييزة  حمّكمي  اختيار  االجتماع  خييالل  وجييرى 
يف  امل�صاركة  لالأعمال  الدقيق  والتقييم  الفرز  مرحلة  بييدء  عن  اأعلن 
"االإ�صدارات  "الدرا�صات والبحوث"،  ال�صتة، التي ت�صم  فروع اجلائزة 
ال�صعرية"، "املجاراة ال�صعرية"، "الفنون"، "الرتجمة"، و"ال�صخ�صية 

االإبداعية".
"كنز  االأوىل جلائزة  الييدورة  اأن جمريات  املزروعي  �صيف  واأّكييد عي�صى 
اجليل" ت�صر يف م�صارها ال�صحيح، وحتت اإدارة وتقييم جلان حمّكمة 
ت�صم قامات فكرية واأدبية واأكادميية لديها تاريخ طويل من اخلربات 
واملعرفة يف جميع جماالت اجلائزة، كما يتمتع حمّكمو اجلائزة بروؤى 
علمية مو�صوعية دقيقة، متّكننا من حتقيق االأهييداف اال�صرتاتيجية 
التجارب  وتكرمي  النبطي  ال�صعر  مكانة  تعزيز  يف  واملتمّثلة  للجائزة 
تر�صيخ  جانب  اإىل  باأ�صحابها،  والتعريف  ون�صرها  املتمّيزة،  ال�صعرية 
املعرفة ب�صعر املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، وما فيه من 

الذي  االأميير  والعربي،  االإميياراتييي  الييوجييدان  يف  واإن�صانية  قيم جمالية 
ي�صهم بدوره يف تعزيز هوية االأجيال القادمة عن طريق ربطها ب�صعرها 

وثقافتها وتراثها.
وكانت فروع اجلائزة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون درهم ، قد �صهدت 
اإقبااًل على امل�صاركة من خمتلف دول العامل، اإذ ا�صتقبل فرع "الدرا�صات 
اجلييائييزة، وهي  امل�صاركة يف  االأعييمييال  اإجييمييايل  ميين  والبحوث" 37% 
ال�صعرية"  "االإ�صدارات  الفروع، وح�صد فرع  االأعلى يف جميع  الن�صبة 
 ،19% ال�صعرية"  "املجاراة  فييرع  نييال  فيما  امل�صاركات،  من   23%
االإبداعية"  و"ال�صخ�صية   ،4% و"الرتجمة"   ،10% و"الفنون" 
اأ�صعار االأب  اأهدافها من  "كنز اجليل" ت�صتلهم  اأن جائزة  %6. ُيذكر 
املوؤ�ّص�ض ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه"، �صعياً اإىل 
من  اأ�صعاره  جُت�ّصده  وملييا  للمجتمع  مييراآة  بو�صفه  ال�صعر  مكانة  اإعييالء 

مكانة يف الوجدان االإماراتي والعربي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم درمان - اخلرطوم-وام:

الهالل  لهيئة  امليدانية  الفرق  وزعييت 
مدر�صية  حقائب  االإمييياراتيييي  االأحييميير 
و طالبات  عييلييى طيييالب  قييرطييا�ييصييييية  و 
اأبييينييياء االأ�يييصييير اليي�ييصييودانييييية املييتييعييفييفيية و 
املييتيي�ييصييررة جراء  االأ�يييصيييد احييتييييياجييا و 
عددا  �صربت  التي  وال�صيول  االأمطار 
من الواليات وخلفت خ�صائر كبرة يف 

االأرواح واملمتلكات.
مدر�صة  طلبة  التوزيع  عملية  �صملت 
التابعة  املييخييتييلييطيية   6 ميييربيييع  الييفييتييح 
ليييوحيييدة فييتييح حمييلييييية كييييرري مبدينة 
تزامنا  اخليييرطيييوم  واليييييية  درميييييان  اأم 
مييع بيييدء الييعييام الييدرا�ييصييي اجلييديييد يف 
ودعما  ال�صقيق  اليي�ييصييودان  جييمييهييورييية 
اإىل مقاعد  الييطييالب  جلييهييود و�ييصييول 
موا�صلة  على  حتفيزهم  و  الييدرا�ييصيية 
الييعييمييلييييية الييتييعييليييييمييييية وذلييييك يف اإطيييار 
االإن�صانية و االإغاثية  االإمييارات  جهود 
ال�صودانية  اليي�ييصيياحيية  عييلييى  املييتييوا�ييصييليية 
للتخفيف من معاناة االأ�صر املت�صررة 
االأ�يييصيييقييياء يف  اإىل جيييانيييب  الييييوقييييوف  و 

ظروفهم الراهنة.
امليييدار�يييض و ذووهييييم عن  و عييرب طلبة 
بت�صلمهم  فيييرحيييتيييهيييم  و  �يييصيييعيييادتيييهيييم 
التي  املدر�صية  والقرطا�صية  احلقائب 
الييبييهييجيية واليي�ييصييعييادة عليهم و  اأدخيييليييت 
تييركييت اأكييييرب االأثييييير يف نييفييو�ييصييهييم مبا 
الدرا�صي  العام  ا�صتقبال  من  ميكنهم 
وتقدموا   .. اأميييل  و  بييتييفيياوؤل  اجلييديييد 
قيادة  االإميييييييييييارات  لييييدوليييية  بيياليي�ييصييكيير 

وحييكييوميية و�ييصييعييبييا عييلييى هييييذا املوقف 
الداعمة  املقدرة  وجهودها  االإن�صاين 

مل�صرة العملية التعلمية يف ال�صودان.
ميين جييانييبييه قيييال الييدكييتييور قييريييب اهلل 
حممد اأحمد مدير عام وزارة الرتبية 
اإن  املكلف بوالية اخلرطوم  التعليم  و 
تاأثرت  ال�صودانية  الواليات  من  عييددا 
االأمطار  و  ال�صيول  ب�صكل كبر جراء 
يف ظيييل تيي�ييصييرر ميينيياطييق وا�يييصيييعييية من 
اجلزيرة  واليييييييات  خييا�ييصيية  الييي�يييصيييودان 
النيل االأزرق و ك�صال و البحر االأحمر 
ونييهيير اليينيييييل واليي�ييصييمييالييييية ودارفييييييور و 
تعر�ض ثلث املن�صاآت التعليمية للتهدم 
الكامل يف تلك الواليات فيما اأ�صبحت 
معظم املدار�ض يف هذه الواليات ماأوى 
منازلهم  انييهيييييار  جيييراء  للمت�صررين 
وهييييو ميييا ييي�ييصييكييل عييائييقييا كيييبيييرا اأمييييام 
تاأخر  اإىل  اأدى  و  التعليمية  العملية 

بييدء الييعييام الييدرا�ييصييي اإىل الييثيياين من 
املييقييبييل يف عيييدد ميين الواليات  اأكييتييوبيير 
بعدما كان مقررا انطالقه يف الثامن 

ع�صر من �صبتمرب احلايل.
تيياأثيير ال�صيول و  اأن  اأو�ييصييح  اأنيييه  غيير 
يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  على  االأمطار 

والييييية اخليييرطيييوم كيييان حمييييدودا و مل 
العملية  ا�صتئناف  عييلييى  كييثييرا  يييوؤثيير 
الدرا�صي  الييييعييييام  وبييييييدء  الييتييعييليييييمييييية 

اجلديد يف الوالية.
االإماراتية  الييعييالقييات  مبييتييانيية  نيييوه  و 
له  املغفور  دعائمها  اأر�صى  ال�صودانية 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه" و �صارت على نهجه القيادة 
لتعزيز  االإميييييييارات  بيييدولييية  اليير�ييصيييييدة 
ال�صعبني  جتمع  التي  االأخيييوة  روابيييط 
التعليم  قطاع  تلقى  حيث  ال�صقيقني 
يف ال�صودان دعما اإماراتيا �صخيا خالل 

فييرتة كييورونييا عييرب تييزويييدنييا باملقاعد 
التعليمية  وامليي�ييصييتييلييزمييات  اليييدرا�يييصييية 
% من   70 اأكيييييرث مييين  اليييتيييي غييطييت 
ما  للمدار�ض  االأ�صا�صية  االحتياجات 
التعليمية  العملية  ا�صتقرار  يف  �صاهم 
على م�صتوى واليات ال�صودان يف اإطار 

الدعم االأخوي املتميز من االأ�صقاء يف 
دولة االإمارات.

حممد  عبدالرحمن  قييال  جانبه  ميين 
عثمان عبداهلل مدير مدر�صة الفتح : 
دولة االإمارات  املقدم من  الدعم  " اإن 
بدء  مبيينييا�ييصييبيية  الييطييالييبييات  و  للطلبة 
الييييعييييام الييييدرا�ييييصييييي اجلييييديييييد ييييياأتييييي يف 
جتمع  التي  االأخييوييية  العالقات  اإطيييار 
بدوره  ي�صهم  و  اليي�ييصييودان  و  االإمييييارات 
موا�صلة  عييلييى  الييتييالميييييذ  حتييفيييييز  يف 
م�صجعة  تعليمية  بيئة  يف  الييدرا�ييصيية 
املتعففة  االأ�ييصييرة  م�صاعدة  خييالل  ميين 
التي تعاين جراء  و االأ�صد احتياجا و 

الظروف االإن�صانية الراهنة .
واأ�صاف :" ن�صكر دولة االإمييارات على 
التي جاءت  املدر�صية  مبادرة احلقيبة 
يف وقتها قبيل انطالق العام الدرا�صي 

يف 18 �صبتمرب اجلاري".

عبدالرحيم  جنييياة  قييالييت  جهتها  ميين 
مييدييير وحييييدة تييعييليييييم الييفييتييح مبحلية 
و  احليييقيييييييبييية  ميييييبيييييادرة  :" اإن  كييييييرري 
للطلبة  املييييدر�ييييصييييييييية  اليييقيييرطيييا�يييصييييييية 
والفرحة  ال�صعادة  اأدخلت  والطالبات 
االأعباء  اأبنائنا و خففت من  يف قلوب 
عن كاهل اأولياء االأمور و�صكلت حافزا 
للتالميذ ملوا�صلة حت�صيلهم الدرا�صي 
االإماراتي  االأحييميير  الييهييالل  ن�صكر   ..
على  الكبرة  االإن�صانية  جييهييوده  على 

ال�صاحة ال�صودانية ".
اأمر  اإ�صحاق حجار ويل  و قال حممد 
طالبة يف املرحلة االبتدائية اإن مبادرة 
احلقائب  بييتييوزيييع  الطيبة  االإميييييارات 
جاءت  اأبنائنا  على  املدر�صية  والييلييوازم 
االأ�صر  تييعيياين  حيييييث  منا�صب  وقيييت  يف 
من الظروف االإن�صانية الراهنة جراء 
ال�صيول و االأمطار.. ن�صكر االإمارات و 
على  الييويف  و�صعبها  الر�صيدة  قيادتها 
دعم العملية التعليمية و الوقوف اإىل 

جانبنا يف هذه املحنة التي منر بها".
االإميييارات قدمت يف  اأن  بالذكر  جدير 
العام 2020 �صمن حزمة م�صاعدات 
.. م�صتلزمات لدعم القطاع التعليمي 
يف ال�صودان لبت احتياجات 400 األف 
الدرا�صية  املقاعد  طالب و طالبة من 
يف خمتلف الواليات ال�صودانية وذلك 
ال�صودان  يف  التعليم  مليي�ييصييرة  تييعييزيييزا 
وذلييييك يف اإطييييار حيير�ييض اليييدولييية على 
حتيي�ييصييني حييييياة اليي�ييصييعييب الييي�يييصيييوداين و 
متكينه من جتاوز التحديات وحتقيق 

التنمية امل�صتدامة.

•• دبي - وام:

ل�صوؤون  الييعييام  القائد  م�صاعد  الغيثي  علي  عييبييداهلل  الييلييواء  �صعادة  اأكيييد 
العمليات بالوكالة يف �صرطة دبي رئي�ض جلنة تاأمني الفعاليات ا�صتعداد 
ال�صت�صافة  املتخذة  اإجييراءاتييهييا  عييرب  االإمييييارة  يف  املعنية  اجلييهييات  جميع 
م�صجعي مونديال قطر 2022 و مراجعة خطط العمل يف هذا ال�صدد 
و هو ما ي�صتلزم جاهزية كاملة يف جمال ال�صكن و الطران و املوا�صالت 
املتعددة ومراعاة  بلغاتهم  الدولة  اإىل  الوافدة  التعامل مع اجلن�صيات  و 

عاداتهم وثقافاتهم املختلفة.
جاء ذلك خالل االجتماع االأول الذي تراأ�صه باالإدارة العامة الأمن الهيئات 

واملن�صاآت والطوارئ ملناق�صة ا�صتعدادات جلنة تاأمني الفعاليات ال�صت�صافة 
مهر  �صيف  الييلييواء  �ييصييعييادة  بح�صور   2022 قطر  مييونييديييال  م�صجعي 
املزروعي مدير االإدارة العامة للمرور نائب رئي�ض جلنة تاأمني الفعاليات 
والعميد تركي بن فار�ض مدير االإدارة العامة للعمليات بالوكالة والعميد 
را�صد خليفة الفال�صي نائب مدير االإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�صاآت 
والطوارئ بالوكالة والعميد خبر اأحمد بورقيبة مدير مركز املرونة و 
العميد حمد حممد بن ديالن مدير اإدارة اأمن مطار اآل مكتوم و اأحمد 
الفال�صي مدير قطاع العمليات واال�صتثمار يف دائرة االقت�صاد وال�صياحة 
بدبي واأحمد �صامل املهري مدير اإدارة التطوير الريا�صي يف جمل�ض دبي 
الريا�صي وممثلني عن طران االإمارات وفالي دبي واأع�صاء جلنة تاأمني 

الفعاليات من خمتلف اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.
ذات  اجلييهييات  جميع  بييني  امل�صتمر  والييتييعيياون  التن�صيق  االجييتييميياع  تيينيياول 
ودولة  دبييي  عن  واملعهودة  امل�صرفة  ال�صورة  عك�ض  على  حر�صا  العالقة 

االإمارات يف جمال تنظيم وا�صت�صافة الفعاليات الدولية الكربى.
مع  اجتماعا  بدبي  الفعاليات  تيياأمييني  جلنة  عقدت  مت�صل  �صعيد  على 
واخلا�صة  احلكومية  الييدوائيير  خمتلف  ممثلي  و  الريا�صي  دبييي  جمل�ض 
الفعاليات  تيياأمييني  يف  اجلييانييبييني  بييني  امل�صتمر  الييتييعيياون  اإطييييار  يف  وذليييك 
الريا�صية وتوفر اأف�صل �صبل اإ�صعاد اجلماهر الزائرة و�صمان ان�صيابية 
حركتهم ومتتعهم بزيارة ملختلف مناطق دبي وا�صتعدادات دبي ال�صتقبال 
جمهور مونديال 2022 ممن �صيتخذون منها مقرا الإقامتهم مع اأفراد 

عائالتهم.
و قدمت دائرة االقت�صاد و ال�صياحة بدبي عر�صا مرئيا لفعالياتها خالل 
يف  وامل�صاهمة  قطر  مييونييديييال  فعاليات  ي�صادف  الييذي  و  نوفمرب  �صهر 

التعريف باملعامل واملناطق ال�صياحية باالإمارة.
و طالب الغيثي اجلهات املعنية بتوفر مطويات تثقيفية للقادمني اإىل 
عن  تختلف  قد  والتي  االجتماعية  واالأعيييراف  القوانني  تو�صح  الدولة 

قوانني دولهم.
بني  والتن�صيق  اجلهود  توحيد  �صرورة  الغيثي  اأكييد  االجتماع  ختام  ويف 
م�صرتكة  وتيي�ييصييورات  خطط  وو�ييصييع  الداخلية  الفرعية  اللجان  جميع 

وعر�صها يف االجتماع القادم.

»جلنة تاأمني الفعاليات بدبي« تناق�س ا�شتعدادات الإمارة ا�شتقبال جماهري مونديال 2022 

•• اأبوظبي-وام: 

للطاقة  الييدولييييية  الييوكيياليية  اأ�يييصيييادت 
الذرية مب�صتوى ال�صالمة الت�صغيلية 
النووية  للطاقة  بييراكيية  حمطات  يف 
ال�صلمية التي يتم تطويرها من قبل 
النووية  للطاقة  االإميييارات  موؤ�ص�صة 
اأبوظبي،  باإمارة  الظفرة  منطقة  يف 
للطاقة  ميي�ييصييروع  اأول  تييعييد  واليييتيييي 
النووية ال�صلمية متعدد املحطات يف 
العربي،  العامل  يف  الت�صغيل  مرحلة 
وذلك يف ختام زيارة وفد من خرباء 
ا�صتمرت  املييحييطييات  ملييوقييع  الييوكيياليية 
االأمان  اأيام ملراجعة م�صتوى  خم�صة 

وال�صالمة الت�صغيلية.
وتيياأتييي زييييادة وفييد الييوكيياليية الدولية 
خم�صة  ميين  املييكييون  الييذرييية  للطاقة 
واململكة  واملييجيير  فنلندا  ميين  خيييرباء 
املييييتييييحييييدة واثييييينيييييني مييييين مييي�يييصيييوؤويل 
الإجيييراء  بعثاتها  اإطييييار  يف  الييوكيياليية، 
ال�صالمة  مليي�ييصييتييوى  م�صتقل  تييقييييييييم 
الت�صغيلية  العمليات  واالأمييان خالل 
اإىل  ملحطات الطاقة النووية، قيا�صاً 
مييعيياييير اليييوكيييالييية اليييدولييييييية يف هذا 

املجال.

كما تاأتي هذه الزيارة - التي جرت يف 
الفرتة ما بني اخلام�ض والتا�صع من 
للزيارة  متابعة   -  2022 �صبتمرب 
الوكالة  وفيييد  بييهييا  قيييام  الييتييي  االأوىل 
 2017 اليييعيييام  بيييراكييية يف  ملييحييطييات 
بدء  ميييين  �يييصييينيييوات  ثيييييالث  قيييبيييل  اأي 
الت�صغيلية الأوىل حمطات  العمليات 
مناق�صة  م�صبقاً  متييت  حيث  بييراكيية، 
والتح�صني  الييتييطييوييير  ميييقيييرتحيييات 

اخلا�صة بال�صالمة الت�صغيلية.
الدولية  الوكالة  واأكييد فريق خييرباء 
للطاقة الذرية على تطبيق برنامج 
براكة،  يف  مييتييقييدم  ميييييييداين  اإداري 
وكذلك تطوير اخلربات الت�صغيلية، 
�صامل  بييرنييامييج  تطوير  اإىل  اإ�ييصييافيية 
االعتيادية  غييير  اليييظيييروف  الإدارة 

با�صتخدام معدات متقدمة.
للطاقة  بيييييراكييييية  حمييييطييييات  وتييييعييييد 
اأ�صا�صية  ركيييييزة  ال�صلمية  اليينييووييية 
للتنمية ال�صاملة يف دولة االإمارات ، 
وتقوم بدور ريادي يف ت�صريع خف�ض 
الب�صمة الكربونية لقطاع الطاقة يف 
الدولة والو�صول اإىل احلياد املناخي 
بحلول عام 2050، من خالل اإنتاج 
و�صديقة  وفييييرة  كييهييربييائييييية  طيياقيية 

للبيئة على مدار ال�صاعة.
للطاقة  الييدولييييية  الييوكيياليية  وذكييييرت 
الذرية يف بيان ن�صرته عرب موقعها 
الييزيييارة اجلديدة  اأن  على االإنييرتنييت 
خلربائها اأكدت على التزام موؤ�ص�صة 
االإمييييييييييارات لييلييطيياقيية الييينيييوويييية من 
الييتيي�ييصييغيييييلييييية، �صركة  خيييالل ذراعيييهيييا 
من  متقدم  مب�صتوى  للطاقة،  نييواة 
العمليات  خييالل  واالأميييان  ال�صالمة 

براكة،  حمطات  اأوىل  يف  الت�صغيلية 
التي  امليييعيييايييير  اإىل  قيييييا�ييصيياً  وذليييييك 
االأمان  جمييال  يف  الييوكيياليية  و�صعهتا 

وال�صالمة الت�صغيلية.
وقييييييييال �ييييصييييعييييادة حميييميييد اإبييييراهيييييييييم 
والرئي�ض  املنتدب  الع�صو  احلمادي، 
االإمييارات للطاقة  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
الوكالة  بيييييييييان  بييحيي�ييصييب  اليييينييييووييييية 
"�ُصعدنا  الييذرييية:  للطاقة  الييدولييييية 

الوكالة  خيييييرباء  وفييييد  بييا�ييصييتيي�ييصييافيية 
براكة،  يف  الييذرييية  للطاقة  الييدولييييية 
وذليييييييك يف اإطييييييييار اليييتيييزامييينيييا اليييتيييام 
بال�صفافية الت�صغيلية، ومبا يتما�صى 
مع كافة املتطلبات الرقابية املحلية 
الييعيياملييييية. لقد قمنا  املييعيياييير  واأعييلييى 
بتحليل �صامل لنتائج مهمة ما قبل 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الت�صغيل 
وو�صعنا   2017 عييييام  يف  الييييذرييييية 

خطة عمل �صاملة قبل بدء العمليات 
وي�صرنا   .2020 عام  يف  الت�صغيلية 
يف  الت�صغيلية  اليي�ييصييالميية  اأداء  نييقييل 
اإىل ميي�ييصييتييوى جييديييد يف ظل  بييراكيية 
اليييتيييزامييينيييا بييالييتييحيي�ييصييني امليي�ييصييتييميير يف 
جمال ال�صالمة النووية. و�صنوا�صل 
الدولية  الوكالة  ببعثات  الرتحيب 
التي تقوم مب�صاركة  الذرية  للطاقة 
خيييربات وجتيييارب كييبييرة ومهمة مع 

فريق الت�صغيل يف براكة".
الدولية  اليييوكيييالييية  بيييييييان  نييقييل  كييمييا 
برادفورد  اآنيييا  عيين  اليييذريييية  لييلييطيياقيية 
الييتييي تيي�ييصييغييل ميينيي�ييصييب مييدييير �صعبة 
املن�صاآت النووية يف الوكالة قولها: " 
اإن بعثات مراجعة االأمان وال�صالمة 
الييدولييييية للطاقة  لييلييوكيياليية  الييتييابييعيية 
اليييييذريييييية �ييييصييييرورييييية ليييدعيييم اليييييدول 
التي  تيييليييك  �ييصيييييمييا  وال  االأعيييي�ييييصيييياء، 
للطاقة  جييديييد  بييرنييامييج  يف  تيي�ييصييرع 
النووية، وذلك لو�صع معاير عالية 
الوكالة  اأمييييان  مييعيياييير  بييا�ييصييتييخييدام 
كاأ�صا�ض  اليييذريييية  لييلييطيياقيية  الييدولييييية 
منذ البداية"، م�صيفة اأنه "ي�صعدنا 
تعزيز  ميين  امل�صتوى  هييذا  ن�صهد  اأن 
االأمان وال�صالمة النووية يف براكة، 

الكاملة  اال�صتفادة  مبوا�صلة  وناأمل 
من دعم الوكالة وخدمة املراجعة يف 

امل�صتقبل ".
فريق  رئييييي�ييض  ميكيلي،  كييياري  وقيييال 
ال�صالمة  ميي�ييصييوؤويل  وكييبيير  الييبييعييثيية 
النووي  واالأميييين  ال�صالمة  اإدارة  يف 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف 
فريق  اأكييمييل  "لقد  الييبيييييان:  بح�صب 
كافة  بييراكيية  حمييطييات  يف  الت�صغيل 
نالحظ  اأن  وييي�ييصييعييدنييا  االإجيييييييراءات. 
ال�صالمة،  جمييال  يف  الكبر  التقدم 
ونيييييياأمييييييل مبييييوا�ييييصييييليييية ذليييييييك خييييالل 
املرحلة الت�صغيلية للمحطة الرابعة 
من  النهائية  املرحلة  يف  هييي  والييتييي 
واأ�صدرت  الت�صغيلية."  الييعييمييليييييات 
النووية،  للرقابة  االحتييادييية  الهيئة 
دولة  يف  امل�صتقلة  الييرقييابييييية  اجلييهيية 
وامل�صوؤولة  املتحدة  العربية  االإمارات 
رخ�صة  النووي،  القطاع  تنظيم  عن 
فرباير  يف  االأوىل  املييحييطيية  ت�صغيل 
مفاعل  ت�صغيل  بييداأ  حيث   ،2020
بدء  قبل   ،2020 يوليو  يف  املحطة 
حمطات  الأوىل  الييتييجيياري  الت�صغيل 
تبعتها  ثم   ،2021 اأبريل  يف  براكة 
رخ�صة  �ييصييدور  مييع  الثانية  املحطة 

لتبداأ   ،2021 مييار�ييض  يف  ت�صغيلها 
الت�صغيل التجاري يف مار�ض 2022. 
ت�صغيل  رخ�صة  الهيئة  اأ�ييصييدرت  كما 
 ،2022 يونيو  يف  الثالثة  املحطة 
وجتري حالياَ اال�صتعدادات النهائية 
لييبييداييية تيي�ييصييغيييييلييهييا، يف وقييييت جتري 
ملرحلة  النهائية  اال�صتعدادات  حالياً 
املحطة  يف  الت�صغيلية  الييتييعييمييليييييات 
اكتمال  قيييبيييل  واالأخيييييييييرة  اليييرابيييعييية 

االأعمال االإن�صائية.
اأ�صا�صية  براكة ركيزة  وتعد حمطات 
الطاقة  واأميييين  امليي�ييصييتييداميية  للتنمية 
اإىل  االإميييارات،  دوليية  وا�صتقرارها يف 
جييانييب تييوفيير فيير�ييض عييمييل جمزية 
ال�صناعية  القطاعات  منييو  وحتفيز 
براكة  حمييطييات  تييوفيير  كما  املحلية. 
فييييوائييييد بيييييئييييية كيييبيييرة ليييليييدولييية يف 
الوقت احلا�صر وعلى مدى ال�صتني 
بعدها، من خالل  وما  ااملقبلة  عاًما 
الكربوينة  الب�صمة  خف�ض  ت�صريع 
ت�صغيلها  وعييينيييد  اليييطييياقييية.  لييقييطيياع 
براكة  �ييصييتييحييد حميييطيييات  بييالييكييامييل، 
االأربع �صنوياً من 22.4 مليون طن 
ال�صبب  الكربونية،  االنبعاثات  ميين 

الرئي�صي لظاهرة التغر املناخي.

•• اأبوظبي-وام:

الفر�ض  "معر�ض  اال�صطناعي  لييلييذكيياء  زاييييد  بيين  حممد  جامعة  نظمت 
38 �ييصييركيية ومييوؤ�ييصيي�ييصيية من  الطالبية"، وذليييك بييهييدف جييمييع طييالبييهييا مييع 

خمتلف القطاعات واملجاالت حتت �صقف واحد.
برتول  �صركة  مثل  الييكييربى،  ال�صركات  ميين  جمموعة  املعر�ض  يف  �ييصييارك 
و"دي  "مبادلة"،  لال�صتثمار  مبادلة  و�صركة  "اأدنوك"،  الوطنية  اأبوظبي 
"هيوليت  و�صركة   ،"42 "جي  وجمموعة  و"ات�صاالت"،  بي ورلد"، "دو"، 
ال�صركات  ميين  وغييرهييم  و"كرمي"،  كومباين"،  اآنيييد  و"ماكنزي  باكارد"، 

واملوؤ�ص�صات البارزة.
ج�صورا  تبني  اأن  �صاأنها  من  التي  االأن�صطة  من  العديد  املعر�ض  وت�صمن 
اأخرى  جهة  من  العمل  واأ�صحاب  جهة  من  اخلريجني  بني  التوا�صل  من 
، كما قدمت "لينكد اإن" و"مايكل بيج" و"بنك اأبوظبي االأول" ور�ض عمل 
تركزت حول كيفية تقدمي اخلريج لنف�صه، وتعزيز واإثراء امل�صرة املهنية، 

ونظرة عامة حول �صوق العمل يف دولة االإمارات.
اأقيم يف احلييرم اجلامعي يف مدينة م�صدر، لطالب  الييذي  املعر�ض،  واأتيياح 
املاج�صتر والدكتوراه اإمكانية التوا�صل مع جمموعة بارزة من ال�صركات 

واملوؤ�ص�صات.
وي�صعى خريجو اجلامعة للعام 2022 - فيما يتطلعون اإىل حفل التخرج 
الذي �صيقام يف �صهر دي�صمرب- اإىل التقدم بطلبات توظيف يف العديد من 

املجاالت.
كما ا�صتفاد الطالب االآخرون من املعر�ض عرب لقاء ال�صركات التي ترغب 
با�صتقطاب الطالب املتميزين يف جمال الذكاء اال�صطناعي للم�صاركة يف 

دورات تدريبية �صيفية.
للذكاء  زاييييد  بيين  حممد  جامعة  عميد  كيييراي  فييخييري  الربوفي�صور  وقيييال 
باخلربة  "نفخر  املييعيير�ييض:  يف  االفييتييتيياحييييية  كلمته  خيييالل  اال�ييصييطيينيياعييي 
واملهارات عاملية امل�صتوى التي يتمتع بها طالبنا واأع�صاء الهيئة التدري�صية 
وموظفو اجلامعة وينعك�ض ذلك بو�صوح على م�صتوى املوؤ�ص�صات امل�صاركة 
اأو  كموظفني  بالفعل  طالبنا  ا�صتقبلت  �صركات  بينها  وميين  املييعيير�ييض،  يف 
يف  الطالبية  الفر�ض  معار�ض  من  املزيد  تنظيم  اإىل  ونتطلع   ، متدربني 
�صبكتهم  تو�صيع  نحو  العمل  واأ�ييصييحيياب  الييطييالب  دعييم  ملوا�صلة  امل�صتقبل 
املعرفة واخلربات، يف الوقت الذي ن�صتعد  وقابليتهم للتوظيف وم�صاركة 

فيه بتخريج اأوىل دفعات اجلامعة هذا اخلريف".
من جهتها قالت عبر الطاهر - مدير ا�صتقطاب املواهب والتوطني يف دي 

بي ورلد: "ي�صرنا امل�صاركة يف معر�ض الفر�ض الطالبية يف جامعة حممد 
بن زايييد للذكاء اال�صطناعي واإجييراء حييوار مفتوح مع جمموعة متنوعة 
الذكاء اال�صطناعي  املوهوبني يف تخ�ص�صاتهم �صمن جمال  من الطالب 
حول  اجلامعة  اإدارة  مييع  مثمرا  حديثا  اأي�صا  اأجرينا  املعر�ض،  وخييالل   ،
بني  املحتمل  الييتييعيياون  و�صبل  وتطبيقاته،  اال�صطناعي  الييذكيياء  م�صتقبل 
والتطوير  البحث  جهود  تعزيز  بهدف  وال�صناعي،  االأكادميي  القطاعني 
واال�صتفادة من اخلربات العاملية التي يتمتع بها اأع�صاء الهيئة التدري�صية 

باجلامعة".
يف  العاملية  اجلييامييعييات  م�صاف  بييني  مكانتها  ر�صخت  اجلامعة  اأن  واأكيييدت 
بها  يتميز  التي  املهارات  بو�صوح على م�صتوى  ينعك�ض  وقت قيا�صي، وهذا 
طالبها، ما ي�صجعنا على موا�صلة ا�صتك�صاف مهاراتهم العملية ونتطلع اإىل 

االإجنازات امل�صرقة التي �صيحققها الطالب م�صتقبال.
127 طالبا جديدا مع بداية ف�صل اخلريف  وا�صتقبلت اجلامعة موؤخرا 
الدرا�صي لهذا العام ، وقد توزع الطالب اجلدد ما بني 22 طالبا يف برامج 
املواطنني  من   30 منهم  املاج�صتر،  برامج  يف  طييالب  و105  الدكتوراه 
االإماراتيني. وقد و�صل اإجمايل عدد طالب اجلامعة بعد ان�صمام طالبها 

اجلدد اإىل اأكرث من 250 طالبا.

وت�صعى جييامييعيية حمييمييد بيين زاييييد لييلييذكيياء اال�ييصييطيينيياعييي اإىل متييكييني جيل 
جديد من قادة هذا املجال، وذلك من خالل التعليم اال�صتثنائي والنموذج 
االأكادميي الفريد الذي يركز على بحوث الذكاء اال�صطناعي وتطبيقاته، 

ف�صال عن التميز االأكادميي.
عاملي  بتقدير  اجلامعة  حتظى  تاأ�صي�صها،  من  اأعيييوام  ثالثة  حييوايل  وبعد 
�صاركوا  اأو  قادوا  الذين  التدري�صية  هيئتها  واأع�صاء  اال�صتثنائية  لبحوثها 
العام  العاملية يف  اال�صطناعي  الييذكيياء  مييوؤمتييرات  ميين  عييدد كبر  قيييييادة  يف 
2022، مبا يف ذلك موؤمتر جمعية اللغويات احلو�صبية، واملوؤمتر الدويل 
يف  اليقني  عدم  وموؤمتر  ال�صببي،  والتحليل  التعلم  وموؤمتر  االآليية،  لتعلم 

الذكاء اال�صطناعي.
احتلت  اال�صطناعي  للذكاء  زايييد  بيين  حممد  جامعة  اأن  بالذكر  اجلييدييير 
24 عامليا يف الذكاء اال�صطناعي والروؤية احلا�صوبية وتعلم االآلة  املرتبة 
اجلامعات  من  العديد  على  بذلك  متقدمة  الطبيعية،  اللغات  ومعاجلة 
البحثية ال�صهرة يف جميع اأنحاء العامل، مثل جامعة مي�صيغان وجورجيا 
تك وجامعة تورنتو يف اأمريكا ال�صمالية، واإمربيال كوليدج لندن، ومدر�صة 
الفنون التطبيقية يف لوزان، وجمعية ماك�ض بالنك يف اأوروبا، وغرها من 

اجلامعات العريقة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ت�سيد بال�سالمة الت�سغيلية يف حمطات براكة

خرباء دوليون يوؤكدون على امل�شتوى املتقدم للخربات الت�شغيلية والربامج امليدانية خالل زيارة ملحطات براكة

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي تنظم »معر�س الفر�س الطالبية«

�سمن جهود االإمارات االإن�سانية 

»الهالل« يوزع حقائب مدر�شية و قرطا�شية على طلبة اأم درمان بال�شودان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأفريقيا  مييوتييورز  "جرنال  اأعييليينييت 
مع  االأو�صط" بييالييتييعيياون  واليي�ييصييرق 
لل�صباب  التقنية  الزمالة  "برنامج 
ال�صباب  لي"مركز  التابع  العربي" 
�صل�صلة  ا�صت�صافتها  عن  العربي" 
من اجلل�صات احلوارية والتعليمية 
ال�صباب  مهارات  لتطوير  الهادفة 
والتقنية  الييعييلييوم  تييخيي�ييصيي�ييصييات  يف 
والييييهيييينييييد�ييييصيييية والييييريييييا�ييييصيييييييييات /

اأنحاء  خمييتييلييف  يف   /STEM
املنطقة.

ال�صراكة  اإطييييييييار  يف  ذليييييك  ييييياأتييييي 
اجلانبني  بييييني  اال�يييصيييرتاتيييييييجييييييية 
اإىل   2022 �صبتمرب  ميين  املمتدة 
ي�صتفيد  فيما   ،  2023 فييرباييير 
برنامج  اأعييي�يييصييياء  اجلييليي�ييصييات  مييين 
اليييتيييابيييع ملركز  الييتييقيينييييية  اليييزميييالييية 
قيادات  مب�صاركة  العربي  ال�صباب 
وعدد  وموظفيها  مييوتييورز  جييرنال 

من �صركائها.
مت  املتميز،  التعاون  لهذا  وتقديرا 
داعما  موتورز"  "جرنال  اعييتييميياد 
رئي�صيا لي"برنامج الزمالة التقنية 
ي�صكل  واليييذي  العربي"،  لل�صباب 
مبادرة اإقليمية من "مركز ال�صباب 
بالتدريب  ويتخ�ص�ض  العربي" 

االفرتا�صي النظري والعملي.
يييهييدف بييرنييامييج الييزميياليية لتمكني 
اليي�ييصييبيياب الييعييربييي يف الييعييديييد من 
امليييجييياالت الييتييقيينييييية، وبيياالأخيي�ييض يف 
وعلى  اال�صطناعي  الييذكيياء  جمييال 
�صتتعاون  الييربنييامييج،  فيييرتة  ميييدى 

"مركز  ميييع  موتورز"  "جرنال 
ال�صباب العربي" الكت�صاب مهارات 
املييي�يييصيييتيييقيييبيييل، وتيييطيييويييير الييييقييييدرات 
اليييقييييييياديييية والييتييفييكيير االإبييييداعييييي، 
والييتيي�ييصييجيييييع عييلييى االبيييتيييكيييار لدى 
ال�صباب، مع الرتكبز على موا�صيع 
وم�صتقبل  والت�صنيع  ال�صمولية 

التنقل والتقنية.
اأكييييدت مييعييايل �ييصييمييا بيينييت �صهيل  و 
بيين فييار�ييض امليييزروعيييي وزيييييرة دولة 
ل�صوؤون ال�صباب نائب رئي�ض مركز 
ال�صراكات  اأن  الييعييربييي،  اليي�ييصييبيياب 
التكنولوجيا  قطاعات  يف  النوعية 
اأ�صا�ض لتمكني ال�صباب يف املجاالت 
احليييييييييوييييية الييييتييييي تيييقيييدميييهيييا هيييذه 

القطاعات.
وقالت : "نتعاون مع �صركات عاملية 
يف  متخ�ص�صة  ووطنية  واإقليمية 

من  ال�صباب  لتمكني  التكنولوجيا 
تناف�صية متميزة،  اكت�صاب مهارات 
واملتحفز  امليييييوهيييييوب  فيييالييي�يييصيييبييياب 
وا�صتدامة  ت�صريع  يف  للم�صاهمة 
على  قييييييادر  ميينييطييقييتيينييا  الييينيييميييو يف 
حتويل قدراته الكامنة اإىل كفاءات 
م�صاريع  مقدمة  يف  جتعله  قيادية 
اإليها  التي تطمح  الرقمية  القفزة 

املنطقة".
ال�صرفاء،  لييييوؤي  قييييال  جييانييبييه  مييين 
الرئي�ض واملدير التنفيذي لعمليات 
جرنال موتورز يف اأفريقيا وال�صرق 
االأو�صط: "كرواد يف جمال التقنية، 
العاملة  الييييقييييوة  نييبيينييي  اأن  نيييرييييد 
دعما  املييهييارات  وتعزيز  للم�صتقبل 
امليي�ييصييرتكيية حيييول م�صتقبل  لييلييروؤى 
يف  ال�صباب  متكني  وعييرب   ، التنقل 
خمتلف اأنحاء املنطقة، من املمكن 

النواحي  العديد من  عندها قيادة 
واإلهام  التنقل  مبييجييال  املييرتييبييطيية 
االأدمييييغيييية اليي�ييصييابيية ليييالنيييخيييراط يف 
مبجال  مييتييعييلييقيية  حميييوريييية  اأدوار 
وتنمية  الييكييهييربييائييييية،  امليييركيييبيييات 
لتجارب  الرقمي  التحول  عمليات 

العمالء".
واأ�صاف :" نهدف من خالل العمل 
مع مركز ال�صباب العربي للم�صي 
بييتييعييزيييز املييييهييييارات اجلييييديييييدة عرب 
القادة  اإىل  الو�صول  فر�ض  اإتاحة 
االأفكار  اأ�يييصيييحييياب  مييين  اليييبيييارزيييين 
باالإ�صافة  املييجييال،  بييهييذا  املييتييميييييزة 
املبا�صر  الييتييعييلييم  خييييربات  لييتييوفيير 
ال�صغف  يزيد  اأن  �صاأنه  والييذي من 

بهذا القطاع من االأعمال".
التعاون  هذا  يتبع  اأن  املقرر  و من 
اأربع  ميين  مرحلتني  على  بييرنييامييج 

اأ�صبوعيا  جل�صات حوارية مفتوحة 
ت�صم متحدثني بارزين مثل وغاري 
وي�صت، املدير التنفيذي لي’اأون�صتار‘ 
وحلول  االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا 
’جرنال  لييدى  امل�صتقبلية  التنقل 
املدير  ني�صي،  و�ييصييارون  موتورز‘، 
موتورز  ’جرنال  لييدى  التنفيذي 
هرنانديز،  وميييونيييييييكيييا  م�صر‘، 
لدى  الب�صرية  املييوارد  ق�صم  رئي�ض 
اأفريقيا  موتورز  ’جرنال  عمليات 
كبار  وكييذلييك  االأو�صط‘،  واليي�ييصييرق 
ميييوتيييورز  ’جرنال  عيييين  املييمييثييلييني 
م�صر‘ وBrightDrop. ومن 
بني املوا�صيع الرئي�صية التي �صتتم 
الربنامج  خييييالل  مييين  تييغييطيييييتييهييا 
املطلوبة  املييييييهييييييارات  الييييتييييدريييييبييييي 
التقنية  قيادة  وكيفية  للم�صتقبل، 
مل�صتقبل التنقل، واأهمية التنوع يف 

مكان العمل، و�صبل متكني ال�صباب 
القيادي، وفهم قيمة  التفكر  من 
للو�صول  املتينة  ال�صراكات  تطوير 
واملوؤ�ص�صية  الفردية  االأهييداف  اإىل 
املرحلة  يف  وذلييييييك  واملييجييتييمييعييييية 
االأوىل. اأما املرحلة الثانية ف�صتوفر 
فر�صا مبا�صرة لل�صباب كي يتعلموا 
من القادة البارزين يف هذا املجال 
و�صيتم عرب برنامج اإر�صادي مدته 
مت  مر�صحني  انتقاء  �صهور  ثالثة 
ال�صباب  مركز  قبل  من  اختيارهم 
ميين جل�صات  لييال�ييصييتييفييادة  الييعييربييي 
�صمن  اأ�صا�صيني  اأع�صاء  مييع  تقام 
موتورز  ’جرنال  عييمييليييييات  فييريييق 
ال�صرق االأو�صط‘ ، و�صيتم منح كل 
امل�صاركني الذين يكملون الربنامج 
الييقيييييادي �ييصييهييادات تييقييدييير خا�صة 

بهذه اخلربة التعلمية القيمة.

•• اأبوظبي-وام:

"الربنامج ال�صحي"،  ت�صكل مبادرة 
تناف�صية  جمل�ض  ميييبيييادرات  اإحييييدى 
الكوادر االإماراتية "ناف�ض" ، منوذجا 
القطاعات  بييني  لييليي�ييصييراكيية  مييتييميييييزا 
 ، واالأكادميية  واخلا�صة  احلكومية 
حيث جيياء اإطييالق املييبييادرة بالتعاون 
التعليمية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  مييع عييدد ميين 
للعلوم  فاطمة  كلية  ومنها  بالدولة 
اأبوظبي  ملييركييز  الييتييابييعيية  اليي�ييصييحييييية 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
مهني  مل�صار  الوطن  �صباب  ليوؤهل   ،
على  ح�صولهم  مييع   ، وحيييييوي  مهم 
ميينييح درا�ييصييييية وفييير�يييض وظيييييفييييية يف 

القطاع الطبي اأحد اأبرز القطاعات 
الدولة  بيييروؤيييية  املييرتييبييطيية  احليييييوييية 

اال�صرتاتيجية للم�صتقبل.
�صعيد  مبارك  الدكتور  �صعادة  وقييال 
اأبوظبي  ال�صام�صي مدير عام مركز 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
يف ت�صريحات لوكالة اأنباء االإمارات 
ال�صحي"  "الربنامج  اإن   ، "وام" 
تناف�صية  جمل�ض  ميييبيييادرات  اإحييييدى 
"ناف�ض" التي  االإميياراتييييية  الييكييوادر 
ت�صهم يف رفد القطاع الطبي بكوكبة 
دوره  لتعزيز  الوطنية  الييكييوادر  ميين 
التنمية  م�صرة  يف  واحليييييوي  املهم 

امل�صتدامة للدولة.
للعلوم  فيياطييميية  كييلييييية  اأن  واأ�ييييصيييياف 

ال�صحية تفتخر بتعاونها االأكادميي 
املهم  "ناف�ض" يف هذا الربنامج  مع 
الذي يدعم القطاع ال�صحي بالكوادر 
املهارات  بييكييافيية  امليي�ييصييلييحيية  الييوطيينييييية 
اأن  اإىل  م�صرا   ، احلديثة  واملييعييارف 
القطاعات  مييين  اليي�ييصييحييي  الييقييطيياع 
ذات االأولوية لدى القيادة الر�صيدة 
النمو  وي�صكل ركيزة مهمة لتحقيق 

واالزدهار امل�صتدام.
واأكد اأن دعم قيادة الدولة الر�صيدة 
ال�صيخة  �ييصييمييو  ورعيييياييييية  واهيييتيييميييام 
االحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�صائي العام رئي�صة املجل�ض االأعلى 

لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى 
ي�صهم  ؛  االأ�ييصييرييية  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
املرموقة  العلمية  املكانة  تعزيز  يف 
للعلوم  فاطمة  كلية  تتبووؤها  التي 
الكلية  اأن  اإىل  م�صرا   .. ال�صحية 
اأبوظبي والعني  باأفرعها االأربعة يف 
وعجمان والظفرة ت�صم حزمة من 
تواكب  التي  العلمية  التخ�ص�صات 
احيييتييييييياجيييات اليييقيييطييياع اليي�ييصييحييي يف 
الدولة وت�صمل بكالوريو�ض العلوم يف 
والدبلوم  والبكالوريو�ض  التمري�ض 
والييييعييييالج  الييي�يييصيييييييدلييية  اليييييعيييييايل يف 
الطبيعي واالأ�صعة واالإ�صعاف الطبي 

والييطييوارئ والييبييكييالييوريييو�ييض يف علم 
النف�ض.

اأحمد  اليييدكيييتيييور  قيييييال  جييهييتييه  ميييين 
عييبييدامليينييان الييعييور مييدييير عيييام معهد 
التكنولوجيا التطبيقية التابع ملركز 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
للعلوم  فيياطييميية  كييلييييية  اإن  واملييهيينييي، 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  ميين  ال�صحية 
الرائدة واملتطورة ، وقد �صهدت منذ 
تاأ�صي�صها عام 2006 منوا م�صتمرا 
وتطورا  للطلبة  املتاحة  الربامج  يف 
التعليمية  منظومتها  يف  م�صتمرا 
حر�صها  من  انطالقا  واالأكييادميييييية 

بالدولة  ال�صحي  القطاع  رفييد  على 
املتخ�ص�صة  اليييوطييينييييييية  بييييالييييكييييوادر 
احتياجات  تييلييبييييية  عييلييى  واليييييقيييييادرة 

وظائف امل�صتقبل يف هذا القطاع.
ال�صحي"  "الربنامج  اأن  ييييذكييير 
ي�صتهدف ا�صتقطاب 2000 مواطن 
ي�صل  حييتييى   2022 اليييعيييام  خييييالل 
العدد االإجمايل لي 10 اآالف مواطن 
التخ�ص�صات  خمييتييلييف  يف  يييعييمييل 
يوفر  كما   ،2026 بحلول  الطبية 
بيييه منحا  لييلييمييلييتييحييقييني  اليييربنييياميييج 
اإ�صافة  �صهرية،  ومييكييافيياآت  درا�ييصييييية 
التخرج  بيييعيييد  وظيييييييفييييييية  ليييفييير�يييض 

وذلك  املطلوبة،  ال�صروط  وا�صتيفاء 
يف اإطار جهود ا�صتحداث فر�ض عمل 
للكفاءات الوطنية يف القطاعات ذات 
الييدوليية ويف  التي حددتها  االأولييوييية 

مقدمتها الرعاية ال�صحية.
ال�صحي"  "الربنامج  وييييييقيييييدم 
للعمل  للمواطنني  والدعم  التاأهيل 
يف القطاع ال�صحي مع منح درا�صية 
ومكافاآت  امليييائييية  يف   100 بيينيي�ييصييبيية 
الربنامج يف جانبه  مالية، ويتعاون 
موؤ�ص�صات  نخبة من  مع  االأكييادميييي 
اليييدولييية، بينها  الييعييايل يف  الييتييعييليييييم 
كلية فاطمة للعلوم ال�صحية وكليات 

الفجرة  وجييامييعيية  العليا  التقنية 
مثاليا  منيييييوذجيييييا  بييييذلييييك  ليييتيييكيييون 
احلكومية  القطاعات  بني  لل�صراكة 
واخلييييا�ييييصيييية واالأكييييييادميييييييييييييية، وهيييي 
النموذج  عليها  قييام  الييتييي  اليي�ييصييراكيية 
�صي�صتفيد  والتي  للدولة،  التنموي 
عرب  ال�صحي  الييقييطيياع  خاللها  ميين 
ال�صرورية  الوطنية  بالكوادر  رفده 
اال�صتفادة  ميييع  اأعيييمييياليييه،  لييتييطييوييير 
الييتييي و�صعتها  حيييزم احليييوافيييز  مييين 
والتوطني  الييبيي�ييصييرييية  امليييييوارد  وزارة 
جلهات القطاع اخلا�ض التي حتقق 

م�صتهدفات التوطني.

»الربنامج ال�شحي« ... �شراكة ترثي القطاع الطبي بالكوادر الوطنية املتخ�ش�شة

•• دبي-وام:

واملوارد  وال�صكان  والعمل  االجتماعية  اليي�ييصييوؤون  جلنة  تبحث 
الييبيي�ييصييرييية بيياملييجييليي�ييض الييوطيينييي االحتييييييادي فيييى حييلييقيية نقا�صية 
اآراء  ال�صتطالع  التطوعي  العمل  " تنظيم  بعنوان  افرتا�صية 
املخت�صني واجلهات املنظمة لالأعمال التطوعية واأفرد املجتمع 
حول مو�صوع تنظيم العمل التطوعي والذي �صيتناول حموري 
تدعم  التي  واملييبييادرات  التطوعي،  العمل  ثقافة  وتعزيز  ن�صر 
ت�صمني  و�صيتم  عليها،  الييرقييابيية  وميييدى  التطوعية  االأعييمييال 
امل�صاركني يف احللقة يف  اأبييرز املالحظات واملقرتحات من قبل 
�صيتم مناق�صته الحقاً من قبل  الذي  النهائي للجنة  التقرير 

املجل�ض بح�صور ممثلي احلكومة.
بدبي،  العامة  االأمييانيية  مبقر  تعقد  التي  اجلل�صة  تناق�ض  كما 
اللجنة  رئي�صة  املن�صوري  عبدالرحمن  ناعمة  �صعادة  برئا�صة 
العمل  تنظيم  مييو�ييصييوع  ملناق�صة  الييلييجيينيية  عييمييل  خييطيية  �ييصييميين 
التطوعي .. تعزيز العمل التطوعي وذلك للتعرف على مدى 
وت�صجيعهم على  التطوعي  العمل  بثقافة  املجتمع  اأفييراد  وعي 
بامل�صوؤولية  االلييتييزام  قيم  لتعزيز  العامة  املجتمعية  اخلييدميية 
التي تدعم  املبادرات  التعرف على  اإىل  باالإ�صافة  االجتماعية، 
واملحلي واخلا�ض  امل�صتوى احلكومي  التطوعية على  االأعمال 
واالإ�ييصييكيياليييييات املييتييعييلييقيية بييهييا ومييييدى الييرقييابيية عييلييى االأعمال 
لالأعمال  املنظمة  اجلييهييات  بييني  التن�صيق  وجييهييود  التطوعية 

التطوعي  العمل  تنظيم  مو�صوع  اللجنة  وتناق�ض  التطوعية. 
تعزيز  �صاأن  املجتمع يف  تنمية  وزارة  ا�صرتاتيجية  وفق حماور 
االعمال  ومراقبة  تنظيم  يف  اليييوزارة  ودور  التطوعي،  العمل 
للعمل  املنظمة  واجلييهييات  اليييوزارة  بييني  والتن�صيق  التطوعية، 
م�صتوى  عييلييى  الييتييطييوعييي  الييعييمييل  تنظيم  �ييصيياأن  يف  الييتييطييوعييي 

الدولة.
وت�صم جلنة ال�صوؤون االجتماعية يف ع�صويتها �صعادة كل من 
د.حواء �صعيد ال�صحاك املن�صوري مقررة اللجنة، و حميد علي 
العبار ال�صام�صي، وعائ�صة حممد �صعيد املال ، وحممد عي�صى 
عبيد الك�صف، ومرمي ماجد خلفان بن ثنيه، و د. موزه حممد 

حمرور العامري اأع�صاء املجل�ض الوطني االحتادي.

جلنة »الوطني الحتادي« تبحث فى حلقة نقا�شية تنظيم العمل التطوعي اخلمي�س املقبل

�شراكة بني مركز ال�شباب العربي و»جرنال موتورز«

••  اأبوظبي -الفجر

نظم مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة مبادرات "�صيف مدينة خليفة"، 
التي ا�صتمرت خالل �صهر اأغ�صط�ض 2022، بالتعاون مع كل من: القيادة 
االإمارات  وموؤ�ص�صة  االأ�صرية،  التنمية  وموؤ�ص�صة  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة 
وذلك  خليفة،  ومدر�صة  املييدين،  للدفاع  اأبوظبي  وهيئة  املدر�صي،  للتعليم 

�صمن اإطار التعاون البناء وامل�صتمر مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني. 
وهدفت املبادرات اإىل ا�صتثمار فرتة االإجازة ال�صيفية لطلبة املدار�ض، عرب 
لالأطفال  املتنوعة  والثقافية  الرتفيهية  الفعاليات  ميين  العديد  تييقييدمي 
اأفراد  بييني  االإيجابية  ال�صلوكيات  وتعزيز  لديهم  الييوعييي  لتنمية  والييكييبييار، 
لدى  بالنف�ض  الثقة  وزع  واالنييتييميياء  اليييوالء  قيم  تعزيز  وكييذلييك  املجتمع، 

الطالب وت�صجيعهم على مواكبة التطور والذكاء ال�صناعي.
وت�صمنت املبادرات الكثر من الور�ض والفعاليات التي مت تنفيذها بالتعاون 
مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني، حيث مت بالتعاون مع القيادة العامة ل�صرطة 
اأبوظبي تقدمي 5 ور�ض عمل تعليمية وترفيهية للطالب، منها ور�صة حول 
املرور،  اإ�ييصييارات  تعلم  وور�صة  ال�صغر،  ال�صرطي  وور�صة  التنمر،  من  احلييد 

م�صابقات  تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  املجتمع،  يف  ال�صحيحة  ال�صلوكيات  وور�صة 
تتعلق مبوا�صيع الور�ض وتقدمي الهدايا للطالب.

وبالتعاون مع هيئة اأبوظبي للدفاع املدين، مت تنظيم 5 ور�ض عمل تعليمية 
ترفيهية للطالب هدفت اإىل تعزيز الوعي لديهم بكيفية الوقاية وال�صالمة 
الطلبة  تعريف  اإىل  باالإ�صافة  االأولييييية،  االإ�ييصييعييافييات  وطييرق  احلييرائييق،  ميين 
باالإجراءات الالزمة عند ن�صوب احلرائق، كما مت يف نهاية كل ور�صة تنظيم 

م�صابقة تتعلق مب�صمونها، وكذلك توزيع الهدايا على الطلبة امل�صاركني.
الثقافية  الور�ض  العديد من  االأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  من جانبها قدمت 
التي هدفت اإىل تثقيف االأطفال وغر�ض القيم والروح الوطنية لديهم، ومن 
بينها ور�ض: "اأنا فخور بنف�صي" و"العامل االفرتا�صي" و"اإماراتي واأفتخر" 

واأنا اأ�صتطيع" وور�صة "كن قوياً".
وقدم فريق "اكتف هاب" الريا�صي ح�ص�صاً تدريبية يف ريا�صات اجليوج�صتو 
مبادرات  كذلك  الفعاليات  ت�صمنت  كما  لالأطفال،  القدم  وكييرة  وال�صباحة 
عربة املثلجات واالألعاب املائية، التي مت خاللها ا�صت�صافة عربة بيع املثلجات 
االألعاب  "1" وتفعيل  رقم  فاكتوري" يف حديقة مدينة خليفة  "كيدز  من 

املائية باحلديقة الإدخال البهجة وال�صعادة على قلوب الطلبة امل�صاركني. 

