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مقاتل �سوري يطلق قذيفة خالل تدريبات ع�سكرية مدعومة من تركيا يف عفرين  )ا ف ب(

كييف تتلقى �سواريخ برمي�ستون- 2 عالية الدقة من بريطانيا

ق�سف رو�سي اأوكراين متبادل.. وكارثة تلوح قرب حمطة زابوريجيا 
الكرملني يحّذر تركيا من زعزعة اال�ستقرار 

اإردوغان: العملية الربية يف �سوريا �ستجري قريًبا  
 •• عوا�صم-وكاالت:

الرئي�س الرتكي رجب طيب  قال 
اإردوغان الثالثاء اإن تركيا �ست�سّن 
�سوريا �سّد  برية يف  قريًبا عملية 
مقاتلني اأك��راد، بعد غ��ارات جوية 

�سنتها اأنقرة على �سمال �سوريا.
وق���ال اإردوغ����ان يف خ��ط��اب متلفز 
لب�سعة  الإره��اب��ي��ني  ف���وق  حّلقنا 
اأي����������ام ب����ط����ائ����رات����ن����ا وم���داف���ع���ن���ا 
اهلل  �����س����اء  اإن   ... وم�������س���ّرات���ن���ا 
�سنقتلعهم جميًعا قريًبا بالدبابات 
واملدفعية واجلنود. نفذت القوات 
خملب  عملية  ال��رتك��ي��ة  اجل��وي��ة 
�سل�سلة  �سن  ع��ر  الأح���د  ال�سيف 
غ�����ارات ا���س��ت��ه��دف��ت م���واق���ع حزب 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين ووح�����دات 
العراق  �سمال  يف  ال�سعب  حماية 

ويف �سوريا.
واأف�����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
الإن�سان م�ساء الثنني اأن الغارات 
ا،  �سخ�سً  37 مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
ب��ي��ن��ه��م 18 ع��ن�����س��ًرا م���ن ق���وات 
ع��ل��ى اجلانب  ال�������س���وري،  ال��ن��ظ��ام 
ال�����س��وري.  ه��ذا وح���ّذر الكرملني 

زعزعة  من  الثالثاء  اأم�س  تركيا 
حيث  �سوريا  �سمال  يف  ال�ستقرار 
���س��ّن��ت اأن���ق���رة ع���دة غ�����ارات جوية 
طرح  غ���داة  اأك����راد،  مقاتلني  على 
عملية  اإط���الق  احتمال  اإردوغ����ان 

برية يف الأرا�سي ال�سورية.
الكرملني  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
ل�سحافيني  ب��ي�����س��ك��وف  دم��ي��رتي 
املرتبطة  ت��رك��ي��ا  خم����اوف  ن��ف��ه��م 
عينه،  ال��وق��ت  يف  لكن   ... باأمنها 
اإىل  الأط�������������راف  ن����دع����و ج���م���ي���ع 

اأن  اأي مبادرة ميكن  المتناع عن 
توؤدي اإىل زعزعة خطرة للو�سع 

العام.
من جهتها، طالبت تركيا الثالثاء 
الوليات  راأ�سهم  وعلى  حلفاءها 
امل���ت���ح���دة ب������اأن ي���وق���ف���وا ك����ل دعم 
ل���وح���دات ح��م��اي��ة ال�����س��ع��ب، وهي 
ال��ف�����س��ي��ل ال���ك���ردي ال��رئ��ي�����س��ي يف 
اإرهابية  اأن��ق��رة  وتعترها  �سوريا 
فيما تدعمها وا�سنطن يف حماربة 

تنظيم داع�س.

بارزاين ببغداد لبحث الرد على الهجمات 

ق�سف جديد لإيران �سد املعار�سة الكردية ب�سمال العراق 
•• بغداد-وكاالت:

تعر�ست مواقع تابعة للمعار�سة اليرانية الكردية لق�سف جديد بال�سواريخ والطائرات 
اأمنيان  م�سوؤولن  اف��اد  يومني من هجوم مماثل، ح�سبما  بعد  اي��ران  اىل  ُن�سب  امل�سرة 

عراقيان. وهذه ال�سربة الثالثة يف اأقل من اأ�سبوعني �سد هذه الف�سائل.
وقال م�سوؤول ع�سكري كردي عراقي وم�سوؤول حملي يف ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س اإن 
�سربات بطائرات م�سرة ا�ستهدفت حزب احلرية الإيراين الكرد�ستاين يف حميط األتون 

كوبري بالقرب من كرد�ستان العراق.
اتخذنا  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  ن���ادري  خليل  الف�سيل  ه��ذا  با�سم  املتحدث  ق��ال  ب���دوره، 

احتياطاتنا واأفرغنا املباين ومل تقع اإ�سابات.
اإقليم كرد�ستان جنرفان  ال�سوداين ورئي�س  �سياع  العراقي حممد  ال��وزراء  واأكد رئي�س 
لالعتداء  منطلقا  ال��ع��راق  اأرا���س��ي  ا�ستخدام  منع  على  العمل  الثالثاء  اأم�����س  ب���ارزاين 
على اأي من دول اجلوار. وقال املكتب الإعالمي لرئي�س ال��وزراء العراقي اأن ال�سوداين 
وبارزاين بحثا خالل لقاء يف بغداد ملف الأمن باملناطق العراقية احلدودية، و�سددا على 

التعاون حلفظ �سيادة العراق ورف�س النتهاكات املتكررة.
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رئي�ص تركمان�ستان يزور جامع 
�ل�سيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي

�أخبار �لإمار�ت

»لقاء �مل�سافحة «.. خرب�ء يتوقعون 
تقدما لعالقات م�رص وتركيا

عربي ودويل

�ملنتخب �ل�سعودي يد�سن م�سريته يف 
مونديال 2022 بفوز ثمني على �لأرجنتني

�لفجر �لريا�سي

رئي�س الدولة يعزي هاتفيًا الرئي�س 
الإندوني�سي يف �سحايا الزلزال 

حممد بن را�سد يطلق )نحن الإمارات 2031(    )وام(

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ���س��ه��د 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 

اإطالق )نحن الإمارات 2031( 
والتي ت�سّكل روؤية جديدة وخطة 
عمل وطنية ت�ستكمل من خاللها 
دولة الإمارات م�سرتها التنموية 
اخلم�سني  ون��ح��و  ال���ق���ادم  للعقد 
ال�����ق�����ادم�����ة.  وت����ع����د نحن  ع����ام����اً 

الإمارات 2031 مبثابة برنامج 
الع�سر  لل�سنوات  متكامل  تنموي 
امل��ق��ب��ل��ة ي���رت���ك���ز ع���ل���ى اجل���وان���ب 
الج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������س����ادي����ة 
وال�ستثمارية والتنموية يف دولة 

الإمارات. )التفا�سيل �س3-2(

وزير الدفاع ال�سيني لنظريه 
الأمريكي: تايوان خط اأحمر 

•• بكني-وكاالت:

حذر وزير الدفاع ال�سني، وي فينغ، نظره الأمركي لويد اأو�سنت من اأن 
ق�سية تايوان خط اأحمر يجب عدم جتاوزه وتقع يف قلب امل�سالح الأ�سا�سية 

لل�سني.
وبح�سب بيان لوزارة الدفاع ال�سينية، 
ف��ق��د دع����ا ال���وزي���ر ال�����س��ي��ن��ي نظره 
�سيا�سة منطقية  تبني  اإىل  الأمركي 
وعملية جتاه ال�سني لإعادة العالقات 

اإىل امل�سار ال�سحيح.
و����س���دد وزي����ر ال���دف���اع ال�����س��ي��ن��ي على 
تخ�س  م�ساألة  تايوان  ق�سية  حل  اأن 
قوة  لأي  ول��ي�����س  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب 

خارجية احلق يف التدخل.
م����ن ج��ه��ت��ه ����س���دد اأو�����س����نت ع���ل���ى اأن 
ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة ���س��ت�����س��ت��م��ر يف 
ال��ط��ران والإب��ح��ار وال��ع��م��ل، حيث�ُما 

ي�سمح القانون الدويل بذلك.
نظره  الثالثاء  كمبوديا  يف  اأو�سنت  لويد  الأمركي  الدفاع  وزي��ر  والتقى 
اإطار اجلهود التي يبذلها البلدان  ال�سيني وي فينغ، يف اجتماع يندرج يف 

لإبقاء التوترات القائمة بينهما حتت ال�سيطرة.
والجتماع الذي ُعقد يف مدينة �سيام ريب على هام�س موؤمتر لوزراء دفاع 
اأن  اأو�سنت ووي منذ حزيران يونيو قبل  الأول بني  اآ�سيان هو  دول رابطة 
تثور حفيظة بكني ب�سبب زيارة قامت بها رئي�سة جمل�س النواب الأمركي 

نان�سي بيلو�سي اإىل تايوان يف اآب اأغ�سط�س.

ال�سعودية  مع  جنهز  �سنتكوم:  قائد 
ات امل�سريرّ ملواجهة  مبتكرة  م�سيدة 

•• عوا�صم-وكاالت:

م�سيدة  ع����ن  ف���ي���ه  ك�����س��ف  وق�����ت  يف 
بالتعاون  مبتكرة  �سعودية  اأمركية 
مع ال�سركاء يف املنطقة، للعمل على 
مبادرات  ل��ت��ج��ري��ب  م���رك���ز  ت��ط��وي��ر 
امل�سّرة  ال��ط��ائ��رات  ملكافحة  مبتكرة 
مايكل  اجل�����رال  ���س��دد  ط���ي���ار،  دون 
املركزية  ال����ق����ي����ادة  ق���ائ���د  ك����وري����ال 
الأمركية، على التزام بالده بتعميق 
القيادة  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
املركزية الأمركية وجميع �سركائها 
يف املنطقة ملكافحة التهديد احلوثي 
اململكة  ملهاجمة  امل�سرتك  الإي����راين 
طّيار.  دون  امل�������س���ّرة  ب���ال���ط���ائ���رات 
واأ����س���اف ك��وري��ال، يف ح��دي��ث خا�س 
»�سنوا�سل  الأو������س�����ط«:  ل����»ال�������س���رق 
عمليات مكافحة التهريب مع القوات 
لوقف  ال�����س��ع��ودي��ة  امللكية  ال��ب��ح��ري��ة 
املتطورة  التقليدية  الذخائر  �سحن 
ل��دع��م عمليات  ال��ب��ح��ر  ع���ن ط��ري��ق 
يف منع  اأخ����راً  احل��وث��ي��ني. وجنحنا 
دخول املواد املتفجرة اإىل املنطقة من 
التعاون  على حتمية  موؤكداً  اإي��ران«، 
ووا�سنطن،  الريا�س  بني  الع�سكري 

لتعزيز اأمن وا�ستقرار املنطقة.

�سولت�س: اأملانيا ل بد اأن تكون 
م�ستعدة لت�سعيد حرب اأوكرانيا 

•• برلني-رويرتز:

اأولف  الأمل�������اين  امل�����س��ت�����س��ار  ق����ال 
اأملانيا  اإن  الثالثاء  اأم�س  �سولت�س 
اأن تكون م�ستعدة لت�سعيد  ل بد 
رحلته  لكن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الو�سع 
ا�ستمدت  ال�����س��ني  اإىل  الأخ�����رة 
اأهميتها من اإعالن الدولتني عن 
ا�ستخدام  ���س��د  م�����س��رتك  م��وق��ف 

الأ�سلحة النووية.
وقال �سولت�س يف موؤمتر يف برلني 
زوديت�سه  �سحيفة  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه 
ت�سايتوجن يف �سوء تطور احلرب 
الوا�سحة  رو����س���ي���ا  واإخ����ف����اق����ات 
نكون  اأن  ب���د  ل  وامل���ت���ن���ام���ي���ة... 