ت�سمنت العديد من الفعاليات الرتفيهية والثقافية املتنوعة لالأطفال والكبار

مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة ينظم مبادرات »�شيف مدينة خليفة« لتعزيز ال�شلوكيات الإيجابية يف املجتمع

••   اأبوظبي -وام :

املرحلة  تنفيذ  ام�ض  الهمم  الأ�ييصييحيياب  العليا  زايييد  موؤ�ص�صة  وا�صلت 
االإماراتي الأ�صحاب  برنامج اجلينوم  مل�صروع  الفحو�صات  الثالثة من 
الهمم واأ�صرهم بالتعاون مع  �صركة   G42 هيلث كر ، وذلك �صمن 
املتطورة يف ع�صر  العلمية  االأبحاث  املوؤ�ص�صة لالإ�صتفادة من  مبادرات 
االإبتكار واإتباع االأ�صاليب العلمية يف تقدمي برامج الرعاية والتاأهيل 

واجلل�صات العالجية .
واأ�صرهم يف مقر مركز  الهمم  اأ�صحاب  اإ�صتقبال عدد من   وقد جرى 
الالزمة،  الفحو�صات  واإجييييراء  للموؤ�ص�صة،  التابع  للتوحد  اأبييوظييبييي 
العالجية  اأكرث �صحة، وتعزيز اخلطط  اإماراتي  بهدف خلق جمتمع 
مبنظومة ذكية ذات م�صتوى متميز من العالج والوقاية من االأمرا�ض 

واالأوبئة ومراقبتها والتنبوؤ بها.
كر  �صركة  هيلث  مع  الهمم  الأ�صحاب  العليا  زايييد  موؤ�ص�صة   وتتعاون 
  G42 يف تنفيذ برنامج اجلينوم االإماراتي الأ�صحاب الهمم واأ�صرهم، 
واأ�صرهم  الهمم  الأ�صحاب  املرجعي  اجلينوم  خييارطيية  و�صع  ان  حيث 
عن طريق درا�صة الت�صل�صل اجليني الكامل باأحدث التقنيات وتوفر 
قاعدة بيانات وراثية لال�صتفادة منها يف املجال الطبي والت�صخي�صي، 
ي�صهم يف و�صع كودات لالإعاقات يف حماولة للحد من حدوث االعاقة، 

ومن ثم بهدف تقدمي خدمة عالجية متميزة لهم.
االإماراتي  اجلينوم  برنامج  من  والثانية  االأوىل  املرحلينت  اأن   يذكر 
اأ�صرة   119 الهمم وا�صرهم حققت جناحاً كبراً مب�صاركة  الأ�صحاب 
، و�صيقوم الربنامج باإثراء البيانات ال�صحية احلالية الأ�صحاب الهمم 
واأ�صرهم من خالل انتاج اجلينات املرجعية املحددة للمواطنني ودفع 
االإكت�صافات العلمية على نطاق وا�صع، حيث ان معرفة الت�صل�صل اجليني 
ي�صاعد العلماء واالأطباء لو�صع خطة عالجية ووقائية للمجتمع بناًء 

على نتائج التحليل اجليني للمواطنني.

زايد العليا توا�شل تنفيذ 
الفحو�شات مل�شروع برنامج اجلينوم 
الإماراتي لأ�شحاب الهمم واأ�شرهم
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•• دبي-وام: 

من  وفييييداً  دبيييي  حميياكييم  ا�صتقبلت 
حميييكيييمييية الييييفييييجييييرة االحتييييياديييييية 
املحكمة  ميييبييينيييى  يف  االبييييتييييدائييييييييية 
الييعييمييالييييية وحمييكييميية الييتيينييفيييييذ يف 
لتبادل  وذليييييييك  بييييدبييييي،  الييييعييييوييييير 
واال�صتفادة  اجلهتني  بييني  املعرفة 
ميين اخلييييربات حيييول اآليييييييات العمل 
املطبقة  االأنييظييميية  بيي�ييصيياأن  املتعلقة 
واإجيييراءات  والت�صويات  التنفيذ  يف 
املنظومة  اإطييييار  وفيييق  فيها  الييعييمييل 
اليييقييي�يييصيييائييييييية واإجنييييييييياز املييييوؤ�ييييصييييرات 

الق�صائية املطلوبة.
ذليييك �صمن حيير�ييض حماكم  ييياأتييي 
دبي على تعزيز �صراكتها الق�صائية 
اخلارجية  املوؤ�ص�صات  مع  وتعاونها 
التوجه نحو  والداخلية مبا يدعم 
التخ�ص�ض الق�صائي لرفع م�صتوى 
والتميز  اليييرييييادة  وحتييقيييييق  االأداء 
وخللق نظام ق�صائي ميتاز بالدقة 

وال�صرعة.
اأهلي مدير  امللك  اأحمد عبد  وقال 
اإن  دبيييي  حميياكييم  يف  التنفيذ  اإدارة 
الق�صائي  املييهيينييي  املييي�يييصيييار  متييكييني 
يف  الق�صوى  االأولييوييية  �صمن  ياأتي 

اال�صرتاتيجية  االأهيييييداف  حتقيق 
من خالل تبادل املعرفة واخلربات 
بييني الييطييرفييني، ومت الييتييطييرق اإىل 
الييتييي تلخ�ض  املييوا�ييصيييييع  خمييتييلييف 
واالأنظمة  وهيكلته  العمل  اآليييييات 
م�صلحة  تيييخيييدم  اليييتيييي  امليييطيييبيييقييية 

الدائرة واملتعاملني.
واأ�صاف اأنه من خالل االجتماع مت 

حيث  من  املعيارية  املقارنات  عمل 
هيكل ق�صم التنفيذ واآلية ا�صتقبال 
واال�صتف�صارات  ور�صومها  الطلبات 
عليها من  والييييرد  املييتييعييامييلييني  ميين 
املبالغ  اإييييداع  واآلييييية  االإدارات،  قبل 
و�يييصيييرفيييهيييا واعييييمييييال امليييحيييا�يييصيييب يف 
ملفات التنفيذ وقنواتها، مبا ي�صهم 
يف مراجعة خطط العمل الق�صائي 

وتطويره، باالإ�صافة اإىل اخلدمات 
االحتياجات  تييلييبييييية  يف  امليي�ييصيياهييميية 

املهنية واخلدمات الق�صائية.
كما مت االطييالع على نظام ت�صوية 
و�صرح  التنفيذ  ق�صم  يف  امليينييازعييات 
اإدارة  وميييهيييام  اأعيييميييال  مييين  ميييوجيييز 
التنفيذ واإدارة االأحوال ال�صخ�صية 
الودية  الييتيي�ييصييوييية  ميييركيييز  واإدارة 

لييلييوفييد مييين حمكمة  لييلييميينييازعييات 
واالبتدائية  االحتييياديييية  الييفييجييرة 
عييييييييييالوة عييييلييييى �يييييصيييييرح االأنييييظييييميييية 
االلييكييرتونييييية املييطييبييقيية واأثيييرهيييا يف 
زييييييادة اإنييتيياجييييية املييوظييفييني واأثييييره 
املتعاملني  ر�ييصييا  ن�صبة  ارتيييفييياع  يف 
امل�صتوى  عييلييى  امليييوؤ�يييصيييرات  واإجنييييياز 

املحلي والعاملي.

•• ال�صارقة-الفجر:

مع اقرتاب �صهر اأكتوبر، ال�صهر االأبرز واالأكرث اأهمية على التقومي ال�صنوي 
لتعزيز املنا�صرة العاملية ملكافحة �صرطان الثدي، وح�صد الدعم لن�صر الوعي 
املجتمعي باأهمية الك�صف املبكر عنه، ودور ت�صخي�صه خالل مراحله املبكرة يف 
جناح العالج، وجهت "القافلة الوردية" الدعوة ملنظمات القطاعني احلكومي 
التي  الفعاليات  خالل  من  امل�صرتكة  االأهييداف  لتحقيق  للتعاون  واخلا�ض، 
تخطط لها على امل�صتوى املجتمعي خالل ال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان 

الثدي.
ال�صنوية  احليياالت  اإجمايل  %12 من  اإىل  به  االإ�صابة  و�صول معدل  ومييع 
ال�صرطانات  اأكيييرث  الييثييدي  �صرطان  اأ�صبح  الييعييامل،  م�صتوى  على  اجلييديييدة 

ال�صحة  "منظمة  عيين  �يييصيييادرة  لييتييقييارييير  وفييقيياً   ،2021 الييعييام  يف  �ييصيييييوعيياً 
العاملية".

وعلى مدار اأكرث من ع�صرة اأعوام، بذلت "القافلة الوردية"، اإحدى مبادرات 
املجتمعي  الوعي  لن�صر  حثيثة  جهوداً  ال�صرطان،  مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية 
الثدي،  �صرطان  عن  املبكر  للك�صف  املجانية  الطبية  الفحو�صات  وتقدمي 
املعنيني  وال�صركاء  اخلا�ض  القطاع  و�صركات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  وحتفيز 
االإمارات  دوليية  يف  الثدي  ب�صرطان  الوعي  لن�صر  املتعددة  االأن�صطة  برعاية 
االأ�صماء  ميين  نخبة  وح�صدت  عظيمة،  اإجنيييازات  وحققت  املتحدة،  العربية 

وال�صخ�صيات املوؤثرة لدعم هذه الق�صية النبيلة.
ويف عام 2021، اأ�صهم الدعم الكرمي الذي قدمه الرعاة وال�صركاء للقافلة 
املبكر عن  للك�صف  املجانية  الفحو�صات  اآالف  تقدمي  بتمكينها من  الوردية 

ا �صريرًيا و 1019 فح�ض ماموغرام  �صرطان الثدي، �صملت 2197 فح�صً
و 208 اختبارات باملوجات فوق ال�صوتية.

ول�صمان ا�صتمرار هذه النجاحات، تدعو القافلة الوردية املنظمات و�صركات 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  وال�صغرة،  الكبرة  وال�صركات  التجزئة، 
واأن�صطتها،  فعالياتها  ورعيياييية  لييدعييم  املجتمع،  واأفييييراد  احلكومية،  و�صبه 
وتقدمي منوذج عاملي ير�صخ قدرة االإرادة اجلماعية والتعاون امل�صرتك على 

حماية اأنف�صنا وجمتمعنا من �صرطان الثدي.
ال�صهر العاملي  "القافلة الوردية" خالل  امل�صاركة يف فعاليات  وتتنوع فر�ض 
ال�صحي"  "اليوم  مييبييادرة  يف  بالت�صجيل  ابييتييداًء  الييثييدي،  ب�صرطان  للتوعية 
متخ�ص�صة  توعوية  حما�صرات  ح�صور  للموظفني  تتيح  التي  للموؤ�ص�صات، 
املجانية  الطبية  الييفييحييو�ييض  اإىل  بيياالإ�ييصييافيية  اخلييييرباء،  ميين  نخبة  يقدمها 

40 عاماً وما فوق، ف�صاًل عن ق�صائم فح�ض  لل�صيدات من الفئة العمرية 
باأحدث  املجهزة  املتنقلة  الطبية  العيادة  يف  احلجز  ميكن  كما  املييامييوغييرام، 
�صرطان  عن  املبكر  الفح�ض  لتقدمي  رعايتها،  اأو  العاملية،  الطبية  االأدوات 
الثدي و�صرطان عنق الرحم الأفراد املجتمع، وتوفر "القافلة الوردية" املزيد 
من املعلومات عن فر�ض امل�صاركة املتوفرة على الرابط التايل: منوذج طلب 

ال�صحي" للموؤ�ص�صات. "اليوم 
يف  وامليي�ييصيياركيية  للتفاعل  طييرق  عييدة  تييوافيير  الوردية" عيين  "القافلة  واأعييليينييت 
ودعمه  الثدي،  ب�صرطان  للتوعية  العاملي  لل�صهر  الييوردييية  القافلة  برنامج 
ورعايته، وملعرفة املزيد، يرجى التوا�صل مع "القافلة الوردية" على االإمييل 
التوا�صل  قنوات  خالل  من  اأو   ،Info@pinkcaravan.ae التايل: 

.ThePinkCaravan@ :االجتماعي

•• دبي-وام:

املزيد  اإطيييالق  و  احليوية  التحتية  بناها  وتعزيز  تطوير  دبييي  حكومة  توا�صل 
من امل�صاريع النوعية التي تلبي احتياجات االإمارة احلالية وامل�صتقبلية وتدعم 
املعاير  الأرقيييى  وفييقيياً  امل�صتدامة،  التنمية  جمييال  يف  املييبييذوليية  احلثيثة  اجلييهييود 
جت�صيداً  التكنولوجية  احللول  اأحييدث  وبا�صتخدام  العاملية،  املمار�صات  واأف�صل 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لييروؤييية 
رئي�ض جمل�ض الييوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، الرامية جلعل دبي واحدة اأكرث 

مدن العامل ا�صتدامة.
وُي�صّكل م�صروع "مركز دبي ملعاجلة النفايات" العمالق، اأحد اأهم م�صاريع البنية 
زيييادة االعتمادية على  البيئة عرب  التي تخدم يف جمال احلفاظ على  التحتية 
خيارات الطاقة النظيفة واملتجددة يف دبي.. و ياأتي �صمن امل�صاريع النوعية التي 
االإمارة  جهود  �صمن  يندرج  و  الراهن  الوقت  يف  دبي" بتنفيذها  "بلدية  تقوم 
بالغي  هدفني  حتقيق  املركز  يخدم  اإذ  البيئية،  اال�صتدامة  جمال  يف  الطموحة 
يف  الثاين  الهدف  يتمثل  فيما  النفايات،  من  االآميين  التخل�ض  اأولهما  االأهمية 
اإيجاد م�صدر بديل للطاقة النظيفة والناجمة عن حرق النفايات باأ�صلوب اآمن 

يراعي اأرقى املعاير ال�صحية والبيئية على م�صتوى العامل.
و يرتجم امل�صروع التزام بلدية دبي بتاأ�صي�ض منظومة م�صتدامة و�صديقة للبيئة 
يف جمال اإدارة النفايات على م�صتوى االإمارة مبا يدعم حتقيق االأهداف املدرجة 
ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي   ،"2050 النظيفة  للطاقة  دبي  "ا�صرتاتيجية  يف 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
النظيفة  للطاقة  عيياملييي  مييركييز  اإىل  االإمييييارة  لتحويل  اهلل" ،  "رعاه  دبييي  حيياكييم 
تقود  التي  الدولية  اجلهود  بني  دبي  الإ�صهامات  تر�صيخاً  االأخ�صر،  واالقت�صاد 

االإمارات  دوليية  توجهات  كذلك  املركز  يدعم  حني  يف  عاملياً،  اال�صتدامة  م�صرة 
يف خف�ض االنبعاثات واأهداف "املبادرة اال�صرتاتيجية للحياد املناخي 2050"، 
وين�صجم مع املبادئ الع�صرة للخم�صني اجلديدة فيما يتعلق بالتنمية امل�صتدامة 

و�صمان ازدهار املجتمعات.
دبي  "مركز  اأن  دبييي،  بلدية  عييام  مدير  الهاجري،  داوود  املهند�ض  �صعادة  واأكييد 
ملعاجلة النفايات" يربز جهود دبي يف توظيف اأحدث احللول والتقنيات لتاأكيد 
وي�صّكل  القادمة،  لالأجيال  عليها  واحلفاظ  ا�صتدامتها  و�صمان  البيئة  �صالمة 
ركيزًة اأ�صا�صية �صمن روؤية دبي لت�صبح اأكرث مدن العامل ا�صتدامة، باعتباره يوفر 
للطاقة النظيفة،  النفايات، ومييورداً  للتخل�ض من  واآمناً  حاًل بدياًل وم�صتداماً 
الفتا اإىل اأن العمل يف اجناز املركز ي�صر على قدم و �صاق وفق اجلدول الزمني 
املحدد للم�صروع ال�صخم حيث تناهز ن�صبة االإجناز يف اأعماله االإن�صائية قرابة 

يف املائة و اأن االنتهاء من مرحلته االأخرة �صيكون خالل العام 2024.  85
و اأ�صار اإىل اأن املركز يعك�ض جهود اإمارة دبي ال�صباقة يف توظيف اأحدث احللول و 
التقنيات لتعزيز اال�صتدامة و حماية البيئة، وذلك عرب اإعادة تدوير النفايات و 
حتويلها اإىل منتجات ميكن اال�صتفادة منها يف جت�صيٍد عملي لنموذج االقت�صاد 

الدائري، متا�صياً مع االأهداف الوطنية يف قطاع الطاقة.
و قال الهاجري: " لطاملا �صعت دبي الأن تكون �صباقة يف جمال حتويل النفايات 
اإىل طاقة بهدف احلد من كمية النفايات ال�صلبة، وتوفر م�صادر بديلة لتوليد 
اإدارة  للبيئة يف جمال  النظيفة، وتطوير منظومة م�صتدامة و�صديقة  الطاقة 
النفايات على م�صتوى االإمارة.. منوها اإىل اأن هذا امل�صروع يعترب االأ�صخم من 
النفايات �صنوياً  حيث اال�صتطاعة الت�صغيلية ويعالج قرابة 1.9 مليون طن من 
اأكرث  اإىل طاقة متجددة، مبا يولد طاقة كهربائية تعادل احتياجات  لتحويلها 

من 135 األف وحدة �صكنية".

و وفقا للمخطط العام للم�صروع �صيعالج املركز مع اكتمال مراحله نحو 5666 
اأن  املقرر  وميين  يومياً،  االإميييارة  تنتجها  التي  ال�صلبة،  البلدية  نفايات  من  طناً 
املحلية  الكهرباء  �صبكة  النفايات،  معاجلة  عن  الناجتة  املتجددة  الطاقة  تغذي 
بنحو 215 ميغاواط يف ال�صاعة من الطاقة النظيفة، وهو ما يعني اأنه �صيعالج 
املائة من حجم نفايات البلدية احلييايل يف االإمييارة، فيما �صتبداأ عملية  يف   45
الت�صغيل املبدئي للمركز يف مطلع عام 2023 بطاقة ت�صغيلية ن�صبتها 40 يف 
املائة من طاقته الكلية، من خالل بدء ت�صغيل خطني حرق من اأ�صل 5 خطوط، 
و�صيتم يف هذه املرحلة ا�صتقبال حوايل 2،000 طن من النفايات ال�صلبة واإنتاج 

ما يقارب من 80 ميغاواط يف ال�صاعة من الطاقة املتجددة.
و  الكهربائي  املوّلد  تركيب  االنتهاء من  اأنييه مت  دبي  بلدية  عام  اأ�صاف مدير  و 
حمرك التوربينة العامل بالبخار الناجت من عملية معاجلة النفايات، يف املركز 
ينتج  اأن  املنتظر  وميين  مربع  مرت  األييف   400 اإىل  الكلية  م�صاحته  ت�صل  الييذي 
املركز طاقة �صنوية تلبي احتياجات اأكرث من 135 األف منزل، مع اعتماد اأحدث 

التقنيات اليابانية وال�صوي�صرية، الإمتام عمليات املعاجلة.
قاطني  عاتق  امللقاة على  امل�صوؤولية  اإىل  الهاجري  داوود  املهند�ض  �صعادة  لفت  و 
االإمارة، من خالل التزامهم جتاه البيئة البيئية، ودورهم يف احلفاظ على البيئة 
ال �صيما فيما يتعلق برت�صيد اإنتاج النفايات التي متر مبراحل متعددة ومكلفة، 
يف رحلة النقل من املباين ال�صكنية اإىل حمطات الطمر واملعاجلة، منوهاً بقيمة 
جميع  م�صاركة  اأهمية  مع  النفايات،  مع  للتعامل  جديد  واقييع  خلق  يف  امل�صروع 
بهدف  اإنتاجها،  وتقليل  املخلفات  مع  تعاملهم  تغير منط  املجتمع عرب  اأفييراد 
االإ�صهام يف حماية البيئة، وخف�ض االنبعاثات الكربونية، وحتويل دبي اإىل اأكرث 

مدن العامل ا�صتدامة.
و �صتتم معاجلة جميع االنبعاثات ب�صكل اآمن يف "مركز دبي ملعاجلة النفايات" 

اأ�صطوانياً للرت�صيح، قبل  با�صتخدام مر�صح ن�صيجي، يتكون من 12،480 كي�صاً 
الالزمة  التدابر  كافة  اتخاذ  مع  مييرتاً،   70 بارتفاع  مدخنة  عرب  الت�صريف 

للتخل�ض من اأي روائح ناجمة عن عمليات املعاجلة.
1.912 مليون طن �صنوياً،  النفايات، نحو  و تبلغ القدرة اال�صتيعابية ملعاجلة 
اإىل  ونقلها  ال�صاحنات،  بوا�صطة  النفايات  امل�صروع، جمع  العمل يف  اآلية  وت�صمل 
ما  يومياً،  �صاحنة   1000 ا�صتقبال  �صيتم  حيث  النفايات،  ملعاجلة  دبييي  مركز 

�صيمكن املركز من ا�صتيعاب 88 �صاحنة يف ال�صاعة.
و ي�صم املركز 5 خطوط حرق، ل�صمان حرق 5666 طناً من النفايات يومياً، 
اإعادة  �صيتم  واليييذي  الييقيياع  رميياد  ميين  طيين   1000 املحرتقة  املخلفات  و�صتنتج 
تدويره، وا�صتخدامه يف م�صاريع البنية التحتية.. ومت اإطالق من�صة اإلكرتونية، 
القابلة للتدوير واإعادة اال�صتخدام، بهدف تقليل كميات املخلفات  املواد  لتبادل 

املنتجة ورفع ن�صبة النفايات املحولة عن م�صار الطمر.
و تهدف بلدية دبي اإىل توفر بيئة م�صتدامة ل�صكان االإمارة وزوارها وفق اأرقى 
املعاير العاملية، حيث طورت خطة ا�صرتاتيجية متكاملة الإدارة النفايات ال�صلبة 
اإمارة دبي خالل العقدين املقبلني، وت�صمنت جهودها يف هذا املجال اإ�صدار  يف 
به على عدة قطاعات  العمل  وي�صري  للنفايات  االإلزامي  للف�صل  اإر�صادي  دليل 
ال�صيافة،  وقييطيياع  والييهييدم،  البناء  ومييواقييع  ال�صكنية،  واملجمعات  املييبيياين  منها 

واملراكز التجارية، واملباين التجارية واملوؤ�ص�صية، اإ�صافة اإىل املن�صاآت ال�صناعية.
االأمم  اأهييداف  اإ�صهام دبي يف حتقيق  تعزيز  النفايات يف  ي�صهم مركز معاجلة  و 
املتحدة للتنمية امل�صتدامة، اإذ ي�صاعد على حتقيق اخلطط التي حددتها بلدية 
دبي بغية تقليل كمية النفايات ال�صلبة، التي ُتنقل اإىل املكبات، وتطوير م�صادر 
م�صتدامة  منظومة  تاأ�صي�ض  يف  االإ�ييصييهييام  عيين  ف�صاًل  الييطيياقيية،  لتوليد  بديلة 

و�صديقة للبيئة، يف جمال اإدارة النفايات على م�صتوى االإمارة.

ن�شبة الإجناز تناهز %85 يف م�شروع »مركز دبي ملعاجلة النفايات« الأكرب من نوعه يف العامل

•• اأبوظبي-وام: 

العام  النائب  ال�صام�صي  �صيف  حمد  الدكتور  امل�صت�صار  اأكد 
للدولة اأن العدالة و�صيادة القانون قيمة جوهرية من قيم 
والتنموية  احل�صارية  امل�صرة  يف  اأ�صا�صياً  وركيينيياً  االحتييياد، 

للدولة.
وقال امل�صت�صار الدكتور حمد ال�صام�صي - يف كلمة مبنا�صبة 
ميين كل  �صبتمرب   13 يييوافييق  الييذي  للقانون  العاملي  اليييييوم 
عام - اإن منظومة العدل والق�صاء بنيت على اأ�ص�ض متينة 
املخل�صة  اجلييهييود  بف�صل  عييقييود،  ميينييذ  قييوييية  ومييرتييكييزات 

والروؤية احلكيمة للقائد املوؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد بن 
" القائمة على تر�صيخ  " طيب اهلل ثراه  �صلطان اآل نهيان 
مبادئ العدل وتعزيز دولة القانون وهي القيم ذاتها التي 
ال�صر على نهجها عرب حر�صها  الر�صيدة  القيادة  وا�صلت 
اإمكانات  كافة  وت�صخر  العدل  دعائم  اإر�صاء  على  الييدوؤوب 
وطاقات الدولة لدعم منظومة الق�صاء والعمل اجلزائي، 
لتت�صدر االإمارات منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا 
الدول  ميين  ولت�صبح  الييعيياملييي،  الييقييانييون  �صيادة  موؤ�صر  على 

االأكرث اأماناً وعداًل يف العامل.
العاملية  املنا�صبة  االإمييارات بهذه  احتفال دولة  اأن  اإىل  ونوه 

لتعزيز  الدولة  تبذلها  التي  الرائدة  اجلهود  ظل  يف  ياأتي 
وتطوير  حتديث  االإميييارات  توا�صل  حيث  القانون،  �صيادة 
مبادئ  وتر�صيخ  تعزيز  ي�صمن  مبا  وقوانينها،  ت�صريعاتها 
الناجزة  العدالة  باأن  اإميانها  من  انطالقاً  القانون،  �صيادة 
كل  حقوق  ل�صمان  االأميييان  �صمان  هما  الييقييانييون  وتطبيق 
فئات املجتمع، م�صراً اإىل اأن ت�صمني مبادئ حفظ احلقوق 
وتر�صيخ دولة العدالة كجزء ال يتجزاأ من وثيقة املبادئ الي 
االإمارات يف الي 50 عاماً املقبلة، ميثل جت�صيداً  لدولة   10
ال�ييصييتييداميية روؤييييية دولييية االإميييييارات وجييهييودهييا نييحييو تر�صيخ 

وتعزيز مبادئ العدالة و�صيادة القانون.

النائب العام للدولة : �شيادة القانون قيمة جوهرية من قيم الحتاد

املبادرة االأوىل يف االإمارات ملكافحة �سرطان الثدي 

اإرادتنا اأقوى من ال�شرطان: »القافلة الوردية« حت�شد الدعم الوطني مع اقرتاب ال�شهر العاملي للتوعية ب�شرطان الثدي

•• ال�صارقة -وام:

وجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�ض االأعلى حاكم ال�صارقة بالتو�صع 
يف عمل احل�صانات احلكومية لت�صمل مرحلة "ريا�ض 
لل�صف  مبا�صرة  الطلبة  تاأهيل  اأجيييل  ميين  االأطفال" 

االأول الدرا�صي.
ووجه �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة بتو�صعة مدر�صة 
خليفة الهمزة يف املدام لت�صمل كافة املراحل الدرا�صية 

اعتباراً من العام املقبل مع منح اأهايل املنطقة خ�صماً 
م�صبح  �صعيد  الدكتور  �صعادة  بذلك  �صرح   .  20%
الكعبي رئي�ض جمل�ض ال�صارقة للتعليم خالل مداخلة 
عرب برنامج اخلط املبا�صر والذي يبث من اأثر اإذاعة 

وتلفزيون ال�صارقة.
كييمييا اأعييليين خيييالل الييربنييامييج عيين تييوجيييييهييات �صاحب 
يف  القوا�صم"  "قلعة  برتميم  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو 
دبا احل�صن واإعادتها اإىل ما كانت عليه عقب اكت�صاف 

اأ�صا�صات 3 قالع قدمية باملدينة حديثاً.

حاكم ال�شارقة يوجه بالتو�شع يف عمل احل�شانات لت�شمل 
»ريا�س الأطفال« وبرتميم »قلعة القوا�شم« يف دبا احل�شن

•• ال�صارقة -وام:

عقدت اللجنة العليا املنظمة الأيام ال�صارقة امل�صرحية، 
للتح�صر  الثقافة  ق�صر  يف  اأميي�ييض  االأول  اجتماعها 
20 مار�ض   -  13 ميين  الييفييرتة  تعقد يف  التي  لييلييدورة 

املقبل.
امل�صرح يف  اإدارة  اأحمد بورحيمة مدير  تر�ض االجتماع 
بح�صور  امل�صرحية،  ال�صارقة  اأيام  الثقافة مدير  دائرة 
عييبييداهلل، وحمييمييد جمال،  اإ�ييصييميياعيييييل  اللجنة  اأعيي�ييصيياء 

وعبداهلل را�صد.
املا�صية من  الدورة  اأبرز مالمح  وا�صتعر�ض االجتماع 
ثقافية  واأن�صطة  عييرو�ييض  ميين  �صهدته  ومييا  التظاهرة 
واحل�صور  امل�صرحية  الييفييرق  جييهييود  مثمنا  م�صاحبة 
الييفيياعييل لييلييعييديييد مييين امليي�ييصييرحيييييني مييين كييافيية الييييدول 

العربية.
الفرق  اأجييل ال�صتقبال ملفات  اآخيير  ان  اللجنة  وذكييرت 
الراغبة يف امل�صاركة هو اليوم االأخر من �صهر �صبتمرب 

اجلاري.

اللجنة املنظمة لأيام ال�شارقة امل�شرحية 
تبداأ حت�شرياتها للدورة 32

بحث التعاون بني حماكم دبي وحمكمة الفجرية الحتادية البتدائية
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اإع����������الن
ال�صيييييادة/بلو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

داميوند لال�صتثمار
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3006939 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/موؤ�ص�صة 

القطة الذهبية لتجارة احليوانات االلفية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3981554 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/موؤ�ص�صة 

حممد ح�صني االحبابي للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1130884 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/التميز 

الفني للمقاوالت
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3788075 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
التقنية  :الهند�صة  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للنقليات  رخ�صة رقم:4063687 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد يو�صف ابراهيم حممد الرئي�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عي�صى ابراهيم حممد ابراهيم الرئي�صي 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
للنقليات  رود  :هاي  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاوالت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3775988 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل داود �صليمان عبداحل�صني حممد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عارف عي�صى ح�صن احمد احلمادي 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :املزون لغ�صيل ال�صيارات  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3793920 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة احمد عبداهلل مقطوف عبداهلل املنهايل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف ا�صماعيل ح�صن حممد ابراهيم احلمادي 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ديزاين لين�ض للديكور

 رخ�صة رقم : CN 2423866 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صماعيل �صروالفالبيل موكرينتافيدى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فهد حمود خليفه حممد اال�صماعيلى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ديزاين لين�ض للديكور

DESIGN LENSE DECOR

اإىل/ ديزاين لين�ض للديكور - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

DESIGN LENSE DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :جموهرات انفينيتي جولد

 رخ�صة رقم : CN 2378158 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد رازا �صعيد حممد �صعيد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل احمد زهر الكعبى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جموهرات انفينيتي جولد

INFINITY GOLD JEWELRY

اإىل/ جموهرات انفينيتي جولد - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
INFINITY GOLD JEWELRY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :رويال جارميت هاو�ض لل�صيانة 

العامة  رخ�صة رقم : CN 4591092 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ رويال جارميت هاو�ض لل�صيانة العامة

ROYAL GARMITE HOUSE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ رويال جارميت هاو�ض لت�صليح املكيفات
ROYAL  GARMITE HOUSE AIR CONDITIONERS REPAIRS

التربيد  معدات  و  الهواء  مكيفات  و�صيانة  اإ�صالح  اإ�صافة   / ن�صاط  تعديل   
وتنقية الهواء  3312007

 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين  4329901
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر 
م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :كراج تور غر لت�صليح ال�صيارات 

العامة  رخ�صة رقم : CN 3759016 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زيارت خان حاجى بركت خان %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف طحنون كرامه فرج �صامل ال�صيعرى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية
تعديل اإ�صم جتاري من/ كراج تور غر لت�صليح ال�صيارات

TOAR GHAR CAR REPAIR GARAGE
اإىل/ كراج زيارت خان لت�صليح ال�صيارات

ZIARAT KHAN CAR REPAIR GARAGE
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :فيا هاو�ض نوفا العقارية ذ.م.م

رخ�صة رقم : CN 4035566 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ردينه حممد ح�صني احمد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ردينه حممد ح�صني احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على نا�صر على ابراهيم املن�صورى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ فيا هاو�ض نوفا العقارية ذ.م.م

VIA HOUSE NOVA REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ فيا هاو�ض نوفا العقارية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
VIA HOUSE NOVA REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :جال للوازم اخلياطة

 رخ�صة رقم : CN 2952363 قد تقدموا اإلينا بطلب:
ماراكاراكات حممد حنيفه  �صيكو  رافى  اإ�صافة حممد   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 

�صيكوماراكاراكات  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف غريب جمعه غريب احلو�صنى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جال للوازم اخلياطة

JALLA CLOTHING ACCESSORIES

اإىل/ جال لبيع لوازم اخلياطة و املن�صوجات واالأقم�صة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
 JALLA CLOTHING ACCESSORIES & TEXTILES AND FABRICS SALE - 

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :جروب �صنرتال بيورو الدارة ال�صركات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واملوؤ�ص�صات اخلا�صة به  رخ�صة رقم : 2991197 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمد مبارك على حممد العامرى %35

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمزه كوالجناراكات  %30
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اأم بي اأف القاب�صة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

M B F HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مر�صد عي�صى عبيد بطى ال�صام�صى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ جروب �صنرتال بيورو الدارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة به
CENTRAL BUREAU GROUP OF MANAGEMENT COMPANIES & PRIVATE INSTITUTION

اإىل/ جروب �صنرتال بيورو الدارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة به ذ.م.م
 CENTRAL BUREAU GROUP OF MANAGEMENT COMPANIES & PRIVATE INSTITUTION L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
لال�صت�صارات  ان�صتتيوت  :بالتينوم  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: االإدارية والتدريب  رخ�صة رقم : 4329512 
تعديل اإ�صم جتاري من/ بالتينوم ان�صتتيوت لال�صت�صارات االإدارية والتدريب

PLATINUM INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTANCY AND TRAINING

اإىل/ بالتينوم ان�صتيتوت لال�صت�صارات ال�صالمة وال�صحة املهنية
PLATINUM INSTITUTE PROFESSIONAL SAFETY AND HEALTH CONSULTANCY -

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اال�صت�صارات والدرا�صات والبحوث يف جمال علم االأداب والفنون  7220006
 تعديل ن�صاط / حذف التدريب يف جمال االأمن وال�صالمة  8549019.5

 تعديل ن�صاط / حذف التدريب على االعمال والنظم االدارية  8549013
 تعديل ن�صاط / حذف التدريب على اال�صعافات االأولية  8549037

 تعديل ن�صاط / حذف التدريب علي الفنون االدائية  8542003
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صوبر جرين للخ�صار والفواكه ذ.م.م
عنوان ال�صركة:مدينة زايد - �صرق 0.19 مبنى ال�صيد حممد �صامل را�صد 

عبيد واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 3018559 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، املالية  للخدمات  ال�صادة/تر�صت  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/8 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205036814
تاريخ التعديل:2022/09/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
والتدريب  االدارية  لالإ�صت�صارات  :�صيكاغو  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم : CN 1099370 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / جابر جا�صم �صيف اجلالف املهرى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / جابر جا�صم �صيف اجلالف املهرى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جادفرى فران�صي�ض مندي�ض

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيكاغو لالإ�صت�صارات االدارية والتدريب ذ.م.م

CHICAGO TRAINING & CONSULTANCY.LLC

 - االدارية  والنظم  االعمال  على  التدريب  والتدريب  االدارية  لال�صت�صارات  �صيكاغو  اإىل/ 
�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

CHICAGO TRAINING AND CONSULTANCY ADMINISTRATIVE BUSINESS TRAINING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :مطعم جرين جناتا

 رخ�صة رقم : CN 4539593 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم جرين جناتا

GREEN JANATA RESTAURANT

اإىل/ مطعم مر�صد

  MURSHAD RESTAURANT 

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

التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صركة حيات لتجارة املالب�ض اجلاهزة - ذ م م  

رخ�صة رقم : CN 1102576 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد دان حياه خان من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد دان حياه خان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد دان حياه خان من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد دان حياه خان من 49 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد مبارك �صعيد حامد الظاهرى

تعديل راأ�ض املال / من 300000 اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة حيات لتجارة املالب�ض اجلاهزة - ذ م م
HAYAT READY GARMENT TRADE COMPANY - L L C

اإىل/ �صركة حيات لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
HAYAT READY GARMENT TRADE COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صي ام �صي القاب�صة - �صركة ال�صخ�ض الواحد 

ذ.م.م رخ�صة رقم : CN 4477375 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اأم بي اأف لالأ�صتثمار - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

M B F INVESTMENTS- Sole Proprietorship L.L.C من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / اأم بي اأف لالأ�صتثمار - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
M B F INVESTMENTS- Sole Proprietorship L.L.C  من 100%  اإىل %40

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة كوانت ليز الب ذ.م.م
quant lase lab L.L.C.

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صي ام �صي القاب�صة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

CMC HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / �صي ام �صي القاب�صة ذ.م.م
CMC HOLDING L.L.C

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر: 

بهدف ا�صتمرار تطوير "دبي االآن" - 
للخدمات  وال�صامل  املوحد  التطبيق 
لي�صمل   - دبييييي  مييدييينيية  يف  احليييييوييية 
جميع جوانب واحتياجات حياة النا�ض 
الرقمية  دبييي  هيئة  اأعلنت  اليومية، 
وبييييالييييتييييعيييياون ميييييع �يييصيييرطييية دبييييييي عن 
احلوادث  عن  "االإبالغ  خدمة  اإ�صافة 
�صمن  وذليييك  للتطبيق،  الب�صيطة" 

ق�صم خدمات املركبات واالأمن. 
توفر  اإىل  اجلديدة  اخلدمة  وت�صعى 
الييوقييت واجلييهييد عييلييى املييتييعييامييلييني، يف 
حال وقوع حادث �صيارة ب�صيط، وذلك 
بيياالإبييالغ عيين احليييوادث املييرورييية عرب 

التطبيق بكل �صهولة، بداًل من انتظار 
و�يييصيييول اليي�ييصييرطيية ملييوقييع احليييييادث اأو 
التوجه ملراكزها.  ومن خالل اخلدمة 
عن  االإبيييالغ  ميين  املتعاملون  �صيتمكن 
وا�صتالم  الب�صيطة  املرورية  احلييوادث 
الربيد  بوا�صطة  دبييي  �صرطة  تقرير 
وذلك  ن�صية،  ر�صالة  اأو  االإلييكييرتوين 
و�صريعة،  و�صهلة  ب�صيطة  بييخييطييوات 
بالهوية  الييييدخييييول  تيي�ييصييجيييييل  تيي�ييصييمييل 
االآن"  "دبي  تييطييبيييييق  عيييرب  الييرقييمييييية 
املوقع  تلقائي  ب�صكل  �صيحدد  اليييذي 
املركبة  اإدخييال تفا�صيل  اجلغرايف، ثم 
ورقيييميييهيييا واملييتيي�ييصييبييب بيييياحلييييادث، اإىل 
جانب �صورة عن االأ�صرار التي �صببها 
احلادث. واأكد �صعادة مطر احلمري، 

ملييوؤ�ييصيي�ييصيية حكومة  الييتيينييفيييييذي  امليييديييير 
"دبي  تطبيق  م�صروع  اأن  الذكية  دبي 
االأوىل  انييطييالقييتييه  ميينييذ  االآن" حييقييق 
قفزات نوعية مبجال توفر اخلدمات 
حتت  ال�صاملة  احلكومية  واملعامالت 
مظلة موحدة ي�صهل الو�صول اإليها يف 
اأي وقت ومن كل مكان، ما يجعل حياة 
النا�ض اأكرث �صال�صة ومينحهم جتارب 
ا�صتثنائية، االأمر الذي يواكب  يومية 
الرقمي  التحول  ا�صرتاتيجية  اأهداف 
النا�ض  �صعادة  لتحقيق  دبييي  اإميييارة  يف 
ورفع م�صتوى رفاهيتهم عرب توظيف 
لت�صهيل  املييييتييييطييييورة  الييتييكيينييولييوجيييييا 
"ي�صعدنا  �صعادته:  واأ�صاف  حياتهم.  
اإ�ييصييافيية جديدة  عيين  نييعييليين  اأن  اليييييوم 

تطبيق  خييدمييات  قييائييميية  اإىل  ومييهييميية 
مع  وال�صراكة  بالتعاون  االآن"  "دبي 
�صرطة دبي من خالل خدمة "االإبالغ 
عن احلوادث"، ونثمن هنا دور جميع 
اجليييهيييات احلييكييومييييية لييتييو�ييصيييييع نطاق 
خدمات التطبيق وتقدمي حلول �صهلة 
و�صريعة تتوافق مع احتياجات النا�ض 
وامل�صتقبلية،  احلالية  تغراتها  وتلبي 
من  رئي�صاً  جيييزءاً  التطبيق  ولي�صبح 
جمتمع  وزوار  اأفيييييييراد  جييميييييع  حييييييياة 
طموحاتنا  اأن  �صك  وال  دبيييي.  مدينة 
ب�صكل  التطبيق  لتطوير  جييداً  كبرة 
اأكد  جييانييبييه،  مييين  ودائم".   ميي�ييصييتييميير 
الييلييواء خييالييد الييرزوقييي مييدييير االإدارة 
العامة للذكاء اال�صطناعي يف �صرطة 

ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�ض  دبييي، 
دبي بتوجيهات من معايل الفريق عبد 
اهلل خليفة املري القائد العام ل�صرطة 
دبي على توفر خدماتها ال�صرطية يف 
الذكية  والتطبيقات  املن�صات  خمتلف 
لت�صهيل و�صول املُتعاملني اإليها واإنهاء 

معامالتهم بكل �صهولة وي�صر.
االآن"  "دبي  تييطييبيييييق  اأن  اإىل  واأ�يييصيييار 
يعترب من اأهم التطبيقات التي توفر 
يف  للمتعاملني  اليي�ييصييامييليية  اخليييدميييات 
اإ�صعادهم عرب  اإمييارة دبي وتعمل على 
توفر  اأن  مبيناً  اال�صتخدام،  �صهولة 
خدمة "االإبالغ عن احلوادث املرورية 
�صي�صاهم  التطبيق  �صمن  الب�صيطة" 
يف ت�صهيل احل�صول على هذه اخلدمة 

وم�صتخدمي  ال�صائقني  لكافة  الهامة 
اإميييييارة دبييييي. واأكيييييد العميد  الييطييريييق 
عن  "االإبالغ  خييدميية  اأن  الييييرزوقييييي، 
"، مُتكن  الب�صيطة  املرورية  احلييوادث 
احلوادث  عيين  االإبيييالغ  ميين  ال�صائقني 
اإىل  احليياجيية  دون  اأنف�صهم  تلقاء  ميين 
منع  ي�صاهم يف  مييا  اليي�ييصييرطيية،  �ييصيييييارة 
املييييرورييييية وعدم  وقيييييوع االإزدحييييياميييييات 
اخلدمة  اأن  مييبييييينيياً  وقيييتيييهيييم،  �ييصييييياع 
بيي�ييصيييييطيية و�ييصييهييليية اال�يييصيييتيييخيييدام حيث 
يييتييطييلييب مييين اليي�ييصييائييق الييييدخييييول اإىل 
خدمة االإبييالغ عن احلييوادث املرورية 
"تبليغ  زر  على  وال�صغط  الب�صيطة، 
البيانات  اإدخييييييييال  ثييييم  حادث"  عيييين 
املطلوبة كبيانات املركبة ورقم رخ�ض 

وت�صوير  احلييييييادث،  لييطييريف  اليييقيييييييادة 
على  احل�صول  انتظار  ثم  ال�صيارتني 
تيييقييياريييير عييييرب الييييربيييييد االإلييييكييييرتوين 
الإر�صاله اإىل �صركات التاأمني.  ويوفر 
 130 ميين  االآن" اأكييرث  "دبي  تطبيق 
املتعاملني،  �ييصييرائييح  ملييخييتييلييف  خييدميية 
حكومية  جهة   30 تقدمها اأكرث من 
خمتلفة  فييئيية   12 و�ييصييميين  وخييا�ييصيية 
واملركبات،  واملوبايل،  الفواتر،  وهي: 

وال�صحة،  واالإقيييييياميييييية،  واالإ�ييييصييييكييييان، 
والتعليم، واالأمن، وال�صفر، واالإ�صالم، 
والتربعات واخلدمات العامة. وميكن 
باال�صتفادة  الراغبني  االأفييراد  جلميع 
من جميع خدمات تطبيق "دبي االآن" 
اأي مكان  وميييين  وييي�ييصيير  �ييصييهييوليية  بييكييل 
يييتييواجييدون فيييييه، ميين خيييالل حتميل 
اآبل  مييتييجييري  عييلييى  املييتييوفيير  التطبيق 

وغوغل بالي. 

•• دبي-وام:

تنطلق فعاليات الدورة العا�صرة من موؤمتر ومعر�ض دبي الأمرا�ض 
دبي  مركز  يف  املقبل  اأكتوبر   25 االأذن  واأع�صاب  االأذن  وجراحة 
التجاري العاملي مب�صاركة اأكرث من 700 من اخلرباء واالأطباء 
واملخت�صني باأمرا�ض االأذن من املنطقة والعامل. وي�صلط املوؤمتر 
اأيام ويعد احلدث االأبييرز املتخ�ص�ض بطب  - الذي ي�صتمر ثالثة 
ال�صوء  االأو�صط-  ال�صرق  االأنف واالأذن واحلنجرة واجلمجمة يف 
والراأ�ض  االأذن  با�صطرابات  املتعلقة  املوا�صيع  اأبييرز  من  عدد  على 
املتقدمة  والعالجات  الطبية  االأبحاث  واأحييدث  واأف�صل  والرقبة 
ال�صحة  وزارة  العلمي بدعم من  هييذا احلييدث  املييجييال. يحظى  يف 
الطبية  واملييوؤ�ييصيي�ييصييات  اجلمعيات  ميين  الييعييديييد  و  املجتمع  ووقيياييية 
الطبي  التعليم  نقاط  امل�صاركني  ومينح  العامل  دول  خمتلف  من 
"CME" من خالل ح�صور الندوات املتنوعة. وت�صهد  امل�صتمر 
اإ�صافة  45 متحدثا  الدورة العا�صرة 60 جل�صة علمية مب�صاركة 

املعر�ض  يوفر  حييني  .. يف  املتخ�ص�صة  العمل  ور�ييض  ميين  عييدد  اإىل 
ال�صراكات  لتطوير  احل�صور  اأميييام  الفر�صة  للموؤمتر  امل�صاحب 
من  اأكييرث  ح�صور  �صوء  يف  املخت�صني  بييني  والتوا�صل  امل�صتدامة 
30 عالمة جتارية من اأكرث من 20 دولة حول العامل. و اأو�صح 
وجراحة  الأمرا�ض  دبي  موؤمتر  رئي�ض  احلمادي  حممد  الدكتور 
االأذن واأع�صاب االأذن اأن هذا احلدث املتخ�ص�ض يوفر من�صة علمية 
العالج  طييرق  واأبيييرز  املتعلقة  االأمييرا�ييض  ومعاجلة  ملناق�صة  مميزة 
احلديثة منوها اإىل اأن املوؤمتر ي�صهد هذا العام منواً كبراً مقارنة 
واملتخ�ص�صني  االأطباء  ال�صابقة من حيث احلجم وعدد  باالأعوام 
واملقيمني والعار�صني الدوليني ما ي�صهم يف تعزيز مكانة دبي يف 
قطاع تنظيم الفعاليات واملوؤمترات واملعار�ض وباالأخ�ض الفعاليات 
اأهم  بييني  ميين  اأن  اإىل  اأ�ييصييار  و   . ال�صحية  الييرعيياييية  يف  املتخ�ص�صة 
م�صتجدات  املوؤمتر جل�صة حول  برنامج  يت�صمنها  التي  اجلل�صات 
التاأهيل  واإعادة  الب�صري  والدوار  الدهليزية  الطبية  الفحو�صات 
بروفي�صور  لي�صر  تري�صرتام  الدكتور  قال  جانبه  من  الدهليزي. 

االأذن  طب  اإن  واحلنجرة  واالأذن  االأنييف  طب  جراحة  وا�صت�صاري 
اليوم  التكنولوجيا  وتلعب  املتقدمة  اجلراحة  يف  االأ�صا�ض  يعترب 
دوراً كبراً يف حت�صني حياة عدد كبر امل�صابني واملتاأثرين مب�صاكل 
ال�صمع لذا يجب اأن ال نن�صى اأن هذا االخت�صا�ض املهم كان �صباقاً 
اجلراحية  للعمليات  وبييداييية  ال�صمع  حييا�ييصيية  واإعيييييادة  اإ�ييصييالح  يف 
" موؤمتر ومعر�ض دبي الأمرا�ض وجراحة االأذن  احل�صا�صة. يقام 
"اندك�ض"  موؤ�ص�صة  قبل  ميين  بتنظيم  �صنوياً   " االأذن  واأعيي�ييصيياب 
لتنظيم املوؤمترات واملعار�ض - الع�صو يف "اندك�ض القاب�صة" - و 
يحظى بدعم من عدد من الهيئات الطبية والعلمية واالإقليمية 
والدولية مثل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع واالأكادميية العربية 
لالأذن وزراعة القوقعة ورابطة االأذن واالأنف واحلنجرة والراأ�ض 
والعنق وجراحاتها واإ�صطرابات التوا�صل ب�صلطنة عمان وجمعية 
جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة الباك�صتانية وبرعاية من كل من 
 " Otex"و املنطقة  يف  ال�صمع  زراعة  "MED-EL" حللول 

ملنتجات وخدمات وحلول �صعوبات ال�صمع.

•• اأبوظبي- وام:

نظم مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة مبادرات "�صيف مدينة خليفة" 
العامة  القيادة  مع  بالتعاون  املا�صي  اأغ�صط�ض  �صهر  خالل  ا�صتمرت  التي 
للتعليم  االإمييارات  وموؤ�ص�صة  االأ�صرية،  التنمية  وموؤ�ص�صة  اأبوظبي،  ل�صرطة 
املدر�صي، وهيئة اأبوظبي للدفاع املدين، ومدر�صة خليفة. ا�صتهدفت املبادرات 
- التي جاءت يف اإطار التعاون البناء وامل�صتمر مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني 
- ا�صتثمار فرتة االإجازة ال�صيفية لطلبة املدار�ض، عرب تقدمي العديد من 
الفعاليات الرتفيهية والثقافية املتنوعة لالأطفال والكبار، لتنمية وعيهم و 
تعزيز ال�صلوكيات االإيجابية بني اأفراد املجتمع وتنمية قيم الوالء واالنتماء 
وبث الثقة بالنف�ض لدى الطالب وت�صجيعهم على مواكبة التطور والذكاء 
مت  الييتييي  الفعاليات  و  الييور�ييض  ميين  الكثر  امليييبيييادرات  ت�صمنت  ال�صناعي. 

تنفيذها بالتعاون مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني.

•• اأم�صرتدام- وام:

عرب   " الف�صائية  لالت�صاالت  العربية  املوؤ�ص�صة  وقييعييت 
"بروفني"  ا�صرتاتيجية مع �صركة  �صراكة  " اتفاقية  �صات 
على  متنوعة  تليفزيونية  قيينييوات  باقة  اإطيييالق  ت�صتهدف 
القمر ال�صناعي "بدر 4". وقال املهند�ض احلميدي العنزي 
"�صعداء   : املنا�صبة  بهذه  �صات  لعرب  التنفيذي  الرئي�ض 
تليفزيوين  بث  " لتقدمي خدمات  "بروفني  مع  بالتعاون 
ذلك  و  اأقمارنا  اأ�صطول  تغطية  منطقة  يف  اجلييودة  عالية 
وفقا للمعاير وامل�صتويات العاملية .. و تاأتي هذه ال�صراكة 
اليوم بالتزامن مع م�صاركة عرب �صات يف معر�ض وموؤمتر 
اأم�صرتدام  يف   "IBC 2022" الييدويل  الف�صائي  البث 
اجلديدة  قمرها  خييدمييات  خالله  تعر�ض  والييتييي  بهولندا 

"بدر 8 " الذي �صيتم اإطالقه بداية العام املقبل.
املييييزودة  احلييديييثيية  االأقييييمييييار  " مييين   8 "بدر  اأن  اأو�يييصيييح  و 
الف�صائية  اخلييدمييات  اأف�صل  تقدم  متطورة  بتكنولوجيا 

للعمالء ويغطي منطقة ال�صرق االأو�صط ومناطق متعددة 
من قارات اآ�صيا و اأوروبا و اأفريقيا ".

اأوندر هافوزلو الرئي�ض التنفيذي ل�صركة  من جانبه قال 
تعد  مييرافييق  و  حتتية  بنية  متتلك  اليي�ييصييركيية  اإن  بييروفييني 
�صهادات  عييلييى  ح�صولها  اإىل  اإ�ييصييافيية  فئاتها  يف  االأفيي�ييصييل 
اأنييهييا جمهزة جتهيزا  كما   27001 واأييييزو   9001 اأييييزو 
جيدا لتقدمي خدمات ا�صت�صافة مركز البيانات وخدمات 
القدرة  مييع  الرئي�صيني  للم�صغلني  فعال  ب�صكل  االت�صال 
على الوفاء مبتطلبات النمو الكبر يف اال�صتهالك العاملي 
اخلام�ض  اجليل  خدمات  ا�صتخدام  يف  والتو�صع  للبيانات 
 GEO الال�صلكية واالألياف االأر�صية واالأقمار ال�صناعية
لنا  اأن تكون  لييذا من دواعييي �صرورونا   LEO و   meoو
و   .. �صات  عييرب  بالتعاون مع  االت�صاالت  �صوق  الييريييادة يف 
ال�صناعية  لالأقمار  االأر�صية  للمحطة  ت�صغلينا  �صيت�صمن 
توفر بث تليفزيوين موثوق به وعايل اجلودة اإىل ال�صرق 

االأو�صط و مناطق متعددة يف اآ�صيا واأوروبا واأفريقيا".

•• ال�صارقة-وام:

"نحن  حملة  جنيياح  اخلرية  ال�صارقة  جمعية  اأكييدت 
يف  الييفييييي�ييصييانييات  مييتيي�ييصييرري  اإىل  معكم" االإغييياثييييييية 
اإطار م�صرة  ال�صديقة وذلك يف  باك�صتان  جمهورية 
ال�صعوب  دعم  على  القائم  االإماراتي  اخلري  العمل 

املنكوبة يف الكوارث واالأزمات.
وقال ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي رئي�ض جمل�ض 
خا�ض  ت�صريح  يف  اخلييرييية  ال�صارقة  جمعية  اإدارة 
لوكالة اأنباء االإمارات" وام " اإن حملة "نحن معكم" 
جاءت بو�صفها واحدة من اأكرب احلمالت االإن�صانية 
اأ�صالة معدن  عن  الدولة حيث عربت  �صرتها  التي 
اأوائل  اإذ كانت االإميييارات من  جمتمع دوليية االإميييارات 
يف  للمت�صررين  االإغاثي  الدعم  قدمت  التي  الييدول 
باك�صتان لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات 
الييتييي يييواجييهييونييهييا فييالييدولييتييان تييربييطييهييمييا عالقات 
له  املغفور  قواعدها  اأر�صى  را�صخة  تاريخية  �صداقة 
" طيب  نهيان  ال  �صلطان  زايييد بن  ال�صيخ  بيياإذن اهلل 

اهلل ثراه " .
و ا�صاف اأن اأيادي اخلر ت�صابقت جميعها اإىل العطاء 
"نحن معكم"  وتقدمي العون حيث مت تنظيم حملة 
12 موؤ�ص�صة مبا يعك�ض روح الت�صامن  بالتعاون مع 
واأطيافه  فييئيياتييه  بييكييافيية  االإميييييارات  قييبييل جمتمع  ميين 
يف  املت�صررين  م�صاب  مييع  ومقيمني  مواطنني  ميين 
الدعم  هييذا  اأن  مبيناً  ال�صديقة  باك�صتان  جمهورية 
اإن�صانية متجاوزا االعتبارات  يقوم على مبادئ وقيم 

ال�صيا�صية والعرقية والدينية.
واأ�يييصيييار اليي�ييصيييييخ �ييصييقيير بيين حمييمييد الييقييا�ييصييمييي اإىل اأن 
عملت  االإن�صانية  وروؤيتها  اخلري  بح�صها  اجلمعية 

وهو  املن�صود  الهدف  لتحقيق  ممنهجة  خطة  �صمن 
وهو  مييتيينييوعيية  ميي�ييصيياعييدات  حييزميية  االآف   10 جتهيز 
من  عالية  وهمة  طاقة  ي�صتوجب  بالهني  لي�ض  رقييم 
حيث التنظيم والتن�صيق مع اجلهات املعنية وجتهيز 
خطة  وو�صع  باحلملة  املتعلقة  االإعالمية  الن�صرات 
اأي طييارئ حمتمل وقوعه  العمل وخطة الإدارة  �صر 
اأن الييروؤييية كييانييت وا�ييصييحيية وفيييرق عملنا من  مييوؤكييدا 
جميع االإدارات كانت على اأمت اال�صتعداد �صاكرا جميع 
اجلهات امل�صاركة من دوائر خدمية وجمعيات خرية 
ومييوؤ�ييصيي�ييصييات حكومية وخييا�ييصيية واأفيييييرادا وفيييرق عمل 
اجلمعية . من جانبه قال عبداهلل �صلطان بن خادم 
املدير التنفيذي للجمعية اأنه يف غ�صون �صاعات قليلة 
مت االنتهاء من جتهيز هذا الكم الهائل من امل�صاعدات 
املقدر ب10 االآف حزمة تت�صمن مواد غذائية وك�صوة 
ومواد طبية وغرها من املواد ال�صرورية التي تغطي 
االحتياجات الرئي�صة للمت�صررين الفتا اأن اجلمعية 
اإدارة االت�صال  فييرق عمل  قييدمييت دورهيييا ميين خييالل 
املوؤ�ص�صي ومكتب التطوع واخلدمة املجتمعية و�صائر 
 3 ميييدار  على  تييواجييدوا  جميعهم  االأخييييرى  االإدارات 
اأيييييام مييتييوا�ييصييليية خيييالل و�ييصييع خييطييط الييعييمييل واأثناء 
احلا�صمة  اللحظات  اإىل  و�صوال  النهائية  الرتتيبات 
جتهيز  �صهد  الييذي  ال�صارقة  اأك�صبو  مركز  مقر  من 
يف  املت�صررين  اإىل  لنقلها  متهيدا  امليي�ييصيياعييدات  حييزم 

باك�صتان.
من  كبر  ب�صكل  ا�ييصييتييفييادت  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�ييصييار 
تاريخها يف العمل االإن�صاين واعتمدت على خرباتها 
التي تتخطى 30 عاما منذ تاأ�صي�ض اجلمعية و�صخرت 
هذه اخلربات يف الوقوف على اال�صرتاتيجية االأمثل 

العتمادها ل�صمان حتقيق امل�صتهدفات املطلوبة.