م�ستعدين لت�سعيد.
اأن  مي��ك��ن  الت�سعيد  اأن  واأ����س���اف 

ي�سمل تدمر البنية التحتية.
وقت  يف  لل�سني  زي��ارت��ه  وخ���الل 
اأدان  اجل����اري  ال�سهر  م��ن  ���س��اب��ق 
�سي  ال�سيني  والرئي�س  �سولت�س 
با�ستخدام  التهديدات  بينغ  جني 

الأ�سلحة النووية يف اأوكرانيا.

ال�سوداين  اجلي�س  الربهان: 
ال�سيا�سة عن  بنف�سه  �سيناأى 

•• اخلرطوم-وكاالت:

رئي�س  ال��ره��ان  الفتاح  اأك��د عبد 
اجلي�س  وق��ائ��د  ال�سيادة  جمل�س 
امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  ال�����س��وداين 
���س��ت��ف��ي ب����وع����ده����ا ب����ال����ن����اأي عن 
حماية  على  و�ستعمل  ال�سيا�سة، 

املرحلة النتقالية.
األقاها  كلمة  يف  ال���ره���ان  وق���ال 
اأمني  تن�سيق  اج��ت��م��اع  ف��احت��ة  يف 
اأم�س  اخل�����رط�����وم،  يف  اأف���ري���ق���ي 
ال�سوداين  ال�سعب  اإن  ال��ث��الث��اء، 
ت�سارك  توافق وطني  اإىل  يتطلع 
فيه كل القوى ال�سيا�سية و�سول 

اإىل انتخابات حرة ونزيهة.
وي���اأت���ي خ��ط��اب ال���ره���ان و�سط 
العملية  ح��������ول  ك����ب����ر  ج��������دل 
الأزمة  حلل  اجل��اري��ة  ال�سيا�سية 
اأكرث  ال�سودان منذ  يعي�سها  التي 
ال�سعبي  الرف�س  ب�سبب  عام  من 
لالإجراءات التي اتخذها اجلي�س 
وال���ع�������س���ري���ن من  اخل���ام�������س  يف 

اأكتوبر 2021.

 % طهران تبا�سر اإنتاج اليورانيوم املخ�سب بن�سبة 60 

مفو�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان: الو�سع يف اإيران حرج
•• عوا�صم-وكاالت:

 60% ب بن�سبة  اإنتاج اليورانيوم املخ�سّ اإيران  با�سرت 
اأعلى بكثر من عتبة  ن�سبة  ف��وردو، وه��ي  يف جممع 
التي حددها التفاق حول برنامج طهران   3،67%
النووي، على ما اأفادت و�سيلة اإعالم حملية الثالثاء.
اأن  واأوردت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية )اإ�سنا( 
املخ�سب  اليورانيوم  اإن��ت��اج  م��رة  ولأول  ب���داأت  اإي���ران 

بن�سبة %60 يف جمّمع فوردو النووي.
واأعيد ت�سغيل هذا املجمع حتت الر���س الواقع على 
ومت  م�سافة 180 كلم اإىل جنوب طهران يف 2019 

تعديله موؤخرا لزيادة كفاءته.
بدء   2021 اأب��ري��ل  ني�سان  يف  اأعلنت  اإي���ران  وك��ان��ت 
نطنز  %60 يف جممع  بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب 
تخول  التي   90% ن�سبة  م��ن  يقربها  م��ا  )و���س��ط(، 
ا���س��ت��خ��دام��ه ع�����س��ك��ري��ا.اإىل ذل���ك، ق���ال ف��ول��ك��ر تورك 
املتحدة  ب���الأمم  الإن�����س��ان  ال�سامي حل��ق��وق  امل��ف��و���س 
وا�سفا  »ح���رج«،  اإي���ران  يف  الو�سع  اإن  الثالثاء  اأم�س 
الذي  الحتجاجات  جتاه  املت�سدد  ال�سلطات  فعل  رد 
300 �سخ�س يف  اأ���س��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 
يف  ت��ورك  با�سم  متحدث  املا�سيني.و�سرح  ال�سهرين 
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يف بيان م�سرتك: الإمارات وتركمان�ستان توؤكدان 
حر�سهما على تعزيز التعاون يف خمتلف املجالت

•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات وجمهورية تركمان�ستان حر�سهما على تعزيز  اأكدت دولة 
والتعليم  القت�ساد  خا�سة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون 

والثقافة وال�سياحة والريا�سة والطاقة املتجددة وغرها.
حتقيق  يف  ال��دويل  التعاون  اأهمية  على  م�سرتك  بيان  يف  �سددا  كما 
ال�سالم والأمن والتنمية واجلهود املبذولة لتعزيز احلوار والحرتام 

املتبادل والتفاهم والت�سامح مع مواجهة جميع اأ�سكال التطرف.
زي��ارة فخامة  امل�سرتك الذي �سدر مبنا�سبة  البيان  وفيما يلي ن�س 
الدولة  اإىل  تركمان�ستان  جمهورية  رئي�س  حممدوف  بردي  �سردار 
.. بناًء على دعوة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، قام فخامة �سردار بردي حممدوف رئي�س 
تركمان�ستان بزيارة ر�سمية اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة يف 21 

نوفمر 2022.                          )التفا�سيل �س7(

دبي تدخل مو�سوعة غيني�س باأطول 
م�سار مت�سل للدراجات الهوائية يف العامل

•• دبي-وام:

اإىل  ي�ساف  ج��دي��داً  قيا�سياً  رقماً  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  حققت 
اإم��ارة دبي، بدخولها مو�سوعة غيني�س لأط��ول م�سار مت�سل  ر�سيد 
للدراجات الهوائية يف العامل، وهو م�سار القدرة للدراجات الهوائية 
القيا�سي  الرقم  متجاوزاً  مرت،  كيلو   80،6 اإىل  طوله  و�سل  ال��ذي 

العاملي امل�سجل خالل العام 2020 بطول 33 كيلو مرتا .
)التفا�سيل �س5(

الرئي�س الرو�سي ب�سرف عر الإنرتنت على اإطالق كا�سحة جليد جديدة تعمل بالطاقة النووية  )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

جديداً  يوماً  الثالثاء  اأم�س  مًثل 
الرو�سية  الع�سكرية  العملية  من 
تقوم  حيث  اأوكرانيا،  يف  اخلا�سة 
الرو�سي  اجل��ي�����س  م���ن  وح������دات 
مبحاولة ب�سط ال�سيطرة و�سرب 
مواقع متركز القوات الأوكرانية، 
ا�ستعادة  ك���ي���ي���ف  حت�������اول  ف���ي���م���ا 
من  ع�سكرية  مب�ساعدة  اأرا�سيها 

الغرب.
امليدانية،  ال���ت���ط���ورات  اآخ�����ر  ويف 
وقع ق�سف اأوكراين م�ستمر على 
املختلفة،  اأحياء مدينة دونيت�سك 
انقطاع  ال���ق�������س���ف  خ����ّل����ف  وق������د 
عن  ك��ام��ل  ب�سكل  وامل���اء  الكهرباء 
املدينة،  باأطراف  يا�سينفاتا  بلدة 
ك��م��ا اأ����س���اب ال��ق�����س��ف الأوك�����راين 

حمطة تنقية مياه يف دونيت�سك.
وب�����امل�����ق�����اب�����ل، ق�������س���ف���ت الآل�����ي�����ة 
الثقيلة  ال���رو����س���ي���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
م����راك����ز اجل���ي�������س الأوك����������راين يف 
دون��ي��ت�����س��ك ح��ي��ث مدينة  ���س��م��ال 
باخموت ومدينة �سيلدار ومناطق 
تقاتل  فيما  وياكوفلفكا،  اأوبتنايا 
ال���رو����س���ي���ة و�سط  ف���اغ���ر  ق������وات 
�سهود  بح�سب  ب��اخ��م��وت،  م��دي��ن��ة 
اأف�����ادت �سحيفة  وق��ب��ل��ه��ا،  ع��ي��ان. 

الأي���ام  م��ن��ذ  ال��رو���س��ي��ة  لل�سيطرة 
الأوىل للعملية الع�سكرية يف 24 

فراير.
ودع���������ا ال����رئ����ي���������س الأوك�������������راين 
اأع�ساء  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر 
حلف �سمال الأطل�سي اإىل �سمان 
الرو�سي  التخريب  من  احلماية 

للمن�ساآت النووية.
ج����اء ال���ه���ج���وم يف ال���وق���ت ال���ذي 
بعد  �سرقا  امل��ع��ارك  فيه  ان��دل��ع��ت 
حت���رك���ات ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة يف 
من  ال�سناعية  دون��ب��ا���س  منطقة 
حميط خر�سون التي ا�ستعادتها 
جنوب  يف  الأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 

البالد يف الآونة الأخرة.
املدير  راف��ائ��ي��ل ج��رو���س��ي  وق����ال 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة  ال��ع��ام 
ال��ذري��ة اإن م��ن اأط��ل��ق ال��ن��ار على 
ويقامر  ب�����س��دة  ي��خ��اط��ر  امل��ح��ط��ة 

باأرواح الكثر من النا�س.
حتديد  الآن  ح��ت��ى  ي��ت�����س��ن  ومل 
الق�سف.  ع��ن  امل�����س��وؤول  اجل��ان��ب 
كما اأ�سابت الهجمات اأي�سا بركة 
املفاعالت  لأح��د  وكابال  للتريد 
اآخ����ر، وفقا  م��ف��اع��ل  اإىل  وج�����س��را 
للطاقة  الدولية  للوكالة  لفريق 
اإىل  ا�ستند  الأر�����س  على  ال��ذري��ة 

معلومات قدمتها اإدارة املحطة.

ب����اأن   Telegraph ت���ل���ي���غ���راف 
�سلمت  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  ال�����س��ل��ط��ات 
�سواريخ  الأوك�����������راين  اجل����ان����ب 
 Brimstone-2--2برمي�ستون
ال�سواريخ  وه���ذه  ال��دق��ة.  عالية 
اإطالقها  بالليزر، ومدى  موجهة 
ي���ب���ل���غ ����س���ع���ف م����ا ك�����ان ع���ل���ي���ه يف 

ال�سل�سلة ال�سابقة.
�����س����واري����خ  اأن  امل������ع������روف  وم�������ن 
اخلدمة  دخ��ل��ت  برمي�ستون2-، 

امللكي الريطاين  يف �سالح اجلو 
ت�سميم  مت   .2016 ع�����ام  يف 
اأ�سا�سا  ب��رمي�����س��ت��ون،  ����س���واري���خ 
ل��ت��ك��ون م�������س���ادة ل����ل����دروع، ومع 
الوقت تطورت لت�ستطيع تدمر 
طائفة وا�سعة من الأه��داف. ويف 
الدفاع  وزارة  اأعلنت  �سابق،  وق��ت 
قريبا  �ستنجز  اأن��ه��ا  الريطانية 
م�ساد  ���س��اروخ  األ��ف  نحو  ت�سليم 
واأ�سارت  اأوكرانيا.  اإىل  للطائرات 

اإىل اأن بريطانيا �ست�سلم اأوكرانيا 
�سواريخ  م���ع  اإط������الق  م��ن�����س��ات 
ق�����ادرة ع��ل��ى اإ����س���ق���اط اأه������داف يف 
اجلو من بينها الطائرات امل�سرة 

و�سواريخ كروز.
واأوكرانيا  رو���س��ي��ا  وت��ب��ادل��ت  ه���ذا 
الت���ه���ام���ات ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ع���ن ما 
قرب  ان��ف��ج��ارا   12 ع���ن  ي��ق��ل  ل 
الأوكرانية  زاب��وري��ج��ي��ا  حم��ط��ة 
تخ�سع  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة 

تلبية  �سلطاتكم على  اإف��ادة �سحفية يف جنيف نحث 
والكرامة واحلقوق بدل  امل�ساواة  ال�سعب يف  مطالب 
املتكافئة  وغر  ال�سرورية  غر  القوة  ا�ستخدام  من 
وا�سعة  اح��ت��ج��اج��ات  الح��ت��ج��اج��ات.وجت��ت��اح  ل��ق��م��ع 
النطاق اإيران منذ وفاة ال�سابة الكردية مه�سا اأميني 
)22 عاما( اأثناء احتجاز �سرطة الأخالق لها يف 16 

�سبتمر اأيلول ب�سبب ارتدائها مالب�س غر لئقة.
ميت�سول،  روبرتا  الأوروب���ي،  الرملان  رئي�سة  وقالت   
اإن نواب الرملان �سيقطعون عالقاتهم مع امل�سوؤولني 
بفر�س  طهران  قيام  على  رداً  اإي���ران،  يف  واملوؤ�س�سات 

�سل�سلة من العقوبات على اأع�ساء الرملان.
وتابعت ميت�سول لن نتعامل بعد الآن مع ال�سلطات 
ال�سلطات  م���ن  ال��ع��ن��ي��ف  ال����رد  وت�����س��ب��ب  الإي���ران���ي���ة. 
الإيرانية على املحتجني املناه�سني للحكومة يف قيام 
الحتاد الأوروب��ي بفر�س �سل�سلة من العقوبات على 
على  م�سادة  عقوبات  بدورها  فر�ست  والتي  اإي���ران، 
ن��واب ال��رمل��ان الأوروب����ي. واأك���دت ميت�سول رداً على 
املجل�س،  هذا  �سد  املقبولة  غر  الإيرانية  العقوبات 
ات�سال مبا�سر بني وف��ود وجلان  اأي  لن يكون هناك 
الرملان الأوروبي مع نظرائهم الإيرانيني حتى اإ�سعار 

اآخر.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأج�����رى 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  حممد بن 
ات�ساًل  اأم�س  اهلل  حفظه  الدولة 
هاتفياً مع فخامة جوكو ويدودو 
اإندوني�سيا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
ال�����س��دي��ق��ة اأع�������رب خ���الل���ه عن 
خ����ال���������س ت����ع����ازي����ه وم����وا�����س����ات����ه 
الإندوني�سي  وال�سعب  لفخامته 
الزلزال  �سحايا  وذوي  ال�سديق 
عن  واأ�سفر  البالد  �سهدته  ال��ذي 
�سموه  ق��ت��ل��ى وج���رح���ى، م��ت��م��ن��ي��اً 

ال�سفاء العاجل للم�سابني. 
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 
الإم���ارات  ال��دول��ة ت�سامن دول���ة 
يف  اإندوني�سيا  مع  و�سعبا  حكومة 
�سائال  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  ه���ذه 
يحفظ  اأن  وج���ل  ع����ز  امل��������������������وىل 
م��ن كل  و�سعبه  ال�����س��دي��ق  ال��ب��ل��د 

مكروه. 
من جانبه اأعرب فخامة الرئي�س 
وتقديره  �سكره  الإندوني�سي عن 

م�ساعر  م����ن  ����س���م���وه  اأب��������داه  مل����ا 
�سادقة جتاه بلده و�سعبه متمنيا 

ل�سموه ال�سحة وال�سعادة ولدولة 
الإمارات دوام اخلر والزدهار. 

اأكد اأن ا�ست�سافة االإمارات COP28 �ستكون احلدث االأبرز للدولة يف 2023  

حممد بن را�سد ي�سهد اإطالق »نحن الإمارات 2031 
روؤية وطنية« ل�ستكمال م�سرية التنمية للعقد القادم 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد: )نحن الإمارات 2031( متثل روؤية وطنية ومرحلة جديدة ت�ستكمل من خاللها 
دولة الإمارات م�سرية التنمية للعقد القادم وتت�سارك يف حتقيقها كافة جهات الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اإطالق )نحن الإمارات 2031( 
دولة  خاللها  من  ت�ستكمل  وطنية  عمل  وخطة  جديدة  روؤي��ة  ت�سّكل  والتي 

الإمارات م�سرتها التنموية للعقد القادم ونحو اخلم�سني عاماً القادمة. 
لل�سنوات  متكامل  تنموي  برنامج  مبثابة   "2031 الإم���ارات  "نحن  وتعد 
وال�ستثمارية  والقت�سادية  الجتماعية  اجلوانب  على  يرتكز  املقبلة  الع�سر 
والتنموية يف دولة الإمارات �سمن ملف �سامل وروؤية وا�سحة املعامل، ت�سعى 
اإىل تعزيز مكانة الإم��ارات العربية املتحدة ك�سريك عاملي ومركز اقت�سادي 
جاذب وموؤثر، اإىل جانب اإبراز النموذج القت�سادي الناجح للدولة، والفر�س 

التي توفرها جلميع ال�سركاء العامليني. 
الإمارات  "نحن  اأن  اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
تتعاون  للدولة  وتنمية  اإجنازاً  اأكرث  م�ستقبل  نحو  الطريق  2031" متهد 
ملوا�سلة  واح���دة  عمل  منظومة  �سمن  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  جميع  خ��الل��ه 

النجاحات واحلفاظ على املنجزات التي مت حتقيقها خالل العقود املا�سية. 
دولة  حلكومة  ال�سنوية  الجتماعات  و�سمن  ال��ي��وم  اأطلقنا   " �سموه  وق��ال 
للعقد  احلكومية  روؤيتنا  متثل  2031" وال��ت��ي  الإم����ارات  "نحن  الإم����ارات 
نبداأ  وال��ي��وم   ..  2021 يف  ال�سابقة  ال�سرتاتيجية  دورت��ن��ا  اأنهينا  ال��ق��ادم.. 
م�سرتنا نحو قمم جديدة برئا�سة ورعاية وقيادة اأخي حممد بن زايد حفظه 

اهلل". 
واليوم  للحكومة  ا�سرتاتيجية  دورة  اأول   2007 يف  "بداأنا  �سموه  ق��ال  كما 
اإجنازاً  اأكرث  م�ستقبل  نحو  جديدة  مرحلة  2031" متثل  الإمارات  "نحن 

و�سمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد ملوا�سلة النجاحات ". 
واأ�ساف �سموه" " نحن الإمارات 2031" متثل روؤية وطنية ومرحلة جديدة 
ت�ستكمل من خاللها دولة الإمارات م�سرة التنمية للعقد القادم وتت�سارك يف 

حتقيقها كافة جهات الدولة". 
كما اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اأن اخلم�سني اجلديدة �سيكون 
الرتكيز فيها على تعزيز املنظومة املجتمعية وبناء منظومة اقت�سادية هي 
املنطقة  والأكرث مرونة يف  ا�ستدامة والأ�سرع منواً وتطوراً  الأقوى والأكرث 
عر تعزيز �سراكاتنا القت�سادية مع العامل وتر�سيخ منوذجنا التنموي وبناء 

عالقات اقت�سادية دائمة ورا�سخة مع اأكر القت�سادات العاملية. 
واأ�سار �سموه اإىل اأن دولة ر�سخت مكانتها اإقليمياً ودولياً كواحدة من اأف�سل 
الدول واأكرثها متيزاً يف الرفاه املجتمعي، وكمركز اقت�سادي حيوي تناف�سي، 
املكانة وتعظيم  البناء على هذه  ال�سنوات املقبلة  و�ستكون املهمة الوطنية يف 

املنجزات والنتقال باقت�سادنا اإىل اآفاق جديدة. 
الإمارات  "نحن  اأن  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
املقبل  العقد  يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سرتاتيجي  امل�سار  تر�سم   "2031
واخلم�سني عاماً القادمة، يف �ستى املجالت القت�سادية وال�سيا�سية والتنموية 
بهدف تعزيز ال�ستعدادات للم�ستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات مبا يلبي 

الطموح الإماراتي. 
الإم����ارات يف  ال��ت��ي تعقدها حكومة  ال�سنوية  ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع��ات  ج��اء 
ك��اف��ة ممثلة مبجال�سها  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ح�����س��ور احل��ك��وم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
التنفيذية، وخمتلف اجلهات الحتادية واملحلية، ملناق�سة التحديات التنموية 
اإىل مئويتها  و�سوًل  الإم��ارات  دولة  مل�ستقبل  تنموي  ت�سور  وو�سع  احلالية، 

 .2071
ووّقع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، على هام�س اإطالق 
"نحن الإمارات 2031" على وثيقة متثل اأهم مالمح الروؤية الوطنية، وما 
والتكامل  الرتابط  وجت�سد  الإم���ارات  حلكومة  وتوجهات  مبادئ  من  متثله 
"نحن الإمارات" والتي  الروؤية من كلمة  والتطلع للم�ستقبل، حيث تنطلق 
اأول كلمة يف د�ستور الإم��ارات، والذي  "نحن" والتي تعد  اقتب�ست من كلمة 
�سّكل خارطة طريق تر�سم مالمح وتوجهات الدولة واحلكومة خالل العقود 
اخلم�س املا�سية، ومن ثم تنطلق الروؤية لتكون مبثابة خارطة طريق جديدة 

للم�ستقبل. 
"نحن الإم��ارات 2031" �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن  ح�سر اإط��الق 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي، و�سمو  را�سد 
رئي�س  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ 
جمل�س الوزراء وزير املالية، و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد 
الفجرة، و�سمو  ال�سرقي، ويل عهد  ال�سيخ حممد بن حمد  عجمان، و�سمو 
راأ���س اخليمة، و�سمو  القا�سمي، ويل عهد  �سعود بن �سقر  ال�سيخ حممد بن 
رئي�س  ال�سارقة،  نائب حاكم  القا�سمي،  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ 

جمل�س ال�سارقة لالإعالم. 
2031"، الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن  "نحن الإم��ارات  اإط��الق  كما ح�سر 
ال�سيخ  و�سمو  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ  و�سمو 
املجل�س  ع�سو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي، 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، و�سمو ال�سيخ ذياب 
بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، و�سمو 
للثقافة  دبي  هيئة  رئي�سة  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة 

والفنون، وعدد من ال�سيوخ ومعايل الوزراء وروؤ�ساء الدوائر احلكومية. 

- حماور وطنية  
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  ترجمة  2031" اإىل  الإم���ارات  "نحن  تهدف 
الإمارات  اهلل” مل�ستقبل  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
كواقع ملمو�س تت�سارك يف حتقيقه كافة اجلهات يف الدولة و�سوًل اإىل حتقيق 
مئوية الإمارات 2071 ومتا�سياً مع مبادئ اخلم�سني، حيث تقوم الروؤية على 
اأربعة حماور رئي�سة ت�سمل كافة القطاعات احليوية التي تت�سمن القت�ساد 

واملجتمع واملنظومة املمكنة وعالقات الإمارات مع خمتلف دول العامل. 