بالتعاون مع �سرطة دبي

دبي الرقمية ُتطلق خدمة »الإبالغ عن احلوادث« �شمن تطبيق »دبي الآن«

موؤمتر ومعر�س دبي لأمرا�س وجراحة الأذن ينطلق 25 اأكتوبر

مركز التواجد البلدي مبدينة خليفة ينظم 
مبادرات لتعزيز ال�شلوكيات الإيجابية يف املجتمع

»عرب �شات« و»بروفني« يوقعان �شراكة ا�شرتاتيجية خالل موؤمتر »IBC 2022« بهولندا

ال�شارقة اخلريية : جناح حملة »نحن معكم« 
يعك�س روح ت�شامن جمتمع الإمارات

•• مو�صكو-وام:

ا�صتثنائياً  اإجنييازاً  املحربي  اهلل  عبد  االإماراتي  املهند�ض  حقق 
اأوروبييا وهو جبل الربو�ض يف  قييارة  اأعلى قمة جبل يف  بت�صّلقه 

رو�صيا التي يبلغ ارتفاعها 5642 مرتاً.
ت�صّلق  2014 يف  عيييام  بييعييد جنيياحييه يف  االإجنييييياز  هيييذا  ويييياأتيييي 
يف  قمة  اأعلى  وهي  باالأرجنتني،  اأكونكاجوا  جبل  قّمة  و�صعود 
اأمريكا اجلنوبية، ويبلغ ارتفاعها 6962 مرتاً، وت�صّلقه اأي�صاً 
والتي  تنزانيا  يف  كليمنجارو  جبل  قييّميية   2015 عييام  خييالل 
القارة  يف  قمة  اأعلى  وتعد  مييرتاً،   5895 اإىل  ارتفاعها  ي�صل 

االإفريقية.
واأفاد املهند�ض املحربي باأن جناحه يف ت�صّلق قّمة جبل الربو�ض 
ميين �صندوق  تييلييقيياه  اليييذي  الييكييبيير  للت�صجيع  يييعييود  رو�ييصيييييا  يف 
بها  يعمل  التي  الييرائييدة  الوطنية  املوؤ�ص�صة  للتنمية،  اأبوظبي 
اإدارة العمليات كمهند�ض للم�صاريع، حيث منحه ال�صندوق  يف 
اإىل  لت�صاف  القمة  تلك  بلوغ  لتحقيق حلمه يف  فر�صة كبرة 

�صجله احلافل يف ريا�صة ت�صّلق اجلبال.
وقال : " اأ�صعر بالفخر واالعتزاز بنجاحي يف الو�صول اإىل قمم 
اجلبال، ورفع َعلم دولة االإمارات ، وفخور باإبراز �صالبة وقوة 
املواطن االإماراتي الذي جنح يف حتدي ال�صعاب وال�صعود اإىل 

اأعلى القمم بعد اجتياز هذه الرحلة ال�صاقة".
واأ�صاف: "املرحلة االأ�صعب يف ت�صّلق اجلبال تكون يف املحافظة 
على االتزان العقلي والذهني، اإذ يتوجب على املت�صلق اأن يبذل 
التحديات  بحكم  وتوازنه  قوته  على  للحفاظ  جهده  ق�صارى 

التي متر يف مرحلة ال�صعود والنزول".
وتوجه املحربي بال�صكر اإىل �صندوق اأبوظبي للتنمية واإدارته 
ت�صلق  يف  حلمه  لتحقيق  له،  الدعم  توفر  على  حر�صت  التي 
يف  ال�صندوق  دعييم  وكذلك  التحديات،  وجتيياوز  ال�صبع،  القمم 
التميز واالإبيييداع يف �صتى  االإميياراتييي على  املواطن  قييدرة  اإثبات 

املجاالت الريا�صية واالجتماعية واالقت�صادية.

عمر العلماء يعزي بوفاة امللكة اإليزابيث الثانيةاملحريبي يت�شلق اأعلى قمة يف اأوروبا ويحقق اإجنازا ا�شتثنائيا 
•• دبي- وام: 

قدم معايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي و االقت�صاد الرقمي و تطبيقات 
امللكة  بوفاة  الربيطاين  ال�صعب  و  امللكية  االأ�صرة  اإىل  املوا�صاة  و �صادق  التعازي  اأحر  بعد  العمل عن 

اإليزابيث الثانية وذلك خالل زيارته ام�ض مقر القن�صلية الربيطانية يف دبي.
كان يف ا�صتقباله �صعادة �صيمون بيني القن�صل العام للمملكة املتحدة يف دبي و املفو�ض التجاري لل�صرق 

االأو�صط واألي�صون هال نائب القن�صل العام.
النموذج  و  االإمييارات  دوليية  قيادة  مع  الراحلة  امللكة  جمعت  التي  الوطيدة  بالعالقات  معاليه  واأ�صاد 
اخلالق الذي ر�صخه البلدان يف عالقات ال�صداقة والتعاون امل�صرتك يف خمتلف املجاالت على مدى 
والنجاحات  التقدم  بييدوام  و�صعبها  املتحدة  للمملكة  التمنيات  خال�ض  عن  معربا  املا�صية  ال�صنوات 

بقيادة جاللة امللك ت�صارلز الثالث ملك اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�صمالية.

•• دبي-الفجر:

�صمن احتفاالته بالذكرى الثامنة للتاأ�صي�ض، اختار مركز تريندز للبحوث 
ال�صرطة  رئي�ض  نائب  متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  معايل  واال�صت�صارات 
تقديراً   ،"2022 للعام  الثقافية  تريندز  "�صخ�صية  بدبي  العام  واالأميين 
ليييدوره الييفييكييري والييثييقييايف واالإعيييالميييي واالجييتييميياعييي، وجييهييوده املتميزة يف 

تطوير العمل واالرتقاء به يف عدة جماالت.
وقد قام وفد من "تريندز " برئا�صة الدكتور حممد عبد اهلل العلي الرئي�ض 
اإدارات  ومديري  القطاعات  روؤ�صاء  من  عدد  وع�صوية  للمركز،  التنفيذي 

املركز، بزيارة معاليه يف مكتبه بالقيادة العامة ل�صرطة دبي، حيث قدموا له 
جمموعة من اإ�صدارات املركز، ودرعاً تكرميية مبنا�صبة اختياره "�صخ�صية 
طبيعة  على  معاليه  الييوفييد  اأطييلييع  وقييد   ،"2022 للعام  الثقافية  تريندز 
عمل مركز تريندز وجماالت عمله واهتماماته واإ�صداراته البحثية، وكذلك 
توجيهات  اإىل  الوفد  ا�صتمع  فيما  باملركز،  والتدريب  الييراأي  ا�صتطالعات 

معاليه بهدف اال�صتفادة من خرباته.
واأعرب معايل �صاحي خلفان عن تقديره جلهود "تريندز" البحثية العاملية، 
وتناوله بالعر�ض والتحليل ق�صايا راهنة تهم املجتمع العاملي واالإن�صانية، 
حول  املركز  مو�صوعة  عند  متوقفاً  املتنوعة،   " "تريندز  اإ�ييصييدارات  مثمناً 

احلقائق  وك�صف  اجلمهور  توعية  يف  واأهميتها  امل�صلمني،  االإخييوان  جماعة 
اأهمية  ا�صتعرا�ض  اللقاء  خالل  ومت  م�صتقبلية.  ا�صت�صرافية  روؤى  وتقدمي 
البحث العلمي والتدريب وا�صتطالعات الراأي واملعرفة ب�صكل عام لتحقيق 

تنمية م�صتدامة ون�صر قيم اخلر والت�صامح والتعاي�ض االإن�صاين.
واأ�يييصيييار مييعييايل �ييصيياحييي خييلييفييان اإىل اأنيييه يييتييابييع عيين كييثييب جييهييود "تريندز" 
القرار وغرهم من  الروؤى واال�صت�صارات ل�صنَّاع  اإن تقدمي  املتميزة، وقال 
على  وقييدرة  وو�صوح  بب�صرة  امل�صتقبلي  للتخطيط  اأ�صا�صي  اأميير  املهتمني 
فهم ما يجري ب�صكل علمي موّثق ور�صني. كما اأ�صاد معاليه باهتمام املركز 
�صرورة  مييوؤكييداً  امل�صتقبل،  قييادة  باعتبارهم  وتاأهيلهم،  ال�صباب  بالباحثني 

خلفان  معايل  ا�صتعر�ض  وقييد  متطورة.  برامج  عرب  متكينهم  على  العمل 
قييدم لهم  بييني اجلييانييبييني. كما  امل�صرتك  الييتييعيياون  "تريندز" �صبل  مييع وفييد 
�صرحاً وافياً حول املبادرات التي تعزز االأمن واالأمان، اإىل جانب اهتماماته 

الثقافية واالإعالمية.
�صاحي  ملعايل  �صكره  عن  العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  عرب  جانبه،  من 
والفكرية  الثقافية  معاليه  بييجييهييود  ميي�ييصيييييداً  املييفيييييدة،  ون�صائحه  خييلييفييان 
واالجتماعية، التي و�صعت ب�صمات وا�صحة ومتميزة ومفيدة، وهي ت�صكل 
املتوا�صل من  العطاء والعمل  ال�صباب وغرهم، يف  اإلهام للباحثني  م�صدر 

اأجل خر االإن�صان اأينما ُوِجد.

�سمن احتفاالت »تريندز« بالذكرى الثامنة للتاأ�سي�س 

اختيار �شاحي خلفان »�شخ�شية تريندز الثقافية للعام 2022« 
معايل خلفان يثّمن جهود »تريندز« البحثية ويوؤكد اأهمية ال�سباب يف �سنع امل�ستقبل
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :واحة مزيد للطباعة

 رخ�صة رقم : CN 4410590 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ واحة مزيد للطباعة

WAHAT MEZYED PRINTING

اإىل/ املدائن للطباعة

  EL MADAEN PRINTING 

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

التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة املعدات الداخلية

رخ�صة رقم : CN 1026066 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ظفر اقبال حممد �صادق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد عتيق �صامل اخلمرى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة املعدات الداخلية

INTER EQUIPMENT ESTABLISHMENT
اإىل/ �صركة املعدات الداخلية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

-  INTER EQUIPMENT COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املعدات امليكانيكية - بالتجزئة  4773513

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع معدات ومكائن الور�ض وقطع غيارها - بالتجزئة  4773601
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع االأدوات و االأواين - بالتجزئة  4759007

تعديل ن�صاط / حذف وكاالت جتارية  4610002
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :فريد ديزاين لال�صت�صارات الهند�صية واملعمارية - 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م رخ�صة رقم : 2465600 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صعيد حممد مطر تعيب الكعبى من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / �صعيد حممد مطر تعيب الكعبى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صالم حممود حممد فريد يو�صف الزيات %49

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ فريد ديزاين لال�صت�صارات الهند�صية واملعمارية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م 
 FARID DESIGN ARCHITECTURAL & ENGINEERING CONSULTANTS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /فريد ديزاين لال�صت�صارات الهند�صية واملعمارية ذ.م.م 
FARID DESIGN ARCHITECTURAL & ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة جنوب اخلليج للزيوت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 1036985 
MZ INTERNATIONAL LLC تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اإم زد اإنرتنا�صيونال ذ م م

MZ GLOBAL تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اإم زد جلوبال
تعديل مدير / اإ�صافة ر�صا القطب عبدالوهاب ال�صيد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداجلليل عبدالرحمن حممد البلوكى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة جنوب اخلليج للزيوت 
SOUTHERN GULF OIL ESTABLISHMENT 

اإىل /جنوب اخلليج للزيوت ذ.م.م 
SOUTHERN GULF OIL L.L.C

اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ار اند جي مل�صتح�صرات التجميل ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 4271171 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رافى ك�صاجيكيان %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جاد وليد متراز
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف رافى ك�صاجيكيان

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ار اند جي مل�صتح�صرات التجميل ذ.م.م

R&J COSMETICS L.L.C

اإىل /ار اند جي مل�صتح�صرات التجميل- �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م 
R&J COSMETICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
CN باال�صم التجاري مغ�صلة بانوراما  رقم:4016275 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  االتوماتيكية 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/حمالت 

الوطني لل�صيارات امل�صتعملة وال�صكراب
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1004723 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
ال�صيييييادة/املكتب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

اخلا�ض لل�صيخ حممد بن نا�صر القا�صمي
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2990591 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/مطلوبي 

 CN ناين للمزادات  رخ�صة رقم:4126233 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإع����������الن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�صادية بان ال�صيييييادة/برتو�صيل 

لتجارة معدات واجهزة اآبار النفط
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1728304 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده

يف الدعوى رقم  165/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع الدعوى : االمر با�صدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقارات متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونه للبنك امل�صتدعي وفاءا 
للمبلغ املنفذ به 109528504.39 املطالبة باعالن امل�صتدعي �صدرهم مبح�صر احلجز والتكليف بالوفاء خالل مدة 15 يوم حتت طائلة 
بيع العقار مو�صوع الطلب وتذييل عقود الرهن بال�صيغة التنفيذية وخماطبة دائرة االرا�صي واالمالك لتثمني العقارات وت�صمني امل�صتندعي 

�صدهم كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ض م ع 

للمحاماة  ال�صام�صي  نا�صر  مكتب   -404 مكتب  الييرابييع-  الطابق  تيياور-  ا�صبكت  التجاري-  اخلليج  بييردبييي-  دبييي-  اإميييارة  :االإمييييارات-  عنوانه 
واال�صت�صارات القانونية.  

املطلوب اإعالنه : �صعيد مطر �صعيد بن بليله- ب�صفتة مدين ا�صلي وكفيل �صخ�صي ملديونية املدعى عليهما بن بليلة للمقاوالت �ض.ذ.م.م بن 
بليلة للعقارات �ض.ذ.م.م 

6 بي �صكوير مكتب رقم  عنوانه :االإمييارات- امارة دبي-بردبي- منطقة اخلليج التجاري- ملك �صعيد مطر �صركة بن بليلة للعقارات- مبنى 
 aaaaa@yahoo.com  -044216120  -0506323336  -207

مو�صوع االإعالن :املنفذ �صدهم: بن بليلة للمقاوالت �ض.ذ.م.م ب�صفتها املدين اال�صلي- بن بليلة للعقارات �ض.ذ.م.م ب�صفتها املدين اال�صلي- 
�صيف �صعيد مطر �صعيد بن بليله- ب�صفته كفيل �صخ�صي ملديونية املدعى عليهما بن بليلية للمقاوالت �ض.ذ.م.م- بن بليلة للعقارات �ض.ذ.م.م(- 

كوالتي ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م- الهدف لتاأجر معدات البناء �ض.ذ.م.م 
العقار  بيع  �صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الييثييالث  االييييام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/09/28 املييوافييق  االربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
http://www. االإليييكيييرتوين  وعييلييى موقعها  لييلييمييزادات  االإميييييارات  )�ييصييركيية  البيع  بها  اأنيييييط  الييتييي  اجلييهيية  لييدى  اأدنيييياه  اأو�ييصييافييه  املو�صحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول  ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار: ار�ض ف�صاء- املنطقة: �صيح �صعيب 2- رقم االر�ض 

:33- رقم البلدية386-531- امل�صاحة: 5901.11 مرت مربع- القيمة الكلية: 7622275 درهم ويباع الأعلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  247/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار الكائن باإمارة دبي- من نوع ار�ض - يف منطقة احلمرية- رقم االر�ض 43- رقم البلدية 313-450 
11.412.01 والعقار الكائن باإمارة دبي- من نوع ار�ض- يف منطقة  1060.21 امل�صاحة الكلية بالقدم املربع  امل�صاحة الكلية باملرت املربع 
منخول- رقم االر�ض 606 رقم البلدية 466-317 امل�صاحة الكلية باملرت املربع 1486.45- امل�صاحة الكلية بالقدم املربع 16.000.01 

واملرهون للبنك املدعي.
طالب التنفيذ:م�صرف عجمان �ض.م.ع 

عنوانه :االإمارات- امارة عجمان- �صارع امليناء- بناية امليناء �صندوق بريد: 7770 عجمان.
وميثله: حبيب حممد �صريف عبداهلل املال.  

املطلوب اإعالنه : داوود �صيف الدين يعقوب اليعقوب 
عنوانه :اإمارة دبي- بردبي- املنخول �صارع 18- لندن كراون لل�صقق الفندقية- قطعة رقم 606 )317-466( مكاين 2821893988- 

 n@e -05624562645 -043517711 :هاتف رقم: 043511119- 0507666677- فاك�ض
مو�صوع االإعالن :  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/09/21 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http://www. بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول  ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
 40000000 التقديرية:  القيمة  1060.21 مرت مربع  امل�صاحة:   -43 املنطقة: احلمرية- رقم االر�ض:  1- ار�ض وما عليها من بناء- 

درهم ويباع الأعلى عطاء.
مربع-  مرت   1486.45 امل�صاحة:   -317-446 البلدية:  رقم   -606 االر�ييض:  رقم  منخول-  املنطقة:  بناء-  من  عليها  وما  ار�ض   -2

التقييم: 50.000.000 درهم ويباع الأعلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  77/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع الدعوى : بتذييل عقد رهن العقار بال�صيغة التنفيذية وباإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1403 بالطابق رقم 14 مببنى 
على   GG34  ،GG35  ،CG143  ،CG144 ،CG145 مارينا ابارمتنت�ض رقم 3 البالغ م�صاحته 1216.61 مرت مربع واملواقف

قطعة االر�ض رقم 1997 مبنطقة نخلة جمرا باإمارة دبي وتثمينه وبيعه باملزاد العلني.
طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل �ض.م.ع 

عنوانه :االإمارات- امارة دبي- بور�صعيد- ديره- بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان لل�صيارات. 
وميثله :حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 

املطلوب اإعالنه : هند جمعة ح�صني العليلي ال�صعايل 
 -0504505550  -3 ابارمتنت�ض  مارينا  مببنى   1403 رقييم  العقار  جمرا-  نخلة  منطقة  دبييي-  بييرج  دبييي-  اإميييارة  :االإمييييارات-  عنوانه 

wateqa17@gmail.com
05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  2022/09/28 ال�صاعة  مو�صوع االإعالن :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 
http://www. بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول  ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : وحدة عقارية- املنطقة: نخلة جمرا- رقم االر�ض: 1997 - 

رقم املبنى3 - ا�صم املبنى: مارينا ابارمتنت�ض 3- رقم العقار: 1403- 1216.61 مرت مربع املقدره بيي )12.861.096.99( درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  205/2017/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ واالمور الوقتية رقم 51 

مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون- باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ض م ع 

عنوانه :االإمييارات- اإمارة دبي-  دبي- ديرة- �صارع بور�صعيد- مبنى بناية بنك دبي التجاري- بجوار حمطة مرتو ديرة �صيتي �صنرت- الطابق 
الرابع.  

املطلوب اإعالنه : �صالح حممد بن ا�صحاق 
 uyug_09kjh@yahoo.com - 118-1281 عنوانه :اإمارة دبي- ديرة- نايف- ار�ض رقم

مو�صوع االإعالن :املنفذ �صدهم: عبدالواحد �صالح حممد بن ا�صحاق- اأحالم �صالح بن اإ�صحاق 
العقار  بيع  �صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الييثييالث  االييييام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/09/21 املييوافييق  االربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
http://www. االإليييكيييرتوين  وعييلييى موقعها  لييلييمييزادات  االإميييييارات  )�ييصييركيية  البيع  بها  اأنيييييط  الييتييي  اجلييهيية  لييدى  اأدنيييياه  اأو�ييصييافييه  املو�صحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول  ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار: اأر�ض وما عليها من بناء )فندق جراند �صكوير( 
يباع  20.000.000 درهم  التقييم:  431.35 مرت مربع-  امل�صاحة:  البلدية:118-1281-  530- رقم  االر�ييض:  نايف- رقم  املنطقة: 

الأعلى عطاء- قيمة الدخل ال�صنوي للفندق: 1.500.000 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  329/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

�صده  املنفذ  بذمه  املرت�صده  املديونية  نظر  العلني  املييزاد  يف  لبيعه  املرهون متهيداً  العقار  على  التنفيذي  توقيع احلجز   : الدعوى  مو�صوع 
والبالغ قدرها )750000 درهم(.

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع 
عنوانه :االإمارات- امارة دبي- ور�صان االأوىل- �صارع املنامة- منطقة دبي للتعهيد- بناية رقم 1- بنك ابوظبي التجاري. 

وميثله :عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 
املطلوب اإعالنه : جنات اليار بايوفا 

901- �ض.ب:  العقار  272- رقم  9- رقم االر�ييض  املبنى �صكاي كورت�ض �صي- الطابق  ا�صم   -5 اإمييارة دبي- وادي ال�صفا  عنوانه :االإميييارات- 
052699935  -514787

�صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  االربعاء  يوم  :اأنييه يف  االإعييالن  مو�صوع 
http://www. االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمييارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : بيانات العقار: �صقة �صكنية- املنطقة: وادي ال�صفا 5- رقم االر�ض: 272- رقم املبنى: 3 - ا�صم 

املبنى: �صكاي كورت�ض �صي- رقم العقار: 901- رقم الطابق: 9- امل�صاحة 101.46 مرت مربع- التقييم: 569855.65 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده
يف الدعوى رقم  329/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
�صده  املنفذ  بذمه  املرت�صده  املديونية  نظر  العلني  املييزاد  يف  لبيعه  املرهون متهيداً  العقار  على  التنفيذي  توقيع احلجز   : الدعوى  مو�صوع 

والبالغ قدرها )750000 درهم(.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع 

عنوانه :االإمارات- امارة دبي- ور�صان االأوىل- �صارع املنامة- منطقة دبي للتعهيد- بناية رقم 1- بنك ابوظبي التجاري. 
وميثله :عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 

املطلوب اإعالنه : جنات اليار بايوفا 
901- �ض.ب:  العقار  272- رقم  9- رقم االر�ييض  املبنى �صكاي كورت�ض �صي- الطابق  ا�صم   -5 اإمييارة دبي- وادي ال�صفا  عنوانه :االإميييارات- 

052699935  -514787
�صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  االربعاء  يوم  :اأنييه يف  االإعييالن  مو�صوع 
http://www. االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمييارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : بيانات العقار: �صقة �صكنية- املنطقة: وادي ال�صفا 5- رقم االر�ض: 272- رقم املبنى: 3 - ا�صم 

املبنى: �صكاي كورت�ض �صي- رقم العقار: 901- رقم الطابق: 9- امل�صاحة 101.46 مرت مربع- التقييم: 569855.65 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
رقم االعالن: 2022/144813       رقم املهمة: 2022/235788

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  7733/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2303 اأمر اأداء ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )12299191.19 درهم( 

�صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:دل�صكو �ض.ذ.م.م واآخرون 

 عنوانه :االإمارات- اإمارة دبي- زعبيل الثانية- دبي- �صارع ال�صيخ زايد- مبنى مركز دبي املايل العاملي- �صقة 605. 
وميثله :خالد حممد �صعيد بوج�صيم 

املطلوب اإعالنه : طائف املدينة للمقاوالت �ض.ذ.م.م -عنوانه :االإمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- �صارع ال�صيخ حممد بن زايد- مبنى �صالره 
info@tamcon.ae -048841298 -0505500559 -اليال�ض - املبنى الرئي�صي- منطقة جممع دبي لال�صتثمار

�صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  االربعاء  يوم  :اأنييه يف  االإعييالن  مو�صوع 
http://www. االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمييارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار: حق منفعة )عقد ايجار من 2014/4/19 اىل 2044/2/19( املنطقة: جممع 

دبي لال�صتثمار الثاين- امل�صاحة: 5170.17 مرت مربع- رقم االر�ض: 500- املبلغ: 90000000 درهم- ويباع العلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

رقم االعالن: 2022/144812       رقم املهمة: 2022/235787

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  7733/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2303 اأمر اأداء ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )12299191.19 درهم( 

�صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:دل�صكو �ض.ذ.م.م واآخرون 

 عنوانه :االإمارات- اإمارة دبي- زعبيل الثانية- دبي- �صارع ال�صيخ زايد- مبنى مركز دبي املايل العاملي- �صقة 605. 
وميثله :خالد حممد �صعيد بوج�صيم 

املطلوب اإعالنه : طائف املدينة للمقاوالت �ض.ذ.م.م -عنوانه :االإمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- �صارع ال�صيخ حممد بن زايد- مبنى �صالره 
info@tamcon.ae -048841298 -0505500559 -اليال�ض - املبنى الرئي�صي- منطقة جممع دبي لال�صتثمار

�صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  االربعاء  يوم  :اأنييه يف  االإعييالن  مو�صوع 
http://www. االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمييارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار: حق منفعة )عقد ايجار من 2014/4/19 اىل 2044/2/19( املنطقة: جممع 

دبي لال�صتثمار الثاين- امل�صاحة: 5170.17 مرت مربع- رقم االر�ض: 500- املبلغ: 90000000 درهم- ويباع العلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  147/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع الدعوى : ا�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 
109 بالطابق رقم 1 مببنى عزيزي مونرتيل 1 البالغ م�صاحته 449.29 قدم مربع واملواقف G-19 على قطعة االر�ض رقم 2273 مبنطقة 
جبل علي االوىل باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صدره وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب 
�صده املقدره مببلغ 258.099.83 درهم )فقط مائتان وثمانية وخم�صون األف وت�صعة وت�صعني درهم وثالثة وثمانون فل�صا الغر( من ح�صيلة 

البيع طبقاً الحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري - عنوانه :االإمارات- اإمارة دبي- بور�صعيد- ديره- دبي- مبنى بناية عبداهلل حممد امل�صعود- �صقة مكتب 

رقم 802 & 804.  وميثله :حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
املطلوب اإعالنه : جامنورا دافالتوفا - عنوانه :االإمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- مبنى عزيزي مونرتيل 1- �صقة العقار رقم 109- منطقة 

jamnura_davlatova@gmail.com -0504416650 -جبل علي االوىل
�صيجرى  احلييال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/09/28 املوافق  االربعاء  يوم  :اأنييه يف  االإعييالن  مو�صوع 
http://www. االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمييارات  البيع )�صركة  بها  اأنيط  التي  اأدنيياه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
االإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  التقدم  البيع  على 
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منّظمي  البولي�صاريو  جبهة  يف  ال�صحراوّيون  االنف�صاليون  ذّكيير 
ال�صحراوّية  االأرا�ييصييي  بيياأّن  لل�صّيارات  ري�ض”  اإيكو  افريقيا  “رايل 
هذا  مييرور  عواقب  من  اإّييياهييم  حمّذرين  حرب”،  “منطقة  بكاملها 
املقّررة من   2022 ن�صخة  اأّن  الييرايل  واأعلن منّظمو  فيها.  ال�صباق 
15 اإىل 30 ت�صرين االأّول-اأكتوبر �صتعرب منطقة ال�صحراء الغربّية 

املتنازع عليها.
عدم  على  ال�صباق..  منّظمي  ال�صحراوّية  اجلمهورّية  “حّثت  وقييد 
ال�صحراوي”،  الوطني  الرتاب  بعبورهم  الدولّية  ال�صرعّية  انتهاك 

بح�صب بيان نقلته وكالة االأنباء ال�صحراوّية.
ال�صحراء الغربّية م�صتعمرة اإ�صبانّية �صابقة تعتربها االأمم املتحدة 
بني  خييالف  مو�صع  وهييي  الذاتي”،  باحلكم  متمّتعة  غر  “منطقة 

املغرب وجبهة البولي�صاريو املدعومة من اجلزائر منذ عقود.
هذه  %80 من  من  يقرب  ما  على  ُت�صيطر  التي  الييربيياط  وتقرتح 
املنطقة، خّطة حكم ذاتي حتت �صيادتها، فيما تدعو جبهة البولي�صاريو 

اإىل اإجراء ا�صتفتاء لتقرير امل�صر برعاية االأمم املّتحدة.
ال�صحراوّية  االأنييبيياء  وكيياليية  ن�صرته  بيييييان  يف  البولي�صاريو  واأّكييييدت 
جميع  ا�صتخدام  يف  بيياحلييّق  حتتفظ  ال�صحراوّية  “اجلمهورّية  اأّن 
امل�صا�ض  اإىل  تهدف  اأعمال  اأّي  على  بحزم  والييرّد  امل�صروعة  الو�صائل 

ب�صيادتها و�صالمتها االإقليمّية«.

 
اأم�ض االثنني  الييوزراء االإ�صرائيلي يائر البيد يف برلني  قال رئي�ض 
10 يف املئة من كميات الغاز الذي  اإ�صرائيل ميكنها توفر نحو  اإن 

ح�صلت عليه اأوروبا من رو�صيا العام املا�صي.
�صولت�ض  اأوالف  االأمليييياين  امل�صت�صار  مييع  اجييتييميياع  عييقييب  البيييييد  وقيييال 

“�صن�صارك يف جهود توفر بديل للغاز الرو�صي يف اأوروبا«.
اأملانيا تعمل على تعديل البنية التحتية ال�صتراد  اإن  وقال �صولت�ض 
البالد  ت�صعى  حيث  جدد  �صركاء  من  ت�صليم  بعمليات  لل�صماح  الغاز 

جاهدة للتخل�ض من االعتماد على الواردات الرو�صية.

امل�صجون ل�صلوعه يف  ال�صالم  املتطرف �صالح عبد  الفرن�صي  رف�ض 
هجمات باري�ض 2015، املثول اأمام املحكمة اأم�ض االثنني يف م�صتهل 

جل�صات حماكمته لدوره يف اعتداءات بروك�صل عام 2016.
وقال املتهم البالغ 32 عاما للقا�صي الذي يرتاأ�ض اجلل�صة “طريقة 
وطلب مغادرة قف�ض االتهام بعد دقائق  معاملتك لنا غر عادلة”، 
قليلة على انعقاد اجلل�صة التمهيدية يف املحاكمة املتوقع اأن ت�صتمر 

ثمانية اأ�صهر على االأقل.
ويواجه ت�صعة عنا�صر مفرت�صني من خلية تنظيم داع�ض االإرهابي 
التي نفذت التفجرات االنتحارية يف بلجيكا يف اآذار-مار�ض 2016 

وهجمات باري�ض يف ت�صرين الثاين-نوفمرب، اتهامات باالإرهاب.
واأدت هييجييمييات بييروكيي�ييصييل الييتييي نييفييذهييا ثييالثيية انييتييحيياريييني يف مطار 
�صخ�صا   32 مقتل  اإىل  مكتظة،  اأنييفيياق  مييرتو  حمطة  ويف  بروك�صل 

وجرح املئات.
�صوريا،  يف  مييعييارك  يف  ُقتل  اأنييه  ُيعتقد  عا�صر،  بييه  م�صتبه  و�صُيحاكم 

غيابيا.
بلجيكية.  اأمييييام هيئة حملفني  نييوعييهييا  ميين  االأكييييرب  هييي  واملييحيياكييميية 
ويتمثل فيها 960 مدعيا باحلق املدين يف اجلل�صات التي تعقد يف 
اإىل جممع  والييذي مت حتويله  االأطل�صي  �صمال  ال�صابق حللف  املقر 

حماكم يخ�صع لتدابر اأمنية م�صددة.
بعد اجلل�صة التمهيدية االثنني، �صتنعقد املحكمة جمددا يف العا�صر 
من ت�صرين االأول-اأكتوبر الختيار 12 ع�صوا لهيئة املحلفني و24 
 13 يف  االأدليييية  فيها  تعر�ض  الييتييي  اجلل�صات  وتييبييداأ  بييديييال.  ع�صوا 
2023 على  ت�صرين االأول-اأكتوبر و�صت�صتمر حتى حزيران-يونيو 

اأقرب تقدير.

عوا�صم

اجلزائر

برلني

بروك�صل

الأمم املتحدة تدين »ترهيب« 
رو�شيا ملعار�شي احلرب يف اأوكرانيا 

•• جنيف-اأ ف ب

االثنني  اأميي�ييض  االإنيي�ييصييان  حلقوق  ال�صامية  املتحدة  االأمم  مفو�صية  نييددت 
اأوكرانيا يف رو�صيا،  الذي يتعر�ض له معار�صو احلرب على  بي”الرتهيب” 

وبي”اأ�صكال الرقابة” املختلفة ال�صارية يف البالد.
وقييالييت املييفييّو�ييصيية اليي�ييصييامييييية حلييقييوق االإنيي�ييصييان بيياالنييابيية نيييدى اليينييا�ييصييف يف 
رو�صيا  يف  اإن  االإنيي�ييصييان  حييقييوق  ملجل�ض  واخلم�صني  الييدورةاحلييادييية  افتتاح 
“الرتهيب واجراءات القمع والعقوبات يف حق االأ�صخا�ض الذين يعربون 
االأ�صا�صية  احلريات  ممار�صة  تقّو�ض  اأوكرانيا  يف  للحرب  معار�صتهم  عن 
وتكوين  والتعبر  التجمع  بحرية  احلييق  ال�صيما  الد�صتور  يف  امل�صمونة 
اجلمعيات«. وقالت “ال�صغوط املمار�صة على ال�صحافيني وحجب امل�صادر 
التعددية  مع  تتوافق  ال  االأخييرى  الرقابة  واأ�صكال  االإنييرتنييت  على  املتاحة 

االإعالمية وتنتهك احلق يف الو�صول اإىل املعلومات«.
ودعت مو�صكو اإىل “اإعادة النظر باالجراءات املتخذة لتو�صيع عدد امل�صنفني 
كعمالء اأجانب لي�صملوا من تعتربهم رو�صيا +حتت تاأثر اأجنبي+، وجترمي 
االت�صاالت غر املعلنة مع ممثلي دول اأو منظمات اأجنبية اأو دولية ُتعترب 

موجهة �صد +اأمن+ رو�صيا االحتادية«.
التي  الييدورة  اأعمال  اأوكرانيا مييرات عدة خالل  و�صتتم مناق�صة احلييرب يف 

ت�صتمر �صهراً.
االنتهاكات  ب�صاأن  امل�صتوى  رفيع  حتقيقاً  اأيار-مايو  يف  املفو�صية  واأطلقت 
للمحققني  املجل�ض  و�صي�صتمع  اأوكرانيا.  يف  الرو�صي  اجلي�ض  ارتكبها  التي 

يف 23 اأيلول-�صبتمرب.
ا يف انتهاكات حقوق  لكن تتعر�ض املفو�صية ل�صغوط متزايدة للنظر اأي�صً

االإن�صان يف رو�صيا واإن�صاء من�صب مقرر خا�ض.
ال�صاأن  بييهييذا  قيييرار  م�صروع  �صتطرح  الغربية  اليييدول  اأن  املييوؤكييد  غيير  وميين 
الأنها تخ�صى عدم التمكن من ت�صكيل غالبية حيث يجب اأن يحظى الن�ض 

مبوافقة غالبية الدول االأع�صاء يف املجل�ض البالغ عددها 47 دولة.ط

ن�ساأ بعد االنتخابات الربملانية االأخرية 

العراق.. التحالف الثالثي اأ�شبح ثنائيا بعد ان�شحاب ال�شدر

تدهور حقوق الإن�شان الرئي�س ال�شيني يزور كازاخ�شتان واأوزبك�شتان 
باأفغان�شتان يف حكم طالبان 

•• جنيف-رويرتز

قال خبر باالأمم املتحدة  اأم�ض االثنني اإن حقوق االإن�صان تدهورت يف ظل 
حكم طالبان، وا�صفا “�صقوطا نحو اال�صتبداد” ودعا اإىل تغيرات جذرية. 
وقال ريت�صارد بينيت مقرر االأمم املتحدة اخلا�ض ب�صاأن و�صع حقوق االإن�صان 
يف اأفغان�صتان خالل اجتماع ملجل�ض حقوق االإن�صان اإن “الرتاجع ال�صديد 
املعار�صني  ت�صتهدف  الييتييي  االنييتييقييام  وعمليات  والفتيات  الن�صاء  حلييقييوق 
واملنتقدين وقمع طالبان حلرية التعبر مبثابة �صقوط نحو اال�صتبداد«. 
واأقر جمل�ض حقوق االإن�صان ومقره جنيف منذ عام تقريبا تفوي�صا ملراقبة 
انتهاكات حقوق االإن�صان يف اأفغان�صتان بعد ا�صتحواذ طالبان على ال�صلطة 

يف اأغ�صط�ض اآب العام املا�صي وهو مطروح االآن للتجديد.
 

لهذه  املقبلة  القمة  وتعقد  وطاجيك�صتان.  واأوزبييكيي�ييصييتييان 
�صمرقند  مدينة  يف  اأيلول-�صبتمرب  و16   15 يف  املنظمة 
االأوزبييكيي�ييصييتييانييييية الييتييي كييانييت حمييطيية عييلييى طييريييق احلرير 

القدمية.
الرو�صي فالدمير  الرئي�ض  �صيلتقي  �صي  اإن  رو�صيا  وقالت 
بوتني خالل القمة فيما ت�صعى مو�صكو اإىل تعزيز عالقاتها 
مع بكني بعدما فر�صت الدول الغربية عليها عقوبات غر 

م�صبوقة منذ غزوها اأوكرانيا.
نددت  بينما  الأوكييرانيييييا  الرو�صي  الييغييزو  بكني  ت�صتنكر  ومل 

بالعقوبات الغربية وببيع ال�صالح لكييف.
وجرى اللقاء االأخر بني فالدمير بوتني و�صي جينبينغ 
يف مطلع �صباط-فرباير املا�صي يف بكني قبل انطالق دورة 

االألعاب االأوملبية ال�صتوية وقبل اأيام من بدء الغزو الرو�صي 
الهندي ناريندرا  الييوزراء  الأوكرانيا. كذلك، ي�صارك رئي�ض 
الهندية  اأكيييدت احلكومة  مييا  وفييق  �صمرقند  مييودي يف قمة 
�صيعقد لقاءات  مييودي  كييان  اإذا  االأحييد، من دون حتديد ما 

ثنائية مع بوتني و�صي.
وت�صهد عالقات الهند وال�صني برودة منذ املواجهات التي 
وقعت يف 2020 عند حدودهما يف جبال الهماليا املتنازع 
20 جنديا هنديا  يقل عن  اإىل مقتل ما ال  اأدى  ما  عليها 
واأربعة �صينيني. ومل يعقد مودي و�صي اأي حمادثات ثنائية 

منذ العام 2019.
اإىل  اخلييارج  اإىل  ال�صيني  للرئي�ض  االأخييرة  الييزيييارة  وتعود 

كانون الثاين-يناير 2020 وكانت يف بورما.

•• بكني-اأ ف ب

اإىل  االأ�ييصييبييوع  هييذا  جينبينغ  �صي  ال�صيني  الرئي�ض  يتوجه 
كازاخ�صتان واأوزبك�صتان على ما ذكر االإعالم الر�صمي اأم�ض 
اأول زيييارة له خارج ال�صني منذ بدايات انت�صار  االثنني، يف 

جائحة كوفيد-19.
اإىل اجلمعة يف قمة  االأربييعيياء  �صي جينبينغ من  و�صي�صارك 
قادة دول منظمة �صنغهاي للتعاون يف �صمرقند يف اأوزب�صكتان 
“و�صيقوم بزيارتي دولة لكازاخ�صتان واأوزبك�صتان”، وفق ما 
�صنغهاي  منظمة  وت�صم  بيييييان.  يف  اخلييارجييييية  وزارة  اأكيييدت 
لييلييتييعيياون اليي�ييصييني ورو�ييصيييييا والييهيينييد وبيياكيي�ييصييتييان ف�صال عن 
وقرغيز�صتان  كازاخ�صتان  هي  الو�صطى  اآ�صيا  يف  دول  اأربييع 

•• بغداد-وكاالت

بييعييد الييتييحييركييات االأخيييييرة الييتييي قيييام بييهييا زعيييييم التيار 
اليي�ييصييدري، مييقييتييدى اليي�ييصييدر، وخييا�ييصيية االنيي�ييصييحيياب من 
م�صر  هو  ما  املطروح:  ال�صوؤال  بات  ال�صيا�صية،  احلياة 
التحالف الثالثي الذي كان جزءا منه؟ وكان التحالف 
التي  االأخييرة  الربملانية  االنتخابات  بعد  ن�صاأ  الثالثي 
وي�صم  املا�صي.  العام  من  اأكتوبر  يف  العراق  يف  اأجريت 
التحالف الثالثي: حتالف “ال�صيادة” )اأكرب كتلة �صنية 
يف الربملان(، خمي�ض اخلنجر، وينتمي اإليه اأي�صا رئي�ض 
الربملان حممد احللبو�صي، وكتلة  احلزب الدميقراطي 
التيار  اإىل  بيياالإ�ييصييافيية  بيييييارزاين،  م�صعود  الييكييرد�ييصييتيياين 
ال�صدري.  وبعد حتركات ال�صدر االأخرة، اأكد احلبلو�صي 
واخلنجر وبارزاين خالل اجتماع جمعهم اأهمية اإجراء 
انتخابات مبكرة، ي�صبقها ت�صكيل حكومة، و�صددوا على 
بعمله حلييني موعد  اليينييواب  ا�ييصييتييمييرار جمل�ض  �ييصييرورة 

االنتخابات، يف موقف يعار�ض اجتاه ال�صدر.

ما م�سري التحالف الثالثي؟
يرى مراقبون اأن ما متخ�ض عن االجتماع االأخر بني 
لرف�ض اجلانبني  ي�صر  وبييارزاين  واحللبو�صي  اخلنجر 
جماراة التيار ال�صدري يف الدعوة حلل الربملان العراقي، 
وهو الذي كان قد طالبهما اأخرا باإبداء موقفهما من 
التحالف  اأن  بح�صبهم  يعني  ممنا  الربملان،  حل  م�صاألة 
الثالثي بني التيار ال�صدري والدميقراطي الكرد�صتاين 
وال�صيادة قد بات يف حكم املنتهي. ويرى حمللون اآخرون 
اأن الطرفني على اعتبار كونهما اأكرب قوتني يف املكونني 
تاأجيج  يف  الييتييورط  لتجنب  ي�صعيان  وال�صني،  الييكييردي 
ال�صراع  يف  التدخل  وعيييدم  ال�صيعي  ال�صيعي  االنق�صام 
بني االإطار والتيار، واأن هذا املوقف ال يعني بال�صرورة 

انفراط عقد حتالفهما مع ال�صدر.

ال�صيادة، بات موقفهما �صعيفا بعد ا�صتقاالت نواب التيار 
ال�صدري من الربملان، ومن ثم ان�صحاب مقتدى ال�صدر 

نف�صه واعتزاله ال�صيا�صة..
ال�صيا�صي يف ظل  التمو�صع  اإعييادة  ب�صدد  فهما  وبذلك   
العراقي،  بييامليي�ييصييهييد  الييتييي عيي�ييصييفييت  املييتييغييرات االأخيييييرة 
واالقرتاب من االإطار التن�صيقي لالتفاق معه كونه االآن 

هو القوة الربملانية االأكرب«.
واأ�صاف: “موقف البارزاين واحللبو�صي هذا براغماتي 
للغاية، فهما حاوال خالل البيان ال�صادر عن االجتماع 
مييغييازليية مييقييتييدى اليي�ييصييدر حلييد مييا ميين خيييالل الدعوة 
القانونية  االآليات  وفق  لكن  املبكرة  االنتخابات  الإجييراء 
والييد�ييصييتييورييية، وهيييو مييوقييف يييتيينيياغييم متييامييا مييع موقف 

رف�س حل الربملان
ال�صمري،  اإح�صان  ال�صيا�صي،  يقول مدير مركز التفكر 
املوقف  “هذا  “�صكاي نيوز عربية”:  يف لقاء مع موقع 
جاء ل�صببني، اأولهما الرد بالرف�ض على مطالبة التيار 
وال�صبب  الربملان حلله،  باالن�صحاب من  لهما  ال�صدري 
االآخر هو �صعيهما لتوحيد مواقفهما متهيدا التفاق مع 
قوى االإطار التن�صيقي حيث اأنهما يخو�صان مفاو�صات 

معه حول ت�صكيل احلكومة القادمة«.

اإعادة متو�سع
ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  اأي�صا  وهييو  ال�صمري،  وي�صيف 
وكتلة  الييكييرد�ييصييتيياين  “الدميقراطي  بيييغيييداد:  بييجييامييعيية 

االنتخابات  تنظييييييم  م�صيييييياألة  من  التن�صيييييقي  االإطيييار 
املبكرة«.

ويرى ال�صمري اأنه لهذا ال�صبب فهما االآن اأقرب لالإطار 
بانتهاء  ر�صمي  �صبه  اإعييالن  هو  البيان  وهييذا  التن�صيقي، 
التحالف الثالثي الذي بات منتهيا يف الواقع، ما يجعلنا 

اأمام مرحلة جديدة كليا«.

ال انتخابات بال حكومة ولكن
اليييعيييزاوي رئييييي�ييض مييركييز االأم�صار  ييييرى رائييييد  بييييييدوره، 
“�صكاي  موقع  مع  حييوار  يف  اال�صرتاتيجية،  للدرا�صات 

نيوز عربية”:
 “هذا موقف �صليم متاما كونه ال ميكن بالطبع اإجراء 
حكومة؟  اأي  لكن  احلكومة،  ت�صكيل  بييدون  االنتخابات 
التن�صيقي  االإطييييار  ي�صعى  حيث  الييكييربى،  العقبة  وهيينييا 

حلكومة حتقق له الفوز خالل االنتخابات املقبلة. 
فيييييمييا ييييرى اليي�ييصييدر اأن احلييكييوميية يييجييب اأن تييكييون بال 
واحدة  ميي�ييصييافيية  عييلييى  تييقييف  ميينييحييازة  وغييير  حما�ص�صة 
نزيهة  انتخابيات  اإجييييييييييييييراء  ت�صمن  وكييي  اجلييميييييع،  ميين 

و�صفافة«.

واقعية �سيا�سية
يف  فيقول  العراقي،  ال�صيا�صي  الباحث  ها�صم  رعييد  اأمييا 
حوار مع موقع “�صكاي نيوز عربية”: “هذا البيان يعرب 
العراقيني  م�صالح  على  وحيير�ييض  �صيا�صية  واقعية  عيين 
وعدم تعطيل موؤ�ص�صات الدولة، ورمبا حتى اأن البارزاين 
واحللبو�صي عرب هذا املوقف ال يريدان اإقحام نف�صيهما 

يف ال�صراع ال�صيعي ال�صيعي«.
ال  حكومة  ت�صكيل  �ييصييرورة  اإعالنهما  اأن  ها�صم  وييييرى 
رمبا  بل  اآخيير،  دون  لطرف  انحيازهما  بال�صرورة  يعني 
االأطيييراف  خمتلف  ميين  مقبولة  حلكومة  ي�صعيان  هما 

وخا�صة االإطار التن�صيقي والتيار ال�صدري«.

تقارب بني الي�شار واليمني يف النتخابات الت�شريعية ال�شويدية 
••ا�صتوكهومل-اأ ف ب

اأظهرت النتائج اجلزئية لالنتخابات 
كبرا  تقاربا  ال�صويد  يف  الت�صريعية 
من  م�صبوق  غر  وتكتل  الي�صار  بني 
اليييييمييني واليييييمييني املييتييطييرف، ميييا قد 
اليينييهييائييييية مرهونة  اليينييتيييييجيية  يييجييعييل 

مبقعد اأو مقعدين.
التي مت فرزها   االأ�ييصييوات  وبناًء على 
اأربيييييياع عييييدد مراكز  وتيي�ييصييمييل ثيييالثييية 
االقرتاع، �صيح�صل تكتل اليمني على 
الي�صار  175 مقعدا بينما �صيح�صل 

على 174 مقعدا.
�صابقان  ا�صتطالعان  كييان  املقابل  يف 
لييييدى خييييروج اليينيياخييبييني مييين مراكز 
�صئيال  تيييقيييّدميييا  اأظييييهييييرا  االقييييييييرتاع 
الييتييكييتييل غييير م�صبوق  لييلييييي�ييصييار عييلييى 
ليييليييييييميييني واليييييييييييميييييني امليييييتيييييطيييييرف يف 
االنتخابات الت�صريعية املحمومة التي 
وبح�صب  االأحيييييد.  اليي�ييصييويييد  �صهدتها 
اأجرتهما  اليييليييذيييين  اال�ييصييتييطييالعييني 

و”تي.يف.4”  “ا�ض.يف.تي”  حمطتا 
الي�صار  مع�صكر  �صينال  ال�صويديتان، 
املنتهية  الييييييييوزراء  رئييييي�ييصيية  بيييزعيييامييية 
الدميوقراطية  اال�صرتاكية  واليتها 
 49،8 بني  ما  اأنييدر�ييصييون  ماغدالينا 
االأ�صوات  ميين  بيياملييئيية  و50،6  بيياملييئيية 
باملئة  و49،2  باملئة   48،0 مقابل 

لتكتل اليمني واليمني املتطرف.
اليمني  ييييحيييقيييق  اأن  امليييتيييوقيييع  ومييييين 
انتخابية  نييتيييييجيية  اأفيي�ييصييل  املييتييطييرف 
ُيييرّجييح ان ينال مييا بييني 20،5  اإذ  لييه 
باملئة و21،3 باملئة من االأ�صوات ما 
�صيمكّنه من احللول يف املرتبة الثانية 

لناحية التمثيل احلزبي.
“ا�ض.يف.تي”  ا�ييصييتييطييالع  وبييحيي�ييصييب 
�ييصيييييحيي�ييصييد مييعيي�ييصييكيير الييييي�ييصييار 176 
االأغلبية  �ييصيييييتييخييطييى  اأي  ميييقيييعيييدا، 
مبقعد  ميييقيييعيييدا(   175( املييطييلييقيية 
واحيييييد، فيييييمييا �ييصييييينييال تييكييتييل اليمني 

واليمني املتطرف 173 مقعدا.
ليلة  اأن  اإىل  ت�صر  التقديرات  وهييذه 

نتائج  حل�صم  طويلة  �صتكون  الييفييرز 
اال�صتحقاق. ومل ي�صبق اأن ورد اإمكان 
بزعامة  الييتييقييليييييدي  اليييييمييني  تييييويل 
املر�صح  كري�صرت�صون  اأولييف  املحافظ 
�صواء  بدعم  احلكم  اليييوزراء،  لرئا�صة 
مييبييا�ييصيير مييين حزب  اأو غييير  مييبييا�ييصيير 

“دميوقراطيي ال�صويد«.
وبييعييدمييا ظييل لييفييرتة طييويييليية منبوذا 
تتوقع  اليي�ييصيييييا�ييصييييية،  اليي�ييصيياحيية  عييلييى 
القومي  للحزب  للراأي  ا�صتطالعات 
بييزعيياميية جيمي  لييلييهييجييرة  واملييييعييييادي 
يف  مييييرة  الأول  ييييحيييّل  اأن  اأوكييييييي�يييصيييون 
تاريخه يف املرتبة الثانية، ما �صيجعل 
جديدة  كييتييليية  يف  االأوىل  الييقييوة  ميينييه 

ت�صم كل الت�صكيالت اليمينية.
املنتهية  اليييييييييوزراء  رئييييي�ييصيية  وتيييياأمييييل 
الدميوقراطية  اال�صرتاكية  واليتها 
البقاء  يف  اأنييييدر�ييييصييييون،  ميياغييدالييييينييا 
مع�صكر  اإىل  ميي�ييصييتيينييدة  اليي�ييصييلييطيية  يف 
ثالثة  لييييوالييييية  “اأحمر-اأخ�صر” 
وبح�صب  للي�صار.  �ييصيينييوات  اأربييييع  ميين 

اال�صرتاكيون  �صيبقى  اال�صتطالعني 
الييدميييوقييراطيييييون اأكيييرب كييتييليية، علما 
االأو�ييصييع متثيال منذ  هييو  اأن احليييزب 
 29،3 بني  ما  و�صينالون  عاما،   30
االأ�صوات،  ميين  باملئة  و29،7  باملئة 
“املعتدلون”  يييحييل  اأن  يييتييوّقييع  فيما 
املييحييافييظييون يف املييرتييبيية الييثييالييثيية مع 

18،8 باملئة من االأ�صوات.
ومييين �يييصييياأن فيييوز اليييييمييني بييدعييم من 
مرحلة  يييفييتييح  اأن  املييتييطييرف  اليييييمييني 
�ييصيييييا�ييصييييية جييييديييييدة يف الييي�يييصيييوييييد يف 
الرئا�صة  لتويل  البالد  ت�صتعد  وقييت 
االأول  االأوروبييي يف  الدورية لالحتاد 
ميين كييانييون الييثيياين-ييينيياييير والإجنيييياز 
لالن�صمام  التاريخي  تر�صيحها  اآلية 

اإىل احللف االأطل�صي.
الي�صار  فييييوز  �يييصييياأن  مييين  امليييقيييابيييل،  يف 
القوميني-املحافظني  تكتل  وخ�صارة 
الييتييقييّرب من  اإىل  اليييييمييني  يييدفييع  اأن 

اال�صرتاكيني الدميوقراطيني.
نائبا   349 مييين  اليييربمليييان  وييييتييياأليييف 

الن�صبي،  الييينيييظيييام  وفيييييق  ييينييتييخييبييون 
اأكرث  التي حتقق  االأحيييزاب  ووحييدهييا 
حت�صل  االأ�ييييييصييييييوات  ميييين   4% ميييين 
احلملة  على  وهيمنت  مقاعد.  على 
حظوظ  تدعم  موا�صيع  االنتخابية 
املعار�صة اليمينية، كاالإجرام وت�صوية 
الع�صابات،  بييني  الييدامييييية  احل�صابات 
ومييي�يييصيييكيييالت انيييييدمييييياج امليييهييياجيييريييين، 
فييواتيير الوقود  واليييزييييادة احلييييادة يف 

والكهرباء وغرها.
اليييييييوزراء  رئييييي�ييصيية  �ييصييعييبييييية  اأن  غيييير 
املنتهية  الدميوقراطية  اال�صرتاكية 
واليييتييهييا الييتييي تييتييفييوق عييلييى خ�صمها 
املييحييافييظ اأوليييييف كييرييي�ييصييرت�ييصييون من 
حيث ن�صبة الثقة، وتخّوف الناخبني 
املتطرف،  اليييييمييني  مييين  الييو�ييصييطيييييني 

عامالن ي�صبان يف م�صلحة الي�صار.
وعيي�ييصييييية اال�ييصييتييحييقيياق ميينييحييت نتائج 
اال�صتطالعية  املعاهد  ا�صتطالعات 
اأحمر-اأخ�صر  مييعيي�ييصييكيير  اخلييميي�ييصيية 

ال�صدارة بفارق �صئيل.

غ�شب باليمن.. قرارات حوثية لإغالق مقاٍه واأندية و�شالونات
•• اليمن-وكاالت

من  جييديييدة  قيييرارات  �ييصييدور  بعد  اليمنيني  كيل  طفح 
�صلطة االنقالب احلوثي على �صكان العا�صمة �صنعاء، 
والكافيهات  الريا�صية  اليينييوادي  كافة  بيياإغييالق  تق�صي 
و�صالونات التجميل ومركز العناية ال�صحية اخلا�صة 
ال�صي�صة  وحميييييالت  اليي�ييصييبيياحيية  واأحييييوا�ييييض  بيياليينيي�ييصيياء، 

االإلكرتونية.
ت�صكل  االأميياكيين  تلك  اأن  بيانهم،  يف  احلييوثيييييون  وزعيييم 
ف�صاداً مالياً وانحالاًل اأخالقياً وتوؤدي اإىل �صياع هيبة 

املجتمع، وفق تعبرهم.
ل�صبط  قمعية  حمالت  بتنفيذ  االنقالبيون  قييام  كما 

املخالفني من املواطنيني والتجار وامل�صتثمرين.
تيييزال مييفييتييوحيية، فاإنها  املييطيياعييم ال  اأنيي�ييصييطيية  اأن  ورغيييم 
اإتاوات  فر�ض  عرب  و�صغوط  اأمنية  مل�صايقات  تتعر�ض 
احلربي”  “املجهود  ي�صمونه  ما  دعم  بحجة  وغرامات 

للحوثيني.
التوا�صل  ميييواقيييع  �ييصييجييت  االأهيييييييايل،  غيي�ييصييب  وو�يييصيييط 
وعبارات  ميينييددة  اأفييعييال  بيييردود  اليمن  االجييتييميياعييي يف 

الذعة و�صاخرة من قرار االنقالبيني.
اإىل  بالعودة  تنذر  االأحييكييام  هييذه  اأن  نا�صطون  راأى  كما 

“ع�صر العبودية«.
النا�ض  على  يفر�صون  احلوثيني  اأن  اآخيييرون  واأ�ييصيياف 

احلياة بني اجلبهات واملنازل ال اأكرث.
وقال اأحدهم: “مل يبق اإال اأن يفر�صوا علينا حظراً من 
اخلروج من منازلنا اإال مبالب�ض يحددونها لنا م�صبقاً، 
وبحالقة �صعر تنا�صب اأهواءهم، وبعد اأن �صادروا الفن 

على  والت�صييق  االبيييتيييزاز  �صيا�صة  عييرب  وتيي�ييصييرفيياتييهييم 
مظاهر احلياة العامة ومعاقبة املخالفني بلغة ال�صالح 

والتهديد والعنف.
بقوة  وتنفيذها  الييقييرارات  تلك  �صريان  على  وتيياأكيييييداً 
مركز  مييركييز  �صاحبة  اأحييمييد،  عائ�صة  قييالييت  اليي�ييصييالح، 
اإغالق  اأميير  اأ�ييصييدروا  “نعم  ريا�صية:  و�صالة  جتميل 
للمركز بحجة اأنه ناٍد ريا�صي �صحي، تنفيذاً لتوجيهات 

عليا باإغالق جميع النوادي الن�صائية ب�صنعاء.

وحرموا الغناء ومنعوا الرتفيه �صيختارون للنا�ض حتى 
األوان ثيابهم واأثاث منازلهم”، يف اإ�صارة منه اإىل غرابة 

القرارات احلوثية.
كذلك اعترب ثاٍن اأن القرارات احلوثية االأخرة تكّر�ض 
اأنفا�ض  على  ح�صارها  تطبق  الييتييي  القمع”  “�صلطة 

اليمنيني يف مناطق �صيطرة امليلي�صيا.
العامة  احلريات  بخنق  احلوثيني  التعليقات  واتهمت 
النا�ض  الييينيييا�يييض وميييراقيييبييية حتيييركيييات  اأقيييييييوات  وتييكييبيييييل 

اتخذوا  حيث  اأمنية  مل�صايقات  تعر�صت  واأ�صافت:” 
اأر�صخ  حييال مل  وهيييددوين يف  تع�صفية �صدي  اجيييراءت 
�صيقومون  فيياإنييهييم  ال�صباح  ال�صبح  يف  االإغييييالق  الأمييير 
لييلييخييارج واإغالقها  اليينيي�ييصيياء  اليييزبيييائييين مييين  كيييل  بييطييرد 

بوا�صطة اللحام.
التابعة  االأمنية  الدورية  عنا�صر  اأحييد  اأن  اإىل  واأ�صارت 
للحوثيني ر�صدت �صورته بكامرات املركز، بينما كان 

يقوم بت�صميع االأبواب بالطالء االأحمر.
وكتب الرجل على الباب “مغلق من قبل �صرطة مديرية 

م�صرة اإىل اأنها ملتزمة بالقوانني. ال�صبعني”، 
اأ�صلوب  غيير�ييض  اأن  حييقييوقيييييون  راأى  اأخييييرى،  جييهيية  ميين 
تذكر  احلوثيون  يتبعه  الييذي  املجتمعي”  “االإرهاب 

ال�صعب باأن هناك �صوطاً �صي�صرب يف اأي وقت.
خنقت  امليلي�صيا  اأن  اإىل  الرميني  ب�صر  املحامي  ولفت 
اأبييواب البيوت على  اإغييالق  اإال  اأمامها  النا�ض، ومل يبَق 

املواطنيني من اخلارج.
اأما االإعالمية عبر االآن�صي، فقالت اإن معظم امل�صاجد 

اأي�صاً اأ�صبحت جزءا من �صلطة االنقالبيني.
اأن احلوثيني  ا�ييصييمييه،  ذكييير  رفيي�ييض  اإعيييالميييي  واأ�يييصييياف 
يعيدون اليمن اإىل ما قبل األف �صنة، وتابع نا�صط اآخر: 
“قريباً �صوف يغلقون اأبواب مدينة �صنعاء من ال�صاعة 
من  العا�صمة  �صكان  كل  بت�صفيد  ويقومون  املغرب،   6
اإىل  منهم  اإ�صارة  يف  واحييدة،  حديدية  ب�صل�صلة  اأرجلهم 

االأحكام احلوثية االأخرة اخلانقة.
يذكر اأن قرار احلوثيني فّجر غ�صباً وا�صعاً يف االأو�صاط 
رفات  �ييصييعييبييي كييبيير مييين ت�صّ تيينييديييد  اليييييميينييييية، و�ييصييط 

امليلي�صيا التي مل تعد تطاق، وفق التعليقات.

دوليني  جنود   3 اإ�شابة 
مـــايل  يف  بـــانـــفـــجـــار 

•• باماكو-اأ ف ب

اأ�ييصيييييب ثيييالثييية مييين قيييييوات حفظ 
اليي�ييصييالم االأممييييييية يف �ييصييمييال مايل 
بلغم  عربتهم  ا�صطدمت  عندما 
بني منطقتي بر ومتبكتو على ما 
اأفادت بعثة االأمم املتحدة يف مايل 

)مينو�صما( على تويرت.
جن�صيات  مييييينييو�ييصييمييا  حتييييدد  ومل 
خييييطييييورة  ميييييييدى  وال  امليييي�ييييصييييابييييني 

اإ�صاباتهم.
وعلى غرار اجلي�ض املايل، ُت�صتهدف 
مينو�صما يف �صكل منتظم بهجمات 
اأي  يييحيياربييون  مييتييطييرفييون  ي�صنها 
وجود اأجنبي. وتقاتل مايل حركات 
منذ  ومييتييطييرفيية  انف�صالية  متيييرد 
العنف  اأعييمييال  واأدت   .2012 عييام 
امتدت  ثييم  ال�صمال  يف  بيييداأت  التي 
اآالف  اإىل مقتل  البالد،  اإىل و�صط 
مئات  وت�صريد  واجليينييود  املدنيني 

االآالف غرهم.
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الإجنازات  يكفي  مبا  الييرتويييج  يف  الف�صل  مثل  الرئا�صة،  توليه  خييالل 
الرئي�ض.

وما زاد الطني بلة، هي املزحة التي األقاها اأوباما خالل زيارته االأخرة 
اأوباما �صلفه  املا�صي. يومها خاطب  اأبريل -ني�صان  االأبي�ض يف  للبيت 
خالل  يفعل  كييان  مثلما  بايدن”،  جو  الرئي�ض  نائب  “ال�صيد  قائال: 
واليته الرئا�صية، وهو ما واجهه بايدن بابت�صامة وباأداء حتية ع�صكرية 

الأوباما.
وبينما اعترب كثرون اأن امل�صهد يوؤ�صر اإىل عمق العالقة بني الرئي�صني، 
راأى بع�ض موؤيدي بايدن اأنها اأو�صحت، عن ق�صد اأو عن غر ق�صد، 
وتاأكيًدا  خلفه،  حيال  اأوبييامييا  ميار�صها  التي  “الغطر�صة”  من  جييزءاً 
مل�صاعر عدم االحرتام التي يكنها بع�ض م�صاعدي اأوباما حيال الرئي�ض 

العديد  اإليييييه  ان�صّم  بالرئا�صة،  بييايييدن  فييوز  وقييت الحيييق. ومبييجييرد  يف 
مر�صحني  علناً  دعموا  الذين  بع�ض  فيهم  اأوباما، مبن  م�صاعدي  من 
اآخرين اأو كانوا حياديني. اإال اأن ال�صحيفة اأ�صارت اإىل اأن بع�ض اأع�صاء 
اإىل  ينظرون  يزالون  ال  منذ فرتة طويلة  بايدن  من  املقربة  الدائرة 
هوؤالء امل�صوؤولني بحذر، غر متاأكدين مما اإذا كانوا خمل�صني مبا فيه 

الكفاية للرئي�ض احلايل.
ورف�ض م�صوؤول بالبيت االأبي�ض احلديث لل�صحيفة عن وجود اأي توتر 
م�صاعدي  من  كل  اأكييد  كما  واأوبييامييا.  بايدن  الرئي�صني  مع�صكري  بني 

اأوباما وبايدن اإن “ال�صداقة بني الرئي�صني حقيقية«.
يف املقابل، قال م�صت�صارون الأوباما اإن “الرئي�ض ال�صابق م�صرور لروؤية 

�صل�صلة النجاحات الت�صريعية االأخرة التي حّققها بايدن«.

•• وا�صنطن-وكاالت

الذي  املييرح  اجلييو  اأن  االأمريكية  بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  ك�صفت 
اأوباما،  بيياراك  و�صلفه  بايدن  االأمريكيني جو  الرئي�صني  لقاءات  ميّيز 
املحيطة  الييدوائيير  عنا�صر  بع�ض  بني  كبراً  توتراً  وراءه  ُيخفي  رمبييا 

بالرجلني اللذين ينتميان للحزب الدميقراطي.
الأن  باال�صتياء  ي�صعرون  لبايدن  املوالني  بع�ض  اأن  ال�صحيفة  وذكييرت 
اأنه ال يقّدره  اأوباما مل ُيلق بثقله وراء م�صاريع الرئي�ض احلايل، كما 

كما يجب. 
بايدن  م�صاعدي  الأن  باالإحباط،  الأوبييامييا  املييوؤيييدون  ي�صعر  املقابل،  يف 
يتباهون بانتظام بكيفية جتّنبهم االأخطاء التي وقع فيها فريق اأوباما 

اختالفات كثرة  اإن هناك  للرئي�ض احلايل  احلايل. وقال م�صاعدون 
“19 عاماً”، والفجوة  بني الرجلني، ب�صبب الفجوة العمرية بينهما 
عاماً، يف حني   36 ملدة  ال�صيوخ  كع�صو مبجل�ض  بايدن  )خييدم  املهنية 
اأ�صلوب  االإخييتييالف يف  ناهيك عن  �صنوات(،   4 اأوبييامييا الأقييّل من  خييدم 
التفكر واحلديث اإىل النا�ض )اأوباما خطيب مفّوه قادر على التعبر 
بعمق عن اأفكاره، بينما بايدن هو منوذج لل�صيا�صي املرن املاهر القادر 

على اخلروج عن الن�ض متى اأراد ذلك(.
للحزب  التمهيدية  االنتخابات  يف  بو�صوح  االختالفات  هذه  وظهرت 
الدميقراطي عام 2008، حيث خاطب بايدن مناف�صه اأوباما �صاخراً 
بقوله “لديك اأو�صاف اأول اأمركي من اأ�صل اأفريقي يت�صم بالب�صاطة 
عنه  اعتذر  الييذي  الت�صريح  وهو  املظهر”،  ولطف  والنظافة  والييذوق 

ما حقيقة التوترات بني مع�شكري اأوباما وبايدن؟

ليييكييين الييييينيييييادر ميينييهييا يييييجييييروؤ على 
الذهاب اأبعد من ذلك، والت�صكيك 
نف�صها.  املييمييلييكيية  بيييقييياء  فييير�يييض  يف 
ا�صكتلندا  رغييبيية  بيييني  ذلييييك،  وميييع 
اإيرلندا  وانق�صام  اال�ييصييتييقييالل،  يف 
بروتوكول  يف  العالقة  ال�صمالية 
ما بعد الربيك�صيت، برزت عالمات 
ال�صنوات  يف  االنهيار  على  خطرة 
ت�صارلز  �ييصيييييكييون  فييهييل  االأخيييييييرة. 

الثالث هو من �صي�صّد الثغرات؟
لي�صت  امليي�ييصيياليية  هييييذه  نيييظيييرييييا،     
امليييليييك  الأن  اخييييتيييي�ييييصييييا�ييييصييييه  ميييييين 
الييييييربيييييييطيييييياين مييييييلييييييزم بيييياحلييييييييياد 

العملية،  الناحية  ميين  ال�صيا�صي. 
“بف�صل  قييلييييياًل.  االأمييييير خمييتييلييف 
جيياذبيييييتييهييا و�ييصييخيي�ييصيييييتييهييا وطيييول 
عييميير حييكييمييهييا، عييمييلييت املييلييكيية على 
جييمييع الييربيييطييانيييييني، تييقييول مويا 
للدرا�صات  املميزة  االأ�صتاذة  جونز، 
اليييربييييطيييانييييييية يف جييياميييعييية بيييييوردو 
مونتني، ثم هناك تعلقها ال�صديد 
بالوحدة. قبل ا�صتفتاء اال�صتقالل 
ن�صحت  بيييقيييليييييييل،  االإ�يييصيييكيييتيييلييينيييدي 
اأنها  بالتفكر ملًيا. كما  الناخبني 
رحييالت خمتلفة،  �صاعفت، خييالل 
اإيرلندا  اجتييياه  يف  التهدئة  بيييوادر 

•• وا�صنطن-وكاالت

عن الظروف التي مرت بها رئا�صة 
الربيطانية  للحكومة  ترا�ض  ليز 
خلفاً لبوري�ض جون�صون قبل يومني 
اإليزابيث  املييلييكيية  وفيييياة  مييين  فييقييط 
األني كوريا واإميليو  الثانية، كتبت 
“بوليتيكو”  كازاليت�صيو يف جملة 
اأن  يييدرك  اجلميع  اأن  االأمريكية، 
جديدة  وظيفة  يف  االأول  االأ�صبوع 
االأمر  �صيكون  فكيف  �صعباً،  يكون 
اإليزابيث  كلفتها  التي  تييرا�ييض  مييع 
االأ�صبوع  تاأليف حكومة يف  الثانية 

املا�صي.
8 �صبتمرب  و�صيبقى يوم اخلمي�ض 
ترا�ض،  ذاكيييييرة  يف  عييالييقيياً  -اأييييليييول 
تاأليفها  بعد  يييوم  ثيياين  �صيبقى  اإذ 
ليييليييحيييكيييومييية  االأكيييييييييرث اأهييييمييييييييية يف 
ويعرف  اليي�ييصيييييا�ييصييييية.  ميي�ييصييرتييهييا 
ذلك  اأن  الييييبييييارزون  ميي�ييصييتيي�ييصيياروهييا 
اليوم �صي�صكل ن�صقاً لبقية واليتها 

يف احلكومة.
و�صلت  الييييييييوزراء  رئييييي�ييصيية  وكيييانيييت 
عقب  الييعييمييوم  جمل�ض  اإىل  لييتييوهييا 
انتظارها  التي طال  ك�صف خطتها 
الطاقة  فييييواتيييير  مييييع  لييلييتييعييامييل 

بقية  ميييين  اأكييييييرث  نييقييطيية   12 اأي 
الوزراء  لرئي�صة  وبالن�صبة  البالد. 
�صتورجون  نيييييكييوال  االإ�ييصييكييتييليينييدييية 
االإ�صكتلندي،  الييوطيينييي  واحليييييزب 
وهييو حييزب انف�صايل واوروبيييي، مل 
يييهيي�ييصييمييا الييربيييكيي�ييصيييييت، قيييد تكون 
ا�صتفتاء  م�صروع  لت�صريع  فر�صة 
تيييقيييريييير املييي�يييصييير الييييييذي ييييرييييدون 
رئي�صة الوزراء  اإجراءه 2023.   
الربيطانية اجلديدة، ليز ترو�ض، 
اأنها �صتعار�ض  �صبق ان حذرت من 
الثالث؟  ت�صارلز  عن  وميياذا  ذلييك. 
�صيء  “ال  اأنييطييوان:  اأوريلني  تقول 
بعدم  �صتورجون  اإبييالغ  من  مينعه 
تنظيمه، لكن هذا من �صاأنه اإحداث 
فو�صى... يف الواقع، ال ميكنه فعل 

اأي �صيء«.

اإيرلندا ال�سمالية: عودة 
التوترات بني الوحدويني 

واجلمهوريني
   يبدو اأن هام�ض مناورته يقت�صر 
اإيرلندا  يف  اليييتيييدخيييل  عييلييى  اأكيييييرث 
اليي�ييصييمييالييييية حيييييث اخليي�ييصييوميية بني 

من  الييرغييم  على  وهييذا  ال�صمالية. 
اغييتيييييال اليييليييورد مييونييت بيياتيين عام 
1979، عم ومعلم زوجها فيليب، 
عييييلييييى ييييييد اجلييييييييي�ييييض اجلييييمييييهييييوري 

االأيرلندي.

جولة تقليدية يف الدول 
االأربع للمملكة

تييي�يييصيييارليييز خطى  �ييصيييييتييبييع  هيييييل     
تييقييدمي بداية  اإليييييزابيييييث؟ ميييكيين 
للرد يف االأيام املقبلة حيث �صيقوم 
بجولة تقليدية للملوك اجلدد يف 
يتم  لييكييي  للمملكة  االأربييييع  الييييدول 

اإجنليزية  كانت  مييا  بقدر  توفيت، 
اأنطوان.  اأوريلني  ت�صر  للغاية”، 
ونيييقيييليييت �ييصييحيييييفيية اليييتيييامييييز، عن 
موؤلف  ايرفينغ،  كليف  ال�صحفي 
للملكة،  لها  مرخ�ض  غيير  �ييصييرة 
يرتدي  “قد  ق�صوة:  اأكييرث  موقفا 
تيي�ييصييارلييز اليييتييينيييانييير، لييين ييييبيييدو يف 

ا�صكتلندا اأنه يف بيته اأبًدا«.
   يف ا�صتطالع للراأي ُن�صر يف مايو 
 37 اعتقد  امللكة،  يوبيل  مبنا�صبة 
باملائة من االإ�صكتلنديني اأن نهاية 
وقًتا  �صيكون  االإليييييزابيييييثييي  احلييكييم 
منا�صًبا لالنتقال اإىل اجلمهورية. 

�صيبداأ  رعاياه.  قبل  من  ا�صتقباله 
من اأدنييربة اليوم االثنني، ثم مير 
عيييرب بييلييفييا�ييصييت قييبييل اأن ييينييتييهييي يف 
�صكوك  جونز  مويا  وت�صاور  ويلز. 
اأن  املييتييّوج حديًثا على  قيييدرة  حييول 
ي�صبح موحًدا.    »ال يتمتع بنف�ض 
هيياليية والييدتييه، وحييتييى وقييت قريب 
كيييان ُييينييظيير اإليييييييه عييلييى اأنييييه اأنييياين 
وغريب االأطوار، فقد اأ�صيء فهمه 
ب�صورة  ومييلييك  ال�صيء”.  بييعيي�ييض 
ييي�ييصيياهييم يف  اأن  ميييتيييذبيييذبييية مييييكييين 
اأنطوان،  اأورليييني  اململكة.  اإ�صعاف 
ورئي�ض  الييييعييييام  اليييقيييانيييون  اأ�يييصيييتييياذ 

ح�صما:  اأقييل  الربيك�صيت،  مر�صد 
لل�صيا�صة  �صهية  ولديه  ذكييي،  “اإنه 
بال�صرورة،  والييدتييه  لييدى  تكن  مل 
فهو ال يتجاهل، على �صبيل املثال، 

خماطر االنف�صال االإ�صكتلندي«.

ا�ستفتاء تقرير امل�سري 
املقرتح يف ا�سكتلندا

الواقعة  اليييدولييية  انيييه يف  يييبييقييى،     
يتمتع  ال  اململكة،  �صمال  اأق�صى  يف 
�صعبية  بيينيي�ييصييبيية  الييثييالييث  تيي�ييصييارلييز 
اإليزابيث الثانية. “بقدر ما اأحّبت 
ا�صكتلندا وممتلكات باملورال، حيث 

يف �صبتمرب -اأيلول 1997. ولقي 
ديانا، يف وقت  املديح لتعاطفه مع 
املالكة تتعر�ض  العائلة  كانت بقية 
�صمتها  بيي�ييصييبييب  �ييصييديييد  ليي�ييصييغييط 
املراقبون  ويييقييول  احليييييادث.  عييلييى 
لفر�ض  الفر�صة  االآن  لييرتا�ييض  اإن 
تييييزال جمهولة  ال  وهييييي  نييفيي�ييصييهييا. 
مييين اجلمهور  وا�يييصيييع  قيييطييياع  مييين 

الربيطاين.
اإيب�صو�ض  ا�صتطالع ملعهد  وبح�صب 
ن�صف  فيييييييييياإن  االأ�يييييييصيييييييبيييييييوع،  هييييييييذا 
اإنهم  قييياليييوا  فييقييط  امليي�ييصييتييطييلييعييني 

يعرفون ما يكفي عنها.

اأدنى  دون  تعترب  الييتييي  املييرتييفييعيية، 
�صك الق�صية ال�صيا�صية االأهم هذه 
اإعالنها حزمة مبئة  وكان  ال�صنة. 
لتجميد  ا�صرتليني  جنيه  مييليييييار 
الفواتر، �صي�صكل اأكرب التدخالت 
املالية من حكومة يف اأوقات ال�صلم. 
للحكومة  رئا�صتها  اأن  تييدرك  وهي 
وقعها  خيييالل  ميين  عليها  �صيحكم 

على النا�ض.
مقعدها  على  جل�صت  اأن  ما  لكنها 
اأُبلغت  حييتييى  الييعييمييوم،  جمييليي�ييض  يف 
وبعد  للملكة.  ال�صحي  بييالييو�ييصييع 
والن�صف  الرابعة  يف  �صاعات،  اأربييع 
بعد الظهر، اأبلغها كبر موظفيها 
كيياييي�ييض، بوفاة  �ييصيياميييون  املييدنيييييني 

امللكة.

حلظة تغيري 
وتقول “بوليتيكو” اإن وفاة امللكة 
التي حكمت بريطانيا اأطول مدة، 
ت�صكل حلظة تغير عميقة للبالد، 
مل  وزراء  لرئي�ض  هييائيياًل  وحتييدييياً 

مي�ض على حكمه �صوى يومان.

املحافظني  حيييييزب  مييييييييوؤرخ  وقييييييال 
منذ  “بريطانيا  كيييتييياب  وميييوؤليييف 
اإن  بييييييالك  جييييرميييييي   ”1945
اأطول  ووفيياة  االنقطاع،  “حلظات 
املييلييوك حييكييميياً يف بييريييطييانيييييا، هما 
مثال رئي�صي على ذلك، وي�صتدعي 
دولييية يكونون  اإىل رجيييال  احليياجيية 
واأ�صاف  من طراز �صيا�صي رفيع”. 
املهارة  متطلبات  تكون  اأن  “يجب 
اليي�ييصيييييا�ييصييييية يف هيييذا اليييظيييرف غر 
املوؤرخني،  اإىل  م�صبوقة. وبالن�صبة 
فييياإنيييهيييا �ييصييتييكييون حلييظيية فيييارقييية يف 
ترا�ض.  الييييييوزراء  رئييييي�ييصيية  ميي�ييصييرة 
هذه  مع  تتعامل  كيف  عرفت  واإذا 
االأزمة وتظهر القيادة ال�صرورية، 
فيياإنييهييا �ييصييتييخييرج ميينييهييا بييياإ�يييصيييادة يف 
اأ�صاًل  تييرا�ييض  ودخييلييت  امل�صتقبل«. 
مثقلة  �صرتيت  داونييييينييغ   10 اإىل 
بلغ  فييياليييتييي�يييصيييخيييم  بيييياليييي�ييييصييييغييييوط. 
ترتفع  اأن  املييتييوقييع  ومييين   ،10%
اأقيييل  يف   80% اليييطييياقييية  اأ�يييصيييعيييار 
وامليياليييني من  اأ�صابيع.  اأربييعيية  ميين 
يييكييون يف مقدورها  ليين  الييعييائييالت 

اأن  لرتا�ض  و�صبق  فواترها.  دفييع 
قالت اإنها “�صتفي بتعهداتها«.

م�ساريع الطاقة
احلكم،  يف  االأول  �صهرها  وخيييالل 
اأن تك�صف خطتها  املييقييرر  كييان ميين 
مل�صاريع الطاقة، واأن تلتقي الرئي�ض 
االأمريكي جو بايدن، وقادة عامليني 
اآخرين يف اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة يف نيويورك، ومن ثم تعلن 
مايل  حييدث  يف  لل�صرائب  خف�صاً 

بحلول اأوا�صط �صبتمرب -اأيلول.
�صيتبعها  ومييييا  املييلييكيية  وفييييياة  لييكيين 
اأييييام كبح  ميين حييداد وطني ع�صرة 
خييطييطييهييا. ومييين غييير املييتييوقييع اأن 
ينتهي  اأن  قييبييل  اليييربمليييان  يييجييتييمييع 
التكرمي  ميييرا�يييصيييم  ميييين  الييييينيييييواب 
اليي�ييصييبييت، ميييا يييعيينييي اأنيييييه ال جمال 
الإقيييييرار تيي�ييصييريييع جييديييد يف االأيييييام 

املقبلة.
داونينيغ   10 يف  ميي�ييصييوؤولييني  لييكيين 
جتميد  م�صروع  اإن  قالوا  �صرتيت 
فواتر الطاقة ميكن اأن يقر قبل 

هو  كما  االأول  اأكتوبر-ت�صرين   1
خمطط له، لكن بعقود خا�صة مع 
عو�ض  للطاقة،  امليييزودة  ال�صركات 
قييوانييني اليييطيييوارئ امليينييتييظييرة، كما 
املتحدة  االأمم  اإىل  اأن رحلة ترا�ض 
جنازة  ب�صبب  االآن،  �ييصييك  مييو�ييصييع 
امللكة واإعالن خف�ض ال�صرائب يف 
ذلييك، تواجه  وبييدل  اأ�صبوع واحييد. 
ترا�ض حتدياً جديداً كاماًل، وهو اأن 
تنه�ض بامل�صوؤولية، رئي�صًة جديدًة 

للوزراء، يف حلظة تاريخية.

طوين بلري
وكييييان اآخيييير رئييييي�ييض ليييليييوزراء وجد 
وليييو من  ميي�ييصييابييه،  و�ييصييع  نف�صه يف 
بييعيييييد، هيييو طيييوين بييليير الييييذي مل 
مييي�ييض عييلييى حييكييمييه �ييصييوى خم�صة 
اأ�يييصيييهييير، عيينييدمييا تييوفيييييت االأميييييرة 

ديانا، يف حادث �صيارة.
وذاع �صيت عبارة “اأمرة القلوب” 
الذي اأطلقه بلر على ديانا يومها، 
�صعبيته  وارتفعت  التاريخ.  ودخييل 
اإىل %93 يف موؤمتر حزب العمال 

بروتوكول  ب�صبب  وبروك�صل  لندن 
وّقعه  والييذي  الربيك�صيت،  بعد  ما 
بييورييي�ييض جييونيي�ييصييون، وييينيي�ييض على 
اإن�صاء حدود جمركية بني املقاطعة 
اأدى  وقييد  واإجنييلييرتا.  الربيطانية 
تدهور الو�صع اإىل تاأجيج التوترات 
واجلمهوريني،  الييوحييدويييني  بييني 
اليييذيييين تيييعيييّزز بييييينييهييم، مييين خالل 
عن  االنف�صال  اإغراء  الربيك�صيت، 
جمهورية  اإىل  لالن�صمام  اململكة 
اإيرلندا.    يف مايو، فاز كاثوليك 
�ييصييني فيييني، ميييوؤييييدي هيييذا اجلمع، 
يف االنيييتيييخيييابيييات املييحييلييييية. عيييالوة 
الديناميكيات  فييييياإن  ذليييييك،  عييلييى 
-�صي�صبح  اليييييدمييييييوغيييييرافييييييييييية 
الربوت�صتانتيون  الييييوحييييدويييييون 
اأقييلييييية -ال تييذهييب يف اجتاه  قييريييًبييا 
وعلى  لندن.  مع  العالقات  تعزيز 
اليييرغيييم مييين حييريييتييه اليي�ييصييئيييييليية يف 
ت�صارلز  عييلييى  �ييصيييييتييعييني  الييتييعييبيير، 
الييثييالييث، كييمييا ييي�ييصييرح مييويييا جونز، 
رعاياه  وعقول”  قييلييوب  “ك�صب 
ييييزال للمملكة  بيياأنييه ال  الإقيينيياعييهييم 

م�صتقبل. 

الكرملني: رو�شيا �شتحقق 
اأهدافها الع�شكرية يف اأوكرانيا 

•• مو�صكو-رويرتز

قال الكرملني اأم�ض االثنني اإن رو�صيا �صتحقق اأهداف “عمليتها الع�صكرية 
اخلا�صة” يف اأوكرانيا، يف اأول تعليق علني على التقدم الكبر الذي حققه 

اجلي�ض االأوكراين على اأر�ض املعركة.
ورف�ض املتحدث با�صم الكرملني دميرتي بي�صكوف الرد مبا�صرة على �صوؤال 
من اأحد ال�صحفيني عما اإذا كان الرئي�ض فالدمير بوتني واثقا يف قيادة 

جي�صه، وقال اإن “العملية الع�صكرية �صوف ت�صتمر حتى حتقق اأهدافها«.
حتى  �صت�صتمر  و�صوف   ... م�صتمرة  الع�صكرية  “العملية  بي�صكوف  وقييال 

حتقيق االأهداف التي مت حتديدها يف البداية«.
واأ�صاف يف اإ�صارة اإىل بوتني “بالطبع، يتم اإبالغ القائد االأعلى باأي خطوات 

يتخذها اجلي�ض يف اإطار العملية اخلا�صة«.
الع�صكريني  القادة  وبجميع  الدفاع  بوزير  ات�صال  على  “الرئي�ض  واأ�صاف 
على مدار ال�صاعة. ال ميكن اأن يحدث غر ذلك خالل العملية الع�صكرية 

اخلا�صة«.
وهذا هو اأول رد فعل من الكرملني على هجوم م�صاد مفاجئ �صنته اأوكرانيا 
من  اأكييرث  خالله  من  ا�صتعادت  اإنها  كييف  قالت  والييذي  املا�صي،  االأ�صبوع 

ثالثة اآالف كيلومرت مربع من االأرا�صي يف غ�صون اأيام قليلة.
على  ردا  عامة  بتعبئة  �صياأمر  بوتني  كييان  اإذا  عما  �ييصييوؤاال  بي�صكوف  واأحيييال 

هجوم اأوكرانيا امل�صاد اإىل وزارة الدفاع.

ا�سكتلندا، اإيرلندا ال�سمالية:

ت�شارلز الثالث يواجه مملكة مفككة...!
�سيتعني على ت�سارلز، »ك�سب قلوب وعقول« 

رعاياه الإقناعهم باأنه ال يزال للمملكة م�ستقبل

هل �صتبقى الراية الربيطانية موحدة؟ ا�صكتلندا... ا�صتفتاء كل املخاطر

•• الفجر -انطوان مالو 
ترجمة خرية ال�صيباين

واإيرلندا  ا�سكتلندا  ال��ث��ال��ث  ت�سارلز  امل��ل��ك  ي���زور   
مع  اال�ستقالل  فيهما  يتناغم  دولتان  ال�سمالية، وهما 
اجلمهورية.    بعد ثالثة اأيام من وفاة امللكة، ت�ساءلت 
كان  اإذا  عما  ال�سبت،  الربيطانية،  ال�سحف  بع�س 

النظام امللكي الربيطاين �سي�سمد امام هذا الغياب.

بوليتيكو: اأ�شبوع تاريخي لليز ترا�س

ليبيا.. �شغوط على ميلي�شيات جديدة ملغادرة العا�شمة
•• طرابل�س-وكاالت

ت�صهد العا�صمة الليبية طرابل�ض حلقة جديدة من خمطط 
اإفيييراغيييهيييا مييين امليييييلييييي�ييصيييييات غييير املييييوؤدجليييية، حيييييث تتعر�ض 
امليلي�صيات التابعة لي”عماد الطرابل�صي” ل�صغوط من اأجل 
عربية”،  نيوز  لي”�صكاي  اأهييلييييية،  م�صادر  وك�صفت  املييغييادرة. 
الذين  هم   ”444 و”ميلي�صيا  “الدرع”  ميلي�صيا  قييادة  اأن 
واالأمر  الطرابل�صي الإخراجه من طرابل�ض،  يتفاو�صون مع 
لن يتوقف على ذلك، حيث اإن الهدف امل�صتقبلي هو ميلي�صيا 
“رحبة الدروع” يف تاجوراء، والتي يقودها ب�صر خلف اهلل 

ال�صهر بي”البقرة«.
واإىل هذا، �صهد م�صنع التبغ الواقع غرب طرابل�ض، والذي 
ت�صيطر عليه قوات الطرابل�صي، ن�صاطا غر تقليدي خالل 
من  ثقيال  عييتييادا  ا�صتقبل  حيث  املا�صية،  القليلة  ال�صاعات 

دبابات و�صيارات م�صلحة، وفق امل�صادر.
ملغادرة  ا�صتعداد  هو  “احل�صد”  هييذا  كييان  اإذا  ما  يت�صح  ومل 
امل�صنع اإىل جهة اأخرى، غر معلومة حتى االآن، اأم اأنه حترك 

ا�صتباقي من الطرابل�صي “بغية املقاومة” اإذا ما ا�صتهدفت 
متركزات قواته، حال ف�صل املفاو�صات.

اأجربت  التي  امل�صلحة،  اأن تتغا�صى جميع املجموعات  يرجح 
على مغادرة طرابل�ض، عن جميع اخلالفات بينها، وتتوحد 
�صمن هيييدف واحيييد وهيييو حميياوليية الييعييودة جميييددا حييتييى لو 
منتهية  للحكومة  املوؤيدة  امليلي�صيات  مع  مواجهات  خا�صوا 

الوالية، كما يرى املحلل الع�صكري الليبي حممد ال�صادق.
وميييا ييينييفييذ حيياليييييا هيييو خمييطييط جييعييل طييرابييليي�ييض “فارغة” 
“الردع”  ميلي�صيات  عيييدا  اليي�ييصييادق،  وفيييق  امليلي�صيات،  ميين 

و”444«.
ت�صيطر  التي  الرقعة  تو�صعت  املا�صي،  اأغ�صط�ض   27 ومنذ 
عليها ميلي�صيا “الردع”، التي امتد نفوذها من �صوق اجلمعة 
واإىل كامل حي االأندل�ض، لتب�صط هيمنتها على مواقع كانت 
ومل  الييتيياجييوري،  هيثم  وقييوات  النوا�صي”  بي”كتيبة  خا�صة 
طرابل�ض”  “ثوار  ميلي�صيا  على  �صغطت  بييل  بييذلييك  تكتف 
اأبييو را�ييض، حتى غييادرت مواقعها يف عني زارة  التابعة الأيييوب 
“الردع”  �صيطرة  حتت  اأ�صبح  الييذي  ال�صعداوي،  ومع�صكر 

اأي�صا. وباملثل، متكنت ميلي�صيا “444” من تعزيز نفوذها 
يف جنوب طرابل�ض، كما ما زالت ميلي�صيا “دعم اال�صتقرار” 
لي”ميلي�صيا  جيب  وتبقى  العا�صمة،  يف  قييوي  مبركز  تتمتع 
مدينة  من  املتحالفة  امليلي�صيات  تتمركز  حي  يف  البقرة”، 
اليييزاويييية يف جيينييزور حييتييى ميينيياطييق جيينييوب الييعييا�ييصييميية، والتي 
اأفكارا  يحملون  الذين  املقاتلني  من  العديد  فيها  يتمركز 

متطرفة.
ما يحدث من اإفراغ العا�صمة الليبية من بع�ض امليلي�صيات، 
طرف  ملخطط  ولكن  واأهلها،  املدينة  الأميين  خدمة  ياأتي  ال 
اأجنبي يريد اأن يخليها من اأي ت�صكيل م�صلح قد يخرج عن 

طوعه، وفق روؤية الباحث ال�صيا�صي الليبي حممد ق�صوط.
ال�صيطرة  هيييدف  نييحييو  ثييابييت  ب�صكل  املييخييطييط  هيييذا  وييي�ييصيير 
الكاملة، مع �صمان والءات املجموعات امل�صلحة املنفذة، واإنهاء 
االأخرى التي قد حتوم ال�صكوك حولها، وبذلك ي�صهل على 
هذا الطرف اإدارة امللف الليبي، وفق ما ميلكه من ورقة مهمة 
تتمثل يف العا�صمة مبا فيها من موؤ�ص�صات الدولة واملواطنني 

فيها كي”رهائن” خلدمة م�صاحله، ح�صب ق�صوط.
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ك����ان ت�����س��ارل��ز
غ������ري ���س��ع��ي��د 
ل����ل����غ����اي����ة يف 
حياته،  مطلع 
اأن  وي������ري������د 
االآخرين  يعفي 
م����ن م��واج��ه��ة 
ن��ف�����س امل�����س��ري
»نحن نعرف الكثري عن �شخ�شية ت�شارلز, اأ�شياء كنا نف�شل األ نعرفها اأبًدا«

ت�سارلز الثالث واالختبار ال�سعب:

التوفيق بني احرتام التقاليد امللكية وحتديث املوؤ�ش�شة...؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

   طفل غري �سعيد، ثم �ساب غري مت�سالح مع نف�سه، توىل 
ت�سارلز الوظيفة العليا يف �سن 73 عاما، ي�سكنه احرتام 
بالواجب، ولكن  واإح�سا�س �سديد  لعمل والدته،  عميق 
ي�سعر  نف�سه.     مع  �سادًقا  البقاء  يف  الرغبة  ا  اأي�سً

يقوله ويظهره دون  “حزن عميق”.  ب�  الثالث  ت�سارلز 
العينني  احمرار  رتبته.  ب�سبب  املعتاد  النف�س  �سبط 
الدولة  رئي�س  األقى  بالعاطفة،  مثقل  و�سوت  بالدموع، 
االأول  خطابه  اجلمعة،  م�ساء  اجل��دي��د،  الربيطاين 
لطاملا كان  “والدته احلبيبة”.  كملك، حتية موؤثرة ل� 
االبن االأكرب للملكة ودوق اإدنربة، املولود عام 1948، 

كائًنا ح�سا�ًسا. ح�سا�س للغاية، يف نظر والديه، وخا�سة 
على  ال�سالبة  من  م�سحة  اإ�سفاء  ح��اول  ال��ذي  وال��ده 
ت�سارلز ال�سغري، دون جدوى. عام 2016، مع كرونيكور 
ال�سخ�سية  ا�ستنكار  فيليب  االأم����ري  وا���س��ل  م��ل��ك��ي، 
اإهانة يف فم الدوق  البنه. تكاد تكون  “الرومان�سية” 
راي��ت��ه.    وم��ع ذل��ك، مل  “الرباغماتية”  ال��ذي جعل 

عواطفه  يوقف  مل  ت�سارلز  اأن  على  االأم���ر  يقت�سر 
باأنه يريد  اأ�سبح ملًكا، ولكنه مل يعط انطباًعا  عندما 
و�سع منديل على م�ساعره مبجرد انتهاء فرتة احلداد 
“بالوالء  الوطني ثم االأ�سري. وبوعده بخدمة بالده 
واالحرتام واملحبة”، اأملح اإىل ظهور معجم ملكي جديد، 

وحتى عالقة جديدة بني اآل وند�سور وال�سعب.

حتديث العر�ض واملحافظة عليه

ديانا ... حمنة اوىل مت جتاوزها

   هل هذه امل�صاعر، التي مل يعتاد 
عهد  يف  اليييربييييطيييانيييييييون  عييليييييهييا 
اإليزابيث الثانية، مرحب بها من 
وم�صوؤول  دوليية  رئي�ض  االآن  رجييل 
امللكية  ميي�ييصييتييقييبييل  �يييصيييميييان  عيييين 

الربيطانية؟ 
ال�صرة  مييوؤلييفيية  ميييايييير،  كيياثييرييين 
لويلز،  ال�صابق  لييالأميير  الييذاتييييية 
“قلب   ،2015 عيييام  وامليينيي�ييصييورة 
�صديد  “ت�صارلز  ت�صك.  ملك”، 
االنفعال،  و�صريع  بل  احل�صا�صية، 
حتدثت  الييتييي  ال�صحفية  تعتقد 
اأحياًنا  يعطي  مييييرات،  عيييدة  مييعييه 
مييينيييغيييليييق على  بييييياأنيييييه  انييييطييييبيييياًعييييا 
والنقد  الييييبيييينيييياءة  االقييييييرتاحييييييات 

امل�صروع«.
احل�صا�صية  فيييييياإن  ذلييييييك،  مييييع      
اليييييكيييييبيييييرة لييييلييييمييييلييييك اجلييييييديييييييد، 
التعاطف،  من  الهائل  واحتياطه 
يف  خا�صة  قييوتييه،  ييا  اأييي�ييصً ي�صنعان 
زمن يتم فيه التعبر عن امل�صاعر 
وتلقائية.  حييرييية  اأكيييرث  بطريقة 
“كان ت�صارلز غر �صعيد للغاية يف 
بداية حياته، تذّكر كاثرين ماير، 
االآخرين  عييين  مييينييع  اأن  وييييرييييد 
يتعاطف  امل�صر.  نف�ض  مواجهة 
كييثييًرا مييع االأ�ييصييخييا�ييض املهم�صني 
اجلمعيات  تيي�ييصيياعييدهييم  الييييذييييين 

اخلرية التي اأن�صاأها«.

الدفاع عن القيم التي مّناها
   لن يتمكن امللك ت�صارلز الثالث 
بعد االآن من التفّرغ بنف�ض القدر 
اأن�صاأها  الييتييي  اخلييرييية  ملوؤ�ص�صته 
مكافاأة  خيييالل  ميين   1976 عيييام 
نهاية اخلدمة التي حت�صل عليها 
مل�صاعدة  املييلييكييييية  الييبييحييرييية  مييين 
اأمر  وقييال  املييحييرومييني.  ال�صباب 
مرتوك  االأمييير  اإن  ال�صابق،  ويييلييز 
لوليام، وهو اليوم االأول يف ترتيب 
خالفة العر�ض، وزوجته كاثرين، 
لتويل �صعلة اأعماله االجتماعية.

بالن�صبة  طييييويييييت  �يييصيييفيييحييية     
لت�صارلز. 

خليفة  ييييييييدرك  عييييياميييييا،   73 يف 
اإليييييزابيييييث الييثييانييييية احلييياجييية اإىل 
التقاليد  ا�يييصيييتيييميييراريييية  �يييصيييميييان 
والدته.  جيي�ييصييدتييهييا  الييتييي  املييلييكييييية 
ن�صاأت  “لقد  اجلييمييعيية  ييييوم  وقيييال 
بييييياحيييييرتام عيييميييييييق واالإخيييييال�يييييض 
الثمينة  ولييلييتييقيياليييييد  ليييالآخيييريييين 
واحلريات وامل�صوؤوليات التي تنبع 
ونظامنا  الييفييريييد  تيياريييخيينييا  مييين 

الربملاين للحكم”.
امللك اجلديد  يعتزم  ذلييك،  ومييع   
اال�ييصييتييمييرار يف الييدفيياع عيين القيم 
التي طورها وكّر�صها طيلة ن�صف 
ا�صتقبلها  والييتييزامييات  قيم  قيييرن. 
الييقيي�ييصيير ميينييذ فييييرتة طيييوييييلييية، يف 
اأح�صن االأحوال، بالمباالة الفتة، 

ان مل يكن ب�صخط عميق.
مييثييلييه ب�صبب  اأحيييييداً  اأحييييرتم    »ال 
وحما�صه”،  وطيييميييوحيييه  طيياقييتييه 
رئي�ض  رو�يييييييض،  مييياليييكيييومل  ييييقيييول 
موظفي اأمر ويلز، ل�صايل بيديل 
اإليزابيث  �ييصييرة  مييوؤلييفيية  �صميث، 
حديثة،  مييلييكيية  )حييييييياة  الييثييانييييية 
املكتبات  يف  اإكييييييوادور،  ميينيي�ييصييورات 

اليوم االثنني(. 
امل�صكلة  الييعييامل،  ينقذ  اأن  “يريد 
ذلييك بعد  اأن يفعل  اأنييه يريد  هي 

دوقة  حتتلها  اأن  يييفييرت�ييض  الييتييي 
وريث  بجانب  ال�صابقة  كييورنييوال 
العاطفي  التاريخ  ب�صبب  العر�ض 
ال�صاخب للزوجني. وعلى الرغم 
ميييين اليييتيييقيييارب اليييعييياطيييفيييي الييييذي 
ن�صاأ مييتيياأخييرا مييع والييدتييه، وفرتة 
االنييتييقييال املييوؤ�ييصيي�ييصييي الييتييي بيييداأت 
عييام 2013، فيياإن اال�ييصييتييالم من 
يييعييد مهمة  الييثييانييييية  اإليييييييزابيييييييث 

�صعبة لت�صارلز.
    �ييصييعييدت اإىل الييعيير�ييض وهيييي يف 
عمرها  من  والع�صرين  اخلام�صة 
التي  احلييييييييرب  دميييييرتيييييه  بيييليييد  يف 
�صنوات،  �صبع  قبل  فيها  انت�صرت 
وامللكة  ال�صاد�ض  جييورج  امللك  ابنة 
حياتها  خييالل  احتلت  اإليييييزابيييييث، 
مكانة ا�صتثنائية يف تاريخ العائلة 
املييييالييييكيييية اليييربييييطيييانييييييية. وطييييول 
امل�صبوق،  غييييير  حيييكيييميييهيييا  فييييييرتة 
الييذي جتيياوز يف �صبتمرب 2015 
�صجلته  الييييذي  الييقيييييا�ييصييي  اليييرقيييم 
جدتها فيكتوريا عند وفاتها عام 
1901، منح امللكة مكانة خا�صة 
يف قلوب رعاياها. وكان لالحرتام 
اليييييذي تييتييمييتييع بيييه املييلييكيية عالقة 
كييبييرة بييالييغييمييو�ييض الييييذي اأحييياط 

ب�صخ�صها.
   اميييا تيي�ييصييارلييز، فييانييه ييي�ييصييل اإىل 
مبوكب  م�صبوًقا  باكنغهام  ق�صر 
من احلكايات التي اأك�صبته �صمعة 
�صخ�ض غريب االأطوار مع اأ�صلوب 
حياة مكلف، ومنف�صل عن خماوف 
ال  وخ�صو�صا،  الييعيياديييني.  الب�صر 
الأمر  احلميمية  احلييييياة  حتييمييل 
الثمانينات  يف  الييي�يييصيييابيييق  وييييليييز 
االأ�صرار  من  الكثر  والت�صعينات 
“نحن  للربيطانيني.  بالن�صبة 
اأ�صياء  ت�صارلز،  الكثر عن  نعرف 
اأبًدا”،  نييعييرفييهييا  اأال  نييفيي�ييصييل  كيينييا 
مييدييير جملة  ليييييتييل،  جييو  يلخ�ض 

ماج�صتي.
النا�ض  تيييذبيييذب حيييب  ميينييذئييذ،     
لت�صارلز كثًرا. ويف مايو املا�صي، 
قبل �صهر من احتفاالت الذكرى 
يعتقد  ليييييواليييييدتيييييه،  الييي�يييصيييبيييعيييني 
الذين  ميييين  فيييقيييط  بيييامليييائييية   32
اأمر  اأن  ييييوغيييوف  ا�ييصييتييطييلييعييتييهييم 
مقابل  جيًدا،  ملًكا  �صي�صبح  ويلز 
وقد  اأ�صهر.  �صتة  قبل  باملائة   60
اإىل  الييعيير�ييض  اإىل  يييييوؤدي و�ييصييولييه 

زيادة �صعبيته. 
قيي�ييصيياهييا يف ظل  بيييعيييد عيييقيييود      
ت�صارلز  يعي�ض  اأن  ميكن  والييدتييه، 
ا�صتقبل  مبييييفييييرده.  الييينيييهيييايييية  يف 
الربيطانيون خطابه االأول ب�صكل 
جيييييد. لييكيين نييقييطيية اليييتيييوازن بني 
احرتام التقاليد امللكية وحتديث 
خا�ض  ب�صكل  تييكييون  قييد  املوؤ�ص�صة 
عليها  ليعرث  باملخاطر  حمفوفة 

ت�صارلز الثالث.
من  ليييليييدولييية،  رئييييييي�يييض  االآن،      
�صغفه  ت�صارلز  اأن ي�صع  املفرت�ض 
جانًبا. فهل ي�صتطيع؟ وهل يريد 
ذلييييك؟ يييعييرف املييلييك اجلييديييد اأن 
وقييتييه حميي�ييصييوب. ومييع ذليييك، فاإن 
هذا اجلد ذو ال�صعر الف�صي ياأمل 
امللكي  اليينييظييام  اإحييييياء  جت�صيد  يف 
امللك  اأن هذا  الربيطاين، خا�صة 
احلياد  مبداأ  يقد�ض  ال  العاطفي 
الثانية  اإليزابيث  احرتمته  الذي 

ب�صرامة.

ظييهيير هيييذا اليييييييوم، وبييقييييية االأيييييام 
م�صاعد  يييي�يييصيييييييف  االأخرى”، 
اأم�صى  الييييذي  اليي�ييصييابييق،  تيي�ييصييارلييز 

ثمانية ع�صر عاًما يف باكنغهام. 
االأمريكية،  ال�صحفية  وت�صيف    
امليي�ييصيياهييميية ميينييذ فيييرتة طييويييليية يف 
جملة فانيتي فر: “يف ال�صنوات 
النظام  اإ�صالح  اإىل  االأخييرة، دعا 
و�صكك  الييييعيييياملييييي،  االقييييتيييي�ييييصييييادي 
للمجتمع  املييييييادييييييية  الييييقيييييييييم  يف 
تغّر  اإىل  ونيييّبيييه  اال�يييصيييتيييهيييالكيييي، 
“ثورة”  الييغييرب اىل  امليينيياخ، ودعيييا 
على “املقاربة امليكانيكية للعلم”، 
باأنه  بييياالإ�يييصيييالم الإمييييانيييه  واأ�يييصييياد 
االإن�صان  بيييني  فيي�ييصييل  يييوجييد  “ال 

والطبيعة«.
ت�صارلز  ان  جيييديييية،  واالأكيييييييرث     
اعييييتييييرب مييينيييذ فييييييرتة طيييوييييلييية اأن 
واملتعدد  الثقافات  متعدد  الطابع 
الطوائف للمملكة املتحدة ي�صكل 
قيييوة لييلييبييالد، كييمييا ذّكيييير بييذلييك يف 

خطابه امللكي االأول.
 وقد يكون هذا مربكا يف عالقته 
طاملا  االجنييليييييكييانييييية  بييالييكيينييييي�ييصيية 
وعلى  ا.  اأي�صً راأ�صها  هو  امللك  اأن 
امللكة  تييربز  ذلييك، مل  العك�ض من 

اأبًدا بدعمها لالأقليات العرقية.
يونيو  ذليييييك: يف  مييين  االأ�ييييصييييواأ     
�صحيفة  كيييي�ييييصييييفييييت   ،2021
اجلييييييارديييييييان، اأنييييييه حيييتيييى اأواخيييييير 
ال�صتينات على االأقل ، مت ا�صتبعاد 
امللونني”  واالأجانب  “املهاجرين 
ملوظفي  التوظيف  اإجييييراءات  ميين 
باكنغهام.  قييي�يييصييير  يف  االأ�ييييييصييييييرة 
البيت  يييييييزال  ال  اليييييييييوم،  وحيييتيييى 
االإجيييييراءات  ميين  م�صتثنى  املييلييكييي 
التمييز  ملييكييافييحيية  الييتيي�ييصييريييعييييية 
ال�صارية يف جميع  اأنواعه  بجميع 

اأنحاء البالد.

وعمله  ومييبييادئييه  البنها  الييفييريييدة 
اجلاد.

ال�صبعني  الييذكييرى  ومبنا�صبة      
مليييييالد اأمييير ويييلييز، عييام 2018، 
ا حتية موؤثرة ويف  اأي�صً قّدمت له 
باأبهة  الروعة. خالل ع�صاء  غاية 
بت�صارلز  املييلييكيية  اأ�يييصيييادت  عظيمة، 
ومبدع،  وعاطفي  مكتمل  “رجل 
زوجته  دعييييم  بييفيي�ييصييل  �ييصيييييمييا  وال 

كاميال«.
يييكيين قييبييول وجييييود كاميال     مل 
ت�صارلز،  حييييييياة  يف  بيييوليييز  بييياركييير 
ثييم املييوافييقيية عييلييى زواجييهييمييا بعد 
عام  ديانا  من  ال�صاخب  الطالق 
املاأ�صاوية  االأخرة  ووفاة   1996
�صهاًل  اأمييييييييًرا  الييييتييييايل،  الييييعييييام  يف 

بالن�صبة للملكة.
 لييكيين الييرباغييميياتييييية انييتيي�ييصييرت يف 
االأخر، واأقنعت ال�صعادة الزوجية 
ت�صارلز  وجييدهييا  الييتييي  الوا�صحة 
اإليزابيث  اأخييييييييًرا  كييياميييييييال  مييييع 
مكانة  ابنها  زوجيية  مبنح  الثانية 
كاملًة وتامة داخل العائلة املالكة 

واملوؤ�ص�صة امللكية.

اأخرًيا، ت�سارلز �سّيد اأمره
   يف فرباير املا�صي، تلقت كاميال 
اخيير عيينيياًق ميين املييلييكيية. يف ر�صالة 
عاًما  �ييصييبييعييني  ميييييرور  مبيينييا�ييصييبيية 
تدهور  العر�ض، ومع  توليها  على 
�صحتها، اأعربت اإليزابيث الثانية 
اأن  يف  ال�صادقة”  “رغبتها  عيين 
ت�صبح الزوجة امللكة عندما ي�صبح 
تيي�ييصييارلييز مييلييًكييا، وبييالييتييايل اأزالييييت 
واملكانة  اللقب  حييول  التبا�ض  اأي 

بها  ي�صعر  الييتييي  العميقة  املييييودة 
جتاه اأّم ع�صرة وند�صور منذ عقد 
وفاة  منذ  وازدادت  الييزمييان،  ميين 
 2021 اأبريل  يف  فيليب  االأميير 
طويل  �صخط  �صحيح:  والعك�ض 
واهتمامه  ت�صارلز،  نييزوات  جييّراء 
ال�صخ�صية،  برفاهيته  اليي�ييصييديييد 
املخالفة  العامة  مواقفه  وتييعييدد 
انتهى  املييلييكييي،  لييتييقيياليييييد احلييييييياد 
اإىل تقدير ال�صفات  االأمر بامللكة 

متفجرة بني االأم واالبيين -ورمبا 
االأم  بييني  �ييصيياخيين  تييبييادل  اإىل  اأدت 
التزام  اجلميع  يييدرك  وخليفتها. 
ومكافحة  البيئة  بحماية  ت�صارلز 
اليييتيييغيييّر امليييينيييياخييييي، وهيييييو اليييتيييزام 
املوؤيد  قدمي و�صادق مثل موقفه 
ذلك،  ومييع  الثقافية.  للتعددية 
ي�صر كل �صيء اإىل اأنه على الرغم 
ميين خييالفيياتييهييمييا، الييتييي ال ميكن 
�صخ�صيتهما،  واخيييتيييالف  حييلييهييا، 
وابنها  وند�صور  اإليزابيث  متتعت 
اأوثييق يف ال�صنوات  االأكييرب بعالقة 
االأخرة اأكرث من اأي وقت اآخر يف 

وجودهما.