- املجتمع االأكرث ازدهارًا عامليًا  
يعنى هذا املحور بتحقيق ازدهار املجتمع وتوفر كافة �سبل الدعم للمواطنني 
ودعم  الجتماعي  امل�ستوى  على  لتمكينهم  متكاملة  منظومة  تطوير  عر 
الأ�سا�س  بو�سفهم  القطاعات  كافة  الفاعل يف  اإ�سهامهم  يعظم  قدراتهم مبا 
التطوير  وخطط  التنمية  م�سارات  عليه  وتقوم  منه  تنطلق  ال��ذي  الرا�سخ 
متا�سكها  وتعزيز  الأ�سرة  دعم  على  اأي�ساً  املحور  هذا  ويرّكز  ال�سرتاتيجية. 
لتكون بحق اللبنة الأوىل يف عملية تر�سيخ وحماية الن�سيج املجتمعي املميز 

يف الدولة. 
والقيم  الثقايف  ل���الإرث  �سموًل  واأك���رث  اأو���س��ع  ل��دور  امل��ح��ور  ه��ذا  يوؤ�س�س  كما 
الإماراتية الأ�سيلة والتي تعد اجلذور التي تربط املجتمع باأ�سوله وهويته 
احلقيقية، وذلك بهدف تاأ�سي�س روؤية وا�سحة لالنطالق نحو امل�ستقبل عر 
العتماد على منظومة القيم املجتمعية الإماراتية التي طاملا م�ست خمتلف 
جوانب احلياة يف الدولة حتى اأ�سبحت �سفات مالزمة ل�سم الإم��ارات مثل 

الت�سامح والحرتام املتبادل والو�سطية. 
وتهدف الروؤية اإىل ال�ستثمار يف ال�سفات وال�سمات املجتمعية لدولة الإمارات 
كونها من عوامل القوة التي اأ�سهمت طوال املراحل ال�سابقة يف كل ما حققته 
دور  وتر�سيخ  املجتمعية،  ال��رواب��ط  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  منجزات،  من  الدولة 

املجتمع كحا�سن ومُمّكن جلميع اأفراده. 
يف  احليوي  دوره  من  انطالقاً  التعليم  لقطاع  كبرة  اأهمية  ال��روؤي��ة  واأول��ت 
املتغرات  يلبي  للم�ستقبل، مبا  وتاأهيلها  الإماراتية  والكوادر  املواهب  اإع��داد 
�سريعة الوترة للمرحلة الراهنة ومبا يعزز جاهزية القطاعات احليوية يف 
الدولة للم�ستقبل ل�سيما يف ظل ظهور جمالت جديدة تتطلب روؤية تعليمية 
ا�ست�سرافية ت�ستوعب املتطلبات احلالية وتنجح يف �سياغتها وتاأطرها �سمن 

خطط عمل تنه�س بالقطاع وتوا�سل تطويره. 
وترمي الروؤية اإىل توفر العوامل الالزمة ملوا�سلة تطوير القطاع ال�سحي 
ال�سحية  الرعاية  ط��رق  واأح���دث  اأف�سل  تقدمي  بغر�س  خدماته  وحت��دي��ث 
املن�ساآت  تطوير  ع��ر  للم�ستقبل  جاهزيتها  وتعزيز  الإم���ارات���ي،  للمجتمع 

واملرافق والكوادر الب�سرية يف القطاع ب�سكل م�ستمر. 
ي�ستهدف املحور و�سع الإمارات بني اأف�سل 10 دول عاملياً يف موؤ�سر التنمية 
م��دن يف جودة   10 اأف�����س��ل  ب��ني  الإم��ارات��ي��ة  امل���دن  وت��ع��زي��ز مكانة  الب�سرية 

احلياة. 
اإقليمياً  الأوىل  املرتبة  يف  لتكون  الإم��ارات  مكانة  تعزيز  اإىل  الروؤية  وت�سعى 
الطبية  وال��ك��وادر  املرافق  جميع  جاهزية  وحتقيق  عالجية،  وجهة  كاأف�سل 
رفع  ع��الوة على   ،100% بن�سبة  والكوارث  ال�سحية  الأزم��ات  للتعامل مع 

مرتبة الدولة لتكون بني اأف�سل 10 دول عاملياً يف جودة الرعاية ال�سحية. 

-املركز العاملي لالقت�ساد اجلديد  
حتقيق  يف  ت�سهم  عمل  وخطط  �سيا�سات  وتطوير  بخلق  امل��ح��ور  ه��ذا  ُيعنى 
معدلت منو اقت�سادي عالية يف القطاعات كافة، وت�سريع وترة التحول يف 
قطاع الطاقة لالعتماد على طرق بديلة تعزز جهود الدولة يف جمال القت�ساد 

الأخ�سر، عالوة على حتقيق ال�سبق يف قطاعات و�سناعات امل�ستقبل. 
متقدمة  ابتكارية  بيئة  خللق  ال��الزم  الدعم  توفر  على  املحور  ه��ذا  ويقوم 
وم�ساعفة جهود البحث والتطوير عر تعزيز ال�ستثمارات، ما يجعل دولة 

الإمارات وجهة جاذبة ملبتكري اأعمال امل�ستقبل. 
ويعك�س هذا املحور اإميان دولة الإمارات باأهمية راأ�س املال الب�سري باعتباره 
املحرك الأ�سا�سي خلطتها التنموية الع�سرية، حيث �سيبقى تطوير التعليم، 
اأبرز  �سمن  التخ�س�سات،  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  امل���واه���ب،  وا���س��ت��ق��ط��اب 
العاملية  امل��واه��ب  ا�ستقطاب  يف  عاملياً  دول   10 اأه��م  �سمن  لتكون  اأولوياتها 

واحلفاظ عليها. 
وي�ستهدف املحور يف هذا القطاع رفع الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات 
لي�سل اإىل 3 تريليون درهم، وزيادة �سادرات الدولة غر النفطية اإىل 800 
مليار درهم، ورفع قيمة التجارة اخلارجية الإماراتية اإىل 4 تريليون درهم، 
ورفع م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي الإجمايل اإىل 450 مليار 

درهم. 

-الداعم االأبرز للتعاون الدويل  
ال���دويل الذي  ال��دول��ة يف املجتمع  ل���دور  امل��ح��دد  امل��ح��ور الإط����ار  ي�سّكل ه��ذا 
ينطلق من �سيا�سة الإمارات اخلارجية والتي تقوم منذ تاأ�سي�س الحتاد على 
امل�سرتك  والتعاون  ال�سالم  دعائم  تر�سيخ  اإىل  الهادفة  املبادئ  جمموعة من 
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي، والإ�سهام يف ن�سر اخلر والرخاء بني كافة 
ال�سعوب انطالقاً من احرتام القيم الإن�سانية و�سرورة توفر �سبل العي�س 

الكرمي لل�سعوب يف خمتلف اأرجاء الأر�س. 
وحت��ر���س ال���روؤي���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع��الق��ات الإم�����ارات اخل��ارج��ي��ة ب���دول العامل 
وتعزيز ح�سورها يف الأ�سرة الدولية وبناء ج�سور التعاون وال�سداقة واحلوار 

الإيجابي القائمة على ما تقره املواثيق واملعاهدات الدولية. 

داع��م��ة لالأجندة  ك��ق��وة  ال��دول��ة  لتعزيز دور  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة  ال���روؤي���ة  وت���ويل 
حتقيق  يف  نوعية  قفزات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  البيئية  لال�ستدامة  العاملية 
احلياد املناخي وتر�سيخ مكانة الدولة كمركز لالبتكار يف علوم وتكنولوجيا 

ال�ستدامة. 

-املنظومة االأكرث ريادة وتفوقًا  
اأف�سل  والرتكيز على تقدمي  الأداء احلكومي  تعزيز  اإىل  املحور  يهدف هذا 
اأف�سل مناذج عمل مرنة بهدف حتقيق  خدمات حكومية يف العامل وتطوير 

النتائج والفاعلية. 
من  كواحدة  مكانتها  تر�سيخ  اإىل  املحور  ه��ذا  خ��الل  من  الدولة  ت�سعى  كما 
اأكرث دول العامل يف جمال الأمن والأمان مبا ي�سمل الأمن املجتمعي، والأمن 
اإىل الرتقاء  ال��روؤي��ة  وت��ه��دف  ال��رق��م��ي.  امل�ستدام، والأم���ن  وامل��ائ��ي  ال��غ��ذائ��ي 
من  العامل  يف  الأف�سل  الدولة  لت�سبح  الإم���ارات،  يف  الت�سريعية  باملنظومة 

حيث �سيادة القانون وحفظ حقوق الإن�سان وكرامته. 
امل��ح��ور ك��ذل��ك على جم��ال البنية التحتية  ال��روؤي��ة م��ن خ��الل ه��ذا  وت��رك��ز 
من  انطالقاً  التكنولوجية  الأ�ساليب  اأح��دث  وفق  تطويرها  يف  وال�ستمرار 
ق�سوى  اأه��م��ي��ة  ت��ويل  حيث  ال��ق��ط��اع��ات،  ملختلف  ك��داع��م  احل��ي��وي��ة  اأهميتها 
لتطوير البنية الرقمية مبا يلبي طموحات الإمارات يف هذا القطاع الواعد. 
وي�ستهدف حمور املنظومة الأكرث ريادة وتفوقاً حتقيق املركز الأول عاملياً يف 
تطوير الت�سريعات ال�ستباقية للقطاعات القت�سادية اجلديدة، وتعزيز مكانة 
الدولة لتكون يف املرتبة الأوىل عاملياً يف �سعور الأفراد بالأمان، ف�ساًل عن رفع 
مكانة الدولة �سمن اأف�سل 3 دول عاملياً يف موؤ�سر جاهزية الأمن ال�سيراين، 
10 دول  اأف�سل  الغذائي لتكون �سمن  الأم��ن  الدولة يف موؤ�سر  ورفع مركز 
2031" التنموية خارطة طريق  "نحن الإم��ارات  يف العامل.  وت�سكل روؤية 
و�سركات  املعنية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  اجلهات  ملختلف  وا�سحة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وذل���ك �سمن م��ق��ارب��ة وطنية ت��ك��ون فيها دول���ة الإم����ارات 
الروؤية مبختلف حماورها وجوانبها  ت�سمل  اقت�سادية واحدة، بحيث  وجهة 
اإمارات الدولة كافة، مبا يكفل الدفع بامل�سرة التنموية وحتقيق امل�ستهدفات 
وفق  الأول��وي��ات،  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  متكافئ،  بت�سارع  املتوقعة  والنتائج 

الإطار الع�سري املحدد للروؤية. 
التي  اخلم�سني  م�سرة  ال��روؤي��ة  تد�سن  �سامل،  اقت�سادي  وطني  وكرنامج 
وير�سخ   ،2071 الإم����ارات  مئوية  م�ستهدفات  م��ع  يتوافق  بت�سارع  تنطلق 
املكانة العاملية لدولة الإمارات كمركز اقت�سادي وا�ستثماري هو الأكرث جذباً 
درجات  باأعلى  يتمتع  عاملي  ك�سريك  ومكانتها  تناف�سيتها  ويعزز  املنطقة،  يف 
مكانة  يف  وي�سعها  القت�سادي،  وال�ستقرار  والنمو  وامل�سداقية  التناف�سية 
ويروج  النمو،  �سريعة  والدولية  الإقليمية  القت�سادات  متميزة على خارطة 
لنموذجها القت�سادي وجتربتها الرائدة يف املنطقة، مكّر�ساً �سمعتها كحا�سنة 
لل�سيا�سات القت�سادية الأكرث ا�ستقراراً وثباتاً وانفتاحاً على م�ستوى املنطقة 

والعامل. 
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اأنور قرقا�س: هدف الإمارات يف اخلم�سني عامًا املقبلة وا�سح وجت�سده مواقفها وحتركاتها الإقليمية والعاملية 
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد 
الدبلوما�سي  امل�����س��ت�����س��ار  ق��رق��ا���س 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأ����س���ا����س  اأن 
ل��������الإم��������ارات، ال������دع������وة ل���ل���ح���وار 
كافة،  اخلالفات  حلل  واملفاو�سات 
وال�سالم  ال�����س��ل��م  اأج���ن���دة  وت��ع��زي��ز 
خالل  من  ال��ع��امل،  يف  وال�ستقرار 
الإقليميني  ال�����س��رك��اء  م��ع  ال��ع��م��ل 

والأ�سدقاء العامليني. 
جل�سة  خ��الل  معاليه  وا�ستعر�س 
الأول  ال���ي���وم  ق��دم��ه��ا يف  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال�سنوية  "الجتماعات  اأعمال  من 

م���ن���وه���اً ب���الت���ف���اق ال���ث���الث���ي بني 
لتعزيز  والأردن  وم�سر  الإم���ارات 
ال�سناعي،  امل���ج���ال  يف  ال��ت��ك��ام��ل 
ي�سع  ال���دويل  ال��ن��ظ��ام  ان  ل�سيما 
�سمنها  م����ن  ج����دي����دة  اأول������وي������ات 
ق�����س��اي��ا ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي والأم����ن 
الغذائي وال�سحة والتكنولوجيا يف 
والب�سرية حالياً  اهتماماته،  �سدر 
التغر  ملواجهة  حقيقي  اختبار  يف 

املناخي وتعزيز الأمن الغذائي. 
النظام  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
الدويل اليوم ي�سهد تغرات تت�سم 
بال�سراع على النفوذ وال�ستقطاب 
التحديات  ف��ر���س��ت��ه��ا  ح��ال��ة  وه���ي 
وال�سلل  ال����ع����امل،  ب��ه��ا  مي���ر  ال���ت���ي 

واقت�سادية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ع���الق���ات 
مع  واإي��ج��اب��ي��ة  م�ستقرة  و�سعبية 
املحيط، لتعزيز اأمنها وا�ستقرارها 
ال�ساملة،  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  وم���وا����س���ل���ة 
وح����ر�����س����اً ع���ل���ى اأم��������ن وازده���������ار 

املنطقة. 

-م�ستقبل مزدهر. 
الإم����ارات  "تتبنى  معاليه:  وق���ال 
العربي  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 
والإقليمي والعمل امل�سرتك، لوقف 
الأمر  ب��الأزم��ات،  املنطقة  ارت��ب��اط 
بال�ستقرار  عليها  ينعك�س  ال���ذي 
ل�سعوب  مزدهر  م�ستقبل  و�سمان 

الإقليم كافة". 

حول  الإمارات"  دول����ة  حل��ك��وم��ة 
العاملي  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي  "امل�سهد 
وتاأثره يف موقع دولة الإمارات"، 
حيث قال: "اإن هدف الإم��ارات يف 
اخلم�سني عاما املقبلة وا�سح، وهو 
وحتركاتها  م��واق��ف��ه��ا  يف  جم�����س��د 
ال�سيا�سة   .. وال��ع��امل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
يف خ��دم��ة الق��ت�����س��اد.. والزده����ار 
القت�سادي ينعك�س يف توفر حياة 

اأف�سل لل�سعوب". 
توؤمن  الإم��������ارات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الأ�سا�س يف  ب��اأن ح�سن اجل��وار هو 
ان��ت��ه��ج��ت م�سار  ل���ذا  ال����س���ت���ق���رار، 
م����ع جميع  واحل���������وار  ال���ت���وا����س���ل 
ع��ل��ى تطوير  وت��ع��م��ل  الأط��������راف، 

مع  متكنت  "الإمارات  اأن  واأ���س��اف 
من  العرب  الأ�سقاء  من  جمموعة 
تاأ�سي�س نواة عربية ذات ثقل وروؤية 
طموحة، حلماية ف�سائها ال�سيا�سي 
واجلغرايف من اأي اآثار اأو ارتدادات 
املكت�سبات  على  وللحفاظ  �سلبية، 
الوطنية لدولها وتر�سيخها، وهي 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  للتحديات  م��درك��ة 
العامل، وقادرة على و�سع ت�سورها 
حل����ل ال���ع���دي���د م����ن ال�������س���راع���ات 

والتوترات يف املنطقة ". 

-اندماج اقت�سادي. 
تبني  ���س��رورة  على  معاليه  و���س��دد 
املنطقة م�ساريع اندماج اقت�سادي، 

الت�سعيد حول العامل وامل�ساركة يف 
ال�سيا�سية لالأزمات  اإيجاد احللول 
عن طريق تعزيز احلوار والتوا�سل 
وت�سعى اإىل تعزيز �سبكة عالقاتها 

مع كافة الدول. 
ال�سنوية  الج����ت����م����اع����ات  ُت����ع����د 
اللقاء  الإم�������ارات  دول����ة  حل��ك��وم��ة 
الوطني الأكر من نوعه واملن�سة 
الوطنية اجلامعة، لتوحيد العمل 
متكاملة  ك��م��ن��ظ��وم��ة  احل���ك���وم���ي 
امل�ستويني الحتادي واملحلي،  على 
وت�ستعر�س ح�سيلة ما مت حتقيقه 
ال�����س��اب��ق��ة، وكافة  خ���الل الأع������وام 
اجلهود والرامج التي مت اإجنازها 
وتوجهات  ال��دول��ة  روؤي���ة  لتحقيق 

ال�سالم  على  ب��احل��ف��اظ  اآل��ي��ات��ه  يف 
وال�ستقرار. 

الأزم��������ة  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  وت�����ط�����رق 
"تهدد  اإن����ه����ا  وق������ال  الأوك����ران����ي����ة 
خمتلف مناطق العامل، ومنطقتنا 
ج�����زء م����ن ه�����ذا ال����ع����امل، ك���م���ا اأن 
التاأثرات ال�سيا�سية والقت�سادية 
والأم���ن���ي���ة ل��ل��ح��رب، ل ت��ق��ف عند 
ح��دود دول��ة معينة بل تطال كافة 

الدول". 
واأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات بقيادة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
"حفظه اهلل" تبذل م�ساٍع وجهوداً 
لتخفيف  وم�ستمرة  ومهمة  بّناءة 

قيادتها، وتناق�س الأهداف املحددة 
املقبلة، واخلطط  الع�سر  لل�سنوات 
وال�سرتاتيجيات التي ت�سكل حجر 
 ،2071 الإم��ارات  ملئوية  الأ�سا�س 
مب�ساركة اأكرث من 500 �سخ�سية 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  وط��ن��ي��ة 

الحتادية واملحلية. 

حممد بن را�سد: ا�ست�سافة الإمارات COP28 �ستكون احلدث الأبرز للدولة يف 2023 
.. ولدينا ثقة اأن الإمارات �ستقوم بتنظيم اأجنح موؤمتر بيئي عاملي 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
 cop28 " جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأن ا�ست�سافة دولة الإمارات
"�سيكون احلدث الأبرز للدولة يف 2023 .. ولدينا ثقة باأن الإمارات �ستقوم 

بتنظيم اأجنح موؤمتر بيئي عاملي. 
جاء ذلك خالل ح�سور �سموه اأم�س جل�سة رئي�سية �سمن الجتماعات ال�سنوية 
ملوؤمتر  الإم���ارات  دول��ة  ا�ست�سافة  اأهمية  ا�ستعر�ست  الإم���ارات  دول��ة  حلكومة 
 ."28COP" الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ
ح�سر اجلل�سة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
املالية،  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  دب��ي  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�سد 
و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان، و�سمو ال�سيخ حممد 
بن حمد ال�سرقي، ويل عهد الفجرة، و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
القا�سمي، ويل عهد راأ�س اخليمة، و�سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان 

القا�سمي، نائب حاكم ال�سارقة، رئي�س جمل�س ال�سارقة لالإعالم. 
كما ح�سر اجلل�سة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
بن  حامد  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة،  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�سيخ خالد  اأبوظبي، و�سمو  التنفيذي لإم��ارة  اآل نهيان، ع�سو املجل�س  زايد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س 
نهيان،  اآل  زايد  بن  بن حممد  ذياب  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، و�سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�سة هيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من ال�سيوخ ومعايل 

الوزراء وروؤ�ساء الدوائر احلكومية. 
وزير  اجلابر،  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  ا�ستعر�س  اجلل�سة،  وخ��الل 
ل�سوؤون  الإم���ارات  لدولة  اخلا�س  املبعوث  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
وا�ستهل  الأط���راف  ملوؤمتر  الإم���ارات  دول��ة  ا�ست�سافة  اأهمية  املناخي،  التغر 
اأنه بف�سل روؤية القيادة الر�سيدة ال�ست�سرافية،  اأو�سح فيها  حديثه مبقدمة 
"طيب اهلل  اآل نهيان  واإرث الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ثراه" يف جمال العمل البيئي وحماية الطبيعة، وبف�سل العزمية والت�سميم 
الرا�سخة مع خمتلف  الدبلوما�سية  الإم��ارات، وعالقاتها  التي متتلكها دولة 
مثل  الرئي�سية  الدولية  للق�سايا  والواقعية  املنطقية  ونظرتها  العامل،  دول 
وال�ستدامة، مت  الطاقة  العملية يف جم��ال  خ��الل خرتها  وم��ن  املناخ،  تغر 
2021 ل�ست�سافة موؤمتر الأط��راف يف  باإجماٍع عاملي يف عام  اختيار الدولة 

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية باأن تغر املناخ "28COP" العام القادم. 
وقال معاليه: "اإن اإرث املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه" اأ�س�س الركائز التي اعتمدنا عليها خالل العقود املا�سية يف جمال العمل 
املناخي، فدولة الإمارات لديها �سجل حافل بخف�س النبعاثات وت�سريع عجلة 

منو الطاقة املتجددة والنتقال يف قطاع الطاقة". 
املجال، ومن �سمنها  الدولة يف هذا  الأمثلة على جهود  بع�س  وق��ّدم معاليه 
وقف حرق الغاز يف قطاع النفط والغاز منذ �سبعينيات القرن املا�سي تنفيذاً 
واأو�سح  اهلل(.  )رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  لتوجيه 
معاليه اأنه بف�سل روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل"، مت اإطالق �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل 
"م�سدر" يف عام 2006 كاأول مبادرة للطاقة املتجددة وال�ستدامة يف املنطقة 

والتي نفذت العديد من م�ساريع الطاقة املتجددة حملياً واإقليمياً وعاملياً، كما 
ومن  ال�ستدامة  جم��ال  يف  التجريبية  امل�ساريع  من  العديد  ال�سركة  اأطلقت 
ال�سم�سية، وم�سروع لدرا�سة  املياه با�ستخدام الطاقة  �سمنها م�سروع لتحلية 

جدوى توربينات الرياح ذات ال�سرعة البطيئة. 
كما �سهدت الدولة اإطالق املرحلة الأوىل من جممع ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم للطاقة ال�سم�سية يف عام 2013. ومن جهود دولة الإمارات الأخرى 
يف جمال العمل املناخي والطاقة النظيفة اأنها كانت اول دولة خليجية ت�سّدق 
املناخي  احلياد  لتحقيق  ا�سرتاتيجية  خطة  عن  وتعلن  باري�س،  اتفاقية  على 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مقر  الدولة  ت�ست�سيف  كما   .2050 العام  بحلول 
50 مليار دولر يف م�ساريع  اأكرث من  الدولة  وا�ستثمرت  "اآيرينا"،  املتجددة 
�سراكة  40 دولة نامية، واأبرمت موؤخراً  70 دولة منها  للطاقة املتجددة يف 
100 مليار دولر لت�سريع انت�سار  مع الوليات املتحدة الأمريكية ل�ستثمار 
100 جيجاواط من  لتوليد  م�ساريع  النظيفة من خالل  الطاقة  ا�ستخدام 

الكهرباء يف خمتلف اأنحاء العامل. 
واأعطى معاليه �سرحاً حول ظاهرة تغر املناخ، مو�سحاً اأنها عبارة عن ارتفاع 
درجة حرارة �سطح الأر�س ب�سبب انبعاثات غازات الدفيئة التي ت�سبب احتجاز 
احلرارة يف الغالف اجلوي وارتفاع درجة حرارة الأر�س مما يوؤدي اإىل ذوبان 
مثل  الق�سوة  �سديدة  مناخية  ظواهر  وح��دوث  البحر  �سطح  وارتفاع  اجلليد 

الفي�سانات واجلفاف وغرها. 
امل�ستقبلية لرتفاع  ال��ت��وق��ع��ات  ح��ول  ن��ظ��ري��ات  ع��دة  ه��ن��اك  اأن���ه  وب���نّي معاليه 
درجات احل��رارة، واأنه منذ بدء ت�سجيلها هذه املعدلت، ارتفعت اإىل م�ستوى 
اإذا  اأنه  اإىل  امل�ستقبلية ت�سر  التوقعات  اأن  1.1 درجة مئوية حالياً، مو�سحاً 
التزم العامل بتعهدات خف�س النبعاثات، من املمكن اأن يكون معدل الرتفاع 
1.8 درجة مئوية، اأما يف حال عدم تنفيذ هذه التعهدات واللتزامات، �سي�سل 
اأن تاأثرات تغر  اإىل  2.8 درجة مئوية. واأ�سار معاليه  اأكرث من  اإىل  املعدل 
ويف  اخلليج  ملنطقة  وبالن�سبة  ال��ع��امل،  يف  لأخ��رى  منطقة  من  تتفاوت  املناخ 
حال عدم تنفيذ التعهدات العاملية، من املتوقع اأن يكون معدل ارتفاع احلرارة 
2-3 درجات مئوية، واأن ترتفع الرطوبة بن�سبة %10، واأو�سح معاليه اأن ما 