»رجل مكتمل
 وعاطفي ومبدع«

   وك�صفت �صحيفة الغارديان، اأن 
على  ييا  اأييي�ييصً ينطبق  نف�صه  االأمييير 
ا�صكتلندا.  امليينيياخ يف  تييغييّر  قييانييون 
الييتيياج مع  تييفيياو�ييض   ،2021 عييام 
االإ�يييصيييكيييتيييلييينيييديييية على  احليييكيييومييية 
امتياز، وفًقا ملا ي�صمح به القانون، 
ت�صهيل  اإىل  اال�يييصيييطيييرار  بيييعيييدم 
بيينيياء اأنييابيييييب عييلييى اأرا�يييصيييييييه مما 
املتجددة  الييطيياقييات  تطوير  يتيح 

كم�صدر للتدفئة املنزلية.
االكت�صافات  هيييذه  تييكييون  رمبيييا     
قييد اأحييدثييت �ييصييرارات ذات طبيعة 

   كان ت�صارلز اإىل جانب اأّمييه مع 
اآن، عندما لفظت  اأخته ال�صغرى 
عاما،   96 الييثييانييييية،  اإليييييييزابيييييييث 
اخلمي�ض  يييوم  االأخييييرة  اأنفا�صها 
وعييينيييدميييا  بيييييييياملييييييييورال.  قيييليييعييية  يف 
الثانية  اإليييييزابيييييث  اأطيييبييياء  اأخييييرب 
اأن  واليييربييييطيييانيييييييني  مييرافييقيييييهييا 
االأخرة،  حلظاتها  تعي�ض  امللكة 
�صادف اأن الوريث املبا�صر للعر�ض 
يقيم يف منزله  كييان  الييربيييطيياين 
جنوب  يف  هييياو�يييض  دوميييفيييرييييز  يف 

ا�صكتلندا. 
   ومع ذلك، فاإن الو�صول الفوري 
الأمر ويلز اإىل باملورال يدل على 

مل يكن قبول وجود كاميال يف حياة ت�سارلز اأمًرا �سهاًل بالن�سبة للملكة، لكن الرباغماتية انت�سرت يف االأخري

م�صوؤولية ثقيلةمرا�صم اعالن ت�صارلز ملكا

قد يوؤدي و�صوله اإىل العر�ض اإىل زيادة �صعبيته

هذا امللك العاطفي ل يقد�س مبداأ احلياد 
الذي احرتمته اإليزابيث الثانية ب�شرامة

لن يتمكن امللك ت�شارلز الثالث بعد الآن 
من التفّرغ بنف�س القدر ملوؤ�ش�شته اخلريية
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املقامة من املدعية:�صركة حممود �صعيد االمارات ذ.م.م
�صد املدعي عليها:�صركة ملكة �صباأ التجارية ذ.م.م

نعلن نحن اخلبر احل�صابي/اليازية خليفة املري اأنه مت تعيينا من قبل حمكمة دبي 
االبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 
حل�صور  ذ.م.م  التجارية  �صباأ  ملكة  عليه/�صركة  املدعي  نعلن  وعليه  اعيياله  املذكورة 
اجتماع اخلربة االول املقرر له جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2022/9/20 يف متام 
ال�صاعة 11:30 �صباحا وذلك من خالل تطبيق زوم - فاك�ض:97142997793+ 

- هاتف:97142997711+
اخلبري احل�سابي
اليازية خليفة املري

اإعالن اجتماع اخلربة االأول
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انذار عديل بالن�شر بالن�شر

 رقم )2022/150595(
رقم املحرر:2022/1/237291

املنذرة:فندق فرمونت باب البحر
املنذر اليها:الفا لل�صياحة �ض.ذ.م.م

انذار بالتكليف بالوفاء موجه عن طريق الكاتب العدل
املو�صوع:اوال:املنذرة هي موؤ�ص�صة فردية متار�ض ن�صاط فندق خم�صة مبوجر رخ�صة رقم 2240880 ال�صادرة من امارة ابوظبي - 
ثانيا:املنذر اليها عبارة عن �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تبا�صر ن�صاط تنظيم الرحالت ال�صياحية وتتخذ من امارة دبي مقرا ملزاولة 
ن�صاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم:244384 �صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي - ثالثا:وقعت املنذرة واملنذر اليها 
طلب فتح ح�صاب ائتمان ومبوجبه متت تعامالت جتارية بينهما عبارة عن حجوزات غرف فندقية القامة عمالئها وتر�صد بذمة 
املنذر اليها مبلغ وقدره 336.084.45 درهم حيث ت�صمن االتفاق مع املنذر اليها ان تقوم ب�صداد قيمة احلجوزات خالل 30 يوما 
من تاريخ ا�صتحقاقها اال ان املنذر اليها امتنعت عن ال�صداد ومل تقم بت�صوية املبالغ منذ تاريخ 2019/9/23 - رابعا:طالبت املنذرة 
املنذر اليها �صداد مبلغ 336.084.45 درهم املرت�صد بذمتها من خالل االنذارات املر�صلة من خالل بريدها االلكرتوين املوؤرخة 
2021/9/29 و 2022/8/12 عن طريق الربيد االلكرتوين لوكيلها القانوين اال انها امتنعت عن ال�صداد دون وجه حق ومل 
تقم املنذر اليها بالوفاء بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية - وعليه:فان املنذرة توجه هذا االنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء مببلغ 
336.084.45 درهم قيمة املديونية املرت�صدة بذمتها ل�صالح املنذرة وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمها لهذا  وقدره 
االنذار القانوين واال �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية امام املحاكم للمطالبة بهذه املديونية مع حتميل املنذر 

اليها كافة امل�صاريف والر�صوم والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�صتحقاق يف 2019/9/23 وحتى ال�صداد التام .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن اخطار عديل بالوفاء )بالن�شر(

باللغتني العربية واالجنليزية
  MOJAU-2022-0081911:االخطار رقم

بناءا على طلب من املخطر/علي احمد عبداحلميد اليحيى - اماراتي اجلن�صية
اىل املخطر اليه/ميزان الرحمن بيار احمد - بنغايل اجلن�صية

وذلك  فقط  درهم   8333 وقدره  مبلغ  ب�صداد  يطالبكم  املخطر  ان  املو�صوع:حيث 
واال  القانونية  االنذار  لهذا  بالن�صر  االعالن  تاريخ  من  ايام  خم�صة  اق�صاه  موعد  يف 
للحفاظ على حقوقه  واملدنية  القانونية اجلنائية  االجراءات  باتخاذ  املخطر  �صيقوم 
النا�صئة عن اخاللكم  وامل�صاريف  والر�صوم  القانونية  التعوي�صات  كافة  مع حتميلكم 

بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية.  
عبدامللك خلفان النقبي
رئي�س مكتب ادارة الدعوى
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة  - وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

70533
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/�صركة جواجندوجن باك كوربوري�صن كو ليمتد 
دبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  ال�صني(  )اجلن�صية: 
)العنوان: �صارع 36 اأ ، بور �صعيد - مكتب 632 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم 
م�صاريع - �ض.ب:50247( واملقيدة حتت رقم )5172( يف �صجل ال�صركات االجنبية 
يف الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن ال�صركات 
اعتماد  �صاأن  يف  2010م  ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
دليل اجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة 
بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة 

االقت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �ض.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - االبريق ملقاوالت التك�شية واالر�شيات واال�شباغ
عمايل  SHCEXCILABS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003855/ 

اإىل املحكوم عليه : االبريق ملقاوالت التك�صية واالر�صيات واال�صباغ 
انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:حنيف  حيث 
�صراكار ابوالقا�صم  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :12841 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003586/ 
جزئي

اإىل املحكوم عليه : الدار ال�صتقدام االيدي العامله 
املنفذ:علي  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
الق�صية  ، يف  املتحدة   العربية  االمارات  - اجلن�صية  الظاهري  �صعيد باحل�صيبه  مبارك 
امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
�صامال  الكلي  املجموع   : تنفيذه كاالآتي  املطلوب   ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�صم 

الر�صوم وامل�صاريف :12947.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جيه ام ال )يو.اأيه.اإي( �س.ذ.م.م
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005618/ 

اإىل املحكوم عليه : جيه ام ال )يو.اأيه.اإي( �ض.ذ.م.م 
املنفذ:عامل  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
الرجال للمقاوالت الفنية  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :94560
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70535
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ج�شر الرفاع للمقاوالت الفنيه ذ.م.م
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000288/ 

اإىل املحكوم عليه : ج�صر الرفاع للمقاوالت الفنيه ذ.م.م 
العنوان:ال�صارقة �صناعية 4 �صارع الوحده 0569996191 - 0567998101

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:انعام احلق رافيز 
احلق - اجلن�صية بنجالدي�صي  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :20726.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 
باحل�صور امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005619 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املمتاز خلدمات تو�صيل الطلبات - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف  الهند  اجلن�صية   ، موكراال  مالياه  موكراال  املدعي/اجنانيويل  بان  نعلمكم 
رقم:5619/2022 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله 

يطالب فيها الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره 4700 درهم باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف .
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/9/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15 ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
مدعي  بو�صفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على 

عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
MOJAU_2022- 0087794 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:�صاه جهان بهاند�صرى رامان بهاند�صرى ، اجلن�صية الهند 
البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   V2159558 رقم  �صفر  جواز  ويحمل 
100% وذلك اىل اريا اينيبوىل �صاجى �صاجى اينيبوىل ، اجلن�صية الهند وحتمل جواز �صفر 
تاأ�ص�صت  والتي  املالب�ض(  وخياطة  لتجارة  )تروفيت  امل�صماه  الرخ�صة  V7462568 يف  رقم 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   218999 رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة 

بال�صارقة - تعديالت اخرى تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
MOJAU_2022- 0087906 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة:عفراء حممد عمر علي البلو�صي - اجلن�صية االمارات ترغب يف البيع 
ذ.م.م  القاب�صة  ال�صادة/بلحيف  100% وذلك اىل  البالغة  50% من كامل ح�صتها  ن�صبة  والتنازل عن 
اماراتي اجلن�صية ب�صفته  النعيمي -  ال�صيد/عبداهلل حممد عبيد بلحيف  الواحد ميثلها  ال�صخ�ض  �صركة 
البالغة  ح�صتها  كامل  من   %50 ن�صبة  عن  والتنازل  البيع  يف  وترغب  اعاله  واملذكور  الرخ�صة  مالك 
100% وذلك اىل ال�صيد/اجمد ها�صم عبداملح�صن �صاهني - اردين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )مطعم 
وال�صادرة   743838 رقم  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  ال�صارقة(  فرع   - املن�صف  ق�صر 
من دائرة التنميه االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى تنازل �صاحب الرخ�صة الخرين - تغر ال�صكل 

القانوين.
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
MOJAU_2022- 0088004 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:حمد عبداهلل بالل غامن ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية 
100% وذلك لل�صيد/را�صد عبداهلل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
بالل غامن ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة املهنية امل�صماه )الفاء الدارة 
العمليات الت�صويقية( املرخ�صة برقم 803070 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

بحكومة ال�صارقة.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
MOJAU_2022- 0088104 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
التجارية  الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  اماراتي   - الكتبي  دملوك  علي  خليفه  ال�صيد:علي  ان  حيث 
)الرمي الدماين لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقة 
اماراتي   - الكتبي  دملوك  علي  خليفه  ال�صيد:علي  ان  حيث   523099 رقم  رخ�صة  مبوجب 
الدماين  )الرمي  التجاري  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
100% اىل ال�صيد:جاهد العامل من�صى مياه  لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية( البالغة 
تنازل  وكيل خدمات  اىل  فردية  موؤ�ص�صة  القانوين من  ال�صكل  تغير   - اجلن�صية  بنغالدي�ض   -

�صاحب الرخ�صة الخر .
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
MOJAU_2022- 0088085 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع  - اإعــالن تنــــازل 
االأطراف  بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة.
من الطرف االأول : نثار نيليوالتيل - اجلن�صية الهند 

اإىل الطرف الثاين : �صالح باتينهارى بارامبات عبداهلل - اجلن�صية الهند
باال�صم التجاري )كافتريا �صاخن وطازج(  ن�صاط الرخ�صة )ن�صاط 24 �صاعة بيع ، الوجبات 

اخلفيفة كافتريا( واملرخ�ض من دائرة التنمية االإقت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة مهنية 
رقم 754714 ال�صادرة  بتاريخ  2017/10/22 

 يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جنالء �شكري املفعالين
جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003565/ 

اإىل املحكوم عليه : جنالء �صكري املفعالين 
العنوان:عجمان النعيميه 2 �صارع امللك في�صل بنايه خمبز الدر بناية املها هاتف:0569329598 - رقم 

مكاين:5794407423
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:مكتب ليلى حممد لال�صت�صارات 
القانونية ، عمر حمبوب النعيمي ، اجلن�صية االمارات العربية املتحدة  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :3800.0
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف باحل�صور امام املحكمة املذكورة 

، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
يف الدعوى رقم:2022/224 جتاري ب�شيط اأبوظبي

اىل املدعي عليها:�صركة الرواد اخلم�صة للتطوير العقاري
املدعي/جان برنار الفون

املدعي عليها:1- جمموعة النا�صر العاملية ملالكها ال�صيخ/احمد بن نا�صر اآل نهيان 
2- �صركة الرواد اخلم�صة للتطوير العقاري

اأنييتييم مييدعييوون حل�صور اجييتييميياع اخلييبيير عيين بعد مييع اطيييراف اليينييزاع يييوم اجلمعة 
الدعوى  دفاعكم يف  ل�صماع  زووم  11 �صباحا عرب تطبيق  ال�صاعة   2022/9/16

وتقدمي م�صتنداتكم وذلك على الرابط:

للتوا�صل مع اخلبر املنتدب:هاتف:0505230577
مهند�س/ح�سني حممد نور
اخلبري املنتدب

اعالن بالن�شر
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1926/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية االوىل رقم 84

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:258/2022 جتاري جزئي والر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:ح�صني �صليمان عبداهلل البلو�صي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ال�صفا االوىل - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى SMJ1 - �صقة 

وميثله:نورة ابراهيم ح�صن علي االأمري   -   R
املطلوب اإعالنهم :  1- م�صاريع البخت �ض.ذ.م.م 2- �صونيل كومار جوفيند 3- �صوكيتو�ض للتجارة 

العامة �ض.ذ.م.م  -  �صفتهم : م�صتاأنف �صدهم
مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/258 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/9/22  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد 

، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4390/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2555/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )87992( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : الك�صري �صوبر لتاأجر ال�صيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع االبراج - بناية فندق جلف كورت 
حمل رقم 02 - بالقرب من فندق ميلينوم - مكاين:2615686247

وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري
املطلوب اإعالنه : 1- ماجد حمي الدين - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)87992( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4620/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 822/2022 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)100.115( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : فندق تاورز روتانا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - املركز التجاري االوىل - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى فندق تاورز روتانا 
IBAN:E630260001014644251201 - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي -

املطلوب اإعالنه : 1- الفا لل�صياحة �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)100.115( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5517/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/258 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )237423.25( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : دار التمويل �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �صارع زايد االول - مبنى بناية دار التمويل - �صقة 

االر�صي وامليزانني - مقابل �صيدار
املطلوب اإعالنه : 1- الك�صمانان اليا�ض جاني�صان - �صفته : منفذ �صده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  اأقيييام عليك  قييد   : االإعيييالن  مو�صوع 
وقدره )237423.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4054/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3912 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )5.236.562( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع خالد بن الوليد - مبنى اجلوهرة - الطابق االر�صي 
- مكاين رقم:2876994468

ح�صن  مركز   -3 عبدول  بادياث  رحمن  حفيظ   -2 ذ.م.م  الطبي  رايييز  �صن  مركز   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
العنايه احلديثه الطبي ذ.م.م 4- مركز ريفرا الطبي ذ.م.م 5- مركز �صن رايز كر للت�صخي�ض الطبي 

�ض.ذ.م.م 6- �صن رايز هيلت كرانرت برايزي�ض �ض.ذ.م.م - �صفتهم : منفذ �صدهم
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5.236.562( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6697/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم 000017 وال�صادر عن بنك امل�صرق بقيمة 20425 
درهم .

طالب التنفيذ : نا�صر حممد �صابر حممد االمري
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - الرماقية - ال�صارقة - �صارع 132 - مبنى 235 بالقرب من اجلمعية 

التعاونية
املطلوب اإعالنهما : 1- اظهر �صيد �صيد اكرب 2- اظهر �صيد للخدمات الفنية ذ.م.م - �صفتهما : منفذ 

�صدهما
مو�صوع االإعالن :بتاريخ:2022/8/29 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )20425( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجييراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  698/2018/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/345 عقاري جزئي 
وقدره )2056572.47( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - فرع
فاك�ض   - �يييييض.ب:12808   - الييتييجيياري  ابوظبي  بنك  - مكتب ملك  الكفاف   - بييردبييي   - دبييي  عيينييوانييه:امييارة 

رقم:043348000 - مكاين:3143194981
املطلوب اإعالنه : 1- ا�صعد اكرم حممد اكرم - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/9/7 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
العقار )الوحدة رقم 1406 - مبنبى الجو  التبليغ واال بيع  )2056572.47( درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
في�صتا مبنطقة معي�صم االول رقم االر�ض 3 - الوحدة رقم 1407 مببنى الجو في�صتا مبنطقة معي�صم االول 

رقم االر�ض 3( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/877 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
مروان   -2 �ييييض.ذ.م.م  للمقاوالت  تيكنولوجي  كون�صرتك�صن  ادفان�صد  �ييصييدهييم/1-  املنفذ  اىل 
تيكنولوجي  كون�صرتك�صن  ادفان�صد  من  ال�صادرة  ال�صيكات  حمييرر  ب�صفته  �صمور  خليل  نا�صر 
للمقاوالت �ض.ذ.م.م 3- بابو كامات�صي كامات�صي - ب�صفته حمرر ال�صيكات ال�صادرة من ادفان�صد 

كون�صرتك�صن تيكنولوجي للمقاوالت �ض.ذ.م.م   -   جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بيت احلكمة للمحاماة

وقدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييكييم  اعييياله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليكم  اأقيييام  قييد 
)97141.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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عربي ودويل

ت�سارلز  امل���ل���ك  ح����ذر      
تغرّي  م��ن  ال��ع��امل  ال��ث��ال��ث 
ترجع  ف���رتة  م��ن��ذ  امل���ن���اخ 
اأنه  حتى  الت�سعينيات،  اإىل 
املناخ  قمة  يف  خطاًبا  األقى 
 ،26 ك��وب  املتحدة،  ل��الأمم 
املا�سي.  العام  جال�سكو  يف 
العر�س،  ت��وىل  وق��د  االآن، 
اأن  ما هو الدور الذي ميكن 
التغرّي  مكافحة  يف  يلعبه 

املناخي؟

•• الفجر -اأندريا لوبيك 
-ترجمة خرية ال�صيباين

•• الفجر - جان مي�صيل كلريمون 

جول  ترجمة خرية ال�صيباين
   املتابعون اجلدد للعائلة املالكة 
قد ال يعرفون، لكن كاميال باركر 
حمبوبة  غري  طويال  ظلت  بولز 
 ... الربيطاين  ال�سعب  قبل  من 
اأهل زوجها. فيما  وحتى من قبل 
ملكة  ح��ول  اأ���س��ي��اء  خم�سة  يلي 
الذراع االمين  اإجنلرتا اجلديدة، 
وم�ستودع  الثالث  ت�سارلز  للملك 

اأ�سراره.

مت تعديل وقود �صيارته التي ميتلكها منذ اأكرث من 50 عاًما�صارك ت�صارلز يف قمة املناخ

 وظائفه اجلديدة كملك حتد من التعهدات التي ميكن اأن يقدمها يف املجال

ق�سية ت�سغله منذ �سنوات

هل �شيكون ت�شارلز الثالث »ملك املناخ«...؟
على الرغم من م�ساركته يف ق�سية املناخ، فاإن ال�سجل البيئي للملك اجلديد لي�س مثالًيا

واقتلعت ر�صا امللكة ومباركتها يف النهايةكاميال والتتويج املزدوج

    قال يف الدورة ال�صاد�صة والع�صرين 
لدينا  يييعييد  “مل  االأطييييييراف  ملييوؤمتيير 
حاّثا  الوقت”،  ميين  املييزيييد  حييرفيييييا 
“اال�صتعداد  عييلييى  اليييعيييامل  زعيييمييياء 
االحيييتيييبيييا�يييض  ملييييقيييياوميييية  للحرب” 

احلراري.
املناخ  اأزميييييية  حييييول  تيي�ييصييريييحيياتييه     
وم�صاركته لي�صت جديدة: لقد دافع 
الزمن  ميينييذ  البيئية  الق�صايا  عيين 
ل�صخ�ض  املعتاد  الييذي كان من غر 
يف من�صبه العام القيام بذلك، يوؤكد 
دانيال بيالند، مدير معهد ماكجيل 

للدرا�صات الكندية. .
ا  اأي�صً اليي�ييصيينييني، طييييرح  مييير  عييلييى     
وجه  على  مكر�صة،  خرية  م�صاريع 
البيئة  عييين  ليييليييدفييياع  اخلييي�يييصيييو�يييض، 

واملناخ والتنوع البيولوجي.
   واالآن، بعد اأن اأ�صبح ت�صارلز ملًكا، 
ما هو الدور الذي ميكن اأن يلعبه يف 

كادت اأال ت�سبح امللكة القرينة
   على عك�س امللك،

 ال تتمتع امللكة  ب�صلطات �صيا�صية.
لييكيياميييييال دور  �ييصيييييكييون  ليييذليييك     
زوج  فيليب،  االأمييير  ليييدور  م�صابه 
اإليييييزابيييييث الييثييانييييية، اليييذي تيييويف يف 
اأبريل 2021، وهو تقدمي الرفقة 
للملك،  والعملي  املعنوي  والييدعييم 
كيييميييا ييييذكييير املييييوقييييع االإليييييكيييييرتوين 

للعائلة املالكة.
   ومييع ذلييك، كييادت دوقيية كورنوال، 
اأال  القرينة،  امللكة  اأ�صبحت  الييتييي 

تنال هذا اللقب االأخر.
الثانية  اإليييييزابيييييث  متيينييحييهييا  مل     
“مباركتها” اال يف فرباير املا�صي، 
اأنييه عندما يحني  “ب�صدق  متمنية 
با�صم  كيياميييييال  �ييصييتييعييّرف  الييييوقييييت، 

ع�صر عاًما، ك�صف امللك عن ب�صمته 
وزوجته  اأنيييييه  وكيي�ييصييف  الييكييربييونييييية، 
من  طًنا   3344 يف  ت�صّببا  كاميال 
ثييياين اأكيي�ييصيييييد الييكييربييون، وهيييو اأحد 

اأكرب ب�صمات العائلة املالكة.
ن�صيبه  كييييييان   ،2020 وعيييييييييييييييييييييييام   
اأك�صيد  ثييييياين  ميييين  طيييًنيييا   3133

الكربون.
الثالث     ومييع ذلييك، يتخذ ت�صارلز 

خطوات لتقليل هذه الب�صمة.
تعديل  مت  املييييثييييال،  �ييصييبيييييل  عيييليييى     
مارتن،  اأ�ييصييتييون  طيييراز  ميين  �صيارته 
من  اأكثييييير  منييييييييذ  ميتلكها  الييتييي 
مزيج  عييلييى  لتعمييييييل  عامييييييًا،   50
احليوي  االإيييثييانييول  ميين  باملائة   85
االأبي�ض  النبيذ  فائ�ض  من  -املنتج 
وميي�ييصييل الييليينب ميين �ييصيينيياعيية اجلنب 
اخلايل  البنزين  من  باملائة  -و15 

من الر�صا�ض.

ال�صتطالع يوغوف لعام 2022.

متزوجة من ت�سارلز الثالث 
منذ عام 2005

   بييعييد طيييالق تيي�ييصييارلييز ودييييانيييا عام 
للظهور  كيياميييييال  عيييييادت   ،1996
اإىل  جميييددا )بييبييطء، ولييكيين بثبات( 
 ،2005 عام  الطويل.  جانب حبها 
تزوجا مدنًيا يف وند�صور. مل ترغب 
ح�صور  يف  الثانية  اإليييييزابيييييث  امللكة 

هذا الزفاف املدين.
�ييصيينييوات م�صطربة مع  بييعييد عيييدة     
املالكة، منحت والدته دوقة  العائلة 
لقب  دائييًمييا  رف�صت  التي  كييورنييوال، 
ا بديانا،  اأي�صً اأمرة ويلز، الرتباطه 
اأرقى  الرباط”،  و�صام  “�صيدة  لقب 
القاب الفرو�صية يف اململكة املتحدة.

مكافحة تغّر املناخ؟
قييييدر مييعييني من  ليييدييييه  كييييان  اإذا      
احلرية والنفوذ كاأمر، فاإن وظائفه 
اجلديدة كملك حتد من اخلدمات 
التي ميكن اأن يقدمها، ي�صرح الذي 
العلوم  ق�صم  يف  اأ�صتاًذا  ا  اأي�صً يعمل 

ال�صيا�صية يف ماكجيل.
ييياأتييي واجب  مييع دوره اجليييدييييد،     
يتدخل  ال  حتى  احلياد  على  البقاء 
اململكة  يف  ال�صيا�صية  النقا�صات  يف 
النقا�صات  يف  ييا  اأييي�ييصً ولكن  املييتييحييدة، 

كما  حم�صوب،  كملك  “وقته  ان      
الوقت يف حماربة تغّر املناخ. يقول 
من  الكثر  “هناك  بيالند:  دانييل 
ب�صرعة،  االأميييييور  لتغير  اليي�ييصييغييط 

وبالتاأكيد ي�صعر ت�صارلز بذلك ».

لي�س مثاليا
    وعييلييى الييرغييم ميين ميي�ييصيياركييتييه يف 
البيئي  ال�صجل  فييياإن  امليينيياخ،  ق�صية 

للملك اجلديد لي�ض مثالًيا.
   عام 2019، كما يفعل منذ خم�صة 

خدماتها  وتوا�صل  القرينة  امللكة 
املخل�صة«.

�سليلة الطبقة 
املتو�سطة العليا

لي�صت غريبة  والرفاهية  الييرثوة     
عيييليييى كييياميييييييال، اليييتيييي تييينيييحيييدر من 

الطبقة العليا الربيطانية.
   ن�صاأت يف �صا�صك�ض، يف جنوب �صرق 

اأدركت ب�صرعة اأن كاميال هي احلب 
ا  الكبر لت�صارلز، اأطلقت عليها اأي�صً
لقب �صيالحقها  “روتويللر”،  لقب 

ل�صنوات. 
لكنها  مييينيييذئيييذ،  �ييصييعييبيييييتييهييا     منيييت 
اأفراد  اأقييييييييل  ميين  واحيييدة  تيييييزال  ال 
الييعييائييليية املييالييكيييييييييييييييييييية �ييصييعييبييييية، حيث 
فقط  بيييامليييائييييييية   40 عيييليييى  حيي�ييصييلييت 
وفًقييييييا  االإيجابيييييييييية،  االآراء  ميين 

كل  قبل  اأواًل،  ذلييك  و�صياأتي  كملك. 
الق�صايا التي يدافع عنها �صخ�صًيا. 
مكافحة  عييين  احليييدييييث  �ييصيييييوا�ييصييل 
الييتييغييّر امليينيياخييي، لييكيين هييل �صيكون 
كما  لها  ليتفّرغ  الكايف  الوقت  لديه 
ذلييك، الأن  اأعتقد  ميين قبل؟ ال  كييان 

لديه مهام اأخرى االآن ».

التي  االأخيييرى  اليييدول  يف  ال�صيا�صية 
يذّكر  كيينييدا،  -مثل  لها  ملًكا  يعترب 

االأ�صتاذ.
بيييييييالنيييد:  دانيييييييييييييال  وييييييالحيييييظ      
دوًرا  يييلييعييب  اأن  عييليييييه  “�صيتعني 
بييني م�صلحته  ييييوازن  واأن  مييتييوازًنييا، 
ودوره  املناخ  ق�صية  ب�صاأن  وقناعاته 

الأزمة  لتكري�صه  اأقييل  وقت  بالتاأكيد 
املناخ ».

   ولكن مبا اأن فرتة حكمه �صتكون 
اإليزابيث  حييكييم  فييييرتة  مييين  اأقيي�ييصيير 
بال  �صيحاول  ت�صارلز  فيياإن  الثانية، 
اأزمة  تكون  وقد  ب�صمته،  ترك  �صك 

املناخ هي معركته اال�صا�صية.

اأن مهامه  دانيال بيالند،     ويذّكر 
من  الكثر  ا  اأي�صً �صت�صغل  اجلديدة 

وقته.
بواجباته  الييقيييييام  عليه  »�ييصيييييكييون     
اليييرئييييييي�يييصييييييية كيييميييليييك، والييييوظييييائييييف 
التي  الييدبييلييومييا�ييصييييية واالحييتييفييالييييية 
تييياأتيييي ميييع الييييتيييياج، و�ييصيييييكييون لديه 

مطلقة واأم
الثالث  تيي�ييصييارلييز  امليييليييك  تيينييبيييييه:      
القرينة!  للملكة  االأول  الييزوج  لي�ض 
قبل  ا�صمها  هو  -هييذا  �صاند  كاميال 
الزواج -تزوجت عام 1973 برجل 
ا  اأي�صً اأنييدرو باركر بولز، وهو  ا�صمه 
الزوجان  انف�صل  الربجوازية.  من 

عام 1995.
   من هذا الزواج االأول ولد طفالن: 

البالد، وهي االبنة الكربى ل�صابط 
الربيطاين حتول  �صابق يف اجلي�ض 

اإىل جتارة النبيذ.
ا  اأي�صً اجليييدييييدة  املييلييكيية  تييرتييبييط     
ب�صالت بالعائلة املالكة. هي حفيدة 
امللك  ع�صيقات  اإحييدى  كيبل،  األي�ض 
اإدوارد ال�صابع، اجلد االأكرب لت�صارلز. 
وكانا   ،1971 عييام  ت�صارلز  قابلت 
يرتادان نف�ض الدوائر االجتماعية.

ويييلييز، اليييذي كييان يف الييواقييع اأعزب، 
عام  �صبن�صر  ديييانييا  ميين  اليييزواج  على 
ا�صتاأنف  ذليييك،  وميييع       .1981
تيي�ييصييارلييز وكيياميييييال عييالقييتييهييمييا على 

الرغم من زيجاتهما.
الربيطانيون  اعيييتيييرب  ليييطيييامليييا      
كاميال مدّمرة للبيوت، حيث كانت 
املتزوج من  وهو  ويلز  اأميير  ع�صيقة 
االأميييرة ديييانييا. هييذه االأخيييرة، التي 

توما�ض ولورا. كاميال هي االآن جدة 
خلم�صة مراهقني.

اأطلقت عليها الليدي دي 
لقب “روتويللر«

   قبل ان�صمام ت�صارلز اإىل البحرية 
املييلييكييييية، كييييان ليييه وكيياميييييال عالقة 
اأنيييدرو  ميين  زواجيييهيييا  بييعييد  حميمية. 
بييياركييير بيييوليييز، �ييصييجييعييت املييلييكيية اأمر 

زوجة امللك ت�سارلز الثالث:

ما يجب اأن تعرفه عن كاميال, امللكة القرينة اجلديدة
 ال تزال واحدة من اأقل اأفراد العائلة املالكة �سعبية، حيث ت�سّجل 40 باملائة من االآراء االإيجابية

هل يتاأثر التفاق النووي بانتخابات التجديد الن�شفي الأمريكية؟

 اأوكرانيا تتهم رو�شيا بق�شف �شبكة الكهرباء 

•• وا�صنطن-وكاالت

الييييداخييييل  الييييتييييقييييديييييرات يف  تييي�يييصييير 
تاأخر  اإذا  اأنيييييه  اإىل  االإ�يييصيييرائيييييييليييي 

الن�صفي  التجديد  انتخابات  بعد  ما  اإىل  النووي  االتفاق  على  التوقيع 
االأمريكية فقد ي�صعب اإمتامه ب�صبب احتمالية ح�صول معار�صوه على 

االأغلبية يف الكوجنر�ض االأمريكي.
اأن  اإ�صرائيل هو  التقييم يف  اأن  “هاآرت�ض” االإ�صرائيلية  وذكرت �صحيفة 
االتفاق النووي مع اإيران مل ُيزال نهائياً من جدول االأعمال، لكنه قد 
ين�صج فقط بعد انتخابات التجديد الن�صفي يف الواليات املتحدة، وفقاً 

ملا �صرح به م�صوؤول �صيا�صي اإ�صرائيلي.
اجتماع  ينعقد  اأن  املتوقع  من  اأنييه  اإىل  االإ�صرائيلية  ال�صحيفة  واأ�ييصييارت 
اأملانيا مب�صاركة الرئي�ض االأملاين فرانك فالرت �صتاينماير وامل�صت�صار  يف 
ملناق�صة  بييربييوك  اأنييالييييينييا  �ييصييولييتييز ووزييييييرة اخلييارجييييية  اأوالف  االأملييييياين 

االإ�صرائيلي بيني غانت�ض،  الدفاع  اإيييران، و�صيلتقي وزير  املفاو�صات مع 
اأنطونيو غوتري�ض،  املتحدة  لييالأمم  الييعييام  االأميييني  االثيينييني، مييع  اأميي�ييض 
و�صيطلع �صفراء جمل�ض االأمن ودول االتفاقات االإبراهيمية على امللف 
االإيراين. وعلق امل�صوؤول االإ�صرائيلي على حالة املفاو�صات ب�صاأن االتفاق 
النووي، قائال اإنه “اإذا كان هناك �صيء واحد يجب ا�صتنتاجه من مواقف 
اإيران، فهو اأنه ال م�صلحة لها يف العودة اإىل االتفاق كما هو، بل باإلغاء 
االتفاق  فاإن  به،  ملا �صرح  ووفقاً  املفتوحة«.  الق�صايا  واإغييالق  العقوبات 
الذي ينتهي بعد ب�صع �صنوات فقط له مزايا على املدى الق�صر، ولكن 
االأموال وال�صرعية التي �صتح�صل عليها اإيران هي م�صكلة كبرة، م�صراً 
اإىل وجوب متديد �صريان القيود املفرو�صة على اإيران يف اإطار االتفاقية، 

والتي ت�صري االآن حتى عام 2030«.

القدرة على ت�سنيع القنبلة
ت�صر  اال�صتخباراتية  التقارير  اأن  الرغم من  اأنه على  امل�صوؤول  واأ�صاف 
اإىل  اليورانيوم قد ت�صمح لها بالو�صول  اإيييران لتخ�صيب  اأن جهود  اإىل 
فاإن  قليلة،  اأ�صابيع  خالل  قنبلة  ل�صنع  تكفي  املخ�صبة  املييواد  من  كمية 
اإ�صرائيل تقدر اأن طهران غر مهتمة بامل�صي قدما يف هذا االأمر يف هذه 
وا�صتخدام  الإنتاج  الالزمة  االإ�صافية  الو�صائل  لديها  لي�ض  واأن  املرحلة 
“اإيران تفتقر اإىل الكثر للو�صول اإىل  القنبلة على اأي حال، م�صيفاً: 

�صالح نووي، ما تريده اإيران يف النهاية هو االإغاثة االقت�صادية«.
وبح�صب قوله، اأو�صحت االإدارة االأمريكية اأنها خالفاً للمطلب االإيراين، 
ال تنوي تقدمي �صمانات مهمة الإيران، والتي مبوجبها لن جتدد فر�ض 
ذلك  اإىل  وباالإ�صافة  اأخيييرى،  مييرة  االتييفيياق  من  ان�صحبت  اإذا  العقوبات 

ت�صغط  ليين  اأنييهييا  االإدارة  اأو�ييصييحييت 
للطاقة  اليييدولييييييية  اليييوكيييالييية  عييلييى 
التحقيق  مييلييفييات  الإغييييالق  اليييذريييية 
املفتوحة �صد اإيران كما تطالب، لكنه قال اإن “اإ�صرار االأمريكيني على 

العودة اإىل هذا االتفاق خطاأ«.
وتقول هاآرت�ض اإن اإ�صرائيل تعمل االآن خلف الكوالي�ض ب�صكل رئي�صي اأمام 
اأع�صاء جمل�ض ال�صيوخ واأع�صاء الكوجنر�ض يف حماولة الإقناعهم بتاأييد 

مواقفها من امللف النووي..
اأفيي�ييصييل ميين هييذا االتفاق”  اتييفيياقييا  اأن هيينيياك  “نعتقد  امليي�ييصييوؤول:   وقيييال 
وبح�صب ما يعتقده، فاإذا تاأخر توقيع االتفاقية اإىل ما بعد االنتخابات، 
ويجعلون  الكوجنر�ض  يف  اأغلبية  على  االتفاقية  معار�صو  يح�صل  فقد 
من ال�صعب على االإدارة االأمريكية املوافقة عليها، وتابع: “من ال�صابق 
الأوانه معرفة ما �صيحدث يف انتخابات التجديد الن�صفي، �صنعمل ب�صكل 

جيد مع الفريق باأكمله«.

•• كييف-خاركيف-رويرتز

اتهمت اأوكرانيا اجلي�ض الرو�صي مبهاجمة البنية التحتية املدنية ردا 
على هجوم خاطف �صنته القوات االأوكرانية يف نهاية االأ�صبوع واأجرب 

مو�صكو على التخلي عن معقلها الرئي�صي يف منطقة خاركيف.
�صملت  االنتقامية  الهجمات  اأهييداف  اإن  اأوكرانيون  م�صوؤولون  وقال 
من�صاآت املياه وحمطة طاقة حرارية يف خاركيف وت�صببت يف انقطاع 

التيار الكهربائي على نطاق وا�صع.
وكتب الرئي�ض االأوكراين فولودمير زيلين�صكي على تويرت يف وقت 
الهدف هو  “لي�ض هناك من�صاآت ع�صكرية،  االأحييد  اأم�ض  متاأخر من 

حرمان النا�ض من االإنارة والتدفئة«.
وتنفي مو�صكو تعمد ا�صتهداف املدنيني.

وو�صف زيلين�صكي الهجوم االأوكراين يف ال�صمال ال�صرقي باأنه جناح 
ال�صتاء  اإن  وقييال  اأ�صهر،  �صتة  امل�صتمرة منذ  احلييرب  مدو حمتمل يف 

على  كييف  ح�صلت  اإذا  االأرا�يييصيييي  ميين  املييزيييد  ا�يييصيييرتداد  ي�صهد  قييد 
اأ�صواأ هزمية لقوات مو�صكو منذ طردها من  اأكرث قوة. ويف  اأ�صلحة 
الرو�ض  اجلنود  اآالف  ترك  اآذار،  مار�ض  يف  كييف  العا�صمة  م�صارف 
اإيييزيييوم، التي كانوا  وراءهييم ذخييرة ومعدات حني فييروا من مدينة 

ي�صتخدمونها كمركز لوج�صتي.
فالري  اجليييرنال  االأوكييرانييييية  امل�صلحة  للقوات  الييعييام  القائد  وقييال 
زالوجني اإن القوات امل�صلحة ا�صتعادت ال�صيطرة على اأكرث من ثالثة 

اآالف كيلومرت مربع منذ بداية هذا ال�صهر.
قالت وزارة الدفاع الربيطانية يف اإفادة دورية اليوم االثنني اإن رو�صيا 
اأوبال�صت  خاركيف  منطقة  من  قواتها  ب�صحب  االأرجييح  على  اأمييرت 
العامة  االأركيييان  هيئة  وذكييرت  بالكامل.  اأو�صكيل  نهر  غييرب  املحتلة 

20 جتمعا  اأكرث من  العدو من  الدفاع طردت  اأن قوات  االأوكرانية 
�صكنيا يف اليوم املا�صي.

تقدميها  عدم  اأو  الهزمية،  تقريبا حيال  التام  مو�صكو  واأثييار �صمت 
اأي تف�صر ملا حدث يف �صمال �صرق اأوكرانيا، غ�صبا كبرا بني بع�ض 
التوا�صل  و�صائل  الرو�ض على  والقوميني  للحرب  املوؤيدين  املعلقني 
االجتماعي. ودعا البع�ض اأم�ض االأحد الرئي�ض فالدمير بوتني اإىل 

اإجراء تغيرات فورية ل�صمان الن�صر النهائي يف احلرب.
وقال زيلين�صكي يف وقت متاأخر من اأم�ض االأحد اإن الهجمات الرو�صية 
خاركيف  منطقتي  يف  بالكامل  الكهربائي  التيار  انقطاع  يف  ت�صببت 
زابوريجيا  الكهربائي يف مناطق  للتيار  ودونيت�صك، وانقطاع جزئي 
م�صت�صار  بودولياك،  ميخائيلو  وذكيير  و�صومي.  ودنيربوبرتوف�صك 

يف  )�صي.ات�ض.بي.بي-5(  كهرباء  حمطة  اإن  االأوكييييراين،  الرئي�ض 
اأكيييرب حمييطييات الييكييهييربيياء يف اأوكرانيا،  خيياركيييييف، وهيييي واحييييدة ميين 

تعر�صت للق�صف.
�صاحة  هييروب جي�صها من  جبان على  “‘رد فعل‘  وكتب على تويرت 

املعركة«.
 80 اإعييييادة  اأنيييه متييت  اأوليييييه �صينهوبوف، حيياكييم خيياركيييييف،  واأو�يييصيييح 
اإمييدادات الكهرباء واملياه اإىل املنطقة بحلول �صباح اليوم  باملئة من 

االثنني.
وقال اأوليك�صي ريزنيكوف، وزير الدفاع، ل�صحيفة فاينان�صيال تاميز 
هجوم  �صد  ا�صرتدتها  التي  االأرا�ييصييي  لتاأمني  بحاجة  اأوكييرانيييييا  اإن 

رو�صي م�صاد حمتمل على خطوط االإمداد االأوكرانية املمتدة.
لكنه ذكر اأن الهجوم مت ب�صكل اأف�صل بكثر مما كان متوقعا، وا�صفا 

اإياه باأنه “كرة ثلج تتدحرج من اأعلى تل«.
وتابع “اإنها عالمة على اإمكانية هزمية رو�صيا«.
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من االأفكار االإبداعية واملقرتحات 
االإيجابية التي ت�صهم يف االرتقاء 
باخلدمات وتطويرها مبا يتنا�صب 
ومتطلباتهم،  واحيييتييييييياجييياتيييهيييم 
ويييحييقييق اليي�ييصييعييادة وجييييودة احلياة 
فيما  الييييييوزارة.،  مييع  للمتعاملني 
بامل�صاركة  �صعادتهم  عيين  اأعييربييوا 
يف تلك اجلل�صة، م�صيدين بجهود 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة 
اإ�صعاد  عييلييى  الييييدائييييم  وحيير�ييصييهييا 

متعامليها.
الطاقة  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 
والييبيينييييية الييتييحييتييييية تيييقيييدم 124 
بني  مييا  تتنوع  ملتعامليها،  خييدميية 
اإ�صكان  بييقييطيياع  تييرتييبييط  خيييدميييات 
بالطرق  واأخيييييييييرى  املييييواطيييينييييني، 
والبنية  والييييطيييياقيييية  االحتييييياديييييية 
التحتييييية والنقل واملياه، وغرها.

•• اأبوظبي -وام:

والبنية  اليييطييياقييية  وزارة  نييظييمييت 
الذهني  الع�صف  جل�صة  التحتية، 
الت�صميم   “ بييييعيييينييييوان  االأوىل 
�صمن  تيياأتييي  والييتييي  الت�صاركي”، 
ذهني،  وع�صف  جمال�ض  �صل�صلة 
على  االطييييييييييييييالع  اإىل  تييييييهييييييدف 
التطويرية  واالأفييكييار  املييقييرتحييات 
واالإبداعية ب�صاأن ت�صميم خدمات 
طموحات  يييلييبييي  مبيييا  امليي�ييصييتييقييبييل، 
يف  واملتعاملني  ال�صركاء  وتطلعات 
متكاملة  خييدمييات  على  احل�صول 
وحتقق  التوقعات،  تفوق  ومميزة 

لهم ال�صعادة وجودة احلياة.
التي  االأوىل  اجليييلييي�يييصييية  حييي�يييصييير 
�صعادة  خييييدمييييات،   4 ا�ييصييتييهييدفييت 
املييهيينييد�ييض �ييصييريييف الييعييلييميياء، وكيل 

املرتبطة  امليييييحييييياور  مييييين  عيييييييييدداً 
مبييينيييظيييومييية خيييييدميييييات الييييييييييوزارة، 
واأتييييياحيييييه اليييفييير�يييصييية اأميييييييام اأفييييييراد 
للم�صاركة  وامليييعييينيييييييني  املييجييتييمييع 
وروؤاهم  ومقرتحاتهم  باأفكارهم 
منظومة  لييتييطييوييير  امليي�ييصييتييقييبييلييييية 
اال�صتباقية  �صيما  ال  اخليييدميييات، 
حتفيز  يف  �ييصيياهييمييت  كيييميييا  مييينيييهيييا، 
املرتبط  االإبيييييييداعيييييييي  اليييتيييفيييكييير 
بتطوير اخلدمات، وت�صجيع اأفراد 
املييجييتييمييع و�يييصيييركييياء اليييييييوزارة على 
واالقرتاحات  املييالحييظييات  اإبيييييداء 
جتربة  تيييعيييزييييز  يف  تيي�ييصييهييم  اليييتيييي 
خييييدمييييات اليييييييييييوزارة. وقيييييد اأثيييييرى 
احل�صور النقا�ض بطرح جمموعة 

الوزارة لقطاع الطاقة والبرتول، 
نييادييية م�صلم  املييهيينييد�ييصيية  و�ييصييعييادة 
لقطاع  امليي�ييصيياعييد  الييوكيييييل  النقبي 
اخليييدميييات املييي�يييصيييانيييدة، وعيييييدد من 
اال�صرتاتيجيني  الييييوزارة  �ييصييركيياء 
موظفي  جانب  اإىل  واملتعاملني، 
الوزارة ومراكز اإ�صعاد املتعاملني.

�صريف  املييهيينييد�ييض  �يييصيييعيييادة  واأكييييييد 
الور�صة،  افتتاح  كلمة  يف  العلماء، 
التزام  اإطييييار  يف  ييياأتييي  الييلييقيياء  اأن 
التحتية  والييبيينييييية  الييطيياقيية  وزارة 
الر�صيدة  اليييقيييييييادة  بييتييوجيييييهييات 
باإ�صراك اأفراد املجتمع واملتعاملني 
اخلدمات،  وتييطييوييير  ت�صميم  يف 
ور�صم اآفاقها امل�صتقبلية، واالرتقاء 

اإجييييييييييييراءات املييييعييييامييييالت واإجنييييييياز 
اخلدمات باأقل وقت وتكلفة، دون 
اإىل مركز  املتعامل  حاجة ح�صور 

تقدمي اخلدمة.
ت�صتهدف  اليييوزارة  اأن  اإىل  ولفتت 
و�صع اخلطط الكفيلة باملحافظة 
على ريادتها واالرتقاء باخلدمات 
ذلك  يف  التطورات  اأخيير  ومواكبة 
امليييوظيييفيييني اإىل  امليييييجيييييال، ودعييييييت 
املبتكرة  االأدوات  تييبييّنييي  �يييصيييرورة 
وتوظيفها يف مواجهة  وتطويعها 
مفاهيم  واإر�ييييييصيييييياء  اليييتيييحيييدييييات، 
�صيما  ال  كافة  باملجاالت  التطوير 

اخلدمات التي تقدمها.
الذهني  الع�صف  جل�صة  وناق�صت 

الرئي�صييية  املبيييادئ  يو�صيييح  واليذي 
اخلدميات  وتييقييدييييييييييييم  لت�صمييييم 

احلكوميية لدولة االإمارات.
من جانبها، اأكدت �صعادة املهند�صة 
اأهمية  الييينيييقيييبيييي،  ميي�ييصييلييم  نييييادييييية 
تيينييظيييييم هيييذه الييور�ييصيية مييين حيث 
مبنظور  للتفكر  املييجييال  اإتييياحييية 
اآفاق  لر�صم  م�صرتك  ا�صرتاتيجي 
خدمات  منظومة  لتطوير  اأو�ييصييع 
امل�صتقبل، واإعداد اال�صرتاتيجيات 
ملرحلة  اال�ييصييتييبيياقييييية  وامليييييبيييييادرات 
واأنها  املتميز،  العمل  من  جديدة 
تعك�ض حر�ض الوزارة على تطوير 
خدماتها مبا يتواءم مع توجهات 
حييكييوميية امليي�ييصييتييقييبييل، وييي�ييصيياهييم يف 

املقدمييية  احلكوميييية  باخلدميييات 
وحتقيق ا�صتباقيتها، مبا يتما�صيى 
ميييييييع روؤيييييييييية بيييرنييياميييييييج االإمييييييييارات 

للخدمية احلكوميييية املتمييييزة.
الطاقة  وزارة  اأن  �صعادته  واأو�صح 
بتحقييق  تلتيزم  التحتية  والبنية 
تقدييم  فيييييييي  الييعييامليييييييية  الييييرييييييييييادة 
لذلك  احليييكيييومييييييييييية،  اخليييدميييييييات 
خدماتها  تيييطيييويييير  تييي�يييصيييتيييهيييدف 
ييييتيييواءم ميييييع مييبيييييادئ مئويية  مبيييا 
االإمارات 2071 واال�صرتاتيجية 
 ،2031 احليياة  جليودة  الوطنيية 
دولييية  حكومييية  وعيييد  وحتقييييق 
االإمارات خلدميات امل�صيتقبل الذي 
 2020 عيام  فيي  الدولة  اأطلقته 

حتقيق �صييييييييعادة املتعاملني وجودة 
بييييروح  اليييعيييميييل  واأن  خيييدمييياتيييهيييم، 
النجاح  عوامل  اأهييم  اأحييد  الفريق 

واملتميز يف خدمة العمالء.
تقدمي  بييييات  النقبي:”  وقييياليييت 
ملحة  �صرورة  ا�صتباقية  خدمات 
لييلييجييهييات احلييكييومييييية كيييافييية، بعد 
االإمارات  دوليية  حكومة  رفعت  اأن 
والطموحات  التوقعات  م�صتوى 
لييييييالأداء املييوؤ�ييصيي�ييصييي، واإنيييييه يف ظل 
ت�صعى  وا�صتثنائية  طموحة  قيادة 
وجودة  ال�صعادة  مفهوم  لرت�صيخ 
احلياة واالرتقاء مب�صتوى جتربة 
ت�صتهدف  الييييوزارة  واإن  الييعييمييالء، 
ت�صهيل  يف  االبييييتييييكييييار  تييي�يييصيييخييير 

•• اأبوظبي-وام: 

ك�صف التقرير ن�صف ال�صنوي ملكتب 
لدائرة  الييتييابييع  اليي�ييصيينيياعيية،  تيينييمييييية 
اأبوظبي،   - االقييتيي�ييصييادييية  الييتيينييمييييية 
ال�صناعي  الييقييطيياع  مييتييانيية منييو  عيين 
يف االإميييارة، حيث بلغ عييدد الرخ�ض 
 136 “رواد”  اجلديدة  ال�صناعية 
اإىل  التي حتولت  رخ�صة، والرخ�ض 
فيما  رخ�صة،   62 االإنيي�ييصيياء  مرحلة 
من  انتقلت  التي  الرخ�ض  عييدد  بلغ 
الفعلي  االإنتاج  اإىل  االإن�صاء  مرحلة 
امل�صانع  عييييدد  وبيييليييغ  ميي�ييصيينييعيياً،   44
اأبييوظييبييي 866  الييعييامييليية يف اإميييييارة 

من�صاأة.
الراأ�صمالية  النفقات  وارتفعت قيمة 
للم�صانع التي دخلت مرحلة االإنتاج 
3.1 مييليييييار درهيييم مييقييارنيية مع  اإىل 
الفرتة  خيييالل  درهيييم  مييليييييار   1.03

نف�صها من العام املا�صي.
الييتييقييرييير حتقيق عيييدد من  واأو�يييصيييح 
املييوؤ�ييصييرات االإيييجييابييييية، حيييييث ارتفع 
عيييييدد املييينييياقييي�يييصيييات اليييتيييي فييييييازت بها 
القيمة  �صهادة  على  حا�صلة  �صركات 
برنامج  �ييصييميين   /ICV/ املييحييلييييية 
اأبيييوظيييبيييي لييلييمييحييتييوى امليييحيييليييي اإىل 
الن�صف  بيينييهيياييية  ميينيياقيي�ييصيية   466
االأول ميين الييعييام اجلييياري مييقييارنييًة بي 
نف�صها  الفرتة  خييالل  مناق�صة   95
ارتفعت  فيييييمييا  امليييا�يييصيييي،  اليييعيييام  مييين 
قيييييميية هييييذه امليينيياقيي�ييصييات مييين 556 
االأول  الن�صف  خييالل  درهيييم  مليون 
 970.5 اإىل  امليييا�يييصيييي  الييييعييييام  ميييين 
اأ�صهر   6 اأول  خيييالل  درهييييم  مييليييييون 
مييين اليييعيييام اجليييييياري. وبييلييغييت ن�صبة 
العائد لالقت�صاد املحلي 41.9 % 
فازت  التي  املناق�صات  اإجييمييايل  ميين 
�صهادة  على  احلا�صلة  ال�صركات  بها 
اإعييادة �صخ  املحلية، ما يعني  القيمة 
االقت�صاد  يف  درهيييم  ميياليييني   407
املحلي مبا ي�صهم يف ت�صجيع املنتجات 
 215.2 مع  مقارنة  وذلييك  املحلية 
االأول  الن�صف  خييالل  درهيييم  مليون 

من العام املا�صي.
العام  مييين  االأول  اليينيي�ييصييف  وخييييالل 
اجلاري، بلغت املناق�صات التي فازت 
عييلييى �صهادة  �ييصييركييات حييا�ييصييليية  بييهييا 
من   56.1% امليييحيييلييييييية  اليييقيييييييمييية 
احلكومية  املناق�صات  عييدد  اإجييمييايل 
مييينييياقييي�يييصييية،   827 بيييليييغيييت  اليييييتيييييي 
قيمة  اإجيييييميييييايل  ميييين  و72.8% 
امليينيياقيي�ييصييات احلييكييومييييية الييتييي بلغت 
1.33 مليار درهم. وي�صهم برنامج 

الييتيينييويييع االقييتيي�ييصييادي، حيييييث ميثل 
من  النفطية  غيير  القطاعات  اأكييرب 
املحلي  الييينييياجت  يف  امليي�ييصيياهييميية  حيييييث 
اأبوظبي باالإ�صافة  االإجمايل الإمارة 
الييتييي يوفرها  الييوظيييييفييييية  لييلييفيير�ييض 
ودوره يف اقت�صاد املعرفة واالبتكار«.

“�صنوا�صل  �يييصيييعيييادتيييه:  واأ�ييييييصيييييياف 
جييهييودنييا خيييالل الييفييرتة املييقييبييليية، يف 
االأعمال،  ممييار�ييصيية  �ييصييهييوليية  تييعييزيييز 
ودعيييم الييتييمييويييل اليي�ييصيينيياعييي، وجذب 
لتحقيق  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 
اأهيييييييييداف ا�يييصيييرتاتيييييييجييييييية اأبيييوظيييبيييي 
نهاية  يف  اأُطييلييقييت  الييتييي  ال�صناعية، 
مكانة  لييرت�ييصيييييخ  امليييا�يييصيييي،  ييييونيييييييو 
ال�صناعي  املييركييز  بو�صفها  االإمييييارة 
االأكيييييرث تيينييافيي�ييصييييية يف امليينييطييقيية عرب 
�صتة  10 مليارات درهم يف  ا�صتثمار 
القطاع  حييجييم  وميي�ييصيياعييفيية  بيييراميييج 
172 مليار درهم بحلول العام  اإىل 
فر�صة   13،600 وخييلييق   ،2031
وظيفية تخ�ص�صية اإ�صافية منا�صبة 

للكوادر الفنية االإماراتية«.

زيادة  يف  املحلي  للمحتوى  اأبوظبي 
لالإمارة،  االإجييمييايل  املحلي  اليينيياجت 
وا�صتخدام  املعريف  االقت�صاد  وتعزيز 
اليييتيييكييينيييوليييوجيييييييا وزيييييييييييادة ميييعيييدالت 
العاملني  ن�صبة  وبييلييغييت  الييتييوطييني، 
تتطلب  وظيييائيييف  ييي�ييصييغييلييون  اليييذيييين 
اإجمايل  ميين   41% عالية  مييهييارات 
من  امل�صتفيدة  امل�صانع  يف  العاملني 
تعرفة  خييالل  من  التحفيز  برنامج 

الكهرباء.
امل�صتمر  التنامي  اإىل  واأ�صار التقرير 
يف اهتمام املن�صاآت ال�صناعية مببادرة 
ت�صتهدف  الييتييي  الييذهييبييييية،  الييقييائييميية 
امل�صنعة  املنتجات  الطلب على  زيادة 
حميييلييييييياً عييييرب ميينييحييهييا اأفيي�ييصييلييييية يف 
ارتفع  حيث  احلكومية،  امل�صرتيات 
القائمة  يف  املن�صوية  امل�صانع  عييدد 
املا�صي  اليييعيييام  بيينييهيياييية   111 مييين 
�صناعية  من�صاأة   127 اإىل   2021
الن�صف  بيينييهيياييية   14.4% بيييزييييادة 
املنتجات  ارتيييفيييعيييت  فيييييمييا  االأول، 
الذهبية، خالل  القائمة  املدرجة يف 

الفرتة نف�صها، من 489 اإىل 655 
منتجاً بن�صبة منو 33.9%.

واأو�صح تقرير مكتب تنمية ال�صناعة 
اأن قيمة االإعفاء اجلمركي ملدخالت 
ا�يييصيييتيييفيييادت منها  اليييتيييي  الييي�يييصييينييياعييية 
اأبوظبي  اإميييارة  يف  العاملة  امل�صانع 
 1.02 بلغت  االأول  الن�صف  خييالل 
مليار درهم، فيما ح�صلت 5 م�صانع 
حتفيز  برنامج  �صهادة  على  جديدة 
ي�صهم  اليييذي  الكهربائية،  التعرفة 
ال�صناعية  املن�صاآت  اإنتاجية  زيادة  يف 
وتعزيز اأثرها االقت�صادي، وحت�صني 
عرب  الطاقة،  ا�صتهالك  يف  كفاءتها 
لتعرفة  تيينييافيي�ييصييييية  اأ�يييصيييعيييار  تيييوفييير 

الكهرباء.
�يييصيييعيييادة را�يييصيييد عييبييد الكرمي  وقيييييال 
التنمية  دائييييييرة  وكيييييييل  الييبييلييو�ييصييي، 
“ تعك�ض  اأبييوظييبييي:  االقييتيي�ييصييادييية - 
ن�صف  للتقرير  االإيجابية  املوؤ�صرات 
ال�صنوي ملكتب تنمية ال�صناعة متانة 
الييييذي يعترب  اأبييوظييبييي،  الييقييطيياع يف 
اأهيييداف  اأ�ييصييا�ييصييييية يف حتقيق  ركيييييزة 

»الطاقة والبنية التحتية« تنظم ع�شفا ذهنيا عن ت�شميم خدمات امل�شتقبل

للدورتني  الطريق  ومتهيد  الطاقة،  وقطاع  العاملي  االقت�صاد  على  ال�صيا�صية 
املناخ  لتغر  االإطييارييية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأطيييراف  موؤمتر  من  و29   28
لعملية  اجلديدة  املقومات  مع  التكيف  الطاقة:  قطاع  يف  والتحول  “كوب”، 
واالبتكار  الكربونية،  االنبعاثات  منخف�صة  اجلديدة  الطاقة  وحلول  التوريد 
التكنولوجي، واأجندة االإدارة  وحتول الطاقة: ريادة ع�صر جديد من التطور 
اجلديدة: القوى العاملة امل�صتقبلية وقادة الغد. ومن جانبه، قال كري�صتوفر 
وموؤمتر  ملعر�ض  املنظمة  اجلهة  اإيفنت�ض،  جي  اإم  دي  �صركة  رئي�ض  هد�صون، 
من�صة   2022 اأديبك  “يتيح   :2022 “اأديبك”  للبرتول  الييدويل  اأبوظبي 
حيوية مل�صاركة االأفكار الهامة وتبادل املعارف وا�صتعرا�ض اجلهود املبذولة يف 
قطاع الطاقة، الذي ي�صهد حتواًل ي�صتجيب للتغرات اجلذرية يف نظام الطاقة 
التغرات  ملواجهة  االبييتييكييار  تعزيز  الطاقة  �صركات  على  يفر�ض  مييا  الييعيياملييي، 

البنيوية امل�صتمرة، ف�صاًل عن حتديات القطاع وا�صطرابات ال�صوق.