يحاول العامل الو�سول اإليه هو و�سع حد لرتفاع معدل درجة احلرارة عند 
املناخ.  تغر  تداعيات  من  للحد  مئوية  درجة   1.5

اأ�سار  الأط��راف، حيث  ملوؤمترات  تاريخي  واأطلع معاليه احل�سور على موجز 
املناخ  تغر  ب�ساأن  الإطارية  "التفاقية  بتاأ�سي�س  قامت  املتحدة  الأمم  اأن  اإىل 
هذه  يف  الأط��راف  موؤمترات  اإط��الق  ومت   ،1992 عام  يف   UNFCCC
التفاقية يف عام 1995 يف برلني، واأ�سبحت تنعقد �سنوياً لإيجاد حلول لأزمة 
املناخ. واأو�سح معاليه اأن عدد الأطراف امل�ساركني يف التفاقية هم 197 دولة 
اإ�سافة اإىل الحتاد الأوروبي، مبيناً اأن موؤمترات الأطراف لي�ست جمرد حدث 
اأو اجتماع عادي، بل هي من�سة عاملية �سيا�سية واقت�سادية وعلمية يتم خاللها 
التفاو�س والتفاق على التزامات احلد من تداعيات تغر املناخ وتقييم التقدم 

ب�ساأن العمل املن��اخي. 
كان  لالأطراف  موؤمتراً   27 تنظيم  الآن  حتى  �سهد  العامل  اإن  معاليه  وق��ال 
"اتفاقية باري�س"  ’21COP‘ الذي مت خالله التو�سل اإىل  اأهمها موؤمتر 
الأمم  التفاقية  التنفيذية  ال�سكرترة  فيجري�س،  كري�ستينا  اإدارة  حت��ت 
من  ع��دد  على  التفاقية  ه��ذه  ورك���زت  امل��ن��اخ،  تغر  ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة 
اإبقاء  ب��ه  واملق�سود  "التخفيف"  وه��ي  املناخي  العمل  يف  الرئي�سية  النقاط 
معدل ارتفاع درجات احلرارة عند م�ستوى 1.5 درجة مئوية، وحتقيق احلياد 
املناخي، و"التكيف" الذي يعني تعزيز مرونة الدول يف مواجهة تغر املناخ، 
املناخي  العمل  اأه���داف  حتقيق  على  النامية  ال��ب��ل��دان  مل�ساعدة  و"التمويل" 

و"معاجلة اخل�سائر والأ�سرار" لتقليل الآثار ال�سلبية لتغر املناخ. 
ومت عر�س مقطع فيديو ملحا�سرة قدمتها كري�ستيانا فيجري�س يف جمل�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 
البيئة  ال�ستدامة و�سون  باري�س جت�سد مبادئ وقيم  اتفاقية  اأن  ذكرت فيها 
"طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ركائزها  اأر�سى  التي 

ثراه". 
اأن م��وؤمت��رات الأطراف  واأو���س��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر 
ال�سابقة،  امل��وؤمت��رات  نتائج  اإىل  ا�ستناداً  العمل  يتابع  منها  كل  واأن  مرتابطة 
واأكد يف هذا الإطار اأن دولة الإم��ارات ملتزمة بدفع العمل املناخي بناًء على 

جمهورية  ’COP27‘ يف  اآخرها  كان  والتي  ال�سابقة  امل��وؤمت��رات  خمرجات 
م�سر العربية ال�سقيقة، والذي حقق تقدماً يف جمالت مهمة اأبرزها: التفاق 
’النتقال  عمل  برنامج  واإط���الق  والأ���س��رار،  للخ�سائر  �سندوق  اإن�ساء  على 

العادل يف قطاع الطاقة‘ والعديد غرها. 
واأ�سار معاليه اإىل اأن موؤمتر "28COP" الذي �ست�ست�سيفه دولة الإمارات 
مع  خ�سو�ساً  مهماً،  عاملياً  حدثاً  �سيكون  دب��ي  اإك�سبو  مدينة  يف   2023 ع��ام 
تزامن انعقاده مع احتفاء دولة الإمارات بيومها الوطني ال� 51، م�سراً اإىل 
اأن احلدث من املتوقع اأن ي�سهد م�ساركة رفيعة امل�ستوى ت�سمل اأكرث من 140 

رئي�س دولة وحكومة، و80000 م�ساركاً، وحوايل 5 اآلف اإعالمي. 
ال�ست�سافة ومت  ل��ه��ذه  ب��ال���س��ت��ع��داد  ب���داأت  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  وق���ال معاليه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  عليا  وطنية  جلنة  ت�سكيل 
ملوؤمتر  التح�سر  اأعمال  على  لالإ�سراف  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ يف دورته الثامنة 
والتوجهات  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  مهامها  م��ن  "COP28" وال��ت��ي  والع�سرين 

ال�سرتاتيجية اخلا�سة بتنظيم املوؤمتر. 
واأو�سح اأن موؤمتر COP28 يكت�سب اأهمية خا�سة لأنه �سي�سهد اإجناز اأول 
للمناخ.  باري�س  اتفاقية  م�ستهدفات  تنفيذ  يف  التقدم  لتقييم  عاملية  ح�سيلة 
التي  امل�ست�سيفة  ال��دول��ة  وم�سوؤوليات  مهام  م��ن  من��اذج  معاليه  وا�ستعر�س 
�ستتوىل رئا�سة املوؤمتر، والتي ت�سمل قيادة املفاو�سات الدولية املرتبطة بالعمل 
املناخي للدول الأطراف، موؤكداً اأن دولة الإمارات موؤهلة لإجناح املوؤمتر من 
خالل عالقاتها الطيبة، وتركيزها على مد ج�سور احلوار والتوا�سل والتعاون، 
وخرتها يف توفيق الآراء، وقدرتها على ا�ست�سافة العامل حتت �سقف واحد، 
وتركيزها على اإيجاد حلول عملية ت�سهم يف �سمان اأمن الطاقة ب�سكل متزامن 
مع خف�س النبعاثات، منوهاً باأن م�سوؤولية قيادة مفاو�سات املناخ طوال عام 
لتحفيز  معها  والتوا�سل  الأط���راف،  بني  باحليادية  اللتزام  ت�سمل  الرئا�سة 
املفاو�سات  املوؤمتر، والإ�سراف على عملية  املناخي و�سياغة خمرجات  العمل 

للتو�سل اإىل قرارات ر�سمية يتم الإعالن عنها خالل املوؤمتر. 
ملوؤمتر  الإم����ارات  دول��ة  ا�ست�سافة  اأن  اجل��اب��ر  �سلطان  الدكتور  معايل  واأ���س��ار 
"28COP" متثل فر�سة كبرة لتحقيق فوائد �سيا�سية واقت�سادية  املناخ 
اإيجاد حلول واقعية وعملية ومنطقية  ت�سمل دعم  والعامل  واملنطقة  للدولة 
لت�سريع النتقال يف قطاع الطاقة العاملي، واإبراز دور الإم��ارات يف مد ج�سور 
احلوار والتعاون، ودفع اجلهود العاملية ل�سمان توفر التمويل املناخي للدول 

النامية، خا�سة دول اجلنوب العاملي. 
ويف ختام العر�س، اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر على اأن جناح 
مفتوحة  دع��وة  موجهاً  �ساملة  وطنية  م�سوؤولية  ه��و   "28COP"موؤمتر
دولة  يف  املجتمع  ���س��رائ��ح  وجميع  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  مل�ساهمة 
وال�سركات  اجل��ه��ات  وق��ي��ام  ال�ست�سافة،  ه��ذه  اإجن���اح  يف  للم�ساركة  الإم����ارات 
املناخي،  احلياد  وحتقيق  بال�ستدامة  تتعلق  مبادرات  وتنفيذ  باإطالق  املعنية 
ال�سوء على  وت�سليط  املتوقعة،  الفوائد  واإب��راز  املوؤمتر  والرتويج ل�ست�سافة 
للم�ساركة  والتخطيط  املناخي،  العمل  يف  الإي��ج��اب��ي  وت��اأث��ره��ا  ال��دول��ة  دور 
اجلهات  وم��ب��ادرات  جهود  ل�ستعرا�س  امل��وؤمت��ر  خ��الل  اخل�����س��راء  املنطقة  يف 

احلكومية يف العمل املناخي. 
ودعا معاليه كافة اجلهات للتعاون والتن�سيق يف هذا امل�سروع الوطني لتقدمي 
موؤمتر ا�ستثنائي وناجح يعزز الدبلوما�سية الإماراتية ويحمي م�سالح الدولة 
اأنه بدعم القيادة وت�سافر اجلهود �ستكون الإمارات  اأهدافها، موؤكدا  ويحقق 

اأف�سل دولة ت�ست�سيف هذا احلدث العاملي املهم. 

•• دبي-وام:

اأكر   -  "2023 الأو���س��ط  ال�سرق  "ميدلب  وم��وؤمت��ر  معر�س  ينطلق 
معر�س وموؤمتر للمخترات الطبية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا خالل الفرتة من 6 اإىل 9 فراير املقبل يف مركز دبي التجاري 

العاملي. 
متحدًثا   120 مب�ساركة  م��وؤمت��ًرا   13 تنظيم  املعر�س  فعاليات  ت�سم 
حملًيا ودولًيا واأكرث من 700 �سركة عار�سة و 20 األف زائر من املنطقة 

والعامل. 
و�ست�سمل فعاليات املعر�س اأحدث التقنيات والبتكارات واخلدمات العامة 

وتقومي  الطبية  واملعدات  واملخترات  املعلومات  وتكنولوجيا  والت�سوير 
العظام والعالج الطبيعي والأدوية بالإ�سافة اإىل جمموعة من الندوات 

وور�س العمل. 
ويناق�س املعر�س اأهم الجتاهات التي توؤثر على اأ�سواق املخترات الطبية 
اإ�سداره قبل  يف الإم��ارات وعلى م�ستوى العامل وفًقا لأح��دث تقرير مت 
عنوان  يحمل  وال����ذي  امل��ع��ر���س  م��ن   2023 ن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��الق 
اآند  "فرو�ست  �سركة  العاملية" وطورته  ال�سريرية  املخترات  "اجتاهات 
احتالل  مع  الأو�سط" تزامناً  ال�سرق  "ميدلب  مع  �سوليفان" بالتعاون 
جائحة"  تف�سي  مرحلة  خ��الل  ال�����س��دارة  م��رك��ز  ال�سريرية  امل��خ��ت��رات 

كوفيد19-". 

ميدلب ال�سرق الأو�سط 2023 يبحث توجهات اأ�سواق املختربات الطبية 
•• اأبوظبي-وام:

ال�سعراء  ال�سعراء" اختبارات ومقابالت  "اأمر  برنامج  اأنهت جلنة حتكيم 
ال�40 الذين تاأهلوا من مرحلة املقابالت الفردية، والتي اأقيمت على م�سرح 

�ساطئ الراحة يف اأبوظبي. 
الع�سرين  قائمة  لختيار  جم��دداً  ال�سعراء  اأم��ر  برنامج  اإدارة  واجتمعت 
�ساعراً الذين �سي�ساركون يف حلقات البث املبا�سر للرنامج، بح�سور �سلطان 
التي  التحكيم  جلنة  واأع�ساء  باأبوظبي،  ال�سعر  اأكادميية  مدير  العميمي 
ت�سم كال من “ الدكتور علي بن متيم رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية، 
الفنون  باأكادميية  احلديث  الأدب���ي  النقد  اأ�ستاذة  ف��وؤاد  اأم��اين  وال��دك��ت��ورة 
اخلطاب  وحتليل  ال�سيميائيات  اأ�ستاذ  حجو  حممد  وال��دك��ت��ور  بالقاهرة، 

بالرباط”،  اخلام�س  حممد  جامعة  يف  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  بكلية 
والأديب رعد بندر ع�سو اللجنة ال�ست�سارية، والإعالمي عارف عمر معد 
الرنامج، وعبداهلل امل�سعبي املدير الإداري للرنامج.  ويتم اختيار قائمة 
ال� 20 �ساعراً وفق معاير دقيقة تعتمد على ال�سالمة اللغوية ودقة �سروب 
الأخيلة والت�سوير يف الق�سيدة وعالقة ال�ساعر بالإرث احل�ساري وعنا�سر 
ال���رتاث وال��ق��ي��م امل��ع��ا���س��رة، وق���وة ح�سور واإل��ق��اء ال�����س��اع��ر.  وع��ق��ب انتهاء 
الختبارات، غادر ال�سعراء ال� 40 الذين ميثلون عدداً من البلدان العربية 
ينتظرون  اإذ  اأوطانهم،  اإىل  عائدين  الراحة  �ساطئ  م�سرح  العربية،  وغر 
املبا�سرة  املناف�سات  يف  للم�ساركني  النهائية  القائمة  التحكيم  جلنة  اإع��الن 
للمو�سم  الإم���ارة  وخ��امت  ال�سعر  وب��ردة  ال�سعراء  اأم��ر  لقب  للح�سول على 

العا�سر من برنامج اأمر ال�سعراء. 