املتغر وحتديات اإمدادات الطاقة وحلولها امل�صتقبلية. وتنطلق الفعالية قبل 
اأ�صبوع من انطالق موؤمتر اأطراف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغر املناخ 
املتميزة ب�صفتها  االإميييارات  دوليية  يف م�صر، م�صتفيدة من مكانة   ”27 “كوب 
مركزا عامليا لالبتكار، لتوفر بوابًة للتقنيات واحللول املبتكرة وفر�ض االأعمال 
التنفيذية  الرئي�صة  الها�صمي،  الرحيم  عبد  طيبة  وقالت  اجلديدة.  واالأفكار 
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�ض  ورئي�صة  احلام�ض  للغاز  “اأدنوك”  ل�صركة 
“ي�صهم اأديبك يف تطوير عملية حتول واقعية وتدريجية  للبرتول “اأديبك”: 
يف قطاع الطاقة العاملي، اإذ اأنه يلعب دوراً حمورياً يف دعم القطاع للقيام مبهمة 
مزدوجة تتمثل يف توفر احتياجات العامل احلالية من الطاقة، مع موا�صلة 

اال�صتثمار يف اأنظمة الطاقة امل�صتقبلية.
وامل�صهد  العاملي  الطاقة  قطاع  واقييع   2022 ’اأديبك’  اأعمال  جييدول  ويعك�ض 
الطاقة  ومنتجي  ال�صعوب  م�صالح  على  الرتكيز  مييع  املتغر،  اجليو�صيا�صي 

الثالث  الطاقة  ركائز  بني  التوازن  العامل من خالل حتقيق  اأنحاء  يف جميع 
واملتمثلة يف التكلفة واال�صتدامة واالأمن«.

واأ�صافت الها�صمي: “ُيقام اأديبك 2022 يف اأبوظبي قبل اأ�صبوع من انطالق 
الدورة املقبلة من موؤمتر االأطراف كوب 27 يف م�صر؛ وقبل عام من انطالق 
الطاقة  رائيييدة لقطاع  املييوؤمتيير من�صة  اأبييوظييبييي، حيث يوفر  28 يف  الييي  دورتيييه 
امليينيياخييي، وفر�ض  الييتييغييّر  ملييواجييهيية  املييبييذوليية  اليي�ييصييوء عييلييى اجلييهييود  لت�صليط 
اال�صتثمار واالبتكار، ما ي�صاعد على ت�صريع عملية التحول يف القطاع وي�صاهم 
يف احلد من انبعاثات الكربون. ويوا�صل اأديبك 2022 تعزيز جهود االبتكار 
من  االنبعاثات،  وتقليل  الطاقة  م�صادر  من  باملزيد  القطاع  لرفد  والتعاون 
ف�صاًل  العامل،  يف  ال�صيا�صات  و�صناع  القطاع  قييادة  اأفكار  من  اال�صتفادة  خالل 
عن رواد االبتكار واملواهب امل�صتقبلية«. ويركز برنامج موؤمتر اأديبك هذا العام 
على خم�صة حماور ا�صرتاتيجية تت�صمن: التاأثرات طويلة االأمد للجغرافيا 

•• اأبوظبي-وام:

يف  فعالية  اأكييرب  “اأديبك”،  للبرتول  الييدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�ض  اأعلن 
قطاع الطاقة والنفط على م�صتوى العامل، عن جدول اأعمال دورة هذا العام 
من املوؤمتر الذي يعزز مكانته كمنتدى عاملي رائد الإطالق عملية حتول واقعية 

وتدريجية على م�صتوى قطاع الطاقة.
فر�ض  ويعزز  املناخي  احلياد  لتحقيق  الرامية  االإجيييراءات  اأديبك  وي�صتعر�ض 
واالأعمال  الطاقة  قطاع  ورواد  القرار  و�صّناع  ال�صيا�صات  �صانعي  بني  التعاون 
واآمن  م�صتدام  طاقة  نظام  تطوير  لدعم  الييعييامل،  م�صتوى  على  واملبتكرين 

ومنخف�ض التكلفة.
ويوفر املوؤمتر من�صًة لتبادل االأفكار ومناق�صة اأحدث التحديات العاملية التي 
توؤثر على اأ�صواق الطاقة، مبا يف ذلك التحوالت اجليو�صيا�صية واالقت�صاد العاملي 

ا�ستالم عطاءات بقيمة 8.60 مليار درهم، وجتاوز حجم االكتتاب بواقع 5.7 مرة

الإمارات ت�شدر اأول �شندات خزينة احتادية لأجل 5 اأعوام
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت دولة االإمارات العربية املتحدة ممثلة بوزارة املالية ب�صفتها اجلهة 
امل�صدرة وبالتعاون مع م�صرف االإمارات املركزي ب�صفته 
الإ�صدار  الرابع  املييزاد  نتائج  والدفع، عن  االإ�ييصييدار  وكيل 
املقّومة   T-Bonds االحتييييادييييية  اخليييزيييينييية  �يييصييينيييدات 
بالدرهم االإماراتي، والذي �صهد االإ�صدار االأول ل�صندات 

خزينة احتادية الأجل 5 اأعوام.
والذي   - اخلزينة  �صندات  لربنامج  الرابع  املييزاد  و�صجل 
بلغت قيمته 1.5 مليار درهم �صمن برنامج اإ�صدار �صندات 
طلباً   -  2022 لعام  درهييم  مليارات   9 بقيمة  اخلزينة 
قوياً من قبل البنوك ال�صتة املوزعني االأ�صا�صيني، حيث مت 
ا�صتالم عطاءات بقيمة 8.6 مليار درهم، ليتجاوز حجم 
5.7 مرة .. وينعك�ض النجاح يف االأ�صعار  االكتتاب بواقع 
 8 بييفييارق  حتقيقها  مت  والييتييي  بال�صوق  املييدفييوعيية  املميزة 
نقطة اأ�صا�ض على �صندات اخلزانة االأمريكية ملدة عامني، 
اأ�صا�ض على �صندات اخلزانة االأمريكية  وفارق 20 نقطة 

ملدة 5 اأعوام.
الدولة  هيييادي احل�صيني وزيييير  بيين  واأ�ييصييار مييعييايل حممد 
لل�صوؤون املالية اإىل اأن اإ�صدار �صندات اخلزينة االحتادية 
ا�صتكمااًل جلهود  ياأتي  الوطنية  بالعملة  �صنوات   5 الأجل 
دعم تطوير �صوق الدين املحلي بالدرهم االإماراتي، وبناء 
ن�صط  �صوق  واإن�صاء  املحلية،  بالعملة  مقوم  عائد  منحى 
لتداول ال�صندات االحتادية ي�صهم يف رفع كفاءة الت�صعر 
ن�صط  �صوق  اإن�صاء  اإىل  باالإ�صافة  املييال،  راأ�ييض  وتخ�صي�ض 
لتداول االأوراق املالية االحتادية يدعم تطوير �صوق راأ�ض 
اأماناً،  اأكرث  ا�صتثمارية  اأ�صواًل  ويوفر  املال االأو�صع نطاقاً 
ا�صتثمارية واعدة للم�صتثمرين الدوليني  وتوفر فر�ض 

لال�صتثمار يف العملة املحلية.
قدرة  دعييم  يف  اأي�صاً  ي�صاهم  اخلزينة  �صندات  برنامج  اأن  معاليه  واأو�ييصييح 
تنويع  يف  وامل�صاهمة  امل�صتقبلية،  التمويل  متطلبات  تغطية  على  احلكومة 
وذلك  االأجنبية،  املال  راأ�ييض  اأ�صواق  على  االعتماد  وتقليل  التمويل  م�صادر 
الذي يواكب طموحات  االقت�صادي اجلديد  النموذج  اإىل  التحول  اإطار  يف 

امل�صتقبل.
املالية  اليي�ييصيييييا�ييصييات  دعيييم  �ييصيينييدات اخلييزييينيية احلييكييومييييية يف  ت�صاهم   : وقيييال 

ال�صاملة  االقت�صادية  التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية  للدولة  واالقت�صادية 
وامل�صتدامة، وتعزيز ال�صوق املايل والبنية االئتمانية وتهيئة بيئة ا�صتثمارية 
حيث  للم�صتثمرين،  مثلى  وجهة  االإمييييارات  دوليية  جعل  يف  ت�صهم  متعددة 
وتقييم  امل�صتوى  عالية  ائتمانية  بجدارة  الدولة  حتظى 
قييييوي مييين قييبييل وكييييياالت االئيييتيييميييان اليييدولييييييية، مميييا عزز 
على  تناف�صية  االأكييرث  االقت�صادات  من  كواحدة  مكانتها 
ال�صعيد الدويل. بدوره اأكد معايل خالد حممد بالعمى 
�صندات  اإ�ييصييدار  اأن  املييركييزي  االإمييييارات  حمافظ م�صرف 
الوطنية،  بالعملة  �صنوات   5 الأجييل  االحتييادييية  اخلزينة 
ي�صكل مرحلة جديدة متقدمة يف خطط دولة االإمارات 
وتوجهاتها اال�صرتاتيجية نحو تنويع اأن�صطة اأ�صواق راأ�ض 
وحتقيق  بييالييدرهييم،  املييقييوم  العائد  منحى  وتطوير  امليييال، 
اأهيييداف االإطيييار النقدي اجلييديييد لييلييدرهييم؛ كما يييدل يف 
وثقة  وا�صتقراره،  املييايل  النظام  متانة  على  ذاتييه  الوقت 
للدولة،  املييايل  بالنظام  والعامليني  املحليني  امل�صتثمرين 

مبا يعزز مكانتها كمركز مايل عاملي.
وقال معاليه: نحن على ثقة باأن البنية التحتية التي مت 
تطويرها من قبل امل�صرف املركزي يف هذا ال�صاأن، �صت�صهم 
املييايل وفق  يف تعزيز قييدرة االإميييارات على تنمية القطاع 
ال�صيا�صات النقدية واخلطط اال�صرتاتيجية؛ اإننا �صعداء 
املالية يف تطوير  بالنتائج االإيجابية ل�صراكتنا مع وزارة 

ال�صوق املايل، واالرتقاء ببيئة اال�صتثمار يف الدولة.
وكانت دولة االإمارات العربية املتحدة ممثلة بوزارة املالية 
ب�صفتها اجلهة امل�صدرة وبالتعاون مع م�صرف االإمارات 
املييركييزي ب�صفته وكيل االإ�ييصييدار والييدفييع قد اأ�ييصييدرت يف 
بالعملة  مقومة  حكومية  خزينة  �صندات   2022 مايو 
املحلية الدرهم “�صريحتني الأجل عامني وثالثة اأعوام”؛ 
ب�صفتهم  وكييالء  بنوك  �صتة  بتعيني  املالية  وزارة  وقامت 
املوزعني االأ�صا�صيني للم�صاركني يف املزاد االأويل ل�صندات 
بنك  ت�صمل  والتي  الثانوية  ال�صوق  ويتولون مهمة تطوير   T-Bonds
اأبوظبي التجاري، وبنك االإمارات دبي الوطني، وبنك اأبوظبي االأول، وبنك 

HSBC، وبنك امل�صرق، و�صتاندرد ت�صارترد.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن وزارة املالية وم�صرف االإمارات املركزي يعمالن مع 
جميع اجلهات احلكومية املعنية والهيئات املالية الدولية، ل�صمان اعتماد 

وتطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف برنامج �صندات اخلزينة.

»اقت�شادية اأبوظبي«: 136 رخ�شة �شناعية جديدة خالل الن�شف الأول

فقد املدعو /باوا بحر الدين 
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.0551534553

فقدان جواز �شفر
فييقييد امليييدعيييو /اييييرييييك جون 
الفلبني     ، ليييييجييا�ييصييبييى  بييا�ييصييا 
�صفره  جيييييييواز   - اجلييينييي�يييصييييييية 
)p0656025b(  رقيييييم 
ميييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عييييييليييييييييييييه 
االتييييي�يييييصيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

.0544714438

فقدان جواز �شفر
فيييقيييد املييييدعييييو /عيييبيييا�يييض علي 
باك�صتان     ، بيييياقيييير  عيييييرفيييييان 
رقم  �صفره  جييواز   - اجلن�صية 
)1 7 9 1 4 2 3 W X ( 

ميييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عييييييليييييييييييييه 
االتييييي�يييييصيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

.0563892669

فقدان جواز �شفر
فييقييد امليييدعيييو /�ييصييكييفييتييه بيغم 
باك�صتان     ، نييييييدمي  حميييميييد 
�صفره  جيييييييواز   - اجلييينييي�يييصييييييية 
)rm3950772(  رقييييم 
ميييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عييييييليييييييييييييه 
االتييييي�يييييصيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

.0567065166

فقدان جواز �شفر
فييقييد �ييصييهييادات ا�ييصييهييم �يييصيييادرة من 
با�صم:ابراهيم  اتيي�ييصيياالت  �ييصييركيية 

ح�صن حممد بوهارون ال علي 
رقم ال�صهادة:123714 - عدد االأ�صهم:224 

 رقم ال�صهادة:105426  -  عدد االأ�صهم:2240 

لل�صركة  ت�صليمها  عليه  يجدها  ميين   
او االتيي�ييصييال بتليفون  املييذكييورة اعيياله 

رقم:0505747000

فقدان �شهادة اأ�شهم
امليييدعيييو /مييييييارى جانى  فييقييد 
الفلبني     ، فيييييييتيييو  جيييييامييييييى 
�صفره  جيييييييواز   - اجلييينييي�يييصييييييية 
)B4480436P(  رقيييييم 

ميييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عييييييليييييييييييييه 
االتييييي�يييييصيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

.09516114710

فقدان جواز �شفر
ا�صماعيل  /مييعييز  املييدعييو  فقد 
، �صوريا   اجلن�صية  العرجنى 
رقييييييم  �ييييييصييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
)0 1 1 2 5 2 4 5 4 N ( 

ميييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عييييييليييييييييييييه 
االتييييي�يييييصيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

.0567753360

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

ا�صتدامة  على  متنامية  داللييية  يف 
منييو اقييتيي�ييصيياد دبييييي، وجنيييياح جهود 
اال�صتثمارات  جييذب  دبييي يف  غييرف 
االأعمال  بيئة  وتييعييزيييز  االأجيينييبييييية 
بييياالإميييارة، اأظييهييرت بيييييانييات غرفة 
جتيييييييييارة دبيييييييييي، اإحييييييييييدى الييييثييييالث 
دبي،  غييرف  مظلة  حتت  املن�صوية 
عييين منيييو بيينيي�ييصييبيية حيييييوايل 69% 
الذين  االأعييي�يييصييياء اجلييييدد  عيييدد  يف 
يناير-  الفرتة  خييالل  عددهم  بلغ 
من  اأكيييييييرث   2022 اأغييي�يييصيييطييي�يييض 
27،100  �صركة جديدة مقارنًة 
16،032 �صركة جديدة خالل  بي 

نف�ض الفرتة من 2021.
وارتفع بذلك اإجمايل عدد اأع�صاء 
األف   314 ميين  اأكييرث  اإىل  الغرفة 
�ييصييركيية، ممييا يييعييزز مييكييانيية الغرفة 
كاإحدى اأكرب غرف التجارة حملياً 
املتنامي  ودورهييا  وعاملياً،  واإقليمياً 
وتعزيز  االأعييييمييييال  بيييييئيية  دعييييم  يف 
العام واخلا�ض،  القطاعني  �صراكة 
اال�صرتاتيجية  ميييع  ين�صجم  مبيييا 
-2022 دبييييي  ليييغيييرف  اجلييييديييييدة 

.2024

اأو  ر�ييصييوم  اأي  فيير�ييض  دون  االأكييييرث 
الغرفة  اأ�صدرتها  التي  �ييصييرائييب( 
خالل  اليييدولييية  ا�صتقبلتها  والييتييي 
 2022 اأغ�صط�ض  يناير-  الفرتة 
اإدخييييييال  دفيييييرت   2،674 حييييييوايل 
لب�صائع و�صلع بقيمة 1.33 مليار 
 22.2% بيينيي�ييصييبيية  بيينييمييو  درهييييييم، 

مقارنة بعددها خالل نف�ض الفرتة 
من العام املا�صي.

اليييغيييرفييية منيييييواً يف عدد   وحييقييقييت 
بن�صبة  االإليييكيييرتونييييييية  امليييعييياميييالت 
نف�صها  الييفييرتة  خيييالل   12.7%
لي�صل عدد املعامالت االإلكرتونية 
املنجزة اإىل 642 األف معاملة مبا 

وك�صفت غرفة جتارة دبي عن منو 
�صادرات  واإعييييييادة  �يييصيييادرات  قيييييميية 
يناير-  الييفييرتة  اأعيي�ييصييائييهييا خيييالل 
اأغ�صط�ض 2022 بن�صبة 20.2% 
مليار   177 قيمتها  بلغت  حيييييث 
مليار   147.3 بييي  مييقييارنيية  درهيييم، 
درهيييييم خييييالل نييفيي�ييض اليييفيييرتة من 

العام املا�صي، مما يعك�ض قوة قطاع 
التجارة يف االإمارة واإمكانات جتار 
دبي يف حتديد الفر�ض يف االأ�صواق 
املن�صاأ  �صهادات  عدد  وبلغ  العاملية. 
التي اأ�صدرتها الغرفة خالل نف�ض 
بنمو  �صهادة،   476،937 الفرتة 
بعددها  مييقييارنييًة   9.8% بن�صبة 

العام  مييين  اليييفيييرتة  نييفيي�ييض  خييييالل 
املوؤ�صرات  هيييذه  وتييعييكيي�ييض  املييا�ييصييي. 
مييرونيية غيييرف دبيييي وتييياأثييير اإعيييادة 
وقدرتها  ن�صاطاتها  على  الهيكلة 
عيييليييى خييييدميييية جميييتيييميييع االأعييييمييييال 
بيي�ييصييال�ييصيية و�ييصييهييوليية، حيييييث تر�صخ 
هذه املوؤ�صرات الدور احليوي الذي 

روؤى  حتقيق  يف  دبييي  غييرف  تلعبه 
تناف�صية  بتعزيز  الر�صيدة  القيادة 

اقت�صاد دبي وبيئة اأعماله.
وبييلييغ عييدد دفيياتيير االإدخييييال املوؤقت 
جمركية  وثيييييقيية  )وهيييو  للب�صائع 
املوؤقت  بيياال�ييصييتييراد  ت�صمح  دولييييية 
لييلييبيي�ييصييائييع مليييييدة عيييييام واحييييييد على 

 ،Hub71 برنامج  يف  امل�صاركة 
يتيح  الييذي   The Outliers
النا�صئة  التكنولوجيا  ليي�ييصييركييات 
التحديات  معاجلة  الييعييامل  حييول 
االتي تواجهها الهيئات احلكومية 
القطاعات  خمتلف  يف  وال�صركات 
منها  �صعياً  و  لها.  حلول  وتوفر 
النا�صئة  ال�صركات  عييدد  رفييع  اإىل 
الطاقة  جمييييال  يف  تيينيي�ييصييط  اليييتيييي 
�صت�صّم  واملييييتييييجييييددة،  اليينييظيييييفيية 
التي  اليييي�ييييصييييركييييات   Hub71
للطاقة”  “�صيمنز  تييقييرتحييهييا 
يقّدم  الييذي  احلوافز  برنامج  اإىل 
ت�صل  ومييزايييا  حوافز  للموؤ�ص�صني 
درهيييم  األيييييف   500 اإىل  قيييييمييتييهييا 
الت�صغيلي  الدعم  اإماراتي وت�صمل 

وامل�صاعدة على التاأ�صي�ض.
العلماء،  �صلطان  �صليم  بدر  وقييال 
الييرئييييي�ييض الييتيينييفيييييذي بييياالإنيييابييية لي
توؤّكد �صراكتنا مع   «  :Hub71
“�صيمنز للطاقة” اأهمية التحّول 
يف جمييييييال الييييطيييياقيييية ميييييع تيييوّجيييه 

م�صادر  ا�ييصييتييخييدام  نييحييو  اليييعيييامل 
ا�صتدامة..  واأكييرث  متجددة  طاقة 
وريادة  التكنولوجيا  بني  فاجلمع 
قدرتنا  تعزيز  يف  ي�صهم  االأعييمييال 
العاملية،  التحديات  مواجهة  على 
ومن خالل اال�صتفادة من اخلربة 
“�صيمنز  �ييصييركيية  بييهييا  الييتييي متييتيياز 
على  جييهييودنييا  �ييصييرنّكييز  للطاقة”، 
النا�صئة  اليي�ييصييركييات  اأبيييييرز  جييييذب 
التكنولوجيا  جمييال  يف  النا�صطة 
املناخية  والتكنولوجيا  النظيفة 
معاً  نييتييعيياون  كييي   Hub71 اإىل 
االنبعاثات  مييين  احلييييّد  اأجييييل  مييين 
منخف�ض  االقيييتييي�يييصييياد  وتيييعيييزييييز 
قالت  جييهييتييهييا،  مييين  الكربون.” 
العام  ال�صريك  رو�صنربغر،  كندرا 
للطاقة”:  “�صيمنز  �ييصييركيية  يف 
يف  اليييتيييحيييّول  تيي�ييصييريييع  “يتطلب 
جميييييييال الييييطيييياقيييية ا�يييصيييتيييثيييميييارات 
وابتكارات و�صراكات.. ومن خالل 
الرائدة  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  مييع  الييتييعيياون 
مثل  اال�صتدامة  على  تركز  التي 

•• اأبوظبي-وام:

منظومة   Hub71 اأعييييليييينييييت 
اأبوظبي  يف  العاملية  التكنولوجيا 
“�صيمنز  ميييييع  �ييييصييييراكيييية  تيييوقيييييييع 
�ييييصييييركييييات  اإحييييييييييييدى  للطاقة” 
تييكيينييولييوجيييييا اليييطييياقييية الييييرائييييدة 
بهدف  اليييييعيييييامل  مييي�يييصيييتيييوى  عيييليييى 
النظيفة  الييتييكيينييولييوجيييييا  تييطييوييير 
والتكنولوجيا املناخية يف اأبوظبي. 
و”�صيمنز   Hub71 و�صتدعم 
تعاونهما  خيييالل  مييين  للطاقة” 
معاً �صركات التكنولوجيا النا�صئة 
لييتييطييوييير تييقيينيييييات مييبييتييكييرة تعالج 
املناخي  اليييتيييغيييّر  مييبييا�ييصيير  بيي�ييصييكييل 
الييعيياملييي. و تييتييزاميين اليي�ييصييراكيية مع 
ا�صتعداد دولة االإمارات ال�صت�صافة 
الييييدورة الييثيياميينيية والييعيي�ييصييرييين من 
عام   COP28 دول  مييييوؤمتيييير 
بتحقيق  التزامها  وتوؤّكد   2023
احلييييييييييياد امليييينيييياخييييي بيييحيييليييول عيييام 
2050.. و �صتدعم ال�صراكة قدرة 
اال�صتثمارات  تعزيز  على  الييدوليية 
التحتية  اليييبييينييييييية  مييي�يييصيييارييييع  يف 
على  النظيفة  والطاقة  اخل�صراء 

التحّول  هذا  �صننّفذ   ،Hub71
العمل  وي�صعدنا  اأكييييرب..  ب�صرعة 
مع Hub71 لتحديد ال�صركات 
من  واال�صتفادة  ودعمها  النا�صئة 
مواردنا الوافرة يف جمال االبتكار 
والتمويل والتنمية اال�صرتاتيجية 
تكنولوجيات  تييطييوييير  اأجييييل  مييين 

امل�صتقبل وت�صريع تبّنيها«.
اأكيييرث  حيييالييييييياً   Hub71 تيي�ييصييّم 
تن�صط  نا�صئة  �ييصييركيية   170 ميين 
كالتكنولوجيا  قييييطيييياعييييات  يف 
ال�صحية  والتكنولوجيا  النظيفة 
والتعليمية واملالية، وهي جميعها 
اإمارة  اقت�صاد  لتح�صني  اأ�صا�صية 
التحديات  وجييييييه  يف  اأبييييوظييييبييييي 
على  ازدهييياره  و�صمان  امل�صتقبلية 

املدى الطويل.
Hub71 على  اأن�صئت منظومة 
اأ�ييصيي�ييض اليي�ييصييراكيية والييتييعيياون وهي 
املوؤ�ص�صات  مع  وثيق  ب�صكل  تعمل 
املحلية  احلييكييومييييية  واملييينيييظيييميييات 
�صركات  منييو  لت�صريع  والييدولييييية 
على  الييينيييا�يييصيييئييية  اليييتيييكييينيييوليييوجيييييييا 
م�صتوى العامل انطالقاً من اإمارة 

اأبوظبي.

و  واليييييدويل.  املييحييلييي  ال�صعيدين 
و”�صيمنز   Hub71 تيي�ييصييعييى 
للطاقة” من خالل هذه ال�صراكة 
اإىل حتديد اأبرز ال�صركات النا�صئة 
النظيفة  التكنولوجيا  جمييال  يف 
والتكنولوجيا املناخية ال�صتك�صاف 
فيير�ييض اال�ييصييتييثييمييار اليييقيييادرة على 
تيي�ييصييريييع ميي�ييصييرة االنيييتيييقيييال نحو 
الييطيياقيية اليينييظيييييفيية. و �ييصييتييوفيير “ 
لل�صركات  للطاقة”  �ييصيييييميينييز 
اختيارها  ييييتيييّم  اليييتيييي  اليينييا�ييصييئيية 
امل�صاركة  عرب  ا�صرتاتيجياً  اإر�صاداً 
يف ميينيي�ييصييات تيييبيييادل املييعييرفيية عرب 
“�صيمنز  ميين خيييربات  اال�ييصييتييفييادة 
للطاقة” يف تطوير تكنولوجيات 
طاقة نظيفة م�صتدامة وموثوقة 

ومتاحة باأ�صعار منا�صبة.
“�صيمنز  �ييصييركيية  و�ييصييتيي�ييصييتييكيي�ييصييف 
يف  املييي�يييصييياركييية  فييير�يييض  للطاقة” 
برامج Hub71 لتعزيز القيمة 
و التي تركز على ت�صهيل الو�صول 
التمويل..  وميي�ييصييادر  اليي�ييصييوق  اإىل 

ال�صوق.  يف  رائيييدة  موؤ�ص�صات  اإىل 
�صت�صتك�صف  ذلييك،  اإىل  باالإ�صافة 
�صركة “�صيمنز للطاقة” اإمكانية 

و ميين بييني هييذه الييربامييج برنامج 
لبناء   Ventures Lab
املخاطر  امليييييييال  راأ�ييييييييض  �ييييصييييركييييات 

الييييذي  كابيتال”  و”مودو�ض 
ي�صاعد رواد االأعمال اال�صتثنائيني 
وحتويلها  االأفيييييكيييييار  بيييينيييياء  عيييليييى 

التحول  دعييم  يف  الغرفة  دور  يعزز 
الرقمي والذكي يف بيئة االأعمال.

عبداهلل  العزيز  عبد  واأ�صار معايل 
الغرير، رئي�ض جمل�ض اإدارة غرف 
بتناف�صية  االرتيييقييياء  ان  اإىل  دبيييي 
اقيييتييي�يييصييياد دبيييييي هييييو االأولييييييوييييييية يف 
يعترب  حيييييييث  امليييقيييبيييلييية،  املييييرحييييليييية 
النموذج االقت�صادي لالإمارة عامل 
النا�صئة  لل�صركات  هييام  ا�صتقطاب 
اأن غييرف دبي  والييقييائييميية، مييعييتييرباً 
جنحت بعد اعتماد ا�صرتاتيجيتها 
اجليييييدييييييدة يف تييطييبيييييق مييييبييييادرات 
متنوعة اأثييمييرت منييواً مييتييزايييداً يف 
وجهات  يف  وتنوعاً  االأع�صاء،  عييدد 
�صادرات واإعادة �صادرات االأع�صاء. 
ولفت الغرير اإىل ان الفرتة املقبلة 
قبل  ميين  اإ�ييصييافييييياً  زخييميياً  �صت�صهد 
غيييرف دبيييي مييع بيييدء االإعيييييالن عن 
�صتكون  الييتييي  املييتيينييوعيية  املييييبييييادرات 
عييلييى القطاع  اإيييجييابييييياً  تيياأثييراتييهييا 
اخلا�ض واآدائه وتناف�صيته العاملية، 
التو�صع  دعم  جمال  يف  وخ�صو�صاً 
اخلارجي ل�صركات االإمارة، وتعزيز 
العائلية،  ال�صركات  وتناف�صية  دور 
وا�صتقطاب �صركات جديدة متعددة 

اجلن�صيات اإىل االإمارة.

قدرة ا�ستثنائية لدبي على ا�ستقطاب ال�سركات العاملية و20.2 % منو يف �سادرات االأع�ساء

عدد الأع�شاء اجلدد بغرفة جتارة دبي باأكرث من 27 األف �شركة جديدة خالل 8 اأ�شهر  % منو   69

»الحتاد لئتمان ال�شادرات« يثمن القانون اجلديد لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س
•• دبي- وام:

ثمن ما�صيمو فال�صيوين الرئي�ض التنفيذي لالحتاد الئتمان 
ال�صادرات، �صركة حماية االئتمان التابعة للحكومة االحتادية 
لل�صراكة  اجلديد  القانون  املتحدة،  العربية  االإميييارات  بدولة 
بني القطاعني العام واخلا�ض والذي اأعلن عنه �صاحب ال�صمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن 
�صيدفع  اأنييه  مييوؤكييداً  “رعاه اهلل”،  دبييي  اليييوزراء حاكم  جمل�ض 
م�صتدام  اقت�صاد  تنفيذ  اأجندتها يف  لتحقيق  االإمييارات  بدولة 

وتناف�صي يعتمد على املعرفة واخلربات والتنوع.
الييقييانييون اجلديد  اإن   - ليييه  تيي�ييصييريييح  فيياليي�ييصيييييوين - يف  وقييييال 

دخييلييت االحتييياد الئييتييمييان اليي�ييصييادرات يف �ييصييراكيية مييع ال�صركات 
اخلا�صة واملوؤ�ص�صات احلكومية لتعزيز البنية التحتية العامة 
ال�صنغال لتعزيز  دعييم م�صروع كبر يف  االإميييارات، منها  داخييل 
الطوارئ  حلييياالت  لال�صتجابة  الوطنية  االأ�صا�صية  الهياكل 
مع  اآخييرى  و�صراكة  ال�صنغاليني،  ماليني  منها  ي�صتفيد  التي 
طريق  عيين  الطاقة  لتوليد  م�صروع  ومتييويييل  لتاأمني  م�صدر 
املتجددة يف  الطاقة  م�صاريع  اأكرب  اأحد  اأوزبك�صتان،  الرياح يف 
بالطاقة،  منزل   000005 �صيزود  واليييذي  الو�صطى،  اآ�صيا 
جرنال  ل�صركة  التحتية  البنية  متويل  توفر  اإىل  باالإ�صافة 
اإلكرتيك ووزارة املالية العراقية لتوفر الطاقة ملا يرتاوح من 

�صنويا. منزل  5.2 مليون  1 اإىل 

االأموال،  اإدارة  يف  ال�صفافية  وزيييادة  الكفاءة  اإىل  يييوؤدي  �صوف 
اإىل تقليل  تييوؤدي  التي  االإجيييراءات  مما يرتتب عليها تب�صيط 
الكيانات احلكومية يف  التكنولوجيا يف كل من  التكلفة ودمج 
القطاعني العام واخلا�ض، ف�صاًل عن تعزيز القدرة التناف�صية 
باالأ�صواق  فيها  وتيي�ييصييارك  االإمييييارات  تييقييودهييا  الييتييي  للم�صاريع 
ال�صادرات  الئتمان  االحتيياد  اأن  اإىل  ونييوه  والعاملية.  االإقليمية 
اخلا�ض  القطاع  دور  لييزيييادة  احلكيمة  القيادة  روؤييية  ت�صتلهم 
اإذ تلتزم ال�صركة بطرح مبادرات  يف تنمية االقت�صاد الوطني، 
اأجل ت�صجيع القطاع اخلا�ض على االنخراط يف م�صاريع  من 
االأجيال  حياة  جييودة  حت�صني  على  تعمل  واقت�صادية  تنموية 
احلالية وامل�صتقبلية. واأ�صاف : خالل االأ�صهر القليلة املا�صية، 

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق بوابة 
اإلكرتونية لربجمة وتطوير التطبيقات

•• دبي- وام:

االإلكرتونية  بوابته  اإطييالق  الوطني  دبي  االإميييارات  بنك  اأعلن 
�ييصييوق بنك  “من�صة  املييالييييية  الييتييطييبيييييقييات  تييطييوييير  و  لييربجميية 
التي  و  التطبيقات”  برجمة  لواجهة  الوطني  دبييي  االإميييارات 
توفر منظومة متكاملة لتطوير احللول املالية املبتكرة ب�صرعة 
ا�صتخدام جمموعة  اإمكانية  االإلكرتونية  البوابة  توفر  عالية. 
وا�صعة من االأدوات اجلاهزة لربجمة وتطوير التطبيقات من 
بنك االإمارات دبي الوطني عرب �صت فئات رئي�صية ت�صمل خدمات 
احل�صاب امل�صريف، واملدفوعات، وحت�صيل االأموال، واالإخطارات 

الفورية، واخلدمات التجارية، وخدمات املعلومات .

»HUB71« و»�شيمنز للطاقة« توقعان �شراكة لتطوير التكنولوجيا النظيفة واملناخية يف اأبوظبي

اإطالق اأول من�شة رقمية للخ�شم املبا�شر 
يف الإمارات لتح�شيل املدفوعات ال�شهرية

•• دبي- وام:

اأم�ض  املالية  بالتكنولوجيا  املتخ�ص�صة  �صي�صتم”  ديبت  “دايركت  اأعلنت 
االإطالق الر�صمي ملن�صة “دايركت ديبت ماركت بلي�ض” والتي تعترب اأول 

�صوق اإلكرتوين �صامل خلدمات اخل�صم املبا�صر يف املنطقة.
وتعترب �صركة “دايركت ديبت �صي�صتم” اإحدى ق�ص�ض جناح برنامج م�صرع 
اأطلقتها  را�صد لالبتكار، وهي مبادرة  بن  ل�صندوق حممد  التابع  االبتكار 

وزارة املالية االإماراتية لدعم وتعزيز جهود االبتكار على م�صتوى الدولة.
ومالئمة  �صهلة  حلواًل  �صواء  حد  على  واملتعاملني  للتجار  املن�صة  وتوفر 
املدر�صية،  كالر�صوم  املنتظمة  املالية  الدفعات  لتح�صيل  واحد  �صقف  حتت 
ور�صوم التاأمني، واالإيجار، وا�صرتاكات اأندية اللياقة البدنية وغرها من 
رقمي  ب�صكل  وذلييك  املنتظمة،  اال�صرتاكات  اأ�صا�ض  على  القائمة  اخلدمات 

ي�صهم يف التخل�ض بالكامل من عناء املعامالت الورقية.

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7039/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 10163/2020 عمايل جزئي واملعدل باال�صتئناف 
رقم 1523/2021 ا�صتئناف عمايل  ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )649.284.55( درهم ل�صالح العامل .

طالب التنفيذ : حممود حممدي حممود عبداهلل حجازي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - مدينة دبي - منطقة اخلليج التجاري

الييوادي االخ�صر للو�صاطه العقاريه  - �صفتهما:  اإعالنهما : 1- علي �صعيد �صليمان عبيد ال�صالمي 2-  املطلوب 
منفذ �صدهما

054B AFC- مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة االر�ض رقم
3078 كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )649284.55( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف 
ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية 

مع مراعاة احت�صاب مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

انذار عديل بالن�شر
 رقم )2022/150604(

رقم املحرر:2022/1/233809
املنذرة:�صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

املنذر اليهم:1- روز وود كراون للخدمات الفنية 2- طالل جابر �صعيد الهاجري - كويتي اجلن�صية
ال�صيك  التجاري  ابوظبي  بنك  لدى  االوىل  اليها  املنذر  الثاين من ح�صاب  اليه  املنذر  اوال:ا�صدر  املو�صوع 

التايل ل�صالح املنذرة:
قيمة ال�صيك بالدرهم:20.000 - رقم ال�صيك:000176 - تاريخ ال�صيك:2021/11/18

يقم  ثالثا:مل   - مغلق  احل�صاب  ان  ب�صبب  ا�صتحقاقه  ميعاد  يف  عر�صه  لدى  �صرف  دون  ال�صيك  ثانيا:ارتد 
املنذر اليهما بالوفاء بقيمة ال�صيك �صالف الذكر رغم تكرار املطالبة الودية - عليه:فان املنذرة توجه هذا 
االنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء باملبلغ املرت�صد من قيمة ال�صيك �صالف الذكر وقدره )20.000( درهم 
ع�صرون الف درهم خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلمها هذا االنذار حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية 

للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70533
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1326/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الرابعة ع�صر رقم 763

وامل�صاريف  والر�صوم  درهييم   )3500( وقييدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
املعجل  بالنفاذ  التام و�صمول احلكم  ال�صداد  واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

بال كفالة  . 
املتنازع:ال�صد لتاأجر ال�صيارات ونقل الركاب �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - دبي - اخلليج التجاري - منطقة 1 مكتب رقم 3202 - ا�صبكتتاور - بجوار باي 
افينيو - الطابق 32 - هاتف رقم 042594391 - وميثله امل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�صي 

املطلوب اإعالنه :  1- ثرى باتريك تك بوب  -  �صفته : متنازع �صده 
مو�صوع االإعالن :  قررنا مبثابة احل�صوري الزام املتنازع �صدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ ثالثة 
يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهييم  وخم�صمائة  االف 

2022/6/17 وحتى متام ال�صداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

لدى جلنة اخلرباء 
يف الدعوى رقم: SHCAPCICIVS2022/0000583 مدين

اىل امل�صتاأنف �صده:جمعية مالك املبنى رقم 606/اأ مبنطقة النهدة بال�صارقة - جمهول حمل االقامة
انت مكلف باحل�صور الجتماع اخلرباء )اللجنة اخلما�صية( يوم اخلمي�ض املوافق:2022/9/15 عرب من�صه زووم يف 

متام ال�صاعة 10 �صباحا �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد رابط االجتماع:
https://us05web.zoom.us/i/85159168922?pwd=SXZxUS9CeTdVM0dWaGIHNIpONURyUT09
وتقدمي املذكرات على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات يف اليوم التايل من تاريخ الن�صر ولك للنظر يف الدعوى املذكورة 
ال�صخ�ض  �صركة  الهند�صية  لال�صت�صارات  امل�صتاأنفة:الرتاث  من  �صدك  املرفوعة  �صدك  م�صتانف  بو�صفك  اعاله  رقمها 

الواحد ذ.م.م - �صابقا )موؤ�ص�صة الرتاث لال�صت�صارات الهند�صية(
كما يرجى التوا�صل مع ع�صو اللجنة اخلبر العقاري على الربيد:

exp.dr.ebraheim@gmail.com
ebraheimalahbash@gmail.com

وهاتف رقم:0501585115 ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر اللجنة عملها
عن اللجنة اخلبري العقاري
د.ابراهيم علي لهب�س

اعالن م�شتاأنف �شده بالن�شر
70392

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0075465
اخطار عديل للوفاء مببلغ 25000 درهم

 -  784197609751702 رقم  هوية  ويحمل  اجلن�صية  اردين   - عزام  حممد  عبدالوهاب  املخطر:حممد 
العنوان:امارة ال�صارقة - مبنطقة القا�صمية - رقم الهاتف:0555998747

املخطر اليه:لطفور ح�صني باباري خليل بابارى - بنغالدي�ض اجلن�صية ويحمل هوية رقم 784197187397472 
مدينة  ور�صة   - ال�صيارات  لت�صليح  اخلما�صية  ور�صة  مقابل   - الثانية  ال�صناعية  مبنطقة   - ال�صارقة  العنوان:امارة   -

نيويورك لل�صيارات
ال�صرح:املخطر اليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 25000 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن 
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد 

كايف قابل لل�صحب وبياناته كالتايل:
ال�صيك رقم:000005 مببلغ 25000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/5/15 وامل�صحوب على بنك راأ�ض اخليمة الوطني 

ولكن  وتكرارا  مرارا  الودية  واملطالبة  ا�صتحقاقه  تاريخ  م�صي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  ان  وحيث 
دون جدوى - لذلك فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم واال 
�صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به 

وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعـالن مدعى عليه بالن�شـر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية 
يف الدعوى رقم: SHCFICIREA2022 /0004767 مدنى )جزئى(

اإليى املدعي عليه: توفيق طبارة - جمهول حمل االإقامة :
نعلمكم اأن املدعية /غاده بنت حممد بن �صعد - تون�صية اجلن�صية ، قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها باالتي :اأوال ً : قيد الدعوى 
وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها والت�صريح باالعالن . ثانيا : ندب اأحد خرباء الطب ال�صرعي متخ�ص�ض يف مو�صوع الدعوى لالطالع على ملف 
الدعوى وما بها من م�صتندات وما ع�صى اأن يقدم من م�صتندات وبيان طبيعة العالقة بني طريف الدعوى ، لتوقيع الك�صف الطبي على املدعية 
وفح�ض حالتها ال�صحية، وبيان ا�صابة املدعية واحلالة املر�صية التي كانت تعاين منها وبيان عما اإذا كانت حالة املدعية كانت ت�صتدعى اإجراء 
عملية جراحية ا�صتئ�صال الغدة الدرقية ب�صكل كامل وكذلك الغدة اجلار من عدمه ، وبيان حالة املدعية ال�صحية بعد اإجراء العملية املذكورة، 
وعما اذا نتج عن هذه العملية ا�صرار للمدعية من عدمة ، اأو ترتب عليها عاهة م�صتدمية من عدمه ون�صبة العجز التي تخلفت عنها واال�صرار 
املرتتبة عليها والتعوي�ض اجلابر عنها ، وعما اإذا كان لها اآثار على فر�ض احلمل واالجناب لدى املدعية من عدمه حفاظا على حق املدعية ، 
مع حفظ حق املدعية يف تعديل طلباتها باملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب اجلابر لكافة اال�صرار املادية واالدبية التي ا�صابت املدعية وفقا ملا ينتهى  
اليه تقرير الطبيب ال�صرعي. ثالثا : الزام املدعى عليهما بالت�صامن والت�صامم باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 100،000 درهم كتعوي�ض مبدئي 
، والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�صداد. رابعا: تتم�صك املدعية بحقها يف تعديل الطلبات بعد ورود تقرير 
الطبيب ال�صرعي باملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب اجلابر لكافة اال�صرار املادية واالدبية التي حاقت بها احلالية، وامل�صتقبلية، واملحتملة وفقا ملا 
ينتهى اليه تقرير الطبيب ال�صرعي خام�صا: �صم ملف النزاع رقم 2280 ل�صنة 2021 مدين جزئي. �صاد�صا : اإلزام املدعى عليهما بالر�صوم 

وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذلك اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/09/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب 
رقم ) مكتب مدير الدعوى ( �صخ�صيا" اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل 

مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5992/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 488/2022 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )4689046.25( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك الفجرة الوطني �ض.م.ع
 -  4 �صكوير  اعييمييار  مبنى   - البوليفارد  �ييصييارع   - تييياون  داون   - خليفة  بييرج  منطقة   - دبييي  عيينييوانييه:امييارة 
هاتف   - القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  ال�صركال  حممد  مكتب   -  208 رقييم  مكتب   - الثاين  الطابق 

رقم:042622217
املطلوب اإعالنهم : 1- �صريرام �صاداغوبا راغافا�صارى - هندي اجلن�صية كفيل �صداد 2- حممد طارق خان 
�ييض.ذ.م.م - مدين وكفيل �صداد  -  غورى - بريطاين اجلن�صية - كفيل �صداد 3- نوفاك للتجارة العامة 

�صفتهم: منفذ �صدهم
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )4689046.25(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533
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مكا�شب الأ�شهم املحلية تتجاوز 29 مليار درهم يف م�شتهل الأ�شبوع
••اأبوظبي - وام:

عززت اأ�صواق االأ�صهم املحلية مكا�صبها وربح راأ�صمالها ال�صوقي ما يربو 
على 29.14 مليار درهم يف ختام تعامالت ام�ض، و�صط عمليات �صرائية 
واالت�صاالت  والعقار  البنوك  قطاعات  يف  القيادية  االأ�صهم  ا�صتهدفت 

واال�صتثمار.
وارتفع راأ�ض املال ال�صوقي لالأ�صهم املدرجة من 2.649 تريليون درهم 
بنهاية  درهييم  تريليون   2.678 اإىل  املا�صية  اجلمعة  جل�صة  نهاية  يف 
جل�صة ام�ض، موزعة بواقع 2.113 تريليون درهم لالأ�صهم املدرجة يف 
�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية و565.7 مليار درهم لالأ�صهم املدرجة يف 

�صوق دبي املايل.
وا�صتقطبت االأ�صهم املحلية �صيولة باأكرث من 1.74 مليار درهم موزعة 

والطاقة %0.36 والعقار %1.79 واالت�صاالت %3.33. وارتفعت 
اأ�صهم مثل “ملتيبالي” بن�صبة %5.3 و”اآي اأند – ات�صاالت �صابقاً” 
 1.99% و”الدار”   2.93% االإ�صالمي”  و”اأبوظبي   3.48%

و”اأبوظبي التجاري” %1.66 و”اأبوظبي االأول” 1.63%.
342.1 مليون درهم  وت�صدر “العاملية القاب�صة” الن�صاط م�صتقطباً 
جاوزت  ب�صيولة  “ملتيبالي”  تاله  درهييم،   360 عند  م�صتقراً  ليغلق 
182 مليون درهم، ثم “اأبوظبي االأول” 174.8 مليون درهم، يليه 

“األفا ظبي” بنحو 131.7 مليون درهم.

-�سوق دبي.
نقطة   41.1 تعادل   1.22% بن�صبة  العام  دبييي  �صوق  موؤ�صر  و�صعد 
ليغلق عند 3401.93 نقطة بالغاً اأعلى م�صتوياته منذ مطلع �صبتمرب 

 1.45% %1.6 والعقار  البنوك  ارتفاع موؤ�صرات قطاع  اجلاري مع 
واال�صتثمار %3.15 والنقل 0.4%.

وتييعييزز اأداء �ييصييوق دبييي مييع ارتييفيياع اأ�ييصييهييم الييبيينييوك الييقيييييادييية يت�صدرها 
بنحو  االإ�صالمي”  %1.16 و”دبي  بن�صبة  الوطني”  “االإمارات دبي 
“دبي  �صهم  منييو  وقييع  على  اال�صتثمار  اأ�ييصييهييم  �صعدت  كما   ،1.03%
وزادت  املايل” 1.8%،  دبي  %3.6 و”�صوق  باأكرث من  لال�صتثمار” 
فيما   ،1.65% �صعوده  بعد  العقارية”  “اإعمار  بقيادة  العقار  اأ�صهم 

ارتفع “اإعمار للتطوير” 1.09%.
وت�صدر “اإعمار العقارية” الن�صاط م�صتقطباً 91.9 مليون درهم، تاله 
“دبي االإ�صالمي” ب�صيولة 27.3 مليون درهم، ثم “العربية للطران” 
جاذباً نحو 23.6 مليون درهم، يليه “االإمارات دبي الوطني” ب�صيولة 

21.16 مليون درهم.

اأبوظبي و290.8 مليون درهم يف  1.44 مليار درهم يف �صوق  بواقع 
�صوق دبي، وجري التداول على نحو 331.2 مليون �صهم عرب تنفيذ ما 

يربو على 16.5 األف �صفقة.

-�سوق اأبوظبي..
بن�صبة  االأ�ييصييبييوع  خييالل   ”15 “فادك�ض  اأبوظبي  �صوق  موؤ�صر  وارتييفييع 
املا�صي،  اأغ�صط�ض   8 منذ  يومية  مكا�صب  وترة  اأكرب  وهي   ،1.48%
ليغلق عند 9942.3 نقطة بالغاً اعلى م�صتوياته منذ مطلع �صبتمرب 
بنحو  “فادجي”  اأبوظبي العام  اجليياري، فيما زاد موؤ�صر فوت�صي �صوق 

%1.37 ليقفل عند 9930.24 نقطة.
جيييياءت مييكييا�ييصييب �ييصييوق اأبييوظييبييي بييدعييم ارتيييفييياع مييوؤ�ييصيير الييقييطيياع املايل 
%0.93 وموؤ�صر ال�صلع اال�صتهالكية %1.13 وال�صناعة 1.82% 

ال�صناعي. و ت�صتعر�ض انطالق اأ�شبوع ال�شرق الأو�شط للبناء والت�شميم و معر�س الت�شنيع و التكنولوجيا يف اأبوظبي التحديث 
الييفييعيياليييييتييان، عييلييى مييييدى ثالثة 
اأيام، اأحدث احللول التكنولوجية 
املبتكرة  واخليييييدميييييات  امليييتيييقيييدمييية 
اأنييحيياء الييعييامل، ومتنح  ميين جميع 
احل�صور فر�صة مثالية للتوا�صل 
واليييتيييفييياعيييل وا�ييصييتييكيي�ييصيياف اأحييييدث 
مييا و�ييصييلييت اإليييييه قييطيياعييات البناء 
ال�صناعي  والييتييحييول  والت�صميم 

والت�صنيع والتكنولوجيا.
و تييي�يييصيييارك جميييميييوعييية ميييين اأبيييييرز 
امل�صوؤولني   .. الييييقييييرار  اأ�يييصيييحييياب 
التنظيمية  ال�صيا�صات  و�صع  عيين 
وامليي�ييصييوؤولييني الييتيينييفيييييذيييني وقيييادة 
 .. املييرمييوقييني  واملتحدثني  الفكر 
�صل�صلة  يتمثل يف  هييادف  حييوار  يف 
العمل  وور�يييييييض  الييينيييقيييا�يييصيييات  ميييين 
التطوير  بييرنييامييج  مييين  املييعييتييمييدة 
مع  ين�صجم  مبييا  امل�صتمر،  املهني 
الهادفة  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
لييتييطييوييير الييقييطيياع اليي�ييصيينيياعييي يف 
دولة االإمارات. و جتمع اجلل�صات 
البناء  مييثييل حميييادثيييات  املييجييانييييية 
وحمادثات  الت�صميم  وحمييادثييات 
حيييول الييتيي�ييصيينيييييع، اأبييييرز االأطييييراف 
املحلية  اليي�ييصيياحييتييني  عييلييى  املييعيينييييية 
بناء  حييييييوار  واليييعييياملييييييية الإطيييييييالق 
ي�صجع امل�صاركني على تبادل االآراء 
مع نخبة من اخلرباء واالأقران يف 
القطاع وتطوير �صراكات جديدة.

ال�صرق  اأ�صبوع  فعاليات  تهدف  و 
االأو�ييييصييييط لييلييبيينيياء و الييتيي�ييصييميييييم و 
معر�ض ال�صرق االأو�صط للت�صنيع 
ال�صوء  لت�صليط  والتكنولوجيا 
ب�صفتها  االإمييييييييييارات  دوليييييية  عيييليييى 
ال�صناعي،  للتحول  رائدا  منوذجا 
الفاعلة  امل�صاركة  من  واال�صتفادة 
والعاملية  امليييحيييلييييييية  ليييلييي�يييصيييركيييات 
واخليييييييييييييرباء رفيييييييييعييييي املييي�يييصيييتيييوى 
القطاع  يف  املييعيينييييية  واالأطيييييييييراف 
و�صناع القرار وغرهم من القادة 
جمل�ض  ودول  االإميييييارات  دولييية  يف 
اأنحاء  و�صائر  اخلليجي  الييتييعيياون 

العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صبوع  فييعيياليييييات  اميي�ييض  انييطييلييقييت 
ال�صرق االأو�صط للبناء والت�صميم 
ومعر�ض ال�صرق االأو�صط للت�صنيع 
اأبوظبي  مركز  يف  والتكنولوجيا 
“اأدنيك”  لييلييمييعييار�ييض  اليييوطييينيييي 
عوي�صة  املهند�ض  معايل  بح�صور 
الطاقة  دائييرة  املييرر رئي�ض  مر�صد 
يف اأبوظبي و اأع�صاء جمل�ض اإدارة 
اأبوظبي  و�ييصيينيياعيية  غييرفيية جتييييارة 
�ييصييعييادة حمييمييد هيييالل املهري،  و 
مدير عام الغرفة اإىل جانب عدد 
خمتلف  ميين  امل�صوؤولني  كبار  ميين 
امل�صتوى  وفييود رفيعة  و  اليييوزارات 

وقادة القطاع.
ييينييظييم احلييييدثييييني غيييرفييية جتييييارة 
بالتعاون  اأبيييوظيييبيييي  �ييصيينيياعيية  و 
ميييييع �يييصيييركييية كيييونيييييييكيييت وهييييييو ما 
ت�صتعر�ض  مبتكرة  من�صة  يتيح 
التكنولوجية  الييتييطييورات  اأحييييدث 
والت�صميم  اليييبييينييياء  جمييييياالت  يف 
دولة  واليي�ييصيينيياعيية يف  والييتيي�ييصيينيييييع 

االإمارات.
وزارة  بدعم  الفعاليتان  حتظى  و 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
دائيييرة  و  داعييمييا  �ييصييريييكييا  ب�صفتها 
اأبوظبي  يف  االقت�صادية  التنمية 
ا�صرتاتيجيا  �ييصييريييكييا  بيي�ييصييفييتييهييا 
وال�صياحة  اليييثيييقيييافييية  دائييييييييرة  و 
�صريك  بيي�ييصييفييتييهييا  اأبييييوظييييبييييي   –
الوجهات ومركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�ض – اأدنيك ب�صفته �صريك 
للطران  االحتييياد  و�صركة  املييوقييع 
ب�صفتها �صريك اخلطوط اجلوية 
احلكومية  الهيئات  ميين  وغييرهييا 

واجلمعيات التجارية.
�ييييصييييعييييادة حمييييمييييد هييييالل  و قيييييييال 
عييام غرفة جتارة  املييهييري، مدير 
“تتمحور  اأبيييوظيييبيييي:  و�ييصيينيياعيية 
ال�صناعية  اأبوظبي  ا�صرتاتيجية 
حول تعزيز مكانة االإمييارة مركزا 
اإقليميا رائدا يف قطاعي ال�صناعة 
ت�صهم  اأن  وتوقع   ..  “ والت�صنيع 

يف  عليها  املن�صو�ض  االقت�صادية 
اال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة 
دولة  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اإحييييداث  اإىل جييانييب  االإميييييييييارات.. 
الدولة من خالل  نوعية يف  نقلة 
املمار�صات  اعتماد  على  الت�صجيع 
الت�صنيع  اأنيي�ييصييطيية  يف  اليييدولييييييية 
الوطنية  ال�صركات  ودعوة  املحلية 
لييقيييييادة جييهييود تعزيز االبييتييكييار يف 
الييقييطيياع وتيي�ييصييليييييط اليي�ييصييوء على 

الفر�ض اال�صتثمارية املتاحة.
�صعيد  املهند�ض  قييال   ، جهته  ميين 
الرئي�ض  الييييرميييييييييثييييي،  غيييييميييييران 
اليييتييينيييفيييييييذي مليييجيييميييوعييية حيييدييييد 
االإمارات اأركان: “توؤكد م�صاركتنا 
يف فعاليات اأ�صبوع ال�صرق االأو�صط 
التزامنا  واليييتييي�يييصيييميييييييم  ليييليييبييينييياء 
الرا�صخ بت�صنيع منتجات ال�صلب 
وميييييييواد اليييبييينييياء عيييالييييييية اجلييييييودة، 
على  اليي�ييصييوء  ت�صليط  عيين  ف�صال 
القطاع،  يف  اليييييرائيييييدة  مييكييانييتيينييا 
مبعاير  الييدائييم  التزامنا  بف�صل 
ويتيح  واليي�ييصييالميية..  اال�ييصييتييداميية 
تعريف  فييير�يييصييية  االأ�ييييصييييبييييوع  لييينيييا 
وامل�صتقبليني  احلاليني  عمالئنا 
املنتجات  من  املتنوعة  مبحفظتنا 
قيييطييياعيييي  يف  اجليييييييييييييودة  عيييييالييييييييييية 
وامل�صممة  والييييبيييينيييياء،  الييتيي�ييصييييييييد 
هذين  متطلبات  لتلبية  خ�صي�صا 
عييين تطوير  فيي�ييصييال  الييقييطيياعييني، 
ال�صراكات اال�صرتاتيجية اجلديدة 
لييدعييم منييو ال�صركة وتييطييورهييا يف 

امل�صتقبل«.
وتوؤكد من�صة االأعمال التي توفرها 
التي  الكبرة  االأهمية  الفعاليتان 
لتحقيق  االإميييييارات  دولييية  توليها 
على  القائم  االقت�صادي  التحول 
االإ�ييييصييييالحييييات الييتييكيينييولييوجييييية يف 
من  واال�ييصييتييفييادة  الت�صنيع  قييطيياع 
املييتيي�ييصييارعيية يف جمال  اليييتيييطيييورات 

ت�صريع  يف  اال�ييصييرتاتيييييجييييية  هيييذه 
دولة  يف  ال�صناعي  التحول  جهود 
مزاولة  �صبل  وت�صهيل  االإميييييارات 
الت�صييد  جمييييياالت  يف  االأعييييمييييال 
والتكنولوجيا  والت�صنيع  والبناء 
اأهييييداف  “ تيينيي�ييصييجييم  . واأ�يييصييياف : 
االأو�صط  ال�صرق  اأ�صبوع  معر�صي 
للبناء و الت�صميم ومعر�ض ال�صرق 
والتكنولوجيا  للت�صنيع  االأو�صط 
الرامية  احلكومية  املييبييادرات  مييع 
لييتيي�ييصييهيييييل مييييزاوليييية االأعيييييميييييال يف 
القطاع ال�صناعي.. وندعو جميع 
القطاع  يف  الييفيياعييليية  االأطييييييييراف 
النه�صة  ودعيييم  اإلييييينييا  لالن�صمام 
الدولة  ت�صهدها  التي  ال�صناعية 
دولة  مكانة  تر�صيخ  يف  واالإ�ييصييهييام 
االإمارات مركزا رائدا يف جماالت 

الت�صنيع والبناء«.
امليييييبيييييادرات  اأن  املييييهييييري  اأكيييييييد  و 
القيمة  “برنامج  مثل  احلكومية 
و”م�صروع  امل�صافة”  الييوطيينييييية 
300 مليار” وحملتي “ ا�صنع يف 
اأبوظبي”  يف  و”�صنع  االإمارات” 
تهدف اإىل تعزيز م�صاهمة القطاع 
التنمية  مييي�يييصيييرة  يف  اخليييييا�يييييض 
وتوطني  ليييليييدولييية  االقيييتييي�يييصييياديييية 
توريد  �صل�صلة  من  مهمة  مراحل 
مب�صاعي  قدما  وامل�صي  املنتجات 

تطوير قطاع الت�صنيع.
ميييين جيييانيييبيييه قيييييال اأحييييمييييد حممد 
التنفيذي  اليييرئييييييي�يييض  الييينيييقيييبيييي، 
للتنمية:  االإميييييييييييييارات  ملييي�يييصيييرف 
االإميييارات  دوليية  حكومة  “و�صعت 
ال�صناعة  املييييتييييحييييدة  الييييعييييربييييييييية 
وتييطييوييير الييتييقيينيييييات املييتييقييدميية يف 
االقت�صادي  النمو  اأجيينييدة  طليعة 
م�صرف  ويييييفييييخيييير  اليييييوطييييينيييييي.. 
االإمييارات للتنمية بدوره املحوري 
للتنمية  رئييييي�ييصيييييا  ميياليييييا  حمييركييا 
ال�صناعي  والييتييطييور  االقت�صادية 

عيييليييى حتقيق  تيييركيييز  امليييعييير�يييصيييني 
الت�صنيع  جمييييياالت  يف  اليييتيييحيييول 
ال�صناعية،  والتطبيقات  والبناء 
التنمية  اأهيييداف  مييع  ين�صجم  مبييا 

ال�صناعي الوطني وتعزيز التنويع 
االقت�صادي.. ونتطلع اإىل امل�صاركة 
فر�ض  ال�صتك�صاف  النقا�صات  يف 
يوفرها  اليييتيييي  الييهييائييليية  الييتييطييور 

“ يجمع  “. واأ�ييصيياف :  يف الدولة 
معر�ض ال�صرق االأو�صط للت�صنيع 
والتكنولوجيا رواد قطاع الت�صنيع 
القطاع  دعييييم  بييهييدف  اليييدولييية  يف 

القطاع غر النفطي يف االإمارات 
الييييدوليييية مركزا  مييكييانيية  وتيييعيييزييييز 

�صناعيا رئي�صيا يف املنطقة«.
فعاليات  اأن  اليينييقييبييي  واأو�يييييصيييييح 

»الحتاد للطريان« تطلق خدماتها اإىل
 غوانزو اأحدث وجهاتها يف ال�شني 10 اأكتوبر

•• اأبوظبي- وام:

تنطلق اأوىل رحالت االحتاد للطران اإىل مدينة غوانزو اأحدث وجهاتها 
اإىل ال�صني، يف العا�صر من اأكتوبر املقبل، لت�صبح اأول �صركة طران دولية 
بداية  منذ  ال�صني  يف  وجييهييات  ثييالث  اأهيييم  اإىل  م�صافرين  خييدمييات  ُت�صّر 
االأ�صبوع و�صتخدمهما مبدئًيا طائرات  اجلائحة وذلك مبعّدل رحلتني يف 
اإىل  بان�صمام وجهة غوانزو  و  الدرجتني.  نظام  وفق  املرتبة   777 بوينغ 
وجهتي االحتاد للطران احلاليتني يف ال�صني، �صنغهاي، التي ا�صتوؤنفت يف 
�صهر يوليو 2020، وبكني التي ا�صتوؤنفت يف �صهر يونيو 2022، �صتتمّكن 

االحتاد للطران من توفر خدمات مالئمة ومريحة للم�صافرين.

اليوم.. انطالق اكتتاب »�شالك« متهيدا
 لرابع اإدراج يف �شوق دبي املايل خالل 2022

•• دبي-وام:

“�صالك”،  ل�صركة  االأويل  العام  الطرح  يف  االكتتاب  بيياب  فتح  اليوم  يبداأ 
اإدراج  كرابع  املييايل  دبييي  �صوق  يف  للتداول  العادية  اأ�صهمها  الإدراج  متهيداً 
2022 بعد هيئة كهرباء ومياه  العام اجليياري  ال�صوق منذ بداية  ي�صهده 

دبي “ديوا” وجمموعة “تيكوم” و”تعاونية االحتاد«.
حيث يوفر  وميثل الطرح العام االأويل حمطة مهمة يف م�صرة “�صالك”، 
فر�صة لرت�صيخ جناحها كم�صغل ح�صري لبوابات التعرفة املرورية يف دبي، 
اأكرث  ا�صرتاتيجية عرب  بوابات موزعة يف مواقع  ثماين  حيث تدير حالياً 

ممرات االإمارة ازدحاماً.

الإمارات الإ�شالمي يطلق »ح�شاب �شيدات الأعمال« 
احل�شري لتمكني رائدات الأعمال يف الإمارات 

•• دبي-الفجر: 

املالية  املوؤ�ص�صات  اأحييد  االإ�صالمي”،  “االإمارات  اأطييلييق 
العربية  االإميييييييارات  دوليييية  اليييرائيييدة يف  االإ�ييصييالمييييية 
اجلديد  االأعمال”  �يييصيييييييدات  “ح�صاب  امليييتيييحيييدة، 
االأعمال  رائييدات  متطلبات  لتلبية  خ�صي�صاً  امل�صمم 
و�صاحبات االأعمال يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
اجلديد  امل�صريف  العر�ض  هييذا  ويتما�صى  ودعمهّن. 
مع روؤية الدولة الرامية اإىل حتقيق اأهداف التنمية 
امل�صتدامة على اأمت وجه يف م�صاعيها للم�صاوات بني 
ال�صركات  منظومة  �صمن  التنّوع  واإ�صفاء  اجلن�صني 

ال�صغرة واملتو�صطة.
اجلديد  امل�صرفية  االأعييمييال  ح�صاب  اإطيييالق  وييياأتييي 
هييييذا لييتييلييبييييية احييتييييياجييات رائييييييدات االأعييييمييييال بهدف 
اإجراء تغيرات جوهرية الإدماجهن وتعزيز دورهن 
املالية  املمار�صات  الأف�صل  ذاتييه  الوقت  يف  والييرتويييج 
لل�صركات ال�صغرة واملتو�صطة التي تقودها الن�صاء. 
تتجاوز  بخدمات  االأعييمييال  �صيدات  ح�صاب  ويتميز 

يتم  ال  حيث  االأ�صا�صية،  امل�صرفية  االأعييمييال  خييدمييات 
اأدنييى متطلبات  اأحد  12 �صهر، وهو  اأول  اأدنييى للر�صيد خالل  اعتماد حد 
اإىل  باالإ�صافة  امل�صرفية،  االأعييمييال  قطاع  يف  ال�صهري  الر�صيد  متو�صط 
العالقات،  مييديييرات  ميين  اللغات  ومتعدد  ثقافياً  متنوع  فريق  تخ�صي�ض 
وفريق من املتخ�ص�صني ذوي اخلربة يف التجارة وم�صت�صاري الفورك�ض. كما 
�صتتمكن مالكات احل�صابات اأي�صاً من اإجراء املعامالت امل�صرفية يف اأي مكان 

 ،»businessONLINE« اإىل  الو�صول  اإمكانية  خالل  من  وقت  اأي  ويف 
وهو اأحدث من�صة الإدارة النقد.

خ�صم  بطاقة  على  �صيح�صلن  ذلييك،  اإىل  وباالإ�صافة 
جمانية لالأعمال، ف�صاًل عن اإمكانية الو�صول اإىل 
االأ�صعار  من  واالإ�صتفادة  امل�صرفية  االأعمال  مراكز 
وحتويالت  امليي�ييصييرفييييية  املييعييامييالت  يف  التف�صيلية 

االأموال. 
ومن خالل تنظيمه لندوات ح�صرية وور�ييض عمل 
�صي�صاهم  القطاع،  رواد  بح�صور  ومدرو�صة  هادفة 
توفر  يف   بيييدوره  كييذلييك  االإ�صالمي”  “االإمارات 
االأعمال  �صيدات  ملالكات ح�صابات  والدعم  امل�صاعدة 

كي حتّقق �صركاتهن النمو والتقّدم. 
ويف معر�ض تعليقه على اإطالق احل�صاب، قال فريد 
واإدارة  لييالأفييراد  امل�صرفية  اخلييدمييات  رئي�ض  املييال، 
الرثوات يف االإمييارات االإ�صالمي: “لقد اأدى تزايد 
الن�صاء اللواتي يتولني منا�صب اإدارية وقيادية عليا 
اإىل اإحداث تغر يف النظام العاملي لريادة االأعمال. 
اإيجابية  تغيرات  اإ�صفاء  اإىل  نهدف  فاإننا  ولهذا، 
الدولة على  االأعمال يف  رائييدات  �صاأنها م�صاعدة  من 
يف  كبر  ب�صكل  �صي�صاهم  ممييا  الييتييجييارييية،  م�صاريعهن  يف  اليينييجيياح  حتقيق 
العربية  االإمييارات  دولة  اقت�صاد  القطاعات يف  اأهم  ال�صاملة الأحد  التنمية 
املتحدة. وبتوفرنا لالأدوات امل�صرفية ال�صاملة لالأعمال وتعزيزنا لتمكني 
دولة  اإىل جنب مع  ال�صر جنباً  نوا�صل  فاإننا  القيادية،  املنا�صب  املييراأة يف 

االإمارات العربية املتحدة لتحقيق التطور والتغلب على العقبات«.

Date 13/ 9/ 2022  Issue No : 13645
Notification by publication of a defendant

Before the committee of experts in the case No SHCAPCICIVS2022/0000583/ CIVIL
To the appellee:Owners Association of Building No 606/A in Al Nahda, 
Sharjah,Unknown residence. 
You are assigned to attend the expert meeting (five-member committee) on Thursday, 
15-09-2022 via Zoom at 10 am in person or by an authorized attorney, meeting link
https://us05web.zoom.us/i/85159168922?pwd=SXZxUS9CeTdVM0dWaGIHNIpONURyUT09
And submit memoranda on the case, accompanied by all documents, on the next day 
from the date of publication, in order to consider the case whose number is mentioned 
above - as an appellee.
Filed against you by: appellant: AL TRATH CONSULTING ENGINEERING PER 
PERSON COMPANY LLC
Also, please contact a member of the real estate expert committee at the mail
exp.dr.ebraheim@gmail.com,ebraheimalahbash@gmail.com
and Tel. No 0501585115 If you do not attend, the committee will begin its work.
For the committee the real estate expert/ Dr.Ebraheim Ali Lahbash

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 13/ 9/ 2022  Issue No : 13645
Federal Sharjah Court of Appeal

Case Management Office
DEFENDANT SERVICE BY PUBLICATION
In Arabic and English
For Appearing Before Case Management Office In Appeal No. 1229/2022
At the request of the Appellant: Finance House (PISC)
The Appellee: Badruddin Khan Muhammad Noor Ahmad Khan, an 
Indian national.
You are required to appear, as the Appellee, before the Case Management 
Office No. (1) - Federal Sharjah Court of Appeal, in person or by your 
legal representative, to submit your plea and all supporting documents, on 
Thursday, 15/09/2022 in above-mentioned case.
Case Manager/Hassan Khalid Sulaiman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 13/ 9/ 2022  Issue No : 13645
Notification by Publication of a Defendant

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

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0002338 commercial (Partial)

To Defendant: Essam Muhammed,Residence unknown:

You are required to attend the hearing on 26/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office /Eman Ahmed Alawdi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 13/ 9/ 2022  Issue No : 13645
Notification by Publication of a Defendant

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

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0002824 commercial (Partial)

To Defendant: Deepika Rajouni,Residence unknown.

You are required to attend the hearing on 19/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office/Eman Ahmed Alawdi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 13/ 9/ 2022  Issue No : 13645
Notification by Publication of a Defendant

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

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0002724 commercial (Partial)

To Defendant: Sheikh Abdul Majeed,Residence unknown.

You are required to attend the hearing on 28/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office/ Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 13/ 9/ 2022  Issue No : 13645
Notification by Publication of a Defendant

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

 In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0002800 commercial (Partial)

To Defendant: Nihal Khan Kamal Baladi,Residence unknown:

You are required to attend the hearing on 20/09/2022 before the Case 

Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 

instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally or through a 

legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 

with all documents within a period not exceeding ten days from the date 

of the publication and this is for consideration of the above-mentioned 

case as a defendant.

Judicial Services Office /Eman Ahmed Alawdi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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•• ريبادورو-الربتغال-وام: 

حييييافييييظ فييييريييييق اأبييييوظييييبييييي لييييلييييزوارق 
الرتتيب  �ييييصييييدارة  عيييليييى  الييي�يييصيييرييييعييية 
ل�صباقات  الييييعييييامل  ليييبيييطيييولييية  الييييعييييام 
زورق  حيييافيييظ  كيييميييا  "فورموال2-، 
على  التواجد  "على   17 "ال�صارقة 
البطولة  بيييجيييوالت  الييتييتييويييج  ميينيي�ييصيية 
اجلولة  يف  الييييثيييياين  املييييركييييز  واحييييتييييل 
مناف�صاتها  اأقيييييمييت  واليييتيييي  الييثييالييثيية، 
م�صاء  الربتغالية  ريييبييادورو  مبدينة 

اأم�ض االول.
وتقدم زورق ال�صارقة اإىل املركز الثاين 
يف الرتتيب العام للبطولة خلف زورق 
احلظ  عاند  واإن   ،"  36 ظبي  "اأبو 
اأبييوظييبييي وحييرمييه ميين املراكز  فييريييق 
للجولة  الرئي�صي  ال�صباق  يف  االأوىل 
 1 اأبييوظييبييي  الييثييالييثيية. وتييعييطييل زورق 
بقيادة را�صد القمزي يف بداية ال�صباق 
اأنهى  فيما  ثانيا  كان  بعدما  الرئي�صي 

"ومت�صدر   36 "اأبوظبي  زورق 
الييبييطييوليية ميينيي�ييصييور املييينييي�يييصيييوري هذا 
بعد  الييي�يييصييياد�يييض  املييييركييييز  يف  الييي�يييصيييبييياق 
انطالقة متاأخرة ب�صبب عطل تعر�ض 

له اأي�صا يف �صباق الزمن.
املركز  كان  الرئي�صي،  ال�صباق  وخييالل 

من  �ييصييا�ييصييي  جييييياكييمييو  ليييييزورق  االأول 
موناكو فيما حل زورق "ال�صارقة 17 
"بقيادة �صامي �صيليو يف املركز الثاين. 
اللقب  حامل  القمزي  را�صد  وتعر�ض 
بعدما  الرئي�صي  ال�صباق  من  للخروج 
كيييان يف املييركييز اليييثييياين؛ حيييييث تعطل 

حمييييرك زورقييييييه، فيييييمييا كييانييت نتيجة 
خالل  امليينيي�ييصييوري  بييقيييييادة   36 زورق 
ييييوم ال�صبت  الييزميين االأفيي�ييصييل  �ييصييبيياق 
اأحيييد  امليييا�يييصيييي حيييائيييال دون احيييتيييالليييه 
مييراكييز املييقييدميية رغيييم اجلييهييد الكبر 

الذي قدمه يف ال�صباق الرئي�صي.

الرئي�صي من  ال�صباق  املن�صوري  وبييداأ 
بييذل جهدا هائال  14 لكنه  الييي  املركز 
املختلفة  ال�صباق  مييراحييل  مييع  وتييقييدم 

لينهي ال�صباق يف املركز ال�صاد�ض.
ورفع املن�صوري بهذا ر�صيده اإىل 40 
نقطة ليحافظ على �صدارة الرتتيب 

لييلييبييطييوليية فيييييمييا قيييفيييز زورق  الييييعييييام 
ال�صارقة بقيادة �صيليو للمركز الثاين 
يف الرتتيب العام بر�صيد 37 نقطة، 
�صتيفان  االأمليييياين  زورق  ثييالييثييا  وييياأتييي 

هاجن بر�صيد 36 نقطة.
الزوارق  بني  املناف�صة  ت�صتعل  وبييهييذا، 

للمو�صم  البطولة  لقب  على  الثالثة 
احلييييييييايل خيييييييالل اجليييييولييييية الييييرابييييعيييية 
تقام  والييتييي  البطولة،  ميين  اخلتامية 
بعد  الربتغالية  فيلها  فيال  مبدينة 
كبرة  الفر�صة  تييزال  وال  قليلة.  اأيييام 
فيما  باللقب،  للفوز  املن�صوري  اأميييام 

املناف�صة  الييقييمييزي يف  فيير�ييض  تييبييخييرت 
للمو�صم احلايل بعدما جتمد ر�صيده 
عند 9 نقاط يف الرتتيب العام ب�صبب 
�صل�صلة من االأعطال تعر�ض لها منذ 
اإرادة  عن  خييارج  وب�صكل  املو�صم  بداية 
اليييعيييامل ثييييالث ميييييرات يف هذه  بييطييل 
رئي�ض  الظاهري  نا�صر  واأ�صار  الفئة. 
بعثة فريق اأبوظبي اإىل اأن الفرتة التي 
القادمة  اجلييوليية  عيين  الفريق  تف�صل 
هي اأيام قليلة �صيتم خاللها مراجعة 
الفنية  والرتتيبات  التجهيزات  كافة 
لدخول  الييفيينييي  واليييطييياقيييم  لييييلييييزوارق 
ا�صتعداد  اأف�صل  يف  اخلتامية  اجلولة 
وجتهيز. وقال : " اأمامنا فرتة كافية 
التفا�صيل  لكافة  الفنية  للمراجعة 
قييبييل انيييطيييالق اجليييولييية اخلييتييامييييية يف 
يف  كبرة  واآمالنا  االأ�صبوع  هذا  نهاية 
للفوز  امليينيي�ييصييوري  احليييظ  يييحييالييف  اأن 
لفريق  البطولة  لقب  على  واحلفاظ 

اأبوظبي ".

•• بي�صكيك-وام: 

م�صواره  االأربيييعييياء  غيييدا  الييقييدم  لييكييرة  لل�صباب  الييوطيينييي  منتخبنا  يييبييداأ 
مبواجهة منتخب بروناي، يف الت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض اآ�صيا 
لل�صباب حتت 20 عاماً التي ت�صت�صيفها مدينة بي�صكيك يف قرغي�صتان 

خالل الفرتة من 14 اإىل 18 �صبتمرب اجلاري.
ويلعب منتخبنا �صمن املجموعة العا�صرة التي ت�صم اإىل جانبه منتخبات 

قرغ�صتان " امل�صت�صيف " واإيران وبروناي .
ال�صاعة  متام  يف  بروناي  ومنتخب  منتخبنا  بني  االفتتاح  مباراة  وتقام 
، فيما يواجه منتخبنا �صاحب االأر�ض  بتوقيت االإمييارات  الثانية ظهراً 
قرغي�صتان يف اجلولة الثانية يوم 16 �صبتمرب على اأن يختتم مبارياته 
مبواجهة منتخب اإيران يوم 18 �صبتمرب 2022. وتقام جميع املباريات 

يف ا�صتاد دولني عمر زاكوف مبدينة بي�صكيك.
االأول  قبل  اأم�ض  يوم  بي�صكيك  اإىل مدينة  بعثة منتخبنا و�صلت  وكانت 
، حيث �صمت اأع�صاء اجلهاز الفني واالإداري والالعبني : حمد حممد 
عبا�ض  عجمان " و�صيف خالد حممد ، وخالد و�صالح ثاين " العني " 
" وعبداهلل خالد  " الن�صر  اأحمد  ، وعبداهلل خالد  وبييالل علي مبارك 
" واأحمد  " الوحدة  اأحمد علي  و�صعيد   ، �صامل عمر  ، ومبارك  عبداهلل 

 " " الو�صل  �صاملني  وربيع ح�صن   ، ، وعتيق وع�صام جمعة  �صعيد  نا�صر 
وخمي�ض اأحمد ح�صني ، و�صيف �صالح �صعيد " بني يا�ض " وحممد خليل 
اإبراهيم " االإمييارات " وعمر اإبراهيم النقبي " خورفكان " واأحمد مال 
اهلل جمعة ، وخليفة خمي�ض �صعد، ورا�صد حممد يو�صف، و�صيف ياقوت 
ن�صيب، ويو�صف اإبراهيم غالم " �صباب االأهلي " وماجد �صعيد الكا�ض، 

ونواف جا�صم م�صعود، وعبيد علي حممد  ال�صارقة " .
وكان منتخبنا بداأ حت�صراته لهذه امل�صاركة بتجمع داخلي حتت اإ�صراف 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني في�صل الطاهري وطاقمه املعاون، 
والذي اخترب اأكرث من ثالثني العباً خالل التدريبات واملباريات، قبل 

اال�صتقرار على القائمة النهائية التي �صتمثل املنتخب يف الت�صفيات.
ال�صني  منتخب  مييع  تييعييادل  حيث  وديييية،  جتيييارب  ثييالث  منتخبنا  واأدى 
اأهداف دون مقابل يف  تايبيه �صلبياً يف املباراة االأوىل، وفاز عليه باأربعة 
املباراة الثانية، واختتم جتاربه االإعدادية بالفوز على اأوزبك�صتان بهدف 

دون رد.
توزيعها  مت  منتخباً   44 م�صاركة  ت�صهد  الت�صفيات  اأن  بالذكر  اجلدير 
 2023 االآ�ييصيييييوييية  النهائيات  اإىل  يييتيياأهييل  حيث  جمييمييوعييات،   10 على 
املقامة يف اأوزبك�صتان، �صاحب املركز االأول من كل جمموعة، اإىل جانب 

اأف�صل 5 منتخبات حت�صل على املركز الثاين.

•• دبي-وام:

ر�صح احتاد االإمارات للكاراتيه مروان املازمي وحوراء العجمي لع�صوية 
االحتادات  االأوملييبييييية  اللجنة  كلفت  والييتييي  الريا�صيني  الالعبني  جلنة 

الريا�صية بت�صكيلها.
لييالحتيياد رئي�ض  امل�صاعد  الييعييام  االأميييني  الييبييادي  الدكتور عبد اهلل  قييال  و 
الوطني  منتخبنا  العبي  اإن  اال�صرتاتيجي  والتخطيط  احلوكمة  جلنة 
للجنة  �صين�صمان  االأخيييرة،  العربية  البطولة  ذهبية  على  احلا�صلني 
و  ريا�صة  كل  يف  والفنية  القانونية  االأميييور  يف  اآرائهما  الإبيييداء  املخت�صة 
التي ت�صم يف ع�صويتها العبني من كل ريا�صة يتم تر�صحيهما من قبل 

احتادهما الريا�صي.
واحلكام  املييدربييون  هي  اأ�صلع  ثالثة  ت�صم  الكاراتيه  ريا�صة  اأن  واأ�ييصيياف 
والالعبون، ويف ظل وجود جلان للحكام واملدربني كان لزاماً تواجد جلنة 

الالعبني الريا�صيني الإبداء الراأي يف ذلك كون الالعب العن�صر املعني 
باللعبة وتطبق عليه ال�صروط الفنية والقانونية.

الرابع  اجتماعه  عقد  قييد  للكاراتيه  االإمييييارات  احتيياد  اإدارة  جمل�ض  كييان 
الدوري برئا�صة �صعادة اللواء نا�صر عبد الرزاق الرزوقي رئي�ض االحتادين 
االإماراتي واالآ�صيوي النائب االأول لرئي�ض االحتاد الدويل بح�صور اأع�صاء 
والئحة  اجلديد لالحتاد  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  االإدارة ومت  جمل�ض 
و  اجلديد.  املو�صم  يف  االحتيياد  اأن�صطة  وبرامج  املعدلة،  االأ�صا�صي  النظام 
اإدارة  التنظيمي اجلديد الذي اعتمده جمل�ض  الهيكل  اأن  البادي  اأو�صح 
التطورات احلديثة يف علم  تواكب  اأُ�صتحدثت فيه خم�ض جلان  االحتيياد 
االإدارة الريا�صية، وتتما�صى مع متطلبات اللعبة حملياً، وت�صعى لتحقيق 
بع�ض  دمييج  مت  فيما   ،2032 للكاراتيه  االإمييييارات  احتييياد  ا�صرتاتيجية 
اللجان يف الهيكل و التي تتقارب يف طبيعة عملها، تنفيذاً ملبداأ الهياكل 

الر�صيقة.

•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي مناف�صات الن�صخة  ت�صت�صيف 
الي 27 من بطولة العامل للجوجيت�صو 
التي تقام حتت مظلة االحتاد الدويل 
للجوجيت�صو ب�صكل جممع لكل الفئات 
 29 واملييراحييل ال�صنية يف الييفييرتة ميين 
املييقييبييلييني يف  نييوفييمييرب   8 اإىل  اأكييتييوبيير 
�صالة "جوجيت�صو اآرينا" مبدينة زايد 
الريا�صية. و�صتكون العا�صمة اأبوظبي 
والعبة  العييييب   2000 نييحييو  وجييهيية 
للتناف�ض  دولة   70 اأكرث من  ميثلون 
يف اأربع فئات خمتلفة هي فئة الكبار، 
 18 "حتت  و  عاما"،   21 "حتت  و 

عاما"، و "حتت 16 عاما".
الظاهري  �صامل  حممد  �صعادة  واأكيييد 

نيييييائيييييب رئييييييييي�ييييض احتيييييييييياد االإميييييييييييييارات 
للجوجيت�صو، اأن دعم القيادة الر�صيدة 
يعك�ض  والييييريييييا�ييييصيييييييييني  ليييليييرييييا�يييصييية 
توجهاتها التي ترتكز على اال�صتثمار 
الييييوطيييين ومتييكييييينييهييم من  �يييصيييبييياب  يف 
والييريييادة يف خمتلف  الييتييفييوق  حتقيق 
كيييل مقومات  تييوفيير  امليييجييياالت، عيييرب 
مكانة  تيير�ييصيييييخ  وبييياليييتيييايل  الييينيييجييياح، 
خارطة  عييلييى  متميزة  وجييهيية  الييدوليية 

الريا�صة العاملية.
اأبييوظييبييي توا�صل  اإن  الييظيياهييري  وقيييال 

اجلوجيت�صو  م�صهد  ت�صدرها  بنجاح 
العاملي بثقة عالية من االحتاد الدويل 
للعبة الذي يرى فيها من�صة منوذجية 
البطوالت  اأهيييم  وا�صت�صافة  لتنظيم 
واالأحداث واحت�صان النجوم، وال اأّدل 
لبطولة  ا�صت�صافتها  ميين  ذليييك  عييلييى 
الييتييوايل يف  الثالث على  للعام  الييعييامل 
اإجناز غر م�صبوق الأي دولة اأخرى يف 
بنية  به من  تتمتع  ما  بف�صل  العامل، 

حتتية ريا�صية ا�صتثنائية.
دولة  تييوا�ييصييل  الظاهري:"  واأ�يييصييياف 

القيام  اأبوظبي  والعا�صمة  االإمييييارات 
ريا�صة  تيييطيييويييير  يف  حمييييييوري  بييييييدور 
العامل  ميي�ييصييتييوى  عييلييى  اجلييوجيييييتيي�ييصييو 
للم�صاهمة  متوا�صل  ب�صكل  وال�صعى 
يف الييييعييييمييييل عييييلييييى اعييييتييييمييييادهييييا لييييدى 
املهمة،  الدولية  املنظمات  من  الكثر 
الرئي�صي  للمقر  م�صت�صيفة  وكدولة 
للعبة  والييدويل  االآ�صيوي  لالحتادين 
و�صنع القرار، فاإننا نطمح اإىل حتقيق 
الريا�صة  مكت�صبات  تعزز  نوعية  نقلة 
وتييير�يييصيييخ اليييتيييعييياون مييييع �ييصييركييائيينييا يف 

للو�صول  االأخييرى  القارية  االحتييادات 
اإىل هذه الغاية".

املنتخب  حتييي�يييصيييرات  �ييصييعيييييد  وعيييليييى 
جنوم  اأن  اإىل  الظاهري  نييوه  الوطني 
امليينييتييخييب دخييييلييييوا ميييبيييكيييرا يف اأجييييييواء 
اال�ييصييتييعييداد لييلييبييطييوليية، وغيييرهيييا من 
الربع  �صتقام خييالل  الييتييي  الييبييطييوالت 
االأخييير ميين الييعييام اجلييياري وقيييال : " 
على  للحفاظ  وبناتنا  اأبيينيياوؤنييا  يتطلع 
لقب البطولة، والبناء على ما حتقق 
من اإجنازات خ�صو�صا االإجناز االأخر 

برمنجهام  العاملية  االألييعيياب  دورة  يف 
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ميداليات تاريخية لدولة االإمارات".
ييي�ييصييم امليينييتييخييب الييوطيينييي امليي�ييصييارك يف 
بيياأبييوظييبييي جمموعة  اليييعيييامل  بييطييوليية 
في�صل  راأ�صهم  على  النجوم  اأبييرز  من 
الييفيي�ييصييلييي، وحممد  الييكييتييبييي، وعيييمييير 
ومهدي  ال�صويدي،  وحممد  العمري، 
الييعييولييقييي، وخييياليييد اليي�ييصييحييي، وذييييياب 
ال�صيدات  ميينييتييخييب  ويف  اليينييعيييييمييي. 
ال�صكيلي،  حيييميييدة  مييين  كيييل  تييي�يييصيييارك 

الكلباين،  و�صما  الها�صمي،  وبلقي�ض 
ال�صاعدي،  ومرا  املطرو�صي،  وب�صاير 
واآميينيية احلييو�ييصيينييي، وزميييزم احلمادي، 
ومييييييهييييييرة حميييييفيييييوظ وغييييييرهيييييين من 
املييتييميييييزات. و ميلك العبو  الييالعييبييات 
امليينييتييخييب الييوطيينييي اليييقيييوة واليييدوافيييع 
واعتالء  االإجنييييازات  م�صرة  ملوا�صلة 
التي  االأرقيييام  ولعل  التتويج،  من�صات 
بييييطييييوالت عام  اأبيييطيييالييينيييا يف  �ييصييجييلييهييا 
البحرين  اآ�صيوية  واأبييرزهييا   2022
يوليو  يف  العاملية  واالألعاب  مار�ض،  يف 

خر �صاهد على التطور الكبر الذي 
ي�صهده جوجيت�صو االإمارات.

للجوجيت�صو  االإمييييييييارات  احتيييياد  كييييان 
الييقييرارات املهمة  قد اعتمد عييدداً من 
املتعلقة باملنتخب الوطني وم�صاركاته 
يف اال�صتحقاقات املقبلة من بينها خطة 
متكاملة ملع�صكرات التدريب واالإعداد 
االإ�صارة  جتدر  واخلارجية.  الداخلية 
الوطني للجوجيت�صو  املنتخب  اأن  اإىل 
بلقب  قيييد جنيييح يف االحيييتيييفييياظ  كييييان 
لييلييجييوجيييييتيي�ييصييو التي  اليييعيييامل  بييطييوليية 
نوفمرب  يف  االأخيييرة  ن�صختها  اأقيمت 
عر�ض  على  وترّبع  باأبوظبي،   2021
53 ميدالية ملونة  البطولة، حمققاً 
موزعة بواقع 18 ذهبية و16 ف�صية 

و19 برونزية.

زوارق اأبوظبي حتتفظ بال�شدارة و »ال�شارقة« باملركز الثاين يف بطولة العامل للفورمول-2 يف الربتغال

منتخبنا ل�شباب كرة القدم يختتم ا�شتعداداته ملواجه بروناي يف ت�شفيات اآ�شيا

احتاد الكاراتيه ير�شح مروان املازمي و حوراء العجمي لع�شوية جلنة الالعبني الريا�شيني

للعام الثالث على التوايل 

الإمارات ت�شت�شيف الن�شخة الـ27 لبطولة العامل للجوجيت�شو اأكتوبر املقبل
اأبوظبي وجهة عاملية مف�سلة ال�ست�سافة اأبرز البطوالت  • الظاهري: 

اأجواء املونديال للحفاظ على اللقب وموا�سلة االإجنازات يدخلون  االإمارات  • اأبطال 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأعلنت رابطة املحرتفني االإماراتية، عن الفائزين مببادرة "دوري 
اأدنييوك للمحرتفني، وفق  لييدوري  اجلماهر"، يف اجلولة الثانية 
حتفيًزا   ،2023-2022 الريا�صي  للمو�صم  اجلييديييدة  االآلييييية 

للم�صجعني على دعم وم�صاندة اأنديتهم على مدار اجلوالت. 
وخ�ص�صت الرابطة جوائز لالأندية االأكرث ح�صوراً جماهرياً؛ يف 
فئتي »النادي امل�صيف« و»النادي ال�صيف« بكل جولة. وفاز باملركز 
 60 قيمتها  بجائزة  الييعييني،  نييادي  امل�صيف  اليينييادي  فئة  يف  االأول 
األف درهم، فيما فاز باملركز الثاين يف نف�ض الفئة نادي ال�صارقة، 

بجائزة قيمتها 40 األف درهم. وعلى �صعيد فئة »النادي ال�صيف«، 
ح�صد نادي الو�صل املركز االأول، بجائزة قيمتها 40 األف درهم، 
فيما ح�صل فريق �صباب االأهلي على املركز الثاين، بجائزة قيمتها 
30 األف درهم.  وحددت الرابطة �صرطني مهمني، باأن يكون احلد 
و700  امل�صيف،  للنادي   2500 اجلماهري  للح�صور  االأدنيييى 
اأعلنت عن  االإماراتية،  املحرتفني  رابطة  وكانت  ال�صيف.  للنادي 
طرح تذاكر اجلولة الثالثة لدوري اأدنوك للمحرتفني، وذلك عرب 
www.uaeproleague.aeومن�صة  االإلكرتوين  موقعها 
https://dubai.platinumlist. لي�صت"  "بالتينيوم 

مدار  على  ملبادراتها  توا�صاًل   net/uae-pro-league

�صنوات طويلة يف بيع التذاكر اإلكرتونياً لتوفرها جلميع ع�صاق 
كرة القدم.  وتنطلق اجلولة الثالثة، يوم اخلمي�ض، 15 �صبتمرب 
اجلاري، باإقامة مباريات الو�صل ودبا، عجمان وال�صارقة،خورفكان 
�صبتمرب،   16 اجلمعة،  يوم  وتختتم  والعني،  واجلزيرة  والن�صر، 
االأهلي  و�صباب  والظفرة،  كلباء  احتاد  والبطائح،  يا�ض  بني  بلقاء 
 100% بن�صبة  املالعب  جميع  اإىل  الدخول  و�صيكون  والوحدة. 
يف  الييراغييب  اجلمهور  وعلى  االإ�صتاد،  يف  املتاحة  املقاعد  �صعة  من 
اأو  احل�صن،  تطبيق  من  ال�صادر  االأخ�صر،  املييرور  اإبييراز  احل�صور 
�صاعة   96 االأنف مدته  نتيجة فح�ض PCR عن طريق م�صحة 

كحد اأق�صى، قبل كل مباراة لغر املطعمني.

رابطة املحرتفني الإماراتية تعلن عن الفائزين يف اجلولة الثانية مببادرة »دوري اجلماهري«

•• ال�صارقة-وام: 

الرابعة  اجلولة  مناف�صات  ختام  خورفكان  �صاطىء  �صهد 
من بطولة ال�صارقة الدولية للدراجات املائية التي نظمها 
 25 البحرية مب�صاركة  للريا�صات  الييدويل  ال�صارقة  نادي 

مت�صابقا تناف�صوا يف 4 فئات.
وك�صفت نتائج اجلولة الرابعة عن فوز املت�صابق مانع جا�صم 
االأول يف فئة جال�ض حمرتفني يف حني  باملركز  املييرزوقييي 
الثاين وكان  املركز  املازمي يف  �صليمان  املت�صابق خالد  جاء 
املركز الثالث من ن�صيب املت�صابق را�صد احمد الدوا�ض من 

دولة الكويت ال�صقيقة.
عمر  املت�صابق  جيياء  حمييرتفييني  واقيييف  فئة  مناف�صات  ويف 
عي�صي  اأحمد  واملت�صابق  االأول  املركز  يف  الرا�صد  اهلل  عبد 

عي�صي  �صلطان  املت�صابق  حل  و  الثاين  املركز  يف  احلييمييادي 
احلمادي ثالثا واأحرز املت�صابق خالد الطاير املركز االأول يف 
املت�صابق حممد حم�صن علي ثانيا،  فئة خم�صرمني تاله 

واملت�صابق عمر مال اهلل ثالثا.
االأول يف فئة  امليييركيييز  عييلييي  اآل  عييلييي  املييتيي�ييصييابييق  اأحيييييرز  كييمييا 
ابراهيم رم�صان  الكويتي يو�صف  املت�صابق  النا�صئني وجاء 
ثانيا واأحمد خالد الطاير ثالثا. ح�صر مناف�صات اجلولة 
الييدكييتييور را�ييصييد خمي�ض النقبي  �ييصييعييادة  الييرابييعيية كييل ميين 
ملييدييينيية خييورفييكييان و�ييصييعييادة �صامل  الييبييلييدي  رئييييي�ييض املجل�ض 
الرميثي ع�صو جمل�ض احتاد االمارات للريا�صات البحرية 
وحميد الكندي ع�صو جمل�ض اإدارة نادي ال�صارقة الدويل 
النادي  عييام  مدير  احلو�صني  واأحمد  البحرية  للريا�صات 

وعدد من امل�صوؤولني واملعنيني.

•• نيويورك-وام:

بطولة  يف  املتميزة  م�صرته  األييكيياراز  كارلو�ض  االإ�ييصييبيياين  التن�ض  العييب  تييوج 
على  والييرتبييع  البطولة  لقب  بيياإحييراز  ميييييدوز/  /فال�صينج  املفتوحة  اأمريكا 

�صدارة الت�صنيف العاملي ملحرتيف التن�ض.
واأحرز األكاراز "19 عاما" لقب البطولة بالفوز على الرنويجي كا�صرب رود 
يف املباراة النهائية للبطولة، والتي امتدت حتى  و3-6  و6-7  و6-2   4-6
51 الألكاراز يف  �صباح ام�ض االإثنني /بتوقيت االإمييارات/ ليكون الفوز رقم 

مباريات املو�صم احلايل.
وحقق األكاراز عدة مكا�صب كبرة وتاريخية من خالل الفوز يف املباراة؛ حيث 
توج بلقبه االأول يف فال�صينج ميدوز، وهو االأول له اأي�صا يف بطوالت "جراند 

�صالم" االأربع الكربى.
واحتاج األكاراز اإىل 200 دقيقة /3 �صاعات و20 دقيقة/ للتغلب على عناد 
له  االأول  باللقب  للفوز  اأي�صا  �صعى  والييذي  للبطولة،  امل�صنف اخلام�ض  رود 
اأداء قويا على  األكاراز قدم  التن�ض، ولكن  العاملي ملحرتيف  الت�صنيف  وت�صدر 

مدار جمموعات املباراة وانتزع الفوز الثمني.
خلم�ض  منها  كل  امتدت  متتالية  مباريات   3 بعد  النهائي  األييكيياراز  وخا�ض 
جمموعات وا�صتغرقت هذه املباريات الثالثة جمتمعة 13 �صاعة و28 دقيقة 
املباريات  جميع  خييالل  الالعب  ا�صتغرقها  دقيقة  و39  �صاعة   23 بني  من 

ال�صبع التي خا�صها يف البطولة لل�صعود اإىل من�صة التتويج.
واجتاز األكاراز بهذا الزمن الذي ا�صتغرقه اجلنوب اأفريقي كيفن اأندر�صون 
خالل بطولة اإجنلرتا املفتوحة /وميبلدون/ عام 2018 ، لي�صبح �صاحب 
اأطول زمن ي�صتغرقه اأي العب يف ن�صخة واحدة من بطوالت "جراند �صالم" 
االأربع الكربى منذ 1999 . وبرغم اجلهد الكبر الذي بذله يف املباريات 

الثالث التي �صبقت النهائي، مل يظهر األكاراز اأي مالمح لالإجهاد اأواالإرهاق 
خالل مباراته النهائية اأمام رود، وقدم اأداء ات�صم بالقوة والن�صاط على اأر�ض 

امللعب ليتوج باللقب عن جدارة.
واأ�صبح األكاراز بهذا اأ�صغر العب يتوج باأحد األقاب بطوالت "جراند �صالم" 
اأن توج مواطنه رافاييل نادال بلقب فرن�صا املفتوحة / االأربع الكربى منذ 

روالن جارو�ض/ عام 2005 وهو يف الي19 من عمره اأي�صا.
كما اأ�صبح األكاراز اأ�صغر العب يتوج بلقب فال�صينج ميدوز منذ اأكرث من 3 
باللقب يف  �صامربا�ض  بيت  االأمريكي  االأ�صطورة  فوز  وبالتحديد منذ  عقود 

من عمره اأي�صا. الي19  يف  كان  عندما   1990
بالت�صنيف  الييرابييع  املييركييز  يف  احلالية  البطولة  يف  م�صاركته  األييكيياراز  وبيييداأ 
العاملي ملحرتيف التن�ض، واأنهى البطولة على �صدارة الت�صنيف لي�صبح اأ�صغر 
العب /19 عاما و4 �صهور/ يعتلي قمة الت�صنيف منذ بداية العمل به يف 

.1973
الذين  الالعبني  اأ�صغر  قائمة  �ييصييدارة  يف  هيويت  ليتون  االأ�ييصييرتايل  وكييان 
احتلوا �صدارة الت�صنيف قبل هذه البطولة حيث اعتلى ال�صدارة يف 2001 

عندما كان �صنه 20 عاما و9 اأ�صهر.
واأ�صبح األكاراز اأي�صا رابع العب اإ�صباين يعتلي قمة الت�صنيف العاملي ملحرتيف 
التن�ض؛ حيث �صبقه كل من مدربه احلايل خوان كارلو�ض فريرو ومواطنيه 
كارلو�ض مويا ونادال. وبدد األكاراز حلم رود يف اأن ي�صبح اأول العب نرويجي 
يت�صدر الت�صنيف العاملي للمحرتفني، كما حرمه من الفوز باأول لقب له يف 
البطوالت االأربع الكربى علما باأن رود خا�ض يف هذه البطولة النهائي الثاين 
جارو�ض  روالن  نهائي  خ�صر  عاما/  البطوالت. وكييان رود /23  له يف هذه 
اأمام  اأمام نادال منت�صف هذا العام ليكون بهذا قد خ�صر نهائي البطولتني 

ممثلي التن�ض االإ�صباين.

•• دبي-وام:

دوري  من  والثانية  االأوىل  اجلولتني  ملباريات  التحكيمي  احل�صاد  �صهد 
اأدنوك للمحرتفني لكرة القدم، اإ�صهار 47 بطاقة �صفراء يف 14 مباراة 
البطاقة  اإخييييراج  عيييالوة على  الييواحييدة،  املييبيياراة  اإنييييذار يف   3.2 مبتو�صط 

احلمراء 3 مرات.
املماثلتان  اجلولتان  �صهدته  الذي  املعدل  عن  ارتفاعا  احل�صاد  هذا  ميثل 
املو�صم املا�صي والتي �صهدت اإ�صهار 41 بطاقة �صفراء عالوة على بطاقتني 
حمراوين بزيادة تعادل 17 يف املائة يف عدد البطاقات ال�صفراء و50 يف 

املائة من البطاقات احلمراء.
مباراة   14 اإدارة  �صاحة  حكم   12 اإىل  احلكام  جلنة  اأ�صندت   .. وتف�صياًل 
�صهدتهما اجلولتان االأوىل والثانية للدوري، حيث اأدار 10 حكام خمتلفني 
الذي اأدار حكمان دوليان مباراتني لكل منهما يف  الوقت  يف  مباريات،   10
اجلولتني، وهما حممد عبداهلل ح�صن الذي اأدار مباراتي الو�صل والوحدة 
يف اجلولة االأوىل، وال�صارقة وبني يا�ض يف اجلولة الثانية، كما اأدار �صلطان 
عبد الرزاق مباراتني اأي�صا وهما �صباب االأهلي وال�صارقة يف اجلولة االأوىل، 

والعني والظفرة يف الثانية.
و اأ�صهر احلكام 47 بطاقة �صفراء و 3 بطاقات حمراء يف املباريات الي14 
الييدوري و نالت مباراة �صباب االأهلي وال�صارقة  اأقيمت حتى االآن يف  التي 
يف اجلولة االأوىل الن�صيب االأكرب من عدد البطاقات ال�صفراء حتى االآن 
باملو�صم  ومقارنة  الفريقني،  �صفوف  يف  العبني   10 اإنييذار  �صهدت  بعدما 

االأكرث  هييي  الثانية  اجلييوليية  يف  وخييورفييكييان  الو�صل  مييبيياراة  كانت  املا�صي، 
اإ�صهارا للبطاقات و�صهدت 5 بطاقات فقط.

�صهدته  واحيييدة  �صفراء  بطاقة  كييان  فقد  �صفراء  بطاقات  عييدد  اأقيييل  اأميييا 
اجلييزيييرة مييع دبييا يف اجلييوليية االأوىل، والبطائح مييع الو�صل  مييبيياريييات،   3

وال�صارقة مع بني يا�ض يف الثانية.
بطاقات  على  ح�صوال  االأنييدييية  اأكييرث  قائمة  االأهييلييي  �صباب  فريق  وت�صدر 
�صفراء يف اجلولتني بعدما ح�صل العبوه على "7 بطاقات �صفراء" تاله 
كل من فريقي الن�صر واحتاد كلباء "6 بطاقات" ثم ال�صارقة "5 بطاقات" 
 " على  منهما  كل  وح�صل  وخورفكان  الظفرة  فعجمان "4 بطاقات" ثم 
3 بطاقات �صفراء" اأما اأقل الفرق ح�صوال على اإنذارات فهو نادي العني 

الذي مل يح�صل العبوه �صوى على بطاقة �صفراء واحدة يف مباراتيه.
و اأخرج احلكام البطاقات احلمراء 3 مرات يف املباريات الي14 التي اأقيمت 
حتى االآن كانت من ن�صيب علي �صاملني العب الو�صل يف مباراة فريقه اأمام 
مباراة  يف  يا�ض  بني  العييب  نامو�ض  اأبييو  اأحمد  و  االأوىل،  باجلولة  الوحدة 
الظفرة يف  اأوفييور العييب  ليونارد  و  نف�صه  باجلولة  اأمييام خورفكان  فريقه 

مباراة فريقه اأمام العني باجلولة الثانية.
كان  االآن  جييزاء يف اجلولتني حتى  ركييالت   7 املباريات  احت�صب حكام  كما 
نادي اجلزيرة هو �صاحب الن�صيب االأكرب منها حيث ح�صل العبوه على 4 
ركالت جزاء مبعدل ركلة يف مباراة دبا، و ثالث ركالت يف مباراة الظفرة، 
اأندية البطائح والعني وال�صارقة على ركلة جزاء  يف حني ح�صلت كل من 

واحدة.

•• روما -وام:

االأول  ميينييتييخييبيينييا  بيييعيييثييية  و�يييصيييليييت 
لييلييجييودو اىل اإيييطيياليييييا قييادميية من 
الدويل  للمع�صكر  لالن�صمام  املجر 
للجودو حتى موعد العودة جمددا 
يوم  بييودابيي�ييصييت  املييجييرييية  للعا�صمة 
17 �صبتمرب اجلاري لالنخراط يف 
املنتخبات  مبقر  اخلتامي  املع�صكر 
اليييييدويل الييتييابييع ليييالحتييياد الييييدويل 
ليييليييجيييودو، ا�يييصيييتيييعيييدادا لييليي�ييصييفيير اإىل 
بطولة  يف  للم�صاركة  اأوزبييكيي�ييصييتييان، 
ط�صقند  بالعا�صمة  للجودو  العامل 
 12 اإىل   6 ميييين  الييييفييييرتة  خييييييالل 

اأكتوبر.
بيييعيييثييية ميينييتييخييبيينييا خالل  وييييييراأ�يييييض 
ط�صقند  يف  العامل  بطولة  فعاليات 

العام  ال�صر  اأميييني  التميمي  نا�صر 
ليييالحتييياد اأميييييني �ييصيينييدوق االحتيييياد 

الييييدويل لييلييجييودو، وتيي�ييصييم مييعييه كل 
باالإ�صافة  فيييييكييتييور،  املييييييدرب  مييين 

ت�صفيلي  طييالل  هييم  4 العبني  اإىل 
يف وزن حتت 81 كجم، وجوجوري 

عمران حتت 90 كجم، وظافر اآرام 
حتييت 90 كييجييم، وحمييمييدوف عمر 

100 كجم. وبلغ عدد الدول  فوق 
امل�صاركة يف بطولة العامل بط�صقند 

حتى االآن 72 دولة من بينها 6 دول 
والبحرين،  االإميييارات،  وهي  عربية 

وتون�ض  وامليييييغيييييرب،  والييي�يييصيييعيييوديييية، 
بييطييوليية العامل  ولييبيينييان. و�ييصييتييكييون 
للجودو املقبلة اآخر حمطات اإعداد 
وتاأهيل منتخبنا االأول لبطولة اأبو 
اإقامتها  املقرر  �صالم،  جراند  ظبي 
مبدينة  اأرييينييا  جوجيت�صو  ب�صالة 
اأبييو ظبي خالل  زايييد الريا�صية يف 
اأكتوبر   23 اإىل   21 ميين  الييفييرتة 
املييقييبييل، واليييتيييي �ييصييهييدت حييتييى االآن 
ممثلة  للم�صاركة  دولييية   15 تييقييدم 
يف منتخبات البحرين، وال�صعودية، 
واليييييييعيييييييراق، وليييييبييييينيييييان، واأجنييييييييييوال، 
وتركمان�صتان،  وغينيا،  وجامبيا، 
وبلجيكا،  والييييدمنييييارك،  وبيييولييينيييدا، 
وهولندا،  وتيي�ييصيييييلييي،  ونيييييوزيييليينييدا، 
االأول  منتخبنا  بجانب  وجامايكا 

للجودو.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد الدويل ال�صابق حبيب الفردان العب و�صط فريق احتاد كلباء اأن م�صابقة 
امل�صتويات،  جميع  على  الفتا  تطورا  �صهدت  للمحرتفني  "اأدنوك"  دوري 
خ�صو�صا يف ظل اال�صتعدادات القوية من قبل االأندية خالل فرتة االإعداد، 
وكذلك االإنتدابات والتعاقدات املهمة التي ا�صتفادوا منها يف املركاتو ال�صيفي. 
واأ�صار اإىل اأن فريقه ا�صتطاع اأن يحقق بداية جيدة خالل املو�صم احلايل، بعد 
احل�صول على اأول 3 نقاط مع اجلولة الثانية من الفوز على الوحدة ال�صبت 
املا�صي، وذلك بعك�ض ما حدث يف املو�صم املا�صي الذي ح�صد فيه احتاد كلباء 
نقطتني فقط يف اأول 5 جوالت. وقال: " انتزعنا الفوز االأول هذا املو�صم على 
اأحد املر�صحني للمناف�صة على لقب امل�صابقة، وبالتايل  ح�صاب فريق الوحدة 
فهو اأمر اإيجابي للغاية ودافع معنوي للفرتة املقبلة من اأجل تقدمي اأف�صل 
ما لدينا." واأ�صار الفردان يف ت�صريحات لي " وكالة اأنباء االإمارات" " وام" اإىل 
اآخيير، ومن مباراة اإىل  اأن فريق احتاد كلباء يتطور ب�صكل الفت من عام اإىل 
اأخرى ويطمح اأن يتواجد يف اأف�صل ترتيب خالل املو�صم احلايل، الفتا اإىل اأن 

منظومة كرة القدم يف نادي احتاد كلباء هذا املو�صم تعمل برتكيز كبر من 
اأجل تقدمي اجلديد وتوفر اأجواء مثالية للفريق.

وعن راأيه يف اأبرز املر�صحني للمناف�صة على لقب الن�صخة احلالية من م�صابقة 
ح�صب  ولييكيين  للغاية،  �صعبة  �صتكون  املو�صم  هييذا  املناف�صة   ": قييال  اليييدوري 
م�صتويات ونتائج اأول جولتني اأر�صح كل من العني وال�صارقة للمناف�صة على 
الدوري  م�صابقة  يف  املتميزين  الالعبني  من  الفردان  حبيب  ويعد  اللقب". 
كلباء،  واحتيياد  االأهلي  و�صباب  والن�صر  الو�صل  الأندية  لعب  االإميياراتييي حيث 
باالإ�صافة اإىل منتخبنا الوطني وحقق معه العديد من االإجنازات يف منا�صبات 
عدة اأبرزها التتويج بكاأ�ض اآ�صيا لل�صباب يف 2008، وخليجي 21 مع املنتخب 
االأول بالبحرين عام 2013. وعن ان�صمامه للمنتخب الوطني قال :" �صرف 
الأي العب االن�صمام للمنتخب الوطني، ومنتخبنا االآن يف مرحلة جديدة مع 
املدرب اروابارينا، الذي يعرف كرة القدم االإماراتية جيدا ويعرف الالعبني 
اأي�صا". وتابع: " كرة القدم منظومة متكاملة والنجاح يكون بتكاتف اجلميع، 
الفر�صة  يعطي  الييذي  حاليا،  الوطني  منتخبنا  لييدى  مييوجييود  االأمييير  وهييذا 

الكبرة لتحقيق االأف�صل".

حيبب الفردان : اأر�شح ال�شارقة والعني للمناف�شة على لقب دوري املحرتفني هذا املو�شم

ختام اجلولة الرابعة من بطولة ال�شارقة الدولية للدراجات املائية

الإ�شباين األكاراز.. تتويج تاريخي يف فال�شينج ميدوز 
واأرقام قيا�شية تقوده اإىل �شدارة الت�شنيف العاملي

دوري املحرتفني: 17 % زيادة مبعدل البطاقات 
ال�شفراء عن املو�شم املا�شي و50 % للحمراء

منتخبنا للجودو ي�شل اإىل مع�شكر اإيطاليا ا�شتعدادا لبطولة العامل يف ط�شقند

عودة حكيم زيا�س اإىل ت�شكيلة منتخب املغرب 
اأعلن املدرب اجلديد للمنتخب املغربي لكرة القدم وليد الركراكي عودة حكيم زيا�ض اىل ت�صكيلة "اأ�صود 

االأطل�ض"، للمباراتني االعداديتني ملونديال قطر 2022 �صد ت�صيلي والباراغواي نهاية ال�صهر احلايل.
وكان زيا�ض )29 عاماً(، جناح ت�صل�صي االإنكليزي، اأكد اعتزاله اللعب دوليا ب�صبب خالف مع املدرب ال�صابق 

البو�صني وحيد خليلودجيت�ض وهو اأحد االأ�صباب التي اأدت اإىل اإقالة االأخر من من�صبه.
الفنية  االإدارة  راأ�يييض  على  تعيينه  منذ  االأوىل  ت�صكيلته  الإعيييالن  �صحايف  مييوؤمتيير  خييالل  الييركييراكييي  وقييال 
للمنتخب اإن "التوا�صل مع زيا�ض كان �صهال واأنا مرتاح الننا فعلنا كل ما يف و�صعنا لكي يعود وهو وافق 
على العودة". واأ�صاف "حتدثت اليه كمدرب للمنتخب و�صرحت له باننا بحاجة اىل اأف�صل الالعبني وهو 

بينهم وال ميكن ان نخو�ض نهائيات كاأ�ض العامل يف غياب العب بقيمة وجودة زيا�ض".
بتف�صيله  البداية  واأظهر ذلك منذ  زيا�ض يحب بالده  ليقاتل.  االإ�صافة و�صياأتي  �صيعطينا  "زيا�ض  وتابع 
الدفاع عن األوان املنتخب املغربي على غرار )اأ�صرف( حكيمي و)ن�صر( مزراوي خالفا لالعبني اآخرين، 

وبالن�صبة يل الالعب الذي يختار بالده �صاأ�صاعده ولكن باجلودة".
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•• اأبوظبي -وام:

هيييل ييينييجييح كيييل مييين الييرنويييجييي اإيييرليينييج هييياالنيييد، والييبييوليينييدي روبيييرت 
يتطلع  ال�صابق؟.. هكذا  اأمييام فريقه  لهما  اختبار  اأول  ليفاندوف�صكي يف 
امليياليييني ميين ع�صاق كييرة الييقييدم االأوروبييييييية ملعرفة االإجييابيية ميين خالل 

مباريات اجلولة الثانية لبطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
االإجنليزي،  �صيتي  مان�ص�صرت  احلييايل  وفريقه  هاالند،  ي�صت�صيف  و 

"االأربعاء" فيما  االأمليياين غدا  ال�صابق بورو�صيا دورمتوند  فريقه 
برفقة فريقه اجلديد  بايرن ميونخ  اإىل  ليفاندوف�صكي  يعود 
الفريق  البايرن  على  �صيفا  يحل  الييذي  االإ�صباين،  بر�صلونة 

ال�صابق لليفاندوف�صكي، اليوم "الثالثاء".
و جتتذب املواجهة بني ليفربول االإجنليزي واأياك�ض الهولندي 
اإىل  الفريقني  نييظييرا حليياجيية  اجلييوليية  هييذه  كييبييرا يف  اهتماما 

اليينييقيياط الييثييالث يف امليييبييياراة بييعييد �ييصييربيية الييبييداييية املييتييعييرثة من 
ليفربول والبداية الرائعة الأياك�ض.