اأمري ال�سعراء ينهي مرحلة الختبارات واجتماع لختيار قائمة البث املبا�سر 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفرية ال�سويد

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، 
اأندر�سون، �سفرة مملكة ال�سويد  اأم�س، �سعادة ليزلوت  يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد 

لدى الدولة ، التي قدمت والوفد املرافق لها..لل�سالم على �سموه.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�سعادة ال�سفرة، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز 
عالقات التعاون بني البلدين ال�سديقني على خمتلف ال�سعد. واأ�ساد �سموه بعالقات ال�سداقة 
التي تربط دولة الإم��ارات ومملكة ال�سويد، والتي من �ساأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء 

لل�سعبني.
من جانبها عرت �سعادة ليزلوت اأندر�سون، عن بالغ �سكرها وتقديرها ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 

اخليمة على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند يف نيودلهي
•• نيودلهي -وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل معايل الدكتور �سوبرامنيام جاي �سانكار وزير ال�سوؤون اخلارجية يف 

جمهورية الهند ال�سديقة.
التاريخية  العالقات  بحث  نيودلهي-  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل   - ج��رى 
اأطر  تنمية  و�سبل  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة   ، الهندية  الإماراتية 

التعاون امل�سرتك يف املجالت كافة.
كما ناق�س اجلانبان اآفاق تعزيز العالقات القت�سادية والتجارية بني دولة 
بني  ال�ساملة  القت�سادية  ال�سراكة  اإط���ار  يف  الهند،  وجمهورية  الإم����ارات 
البلدين التي مت توقيعها عام 2022. وتناول الجتماع �سبل تنمية التعاون 
الثنائي يف القطاعني ال�سحي والتكنولوجي نظرا لأهميتهما الكبرة يف دعم 
�سوبرامنيام  الدكتور  ومعايل  �سموه  وا�ستعر�س  التنموية.  البلدين  اأهداف 

جاي �سانكار عددا من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، اإ�سافة اإىل امل�ستجدات 
على ال�سعيدين الإقليمي والدويل وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.

ملجموعة  رئا�ستها  خ��الل  الهند  جمهورية  اأول��وي��ات  الج��ت��م��اع  ت��ن��اول  كما 
يف  الإم��ارات��ي��ة  امل�ساركة  تعزيز  �سبل  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2023 للعام  الع�سرين 
اأعمال املجموعة ب�سفة �سيف لل�سنة الثانية على التوايل وكذلك �سبل تعزيز 
م�ساركة القطاع اخلا�س يف البلدين يف اأعمال املجموعة انطالقا من دوره 

املهم يف دعم جهود التنمية امل�ستدامة على خمتلف الأ�سعدة.
كما متت مناق�سة اآفاق التعاون الإماراتي الهندي على م�ستوى املجموعات 
وامل��ن��ظ��م��ات م��ت��ع��ددة الأط�����راف، ���س��واء ال�����س��راك��ات ال��ق��ائ��م��ة م��ث��ل جمموعة 
I2U2 اأو فر�س التعاون امل�ستقبلية مع جمموعة بريك�س ومنظمة �سنغهاي 

للتعاون.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - خالل اللقاء - اأن دولة الإمارات 
وجمهورية الهند وقيادتهما ترتبطان بعالقات تاريخية متينة ووثيقة، وقد 

اأهداف  تدعم  التي  والإجن����ازات  النجاحات  من  العديد  �سراكتهما  اأث��م��رت 
البلدين التنموية. واأ�سار اإىل اأنه يف اإطار ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة بني 
دولة الإمارات وجمهورية الهند ن�سعى لتعزيز تعاوننا القت�سادي والتجاري 
مبا يدعما هدفنا الطموح برفع حجم جتارتنا غر النفطية اإىل نحو 100 

مليار دولر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
دولة  التاريخية بني  العالقات  م�سار  الكبرة يف  النجاحات  اأن  �سموه  واأك��د 
تر�سيخ  اأج��ل  م��ن  قيادتهما  ل��روؤي��ة  ثمرة  تعد  الهند  وجمهورية  الإم����ارات 
منوذج رائد ومتطور لل�سراكة والتعاون املثمر مبا يدعم التطلعات التنموية 

للبلدين ويحقق الزدهار القت�سادي امل�ستدام ل�سعبيهما.
واأعرب �سموه عن تطلعه اإىل م�سرة جديدة مزدهرة من عالقات التعاون 
بني البلدين والعمل امل�سرتك متعدد الأطراف مبا ي�سهم يف تعزيز مكانتهما 

على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
جمموعة  يف  م�ساركتها  تعزيز  على  الإم���ارات  دول��ة  حر�س  �سموه  اأك��د  كما 

الع�سرين خالل رئا�سة جمهورية الهند للمجموعة العام املقبل وكذلك دعم 
انطالقا من  املجموعة  اأعمال  البلدين يف  القطاع اخلا�س يف كال  م�ساركة 
والزدهار  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سي  ك�سريك  املهم  ب��دوره  الإمي��ان 

القت�سادي امل�ستدام.
ال�سوؤون  وزير  �سانكار  جاي  �سوبرامنيام  الدكتور  معايل  اأق��ام  اللقاء  وعقب 
ال�سيخ  ل�سمو  تكرميا  غ��داء  ماأدبة  ال�سديقة  الهند  جمهورية  يف  اخلارجية 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل والوفد املرافق.

ح�سر اللقاء .. معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 
الدويل و�سعادة الدكتور عبد النا�سر ال�سعايل �سفر الدولة لدى جمهورية 
القت�سادية  لل�سوؤون  الوزير  الهاجري م�ساعد  �سعيد مبارك  و�سعادة  الهند 
الها�سمي  �سرف  اأن��ور  عمران  و�سعادة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف 
اخلارجية  وزارة  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  العلوم  لل�سوؤون  الوزير  م�ساعد 

والتعاون الدويل.

تفاهم بني الحتاد الن�سائي وبنك اأبوظبي الأول لدعم وتطوير اأهداف اأكادميية احلرفيات الإماراتيات
•• اأبوظبي -وام:

وقع الحتاد الن�سائي العام مذكرة تفاهم مع بنك اأبوظبي الأول، انطالقاً 
فيما  والتن�سيق  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  على  اجلانبني  حر�س  من 
الإماراتيات،  احلرفيات  اأكادميية  اأه��داف  وتطوير  دعم  جم��الت  يف  بينهما 
املراأة الإماراتية وبناء قدارتها القت�سادية والجتماعية،  اأجل ت�سجيع  من 
اإىل تر�سيخ اعتزاز  ف�ساًل عن حتقيق روؤية حكومة دولة الإم��ارات الرامية 
مرتكزات  تعتر  ال��ت��ي  ال��دول��ة  وق��ي��م  الوطنية،  بهويتهم  امل�ستقبل  اأج��ي��ال 

رئي�سية ملئوية الإمارات 2070.
تاأتي مذكرة التفاهم ثمرة ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني اجلانبني يف جمال 
ب��ني خمتلف  ك��ب��راً  رواج���اً  اأح��دث��ت منتجاتها  التي  املنتجة،  الأ���س��ر  متكني 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ���س  جهود  م��ع  متا�سياً  املجتمع،  �سرائح 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة 
"اأم الإمارات"، املتوا�سلة لتاأهيل  الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
الوطنية  للهوية  امل��ع��ززة  التقليدية  احل��رف  على  للحفاظ  املنتجة  الأ���س��ر 
عاماًل  وجعلها  قدراتها  تعزيز  عن  ف�ساًل  املواطنني،  ثقافة  يف  وتر�سيخها 

منتجاً ورافداً فاعاًل يف عملية التنمية القت�سادية والجتماعية.
العام بهذه  الن�سائي  العامة لالحتاد  الأمينة  ال�سويدي،  وقالت �سعادة نورة 

اأحد �سركائنا ال�سرتاتيجيني  الأول  اأبوظبي  “ نثمن دعم بنك   : املنا�سبة، 
مبا  املنتجة،  لالأ�سر  القت�سادية  امل�ساركة  م�ستوى  لرفع  املخل�س  ودوره 
امل�ساركة  م��ن  امل���راأة  لتمكني  و�سعيه  الن�سائي،  الحت���اد  جهود  م��ع  يتما�سى 
وال�سناعات  احل���رف  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع  الق��ت�����س��ادي  ال��ق��ط��اع  يف  الفعلية 

الرتاثية مبا يعود على القت�ساد والأ�سرة واملجتمع بالنفع”.
كفاءة  م��ن  املنتجة،  الأ���س��ر  عليه  اأ�سبحت  مب��ا  “نفخر  �سعادتها:  واأ���س��اف��ت 
وحرفية عالية مكنها من امل�ساهمة بتحقيق روؤي��ة دولة الإم��ارات يف جمال 
التنوع القت�سادي والرتقاء باحلرف وال�سناعات الرتاثية وجعلها عن�سراً 
موؤثراً يف م�سرة التنمية القت�سادية امل�ستدامة”، موؤكدة اأن هذا التميز كان 
اأتاحتها �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك"اأم  للفر�سة الذهبية التي  نتاجاً 
امل��راأة الإماراتية على  الكبر الذي عزز من قدرة  الإمارات"، ودعم �سموها 
اإمكاناتها  عن  م�سرفة  �سورة  تقدمي  يف  بجهد  وامل�ساهمة  والبتكار  الإنتاج 

املتميزة".
امل�سرفية  اخل��دم��ات  جمموعة  رئي�س  امل���زروع���ي،  ف��ت��ون  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
اأبوظبي  بنك  يف  "�سنتمكن  الأول:  اأبوظبي  بنك  ل��دى  ال��دول��ة  يف  ل��الأف��راد 
الأول، من خالل دعم هذه املبادرة التي تنظم بالتعاون مع الحتاد الن�سائي 
العام، من و�سع ب�سمة جلية �سمن اجلهود املبذولة يف الإمارات للحفاظ على 
الأ�سالة ومواكبة احلداثة باأ�سلوب متوازن. ول�سك اأن اأكادميية احلرفيات 

عليه،  واحلفاظ  الإماراتي  ال��رتاث  مل�ساركة  هامة  من�سة  تقدم  الإماراتيات 
امل�سغولت  وبيع  �سناعة  عر  املنزل  من  للعمل  لل�سيدات  فر�س  اإيجاد  مع 

اليدوية".
الراعي  يعد  ال��ذي  الأول  اأبوظبي  بنك  �سرعى  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
الر�سمي اأكادميية احلرفيات الإماراتيات، مبادرات وبرامج لتحويل احلَرف 
الأع��م��ال، وذلك  ل��رائ��دات  اإىل فر�س جت��اري��ة جمزية  الأ�سيلة  الإم��ارات��ي��ة 
الب�سرية  امل��وارد  وتطوير  وتنمية  بدعم  املجتمعية  التزاماته  من  انطالقاً 
ال�سباب،  وفئة  امل���راأة  متكني  اإىل  الرامية  الطموحة  ا�سرتاتيجيته  و�سمن 
وتطوير  تنمية  وك��ذل��ك  ال��رتاث��ي��ة،  احل���رف  وا���س��ت��دام��ة  بحفظ  وامل�ساهمة 
واأهداف  جمالت  يف  ال�سغر  واملتناهية  وال�سغرة  املتو�سطة  امل��راأة  م�ساريع 

اأكادميية احلرفيات الإماراتيات.
وت��ق��دم اأك��ادمي��ي��ة احل��رف��ي��ات الإم���ارات���ي���ات يف اإط����ار امل��ذك��رة جم��م��وع��ة من 
الدورات التدريبية لتحفيز الإبداع والبتكار يف �سناعات احلرف التقليدية 
الإماراتية، والتي ت�سم قائمة من املهارات منها: الن�سج والتطريز التقليدي، 
و�سناعة البخور وال�سمع وال�سابون، واخلياطة وت�سميم املالب�س التقليدية، 
اإىل جانب تعلم فنون الطهي الإماراتي التقليدي، ودرا�سة اللهجات العربية 
املحلية، و�سبل الإبداع يف احلرف التقليدية، ف�ساًل عن تعليم مبادئ ريادة 
الأعمال والت�سويق الرقمي، والرتكيز ب�سكل خا�س على املنتجات وامل�سغولت 

اليدوية. و�ستتمكن ال�سيدات بف�سل الدورات التدريبية من بيع منتجاتهن 
اليدوية عر الإنرتنت اأو من خالل متاجر ومعار�س متخ�س�سة.