امل�صتديرة  ال�صاحرة  ع�صاق  �صيكون  اآرينا"،  "األيانز  ا�صتاد  وعلى 
على موعد اليوم مع املواجهة النارية الثانية يف املجموعة الثالثة 

مواجهة  يف  بر�صلونة  فريق  بايرن  يلتقي  عندما  "احلديدية" 
الفوز  منهما  كل  حقق  بعدما  املجموعة  �صدارة  على  مثرة 

يف مباراته االأوىل.
البطولة  يف  م�صرته  ا�صتهل  قد  بر�صلونة  كييان 

فيييييكييتييوريييا بلزن  5-1 عييلييى  الييكييبيير  بييالييفييوز 
ثمينا  فيييوزا  بييايييرن  حييقييق  فيما  الت�صيكي 

انرت  ح�صاب  على  ملعبه  خيييارج  للغاية 
ميالن االإيطايل بثنائية.

االإثيييييارة يف مباراة  ميين  ييي�ييصيياعييف  و 
االأوىل  �يييصيييتيييكيييون  اأنيييييهيييييا  اليييييييييييوم 

عيييليييى هذا  لييليييييفييانييدوفيي�ييصييكييي 
امللعب بعد اأ�صابيع من رحيله 

عن �صفوف بايرن ميونخ، 
اليييذي حييقييق مييعييه العديد 

ميين االألييقيياب و االإجنييييازات 
على  القيا�صية  االأرقيييييام  و 

مدار �صنوات طويلة.
كان " جوليان ناجل�صمان 

" املدير الفني لبايرن قد 
علق على هذه املواجهة 
فريقه  بيييني  املييرتييقييبيية 
وهدافه ال�صابق قائال 

: "ك�صخ�ض، �صاأكون 
�صعيدا بروؤيته".

اأحييييييييييييييييييييييييييييييييرز  و 
ف�صكي  و ند ليفا
يف  هيييييدفيييييا   375

مييييييييبيييييييياراة   344
بايرن  ميييع  خييا�ييصييهييا 

خييييييالل مييي�يييصيييرتيييه مع 
بر�صلونة  اإىل  انييتييقييالييه  قييبييل  الييفييريييق 

جدل  فيييرتة  بييعييد  ال�صيفي  املييركيياتييو  يف 
كبرة ب�صاأن رحيله عن بايرن، ح�صبما اأفاد 

االحتاد االأوروبي للعبة "يويفا" .

وترك ليفاندوف�صكي ب�صمته �صريعا مع بر�صلونة بعدما اأحرز 6 اأهداف 
يف الدوري االإ�صباين حتى االآن ليت�صدر قائمة هدايف امل�صابقة مبكرا كما 

اأحرز 3 اأهداف "هاتريك" يف مباراة الفريق اأمام فيكتوريا بلزن.
و اأ�صبح ليفاندوف�صكي بهذا اأول العب يف تاريخ البطولة يحرز هاتريك 
مع 3 فرق خمتلفة.. و يعول بر�صلونة كثرا يف مباراة اليوم على خربة 
بايرن  بييفييريييق  اجليييييدة  ومييعييرفييتييه  ليفاندوف�صكي 
مباريات   9 يف  ميييبييياراة  اأي  يخ�صر  مل  اليييذي 
رحيل  بييعييد  املييو�ييصييم  هيييذا  خا�صها  ر�صمية 
ليفاندوف�صكي عن �صفوفه حيث فاز يف 

مباريات وتعادل يف 3 .  6
يف  الييفييوز  اإىل  الفريقان  يتطلع  و 
ليييالقيييرتاب خطوة  اليييغيييد  ميييبييياراة 
ال�صتة  دور  اإىل  اليييتييياأهيييل  مييين 
املجموعة  هيييذه  عيييرب  عيي�ييصيير 
غدا  ت�صهد  الييتييي  ال�صعبة، 
اأيييي�يييصيييا حمييياولييية مييين انرت 
توازنه  ال�يييصيييتيييعيييادة  ميييييييالن 
بعد  اليييبيييطيييولييية  يف 

اخل�صارة اأمام بايرن يف اجلولة االأوىل.
البطولة على موعد غدا  �صتكون  مان�ص�صرت  "االحتاد" يف  ا�صتاد  و على 
ال�صابعة  املجموعة  �صدارة  على  مثرة  اأخرى  مواجهة  مع  "االأربعاء" 

عندما يلتقي مان�ص�صرت �صيتي مع بورو�صيا دورمتوند.
 0-4 بفوز كبر  البطولة  ا�صتهل م�صرته يف  قد  �صيتي  مان�ص�صرت  كان 

على  دورمتييونييد  تغلب  فيما  االإ�ييصييبيياين  اأ�صبيلية  م�صيفه  على 
كوبنهاجن الدمناركي 0-3 .

حيث  املواجهة  لهذه  الفريقني  ا�صتعدادات  وتباينت 
االإجنليزي  الييييدوري  ميين  ال�صابعة  اجلييوليية  تيياأجييلييت 

يخ�ض  ومل   ، الثانية  اإليزابيث  امللكة  وفيياة  ب�صبب 
اأمام  االأول  قبل  اأميي�ييض  مييبيياراتييه  �صيتي  مان�ص�صرت 
توتنهام فيما خ�صر دورمتوند اأمام اليبزج بثالثية 

نظيفة يف الدوري االأملاين.
االأوىل  امل�صاركة  اليييييوم  املييبيياراة  ت�صهد  اأن  وينتظر 

لهاالند مهاجم مان�ص�صرت �صيتي اأمام فريقه ال�صابق 
�صفوف  عن  رحيله  من  قليلة  �صهور  بعد  دورمتوند 

الفريق اإىل مان�ص�صرت �صيتي.
 89 86 هدفا يف  اأحييرز  كان هاالند قد 

مباراة خا�صها مع دورمتوند، 

ثم اأثبت الالعب جدارته مع مان�ص�صرت �صيتي هذا املو�صم حيث اأحرز 12 
هدفا يف املباريات الر�صمية منها ثنائية يف مباراة اأ�صبيلية ، ما يجعله من 
جوارديوال  جو�صيب  االإ�صباين  عليها  يعتمد  التي  الرابحة  االأوراق  اأبييرز 
املدير الفني للفريق يف املباراة التي متثل فر�صة ذهبية اأمام مان�ص�صرت 
�صيتي الإحكام قب�صته على �صدارة هذه املجموعة من خالل الفوز على 
املناف�ض االأبرز له يف هذه املجموعة.. ويف مباراة اأخرى باملجموعة 

غدا "االأربعاء"، يحل اأ�صبيلية �صيفا على كوبنهاجن.
اأياك�ض اليوم  و ت�صتحوذ املباراة بني ليفربول و�صيفه 
نتائج  ظييل  يف  بييالييغ  اهييتييمييام  "اآنفيلد" عييلييى  بييا�ييصييتيياد 
الفريقني باجلولة االأوىل التي �صهدت هزمية كبرة 
كبرا  وفوزا  االإيطايل  نابويل  اأمام  لليفربول   4-1
الأياك�ض على رينجرز اال�صكتلندي يف املجموعة   0-4

االأوىل.
يف  منه  املتوقعة  اجليييييدة  البداية  ليفربول  يقدم  ومل 
ر�صيده  املو�صم حيث جتمد  هييذا  االإجنييليييييزي  اليييدوري 
التي  ال�صت  املباريات  يف  متاحة  نقطة   18 من   9 عند 
الهزمية  كانت  االأكييرب  ال�صدمة  لكن  االآن  حتى  خا�صها 

الكبرة اأمام نابويل يف افتتاح م�صرته بدوري االأبطال.
واأ�صبح الفريق االآن مطالبا با�صتعادة توازنه يف البطولة من 
خالل مباراة اليوم على ملعبه الأن اأي نتيجة اأخرى �صوى الفوز 
�صت�صاعف من ال�صغوط على الفريق ومديره الفني االأملاين 

يورجن كلوب.
و يواجه ليفربول اختبارا �صعبا اليوم عندما ي�صت�صيف 
اأياك�ض الذي تغلب �صريعا على رحيل مدربه اإيريك 
تن هاج اإىل مان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي ورحيل 
اأكييييرث مييين العيييب مميييييز اإىل اأنيييديييية اأخيييييرى مثل 
مان�ص�صرت  اإىل  مارتينيز  لييييي�ييصييانييدرو  و  اأنييتييوين 
املو�صم  ناجحة يف  بداية  الفريق  ، وقدم  يونايتد 
الهولندي ودوري  الييدوري  احلايل على م�صتوى 

االأبطال االأوروبي.
و يتطلع اأياك�ض ال�صتغالل كبوة ليفربول والثاأر 
واإيابا يف  0-1 ذهابا  اأمام هذا الفريق  لهزميتيه 
-2020 مبو�صم  االأبييطييال  لييدوري  املجموعات  دور 
2021 ، خا�صة اأن الفوز على ليفربول اليوم �صيمنح 
اأياك�ض فر�صة هائلة لت�صدر هذه املجموعة، التي ت�صهد 

اأي�صا مباراة رينجرز ونابويل اليوم.
يييلييتييقييي باير  بييياقيييي ميييبيييارييييات هييييذه اجليييولييية،  ويف 
كلوب  مع  بورتو  و  مدريد  اأتلتيكو  مع  ليفركوزن 
الثانية و�صبورتنج ل�صبونة مع  بروج يف املجموعة 
فرانكفورت  اإنييرتاخييت  مييع  مار�صيليا  و  توتنهام 

باملجموعة الرابعة اليوم.
كييمييا يييلييتييقييي ريييييال ميييدرييييد حييامييل الييلييقييب مع 
�صلتيك  ميييع  دونيييييتيي�ييصييك  �ييصيياخييتييار  و  الييييبيييزج 
ميييييييالن مع  و  اليي�ييصيياد�ييصيية  املييجييمييوعيية  يف 
دينامو زغرب وت�صيل�صي مع ريد بول 
�صالزبورج باملجموعة اخلام�صة و 
مكابي حيفا مع باري�ض �صان 
جرمان و يوفنتو�ض مع 
املجموعة  يف  بنفيكا 
الييييييثيييييياميييييينيييييية غييييييدا 

"االأربعاء".

لكرة  االإيطايل  الييدوري  �صدارة  اإىل  العودة  فر�صة  اأتاالنتا  اأهييدر 
كرميونيزي  اجلييديييد  الييوافييد  �صيفه  اأميييام  خميب  بتعادل  الييقييدم 
ال�صاد�صة، فيما اأفلت يوفنتو�ض من هزمية اأوىل  املرحلة  يف   1-1
 2-2 �صالرنيتانا  �صيفه  اأمام  تعادل  اىل  وحول تخلفه �صفر2- 

بهدف يف الوقت بدل ال�صائع.
واوقف كرميونيزي العائد اإىل الي"�صري اأ" للمرة االوىل منذ عام 
1996، �صل�صلة من 3 انت�صارات توالياً الأتاالنتا الذي رفع ر�صيده 
املت�صدر  نييابييويل  مييع  مت�صاوياً  الييثيياين،  املييركييز  يف  نقطة   14 اإىل 
افتتاح مناف�صات  ال�صبت يف  �صبيت�صيا -1�صفر  الفائز على �صيفه 
هذه املرحلة، وميالن الثالث الفائز على م�صيفه �صمبدوريا 1-2 
يف اليوم ذاته. وكان مدرب اأتاالنتا جان بيرو غا�صبريني را�صياً 
اأراجع  اأن  "يجب  بالقول  التعادل،  رغييم  فريقه  من  �صاهده  عما 
املباراة  "هذه  مو�صحاً  جيداً"،  كان  �صيء  كل  براأيي  لكن  املييبيياراة، 
اأظهرت تطوراً مقارنة باملباريات االأخرى. ح�صلت بع�ض االأخطاء 
املكلفة... افتقدنا اىل مترير الكرة ال�صيما يف ال�صوط االأول". ويف 
مباراة مغلقة ودفاعية على ح�صاب الهجوم، تاألق احلار�صان ف�صّد 
حار�ض عرين الفريق ال�صيف الروماين اأيونوت رادو ت�صديدة من 
البداية،  �صافرة  من  دقائق  �صبع  بعد  موريال  لوي�ض  الكولومبي 
اأتاالنتا الهولندي تون  اأمييام العب و�صط  اأن يتدخل جمييدداً  قبل 
كومبيرن�ض )23(. واعتقد اأتاالنتا انه افتتح الت�صجيل يف الدقيقة 
مبا�صرة �صاحرة من كومبيرن�ض، اإاّل ان احلكم  ركلة حرة  63 من 
األغى الهدف بعودته اإىل حكم الفيديو امل�صاعد "يف اآيه اآر" اثر مل�صة 
يد على زميله كاليب اأوكويل. اإاّل اأن اأتاالنتا تقدم بهدف �صحيح 
براأ�صية مدافعه الرتكي مريح دميييرال بعد متريرة  املييرة  هذه 
خلط  اأعيياد  كرميونيزي  اأن  غر   .)74( كومبيرن�ض  املتاألق  من 
االأوراق حارماً اأتاالنتا من ال�صدارة التي تبواأها للمرة االوىل منذ 
اأتاالنتا  حار�ض  �صّد  بعدما  التعادل  بادراكه  عاماً،  اأكرث من 60 
�صانتياغو  البديل  االأرجنتيني خوان مو�صو ت�صديدة من مواطنه 

اأ�صكا�صيبار تابعها بنجاح اإميانويل فالري يف ال�صباك )78(.
يف تورينو، ازداد ال�صغط على املدرب ما�صيميليانو األيغري بعدما 

اأن  �صالرنيتانا قبل  اأمام  اأفلت يوفنتو�ض من اخل�صارة يف معقله 
بدل  الييوقييت  2-2 يف  الييتييعييادل  هييدف  بونوت�صي  ليييييونيياردو  يهديه 
املرحلة  يف  تييعييادل  خلفية  على  اللقاء  يوفنتو�ض  ودخييل  ال�صائع. 
العا�صمة  �ييصييقييوط يف  ثييم   1-1 فيييييورنييتييييينييا  اأر�ييييض  عييلييى  املييا�ييصييييية 
1-2 يف م�صتهل م�صواره يف  �صان جرمان  باري�ض  اأمييام  الفرن�صية 
بنفيكا  �صد  اأر�ييصييه  على  االربييعيياء  ي�صتاأنفه  الييذي  االأبييطييال  دوري 
وقدم  االأول  ال�صوط  يف  االأمييرييين  يوفنتو�ض  وعييانييى  الييربتييغييايل. 
نف�صه  ليجد  الهجمات،  بناء  على �صعيد  ال�صيما  اأداء هزياًل جداً 
اأنتونيو  املخ�صرم  ال�صابق  العبه  عرب  متخلفاً منذ الدقيقة 18 
خوان  الكولومبي  من  الدفاعية  التغطية  يف  خطاأ  اإثيير  كاندريفا 
كوادرادو الذي حاول اعرتا�ض توغل با�صكوايل مازوكي من دون 
يف  ببطنه  حولها  عر�صية  كرة  بلعب  لالأخر  �صمح  ما  ينجح،  اأن 
ال�صباك العب اإنرت والت�صيو وبارما ال�صابق ابن الي35 عاماً املعار 
من �صمبدوريا. وتعقدت مهمة فريق األيغري حني اهتزت �صباكه 
"�صري  اىل  العائد  االأول عرب  ال�صوط  االأخيييرة من  الييثييواين  يف 
بيونتيك من ركلة  البولندي كري�صتوف  ال�صابق  اأ" العب ميالن 
جزاء ت�صبب بها املدافع الربازيلي برمير بعد مل�صه الكرة بيده يف 
منطقة اجلزاء )5+45(. وبذلك، اأنهى يوفنتو�ض ال�صوط االأول 
منذ  االأوىل  للمرة  اأكييرث(  )اأو  هدفني  بفارق  اأر�صه  على  متخلفاً 
25 ني�صان/اأبريل 2004 �صد ليت�صي )1-3( حني كان ا�صراف 
مارت�صيلو ليبي وفق "اأوبتا" لالح�صاءات. وعو�ض برمير هفوته 
يف م�صتهل ال�صوط الثاين الذي �صهد دخول البولندي اأركاديو�ض 
اإثر  ميليك بداًل من موي�ض كني، حني قل�ض الفارق بكرة راأ�صية 
ورغم حماوالت   .)51( كو�صتيت�ض  فيليب  ال�صربي  عر�صية من 
باريدي�ض  لياندرو  واالأرجنتيني  فالهوفيت�ض  دو�ييصييان  ال�صربي 
يوفنتو�ض  عجز   ،89 الدقيقة  العار�صة يف  اأ�صاب  الذي  وميليك 
عن الو�صول جمدداً اىل ال�صباك حتى الوقت بدل ال�صائع حني 
ح�صل على ركلة جزاء اقتن�صها البديل الربازيلي األيك�ض �صاندرو 
من الهولندي توين فيلهينا، فانربى لها بونوت�صي الذي ا�صطدم 
جمدداً  اأمامه  �صقطت  الكرة  لكن  �صيبي  لويجي  احلار�ض  بتاألق 

ليتابعها يف ال�صباك )3+90(. وعندما كانت املباراة تلفظ اأنفا�صها 
بعد  راأ�صية  بكرة  الفوز  اأنييه خطف هدف  اعتقد ميليك  االأخييرة، 
عر�صية من كوادرادو )4+90(، فبالغ يف االحتفال لينال االنذار 
الثاين ويطرد، لكن هذه "الت�صحية" ذهبت �صدى الأن "يف اأيه اآر" 
األغاه بداعي الت�صلل. ومل يكن البولندي الوحيد الذي ُيطرد، بل 
نال امل�صر ذاته األيغري ب�صبب االعرتا�ض على احلكم وكوادرادو 
لدخوله يف عراك مع فيديريكو فازيو الذي طرد بدوره )90+7(. 
ورفع عمالق تورينو بهذا التعادل ر�صيده اىل 10 نقاط يف املركز 
بتغلب على  بي13 نقطة  رابييعيياً  اأودييينيييييزي  بييات  الييثيياميين، يف وقييت 
م�صيفه �صا�صوولو 3-1، يف لقاء كان متخلفاً خالله منذ الدقيقة 
حني  االأخيير  ال�صاعة  ربييع  حتى  فراتيزي  دافيييييدي  بهدف   33
ا�صتفاد من طرد الربازيلي روان تري�صولدي اأواخر ال�صوط االأول، 
الربتغايل  البديلني  بف�صل  االأر�ييض  �صاحب  على  الطاولة  فقلب 

بيتو )75 و3+90( واالأملاين الزار �صاماردجيت�ض )90+1(.
وفك الت�صيو عقدته على اأر�صه اأمام هيال�ض فرونا بتحقيقه فوزه 
االأول على االأخر يف امللعب االأوملبي منذ �صباط/فرباير 2018، 
من  وبتمريرة   68 الدقيقة  يف  �صجلهما  نظيفني  بهدفني  وجيياء 
ال�صربي �صرغي ميلينكوفيت�ض �صافيت�ض هدافه ت�صرو اإميوبيلي 
الذي كان اأي�صاً �صاحب هديف االنت�صار على ال�صيوف -2�صفر يف 
الدقيقة اخلام�صة من  اأعييوام، ويف  اأربعة  اأكرث من  العا�صمة قبل 
الوقت بدل ال�صائع عرب االإ�صباين لوي�ض األربتو بعد متريرة من 
ماتيا زاكانيّي. وا�صتعاد فريق املدرب ماوريت�صيو �صاري توازنه بعد 
تعادل مع �صمبدوريا 1-1 و�صقوط على اأر�صه اأمام نابويل 2-1، 
رافعاً ر�صيده اىل 11 نقطة يف املركز ال�صاد�ض موقتا بفارق نقطة 

اأمام جاره روما الذي يختتم املرحلة االإثنني يف �صيافة اإمبويل.
وبعد اإقالته مدربه ال�صربي �صينيت�صا ميهايلوفيت�ض الذي اأ�صرف 
االأول هذا  فييوزه  بولونيا  العام، حقق  ون�صف  اأعييوام  لثالثة  عليه 
م�صاعد  بقيادة   1-2 فيورنتينا  �صيفه  ح�صاب  على  وجيياء  املو�صم 
على  موتا  تياغو  اجلديد  مدربه  وبوجود  فيجياين  لوكا  املييدرب 

املدرجات.

اأتالنتا يفرط بال�شدارة ويوفنتو�س يفلت من الهزمية 

هالند وليفاندوف�شكي ي�شعالن الإثارة يف دوري الأبطال و ليفربول ي�شعى ل�شتعادة توازنه

•• اأبوظبي-وام:

ي�صتعد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية حتت 23 �صنة و الذي ي�صم حممد 
ا�صرتاليا  �صتقام يف  التي  العامل  بطولة  للم�صاركة يف  ال�صايغ  و�صفية  املطيوعي 

خالل الفرتة من 19 اإىل 25 �صبتمرب اجلاري.
م�صتوى  على  الي31  املركز  االأول  احتالل  عقب  وال�صايغ  املطيوعي  تاأهل  جيياء 
القارة بي 76 نقطة، فيما تاأهلت �صفية ال�صايغ عقب احتالل منتخب ال�صيدات 
م�صتوى  50 منتخبا على  اأول  يتاأهل  عامليا، حيث  الي41  املركز  عاما   23 حتت 

العامل.
وي�صارك جنم منتخب االإمارات ال�صاعد حممد املطيوعي، يف �صباق �صد ال�صاعة 
23 �صبتمرب مل�صافة  19 �صبتمرب اجليياري و �صباق الفردي العام يوم  فردي يوم 

يوم 24 �صبتمرب". الكبار  �صباق  يف  ال�صايغ  �صفية  ت�صارك  بينما  كم،   169

اأنباء  وكيياليية   " لييي  ت�صريحات  يف  املطيوعي  حممد  الوطني  منتخبنا  دراج  واأكيييد 
يوا�صل  اأنيييه  �صبتمرب   16 ييييوم  ا�ييصييرتاليييييا  اإىل  ال�صفر  قييبييل  وام"   " االإمارات" 
اال�صتعدادات املكثفة من اأجل امل�صاركة يف بطولة العامل و متثيل االإمارات ب�صكل 
م�صرف، هو وزميلته �صفية ال�صايغ. ويغادر الالعب اإىل اأ�صرتاليا، قبل انطالق 
كل  يف  خارجني  مع�صكرين  يف  امل�صاركة  املا�صية  الفرتة  �صهدت  حيث  املناف�صات، 
من ا�صبانيا واإيطاليا، وبح�صب الالعب فقد ا�صتطاع اأن يحقق عددا من النتائج 
يف  مع�صكرا  ال�صايغ  �صفية  الالعبة  خا�صت  فيما  املع�صكرين  خييالل  االإيجابية 

اإيطاليا اأي�صا قبل ال�صفر اىل ا�صرتاليا.
و اأ�صاف: " خ�صت ا�صتعدادات مكثفة خالل الفرتة املا�صية، و�صاأعمل بكل طاقتي 
من اأجل الو�صول اإىل اأبعد نقطة يف املناف�صات.. نعلم اأن املناف�صة لن تكون �صهلة 
ثقة  لدي  لكن  الكبرة،  اخلييربة  اأ�صحاب  دراجييني من  العامل ومع  اأبطال  و�صط 

ودافع كبرين من اأجل تقدمي اأف�صل م�صتوى خالل املناف�صات".

ا�شتعدادات مكثفة ملنتخبنا للم�شاركة يف بطولة العامل للدراجات باأ�شرتاليا
•• دبي-وام: 

تتاأهب دبي ال�صت�صافة اأول �صباق عاملي للجائزة الكربى لليخوت 
را�صد  يييقييام مبييييينيياء  والييييذي   ،/SailGP/ احلييديييثيية  اليي�ييصييراعييييية 
اآند  "بي  من  كل  مع  بال�صراكة  املقبل،  نوفمرب   13 اإىل   12 من 
وال�صياحة  االقت�صاد  ودائييرة  الريا�صي  دبي  ماريناز" وجمل�ض  اأو 

بدبي.
وطرح املنظمون تذاكر ح�صور فعاليات ال�صباق للجماهر الراغبة 
فيها  ي�صارك  التي  ال�صريعة،  احلركة  �صباقات  وم�صاهدة  بح�صور 
اأف�صل الريا�صيني يف ريا�صة االإبحار باليخوت ال�صراعية احلديثة 
من  تقرتب  ب�صرعات  وال�صر  املائية  الزالقات  با�صتخدام   ،  F50

ال�صاعة. يف  كم   100
و�صتكون دبي املحطة ال�صابعة يف جدول الدوري العاملي الذي ي�صمل 
و�صنغافورة،  تروبيه،  و�صان  و�صيكاغو،  برمودا،  مثل  �صهرة  مدًنا 

و�صيدين، و�صان فران�صي�صكو.
على  را�صد  ميناء  يف  بال�صباق  امل�صاركة  ال�صراعية  اليخوت  وتبحر 

بعد دقائق فقط من بع�ض مناطق اجلذب املعروفة عاملًيا يف دبي.
ويقول را�صل كوت�ض، الرئي�ض التنفيذي لي SailGP : "متحم�صون 
لتقدمي اأكرث ال�صباقات اإثارة يف العامل مبياه دبي الأول مرة، حيث 
دبي  امل�صجعني يف  اإىل فئة جديدة من   SailGP �صنقدم عر�ض 
وال�صرق االأو�صط. مل يكن هذا ممكناً بدون دعم �صركائنا؛ "بي اآند 

اأو ماريناز" وجمل�ض دبي الريا�صي ودبي لل�صياحة".

دبي ت�شت�شيف ال�شباق العاملي لليخوت ال�شراعية احلديثة 12 نوفمرب املقبل

قبلة  االأخيييرة  اخلم�ض  ال�صنوات  يف  امل�صري  اليييدوري  بييات 
مف�صلة لنجوم الكرة املغربية، ملا يكت�صيه من قوة وتناف�صية 
جتعل املحرتفني املغاربة اأقرب من اأي وقت حلمل قمي�ض 

املنتخب والتتويج باأغلى املناف�صات القارية والعربية.

ال�سيبي اآخر الوافدين
اإىل  ال�صيبي  حممد  انتقل  امل�صري  بييراميييييدز  بييوابيية  ميين 
الييييدوري امليي�ييصييري قييادميياً اإليييييه ميين فييريييق اجلييييي�ييض امللكي، 
جتربة ال�صيبي اجلديدة حتمل عنوان التحدي، �صيما واأنها 
والالعب  املغربي،  املنتخب  لالعب  احرتافية  جتربة  اأول 
ال�صابق للرجاء البي�صاء والنادي القنيطري وغرهما من 

االأندية املغربية.
كييوكييبيية من  ا�ييصييمييه �ييصييميين  يييكييتييب  29 عيياميياً  ابييين  ال�صيبي 
الييالعييبييني املييغيياربيية الييبييارزييين مميين احييرتفييوا واأبيييدعيييوا يف 

دوري الكرة واملتعة الدوري امل�صري.
وردي الزمالك

الدوري  يف  كذلك  الرحال  حطت  �صاعدة  مغربية  موهبة 
امليي�ييصييري، حتييديييداً مييع واحيييد ميين اأعيييرق االأنييدييية العربية 
ال�صيفية  االنييتييقيياالت  خييالل  الييزمييالييك،  نييادي  واالأفريقية 
االأخرة، يتعلق االأمر بزكريات الوردي، الذي رافق الرجاء 
يف  واالأفريقية  العربية  املالعب  معه  و�صال  البي�صاوي، 

رحلة البحث عن االألقاب.
جتييربيية الييييوردي مييع نيياد عييمييالق مثل الييزمييالييك �صت�صقل 
موهبته الكروية، وتزيده تناف�صية وان�صباطاً وملا ال تقربه 

من االحرتاف يف اأحد دوريات اأوروبا.

الكرتي.. �سانع االأفراح
اأبرز  عليه  تهافتت  البي�صاوي،  الييوداد  رفقة  اأبييدع  اأن  بعد 
الييييوداد ف�صل  ابيين مييدر�ييصيية  لييهييا، لكن  االأنييدييية لالن�صمام 
االنتقال اإىل نادي براميدز خلو�ض جتربة كروية جديدة 

ملوؤها احلما�ض والتحدي.
االأبطال، دخل غمار  الييوداد بلقب دوري  املتوج رفقة  وليد 
الكروي  م�صاره  يف  جديد  �صطر  كتابة  ومييلييوؤه  االحيييرتاف 
واالأفريقية  امل�صرية  الييكييرة  قطبي  يناف�ض  فييريييق  رفييقيية 
االأهلي والزمالك. منذ التحاق وليد الكرتي �صاحب هدف 
الرتجي،  مرمى  "امللغي" يف  اأفريقيا  اأبطال  دوري  نهائي 
وهو ي�صنع االأفييراح داخل ناديه اجلديد وكاأن موهبة ابن 

الوداد انفجرت لتوها.

ثالثي الزمالك
يف موا�صم كروية عديدة، التم �صمل ثالثة العبني مغاربة 
وقاعدة  عريق  تيياريييخ  لييه  فريق  الييزمييالييك،  نييادي  بقمي�ض 
جماهرية، جعلت ثنائي الوداد "اأ�صرف بن�صرقي وحممد 
ال   ،2017 عييام  االأبييطييال  دوري  بلقب  اأوناجم" املتوجان 
يييييرتددون قيييييد اأمنييليية يف االنيي�ييصييمييام اإىل �ييصييرح كيييروي له 
الوداد  ثنائي  واالألييقيياب،  البطوالت  وبيياع طويل من  تاريخ 
�صطر رفقة الزمالك اأف�صل اللحظات الكروية كان اآخرها 
الفوز بدرع الدوري. بن�صرقي واأوناجم رافقهما يف م�صوار 
حممد  الزمالك،  وبقمي�ض  امل�صري  بالدوري  االحييرتاف 
اأن  اأحييداد كالعب مهاجم، ترك ب�صمته داخل ناد ي�صعب 

تخرج منه اإال وقد تركت قطعة من روحك داخل اأ�صواره.

بانون.. �سخرة االأهلي
اإدارة  عنها  اأعلنت  التي  ال�صفقات  اأبييرز  من  واحييدة  كانت 
نادي االأهلي خالل ال�صنوات الثالث االأخييرة، هي �صفقة 
املحليني  املغرب لالعبني  انتقال بدر بنون عميد منتخب 

وقائد نادي الرجاء الريا�صي �صابقاً.
توجت  عريق  نيياد  رفقة  امل�صري  اليييدوري  يف  بنون  جتربة 
م�صاره الكروي بلقب دوري االأبطال وحمل قمي�ض منتخب 

"االأ�صود" االأول.

لعبون مغاربة يف�شلون الدوري امل�شري



يحتفالن بـ 75 عاما على زواجهما
�صرب ثنائي اأمريكي اأكرب مثال عن احلب االأبدي، حيث يحتفالن 

بذكرى زواجهما الي 75.
"بالكنت بريز" االأمريكي، �صيحتفل نيت البالغ من  ووفًقا ملوقع 
 94" "101 عام" وفرجينيا كروفورد البالغة من العمر  العمر  

عاما" بالذكرى الي 75 لزواجهما يوم 16 �صبتمرب-اأيلول.
وذكر املوقع، اأن نيت وفرجينيا من والية فلوريدا االأمريكية، قررا 
االحتفال يف منطقة خليج تامبا يف مقاطعة با�صكو، و�صط جمموعة 

ا. �صغرة من االأ�صدقاء واالأقارب يبلغ عددهم 60 �صخ�صً
وقالت اأنيرتا مريك�ض، من اأحفاد الزوجني، اإن جديها ينعمان بي 
94 ن�صاًل: 5 اأطفال و25 حفيًدا و57 من اأبناء االأحفاد و�صبعة من 

اأبناء اأبناء االأحفاد.
وقالت:  جميًعا.  يت�صاركونها  التي  للرابطة  ممتنة  اأنييهييا  واأكيييدت 

الأجدادنا". جًدا  ممتنون  ونحن  �صخمة  عائلة  "لدينا 
وك�صف نيت وفرجينيا كروفورد �صر زواجهما اخلالد، وهو احلب 
لكل  ن�صيحة  باهلل، حيث قدما  واالإميييان  البع�ض  ببع�صنا  والثقة 

املتزوجني واملقبلني على الزواج بو�صع اهلل اأواًل ثم اأي �صيء اآخر.
واأو�صحت احلفيدة اأن جديها كروفورد ال يفرتقان اأبًدا، اإذا راأيت 

اأحدهما �صوف ترى االآخر معه بكل تاأكيد.

تنقذ حياة �شقيقها بالتربع 
باخلاليا اجلذعية

اأنقذت طفلة بريطانية �صجاعة حياة �صقيقها الر�صيع يف عيد 
ميالده االأول بعد اأن تربعت له بخالياها اجلذعية.

اأو�صنت بنوع نادر من �صرطان الدم  اإ�صابة كاري  ومت ت�صخي�ض 
يف  الوحيد  اأمييلييه  وكييان  فقط،  اأ�صهر  ثمانية  عمره  كييان  عندما 
زرع اخليياليييا اجلذعية. ورغييم كل  هييو  البقاء على قيد احلييييياة 
�صنوات  اأربييع  العمر  من  البالغة  اأوبيييري،  اأخته  كانت  ال�صعاب، 

متربعاً مثالياً له.
واأجييرى اجلراحون عملية جراحية يف عيد ميالد كاري االأول 
اأخته  اليي�ييصييرطييان بف�صل  ميين  خييالييييياً  اأ�ييصييبييح  اأ�ييصييهيير  �صتة  وبييعييد 
"اإنها حتييب كييياري كثراً  نييعييومييي  الييكييربى. وقييالييت والييدتييهييمييا 
وعندما اأو�صحنا لها عن عملية الزرع، اأرادت اأن تفعل كل ما يف 

و�صعها الإنقاذه".
لكنها  فقط،  �صنوات  اأربييع  العمر  من  تبلغ  "اإنها  االأم  واأ�صافت 
ال�صديد  بالذنب  �صعرنا  م�صاعدته.  كيفية  يف  فقط  تفكر  كانت 
اأثناء اإجراءها لعملية جراحية اأي�صاً، لكنها كانت فر�صة كاري 

الوحيدة للبقاء على قيد احلياة".
وخالل عملية ا�صتغرقت �صاعتني يف م�صت�صفى جريت اأورموند 
�ييصييرتيييت بييليينييدن، اأخيييذ اجليييراحيييون اخليياليييا اجلييذعييييية الأوبيييري 
نعومي  وقالت  التنقيط.  طريق  عن  كيياري  ج�صد  يف  وو�صعوها 
"حقيقة اأن عملية الزرع متت يف عيد ميالد كاري كانت مهمة 
للغاية لدرجة اأنها كانت متنحه فر�صة ثانية يف احلياة يف ذلك 

اليوم املميز.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يقطع ل�شانه لتقدميه قرباًنا لالآلهة
كان فالح هندي يف حال حرجة يوم االأحييد، بعدما قطع ل�صانه طوًعا؛ لتقدميه قرباًنا الآلهة يف معبد هندو�صي، 

بح�صب ما اأفادت ال�صرطة.
ح�صود  بني  ال�صبت  اأم�ض  اأول  اأول  الذعر  فعلته  واأثيييارت  جيب.  �صكني  ل�صانه  لقطع  االأربعيني  الرجل  وا�صتخدم 

املتقاطرين اإىل املعبد الواقع يف اأوتار برادي�ض )�صمال(.
وقال املحقق يف ال�صرطة اأبهيال�ض تيواري لوكالة فران�ض بر�ض، اإن الفالح وزوجته اأديا طقو�ًصا دينية يف البداية، ثم 

اأخرج الرجل �صكيًنا وقطع ل�صانه وو�صعه على باب املعبد.
واأ�صاف تيواري اأن ”عنا�صر ال�صرطة املتمركزين يف املعبد هرعوا اإليه ونقلوه اإىل امل�صت�صفى مب�صاعدة امل�صلني“.

”�صحى“ بل�صانه الإر�صاء االآلهة، لكنها مل ت�صتطع اإعطاء �صبب  اأن زوجها  اأو�صحت لل�صرطة،  اأن املراأة  واأ�صار اإىل 
لهذا الفعل.

ال�صكان  من  كبر  جييزء  يوؤمن  اإذ  ب�صرية،  ت�صحية  حيياالت  وحتى  للذات  ت�صويه  ممار�صات  ت�صهد  الهند  تييزال  وال 
مبعتقدات خرافية، ويف بع�ض االأحيان يقدمون على اأفعال غريبة الإر�صاء االآلهة.

واأفيد العام املا�صي بح�صول واقعتني مماثلتني يف واليتني هنديتني، اإذ قطع �صابان ع�صرينيان ل�صانيهما لتقدميهما 
لالآلهة.

ويف عام 2020 ، قطع كاهن هندو�صي راأ�ض فالح وقدمه ذبيحة؛ زاعًما اأن اإلًها اأمره بذلك يف املنام.
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يحول الإعاقة اإىل حتد واإبداع
اإعاقته اجل�صدية  متكن ال�صاب التون�صي اأمين امل�صمودي من التغّلب على 
واالإبيييداع يف  اخلا�ض  م�صروعه  بعث  الطفولة، وجنح يف  منذ  التي الزمته 
جمال تخ�ص�صه وهو برجمة التطبيقات، بف�صل الرعاية التي وجدها منذ 

خطواته االأوىل من العائلة ومن حميطه.
”هذه  اأن  موؤكدا  يكون،  ما  كاأف�صل  الطفولة  مرحلة  امل�صمودي  واأم�صى 
املرحلة كانت من اأح�صن املراحل خالفا ملا يعتقده البع�ض من اأّن االإن�صان 

الذي مير مبثل حالتي يواجه الوحدة والعزلة“.
باأ�صدقائه،  جيدة  عييالقييات  لييه  وكييانييت  عييادييية  مدر�صة  يف  امل�صمودي  در�ييض 
ووا�صل كامل مراحل درا�صته الثانوية بنجاح وح�صل على �صهادة الثانوية 
التي  عائلته  اإىل  بنجاحه  امل�صمودي  ويدين  بتفوق.  )الباكالوريا(  العامة 
ملييوا�ييصييليية درا�ييصييتييه اجلييامييعييييية واحليي�ييصييول على  كييبييرا  وجيييد منها ت�صجيعا 
�صهادة جامعية، لكنه كان يدرك اأّن ن�صبة كبرة من ال�صباب احلا�صل على 
فاأراد  البحث عن عمل،  البطالة ودواميية  �صهادات جامعية كانوا يواجهون 
�صهادة  بعد احل�صول على  مبا�صرة  ال�صغل  �صوق  ودخييول  الطريق  اخت�صار 
الباكالوريا؛ فبداأ البحث عن العمل الذي ميكنه من حتقيق ما كان يحلم 
به. وقال امل�صمودي لي ”اإرم نيوز“: ”مل اأكن مهتّما مبن حويل وبنظرات 
النا�ّض يف حميطي، وهذه ن�صيحة اأقدمها ملن ميّرون مبثل حالتي، ومل يكن 
هناك تنّمر واإمنا كان اجلميع يكت�صف اأّنه مل يكن بينهم وبيني �صواء من 
اأي اختالف �صوى بع�ض االختالف اجل�صدي  اأو النف�صية  الناحية العقلية 

الذي ال ي�صبب لهم اأي تاأثر“.

متتنع عن مغادرة املنزل ب�شبب كرمي لالأكزميا
�صاركت امراأة كيف مل ت�صتطع مغادرة املنزل اأو حتى النظر اإىل نف�صها يف 

املراآة بعد تعر�صها الأعرا�ض ان�صحاب مروعة من كرميات االإكزميا.
ومت ت�صخي�ض اإ�صابة ديزي مالني "26 عاماً" من تدينغتون، لندن، باأنها 
االأطباء  لها  وو�صف  �صغرة،  طفلة  كانت  عندما  خفيفة  باإكزميا  م�صابة 
باالأكزميا  ب�صرتها تنفجر  املو�صعية لعالجها. وكانت  ال�صترويد  كرميات 
ميين وقيييت الآخيييير، وكييانييت متيير بييفييرتات ميين اجلييلييد اليي�ييصييايف عيينييدمييا تهداأ 
االأكزميا، لكنها تعود من جديد. ومع ذلك، مع زيادة جرعاتها خالل اأوائل 
الكرميات،  على  االعتماد  من  قلقة  ديييزي  كانت  عمرها،  من  الع�صرينات 
وقررت تقليل ا�صتخدامها للدواء، ثم اأوقفت الكورتيكو�صترويدات متاماً 
يف يونيو -حزيران 2021. و بعد ذلك، بداأت ديزي تعاين من اأعرا�ض موؤملة 
اأملها  اللون االأحمر وت�صببت يف  اإىل  تركت ب�صرتها تتق�صر مييراراً، وحتولت 
اأنها  االآن  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ومن�صقة  املوؤثرة  تعتقد  و  ال�صديد. 
اإىل  تييوؤدي  حالة  وهييي  املو�صعي،  ال�صترويد  ان�صحاب  مبرحلة  متر  كانت 

باربرييان ينتزع 
�شدارة �شباك التذاكر 
املوازنة  املنخف�ض  الرعب  فيلم  حب�َض 
االأوىل  عيييرو�يييصيييه  يف  "باربريان" 
اأنفا�ض  االأ�يييصيييبيييوع  هييييذا  نييهيياييية  خييييالل 
يف  ال�صينما  دور  رواد  ميين  كييياف  عيييدد 
ليت�صدر  وكييينيييدا  امليييتيييحيييدة  الييييواليييييات 
ال�صمالية  اأمييركييا  يف  الييتييذاكيير  �صباك 
ال�صادرة  االأولييييييييية  االأرقيييييييام  بييحيي�ييصييب 
"اإكزبيرت ريلي�صنز"  االأحد عن �صركة 
املتخ�ص�صة. ويتناول هذا الفيلم الذي 
اأنتجته "توينتيث �صينت�صوري" و"نيو 
ريجن�صي" ق�صة امراأة جت�ّصدها املمثلة 
تيي�ييصييتيياأجيير منزاًل  كييامييبييل،  جييورجييييينييا 
ال�صمعة  �صيئ  حي  يف  ق�صرة  الإقيياميية 
يف دييييرتوييييت، ولييكيين يييتييبييني لييهييا عند 
و�صولها اأن �صخ�صاً اآخر حجزه، يوؤدي 
دوره املمثل ال�صويدي بيل �صكار�صغارد 
ال�صرير  املييهييّرج  �صخ�صية  ج�ّصد  الييذي 
ونال   ."It" "اإت" الرعب  يفgَمي  يف 
اأي�صاً  فيه  �صارك  الذي  "باربريان" 
املمثل جا�صنت لونغ ا�صتح�صان النقاد، 
وو�صفته جملة "فراييتي" باأنه "فيلم 
رعب كال�صيكي جديد". واعترب املحلل 
ديفيد ا. غرو�ض من �صركة "فران�صايز 
حتقيق  اأن  ري�صرت�ض"  اإنرتتاينمنت 
ع�صرة  بلغت  اإييييييرادات  "باربريان" 
االأوىل  عيييرو�يييصيييه  يف  دوالر  ميييالييييني 
منخف�ض  رعب  جيدة" لفيلم  "بداية 
ا�صُتهلَت  اآخييير  فيلم  ومتييكيين  امليييوازنييية. 
عييرو�ييصييه يف عطلة هييذا االأ�ييصييبييوع من 
احللول يف املرتبة الثانية هو ال�صريط 
وان- "براما�صرتا:بارت  البوليوودي 

تابعة  �ييصييركيية  اأنييتييجييتييه  الييييذي  �صيفا" 
ماليني   4،4 حيي�ييصييد  اإذ  لي"ديزين"، 
دوالر، وهي نتيجة ُتعترب اإجنازاً لعمل 
يف  �ييصييوى  ُيييعييَر�ييض  مل  الهندية  باللغة 
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يحول حافلة اإىل 
خمباأ اآمن

بحافلة  اأميييرييييكيييي  �يييصييياب  ا�ييصييتييعييان 
مدر�صة حتى ي�صنع لنف�صه ”مالًذا 
داخله“،  لالختباء  وجيياهييًزا  اآمييًنييا، 
ملواجهة كافة ”�صيناريوهات نهاية 

العامل“.
وذكييير املييوقييع االإليييكيييرتوين الإذاعييية 
اأن  االأميييرييييكييييييية،   “KHMO”
اليي�ييصيياب االأمييريييكييي والييييذي يدعى 
مدر�صة  حافلة  حييّول  ”غوردو“، 
اإىل  ال�صالحية،  ومنتهية  قدمية 
خمباأ مبزايا تكنولوجية متطورة، 
حيث يبدو وكاأنه من اأفالم اخليال 

العلمي.
م�صور،  ليييقييياء  يف  غييييييوردو  وظيييهييير 
فانتوم“  ”جيليجان  قييينييياة  مييييع 
االأمريكية، والتي تبث عرب موقع 
باأخبار  واملييخييتيي�ييصيية  ”يوتيوب“، 
ا خالله  امل�صاكن املتنقلة، م�صتعر�صً

خمباأه.
وقيييال غييييوردو يف حييديييثييه مييع قناة 
”مالذ  اإنييه  فانتوم“  ”جيليجان 
فائقة،  تقنية  مبزايا  للنجاة  اآميين 
حيث يجعل ذلك احتمالية �صموده 
العامل  لنهاية  �صيناريو  اأي  اأميييام 

ميكن تخيله، مرتفعة جًدا“.
واأظهرت لقطات م�صورة التقطتها 
اليييييقييييينييييياة، احلييييافييييليييية املييييدر�ييييصييييييييية، 
ال�صاحنات  تيي�ييصييبييه  اأ�ييصييبييحييت  وقيييد 
الرحالت  اأدوات  لنقل  املخ�ص�صة 
امل�صاحة  ظهرت  فيما  واملييغييامييرات، 
احلييافييليية ممتلئة  مييين  الييداخييلييييية 

مبيزات عالية التقنية.
وتبدو مقدمة احلافلة مثل مكوك 
تتيح  ولييوحييات،  اأزرار  مع  ف�صائي، 
التحكم يف ت�صغيل  لل�صاب جييوردو، 

جميع املناطق يف املالذ.

اكت�شاف درب �شخري 
بني نهرين جليديني

اأ�ييصييخيين �صيف  احليييييرارة يف  درجيييييات  ارتيييفييياع  اأدى 
درب  اإىل ظهور  العام  هييذا  اأوروبيييا  ت�صهده  م�صجل 
االألب  جييبييال  نييهييرييين جليديني يف  بييني  �ييصييخييري 
اإن ذلك  ب�صوي�صرا، فيما قال منتجع تزلج حملي 

يحدث للمرة االأوىل منذ األفي عام على االأقل.
�صوي�صرا  وقال منتجع "جال�صر3000" يف غرب 
اإن ذوبيييييان اجلييليييييد هييييذا اليييعيييام كييييان نييحييو ثالثة 
اأن  يعني  مييا  وهيييو  �ييصيينييوات  ع�صر  متو�صط  اأمييثييال 
ال�صخور العارية ميكن روؤيتها االآن بني النهرين 
اجلليديني �صيك�ض روج وت�صانفلورون على ارتفاع 
بالكامل  �صيكون مك�صوفا  الدرب  واأن  2800 مرت 

بحلول نهاية ال�صهر اجلاري.
االأنييهييار اجلليدية يف  عييامل  مييياورو في�صر  ويييقييول 
معهد اجلغرافيا بجامعة برن "منذ ع�صر �صنوات 
وكل  هنا  مييرتا من اجلليد   15 ارتفاعه  ما  ق�صُت 

هذا اجلليد ذاب منذ ذلك الوقت".

يرتكب جرمية قتل لعتقاده اأنه م�شحور
اأنها  منه  ب�صكني، ظًنا  ابنة عمه طعًنا  قتل رجل م�صري 
الييزواج وت�صبب يف ف�صله  قامت بعمل �صحر له منعه من 
�صلطات  حتييريييات  ك�صفت  التفا�صيل،  ويف  وظيفته.  ميين 
االأمن يف مركز اأطفيح يف حمافظة اجليزة جنوب القاهرة، 
 ،2011 اأن اجلاين وهو موظف فقد وظيفته، منذ العام 
دخل يف م�صادة كالمية مع ابنة عمه "ربة منزل". واأ�صارت 
اإىل اأن ”امل�صادة تطورت اإىل �صجار وا�صتد ال�صجار، قبل اأن 
ي�صدد اجلاين، الذي مل ي�صبق له الزواج، 4 طعنات متفرقة 
وبينت  احلال“.  يف  قتيلة  وي�صقطها  عييمييه  ابيينيية  بج�صد 
حماولة  قبل  املتهم  �صبط  ميين  ”متكنت  اأنييهييا  ال�صلطات 
هروبه“، الفتًة اإىل اأن مبواجهته اأقر يف اأقواله اأمام رجال 
املباحث اجلنائية بارتكاب اجلرمية، التي بدورها حولته 
”اتخانقت  التحقيقات:  يف  املتهم  وقييال  العامة.  للنيابة 
معاها، كنت فاكرها عملتلي عمل عند دجال مينعني من 
الزواج وف�صلني من ال�صغل، ما جعلني اأمر بحالة نف�صية 
�صيئة“. بدورها، اأمرت النيابة العامة بحب�ض املتهم 4 اأيام 
الت�صريحية  ال�صفة  بيان  و�صرعة  التحقيقات،  ذمة  على 

لل�صحية متهيدا الإ�صدار ت�صريح بالدفن.

طفلة تنجو من املوت بف�شل ممر�شة
اأ�صهر من املوت يف اجلو  جنت طفلة تبلغ من العمر ثالثة 
�صادف  ممر�صة  بف�صل  فجاأة،  التنف�ض  عن  توقفت  بعدما 
انت�صر  فيديو  مقطع  واأظييهيير  الطائرة.  منت  على  وجييودهييا 
على نطاق وا�صع على مواقع التوا�صل االجتماعي، الطفلة 
ال�صغرة وهي تبت�صم بعدما ا�صتعادت وعيها. وكانت املمر�صة 
متيييارا بييانييزييينييو ميي�ييصييافييرة عييلييى ميينت رحييليية �ييصييركيية �صبريت 
اإىل  بن�صلفانيا  بيت�صربغ،  من  اخلم�ض  ليلة   1691 اإريالنز 
اأورالندو بوالية فلوريدا، عندما فقدت طفلة ر�صيعة تدعى 
اإجنيلي القدرة على التنف�ض وغابت عن الوعي فجاأة. وقالت 
بانزينو اإنها هرعت على الفور الإنقاذ الطفلة وبداأت بتدليك 
تنف�صها  ا�صتعادة  الطفلة على  �صاعد  و�صاقيها، مما  �صدرها 
بانزينو  واأكيييدت  الييركيياب.  ت�صفيق  و�صط  ق�صر،  وقييت  بعد 
باأنها �صعرت بال�صعادة الأنها �صاهمت يف اإنقاذ حياة الطفلة. 
وال يزال �صبب م�صكلة الطفلة غر وا�صح، حيث قال والداها 
اللذان مل يتم الك�صف عن ا�صميهما، اإن هذه هي املرة االأوىل 
التي تتعر�ض فيها طفلتهما ملثل هذه امل�صكلة. ومل ت�صطر 
اإىل  اإىل التوقف للهبوط اال�صطراري، بل و�صلت  الطائرة 
اأورالندو قبل �صبع دقائق من املوعد املحدد، وفق ما اأوردت 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اإنقاذ فتاة من م�شري نرية اأ�شرف
اأنقذت االأجهزة االأمنية يف م�صر، فتاة من اإحدى املناطق 
بالقاهرة الكربى، من اأن تلقى م�صر نرة اأ�صرف املعروفة 
اأمام  زميلها  ذبحها  والتي  املن�صورة“،  بي“طالبة  اإعالمًيا 
بيييه. ومتييكيين رجال  االرتيييبييياط  اليي�ييصييارع لرف�صها  املييييارة يف 
القب�ض على �صاب، هدد فتاة مبنطقة رو�ض  املباحث من 
التي تذهب  االأميياكيين  اأن الحقها يف  بعد  بيياالإيييذاء  الييفييرج 
اإىل  الواقعة  تفا�صيل  الييزواج منه. وتعود  اإليها؛ لرف�صها 
تلقي االأجهزة االأمنية يف م�صر، بالًغا من طالبة مقيمة 
بدائرة ق�صم رو�ض الفرج، بت�صررها من اأحد االأ�صخا�ض، 
مقيم باملنطقة ذاتها؛ لقيامه باإر�صال ر�صائل تهديد واإيذاء 

لها، ومالحقتها باالأماكن التي ترتدد عليها.

م�شر ت�شرتد متثالني اأثريني من بلجيكا 
اأعييليينييت ميي�ييصيير ا�يييصيييرتداد متييثييالييني اأثيييرييييني من 
ال�صلطات  قيييبيييل  ميييين  �ييصييبييطييهييمييا  مت  بييلييجيييييكييا، 
االأثرية  الييقييطييع  لييبيييييع  مييعيير�ييض  يف  البلجيكية 

النفي�صة.
اإن  بيييييان،  امليي�ييصييرييية يف  وقييالييت وزارة اخلييارجييييية 
الثقافية،  للعالقات  اخلييارجييييية  وزيييير  م�صاعد 
اليي�ييصييفيير عييميير �ييصييليييييم، قيييام مبييقيير دييييييوان وزارة 
اللتني  االأثريتني  القطعتني  بت�صليم  اخلارجية 
م�صروعة،  غر  ب�صورة  م�صر  من  تهريبهما  مت 

اإىل جلنة من وزارة ال�صياحة واالآثار.
ت�صليمهما عبارة عن  اللتان مت  القطعتان  وُتعد 
متييثييال ميين اخل�صب املييلييون لييرجييل واقيييف يرتكز 
اليييدولييية القدمية؛  لييعيي�ييصيير  يييعييود  قييياعيييدة  عييلييى 
”االأو�صابتي“ امل�صنوع  من  �صغر  اآخيير  ومتثال 

من اخل�صب من الع�صر املتاأخر.
اإىل  التمثالني  هييذييين  ا�ييصييرتداد  اأحييييداث  وتييعييود 
البلجيكية  ال�صلطات  قامت  عندما   2016 عييام 

القطع  لييبيييييع  مييعيير�ييض  الييتييمييثييالييني يف  بيي�ييصييبييط 
االأثرية يف بلجيكا.

ميلك  ال  املعر�ض  مالك  اأن  التحقيقات  واأثبتت 
اأوراقا اأو م�صتندات ملكية للقطعتني االأثريتني، 
اإدارة  مييع  بالتن�صيق  اخلييارجييييية  وزارة  وقييامييت 
التعاون الدويل باإر�صال طلب م�صاعده ق�صائية 
اإىل ال�صلطات البلجيكية يف هذا ال�صاأن حتى مت 
اإىل  التمثالني  بييعييودة  ق�صائي  قيييرار  ا�صت�صدار 

احلكومة امل�صرية.
اأن عملية اال�صرتداد  واأو�صحت وزارة اخلارجية 
تاأتي يف اإطار جهود م�صر احلثيثة ال�صتعادة االآثار 
الدولة  توليه  ومييا  اخلييارج  اإىل  املهربة  امل�صرية 
للحفاظ  بالغ  اهتمام  من  وموؤ�ص�صاتها  امل�صرية 
الذي  والييدور  على تراثها وتاريخها احل�صاري، 
وزارة  بالتعاون مع  وزارة اخلارجية  به  ت�صطلع 
ال�صياحة واالآثييار ومكتب النائب العام يف جمال 

ا�صتعادة االآثار امل�صرية املهربة.

دانييال نيفي�س حت�سر احتفال ليلة الهالوين يف يونيفر�سال �ستوديوز هوليوود. ا ف ب

جينيفر لوبيز ترافق 
ابنة زوجها يف نزهة 

اإن�صانية طيبة  باأنها  ال�صهرة  جينيفر لوبيز   النجمة االأمركية  تتميز 
وحتل اجلميع ولن تكون زوجة اأب �صيئة بل على العك�ض فهي كما اأحبت 
اأي�صاً على توطيد  اأفليك  وتزوجته، فهي حتر�ض  النجم االأمركي  بن 
عالقتها مع اأوالده. وقد �صوهدت جي لو وهي تتم�صى يف �صوارع بيفريل 
جينيفر  ال�صابقة  زوجييتييه  ميين  اأفييليييييك  بيين  بنة  فيوليت  ب�صحبة  هيلز 
17 عاماً، وهما تتوجهان لتناول الغداء يف  لوران�ض البالغة من العمر 
اأحد املطاعم. وظهرت ابنة بن اأفليك الكربى باإطاللة ناعمة و�صبابية 
ومن خالل ال�صور واالبت�صامات ن�صتطيع اأن نلم�ض اأن هناك وداً وتفاهماً 

كبرين بني الفتاة وزوجة والدها.