العام  الن�سائي  الحت���اد  تتبع  التي  الإم��ارات��ي��ات  احلرفيات  اأك��ادمي��ي��ة  وت��ع��ّد 
التدريب  فر�س  تقدمي  يف  نوعها  م��ن  الأوىل   ،2020 ع��ام  تاأ�سي�سها  ومت 
و�سون  اإىل حفظ  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  املحلية  احل���رف  على 
وا�ستدامة احلرف الرتاثية ونقلها لالأجيال القادمة، وتاأهيل كوادر وطنية 
باحلرف  والرت��ق��اء  والرتاثية،  احلرفية  ال�سناعات  يف  متخ�س�سة  ن�سائية 
عمل.  ف��ر���س  خللق  م��وؤث��رة  اقت�سادية  ج���دوى  ذات  ال��ي��دوي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
بالإ�سافة اإىل متكني املراأة اقت�سادياً واجتماعياً من خالل احلرف اليدوية 
والعمل على تطويرها والرتقاء بها وحتويلها اإىل رائدة اأعمال، من خالل 
تنفيذ وت�سجيع الأن�سطة البحثية يف جمالت ال�سناعات الرتاثية واحلرفية 
للعاملني من  والفنية  الإبداعية  القدرات  وتطوير  تطويرها،  على  والعمل 

الن�ساء يف جمال ال�سناعات احلرفية والرتاثية.
وحتقق الأكادميية اأهدافها من خالل ح�سد اإمكانات احلرفيات الإماراتيات 
وت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ات��ه��ن الفنية وال��ف��ك��ري��ة والإب��داع��ي��ة والإداري�����ة ع��ر �سقل 
هذه  وت��اأت��ي  الفعالة.  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  واإق��ام��ة  مهني  باأ�سلوب  مهاراتهن 
املبادرات مدعومة بجهود حثيثة لت�سنيف وتوثيق احلرف اليدوية الأ�سيلة 

تر�سيخاً للرتاث الإماراتي والهوية الوطنية.

•• ال�صارقة-الفجر:

حتت رعاية كرمية من قرينة �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة 
نون  جلائزة  ال�سارقة؛  �سيدات  ن��ادي 
ال�سارقة  �سيدات  نادي  اأعلن  للفنون، 
ب��اجل��ائ��زة يف ن�سختها  ال��ف��ائ��زات  ع��ن 
والت�سوير  الر�سم  اخلام�سة يف فئتي 
كولج  ينظمها  وال��ت��ي  ال��ف��وت��وغ��رايف 
"املا�سي  �سعار  حت��ت  امل��واه��ب  م��رك��ز 

واحلا�سر".
"نون  رواق  يف  ب��ج��ول��ة  احل��ف��ل  ب����داأ 
الفنية  الأع����م����ال  وت��ف��ق��د  للفنون" 
بداأت  ث��م  امل�ساركة يف اجل��ائ��زة، وم��ن 
ف��ق��رات احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م يف ردهة 
ال�سارقة  ���س��ي��دات  ب���ن���ادي  ال�����س��اط��ئ 

املبدعات  م����ن  ب��ن��خ��ب��ة  ل���الح���ت���ف���اء 
النادي  ب��اأن  وثقن  الالتي  والفنانات 
طموحاتهن،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ن�����س��ت��ه��ن 
وذلك بح�سور �سعادة خولة ال�سركال 
ال�سارقة  ���س��ي��دات  ن����ادي  ع���ام  م��دي��ر 
وعدد كبر من امل�ساركني ورواد الفن، 
وجاءت اجلائزة هذا العام حتت �سعار 
يتمحور  واحلا�سر" والذي  "املا�سي 
مير  التي  والأف��ك��ار  التغيرات  ح��ول 

بها الإن�سان على مر الزمان.
و�سهدت اجلائزة تاأهل 28 عماًل فنياً 
فنانات  قدمتها  عمال   76 اأ�سل  من 
خمتلفة  جن�سية  من13  م��ب��دع��ات 
تعي�س على اأر�س دولة الإمارات، من 

فوق. فما  �سنة  عمر 18 
الفنانة  الر�سم  فئة  جائزة  وح�سدت 
�سانية حممد عدنان من خالل عملها 

الفني الذي يعر عن تاأ�سي�س الهوية 
ويعتمد على جمموعة من  الثقافية 
القرن  ان  واأ�سارت  القيم،  و  العوامل 
تعي�س  حيث  ال��ع��ومل��ة  ق��رن  ه��و   21
الثقافات  ذات  امل��ج��ت��م��ع��ات  ج��م��ي��ع 
التم�سك  اأن  على  م��وؤك��دة  املختلفة، 
اأهم  م��ن  وال���رتاث  والهوية  باملا�سي 

�سبل التقدم.
الفوتوغرايف  الت�سوير  بفئة  وف��ازت 
ال��ف��ن��ان��ة زه����راء ع��ل��ي ع��ط��ائ��ي والتي 
اأرادت من خالل عملهٍا اإبراز للما�سي 
وت���اأث���ره يف احل��ا���س��ر والإ����س���ارة اإىل 
التي  واملمار�سات  والأفكار  التغيرات 

مير بها الإن�سان على مر الزمان.
اأم����ا ع��ن اجل���ائ���زة م��ن اخ��ت��ي��ار جلنة 
من  فكانت  ال��ر���س��م  فئة  يف  التحكيم 
عزام  ح��م��دي  ب���دور  ال��ف��ن��ان��ة  ن�سيب 

ع�����رت م����ن خ���الل���ه���ا ل��ل��ح��ن��ني اإىل 
و�سفته  والتي  تفا�سيله  بكل  املا�سي 
املباركة واأه��م ما مييزه هو  بالأزمنة 
وج����ود الأج�������داد، م��ع��رة ع���ن حتول 
اإىل حتول  بالإ�سارة  وت�سبيهه  الزمن 
قهوة  اإىل  الأ�سيلة  العربية  القهوة 
م�سنوعة  ب���اآلت  التح�سر  �سريعة 

باأحدث التقنيات يف مقاهي حديثة.
الإع���الن عن  لها مبنا�سبة  كلمة  ويف 
ال�سركال  خ��ول��ة  توجهت  ال��ف��ائ��زات؛ 
ال�سارقة  ���س��ي��دات  ن����ادي  ع���ام  م��دي��ر 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ق��ري��ن��ة  ب��ال�����س��ك��ر 
حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر 
نادي  رئي�سة  القا�سمي؛  حممد  بنت 
رعايتها  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة؛  ����س���ي���دات 
ودع��م��ه��ا ال����الحم����دود جل���ائ���زة نون 
ل��ل��ف��ن��ون م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا، وه����و �سبب 

اجلائزة  وجن��اح  ل�ستمرارية  اأ�سا�سي 
بهدف  اخلام�سة  ن�سختها  اط��الق  يف 
الح���ت���ف���اء وت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 

ابداعات املراأة على اأر�س ال�سارقة.  
ال�سارقة  ���س��ي��دات  ن���ادي  اأن  واأ����س���ارت 
"نون  م����ن خ������الل ج����ائ����زة  ح����ر�����س 
الإبداعات  اح��ت�����س��ان  ع��ل��ى  للفنون" 
خمتلف  م�����ن  ل���ل���ف���ن���ان���ات  ال���ف���ن���ي���ة 
اجلن�سيات، للم�ساهمة يف متكني املراأة 
طموحها  ودع���م  اأح��الم��ه��ا  وت�سجيع 
جهودها  ع���ن  ف�����س��اًل  ال����الحم����دود، 
والتوا�سل  التفاعل  لتعزيز  املخل�سة 
الثقايف للم�ساهمة يف اإي�سال الر�سالة 
ال�سامية  والإن�����س��ان��ي��ة  احل�����س��اري��ة 

الإم����ارات،  دول��ة  م��ن  والثقافة  للفن 
امل�سهد  ����س���ي���اغ���ة  يف  ال�����ع�����امل  اىل 
العربية  الثقافة  مب�سرة  احل�ساري 

والإن�سانية.
وقالت الأ�ستاذة �سناء مر�سنت م�سرف 
"نحر�س  للفنون  كولج  مركز  فنون 
ب��ي��ئ��ة خ�سبة  يف امل��رك��ز ع��ل��ى ت��وف��ر 
اأفاق الإبداع لديهن  للمبدعات لفتح 
واط�������الق ال���ع���ن���ان مل���واه���ب���ه���ن ودع����م 
الفن  �سماء  يف  ليحلقن  طموحاتهن 
ب�سماتهن  لي�سعن  املميزة  باأناملهن 
ر�سالتهن  لتو�سيل  اأع��م��ال��ه��ن  ع��ل��ى 
الإن�سانية وال�سامية من خالل الفن  
للعامل والتزامنا على اإثراء وت�سجيع 

ال���ت���ب���ادل ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي يف اإم����ارة 
"نون  ج��ائ��زة  خ��الل  "ومن  ال�سارقة 
للفنون" نعمل على دعم املواهب وفتح 
للم�ساركة  اجلن�سيات  جلميع  املجال 
واإب������راز م��واه��ب��ه��م وجت�����س��ي��ده��ا على 
اأر�س الواقع وذلك تاأكيد على هوية 
مهمة  اإن�سانية  هوية  باعتباره  الفن 
تر�سد الأجيال القادمة للتعرف على 
ج��م��ل��ة م��ن الإب����داع����ات ال��ف��ن��ي��ة التي 

�ستبقى ماثلة اإىل الأبد .
كافة  ����س���ك���ر  مت  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
والراعي  التحكيم  وجلنة  امل�ساركني 
واملتعاونني  نا�سونال  اأ�سباغ  الف�سي 
مع اجلائزة موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 

ونيكون ال�سرق الأو�سط وت�سكيل. 
نون  ج���ائ���زة  م��ع��ر���س  ت��ن��ظ��ي��م  و مت 
التابع  للفنون  ن��ون  رواق  يف  للفنون 
الفرتة  يف  امل����واه����ب  م���رك���ز  ل���ك���ولج 
لالحتفاء  ن��وف��م��ر   19-17 م���ن 
بالعمال الفنية امل�ساركة كما ت�سمن 
امل��ع��ر���س ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اأعمال 
امل�سنوعات  طالبات مركز كولج من 
للمهتمني  امل��ج��ال  ليتيح  ال��ف��خ��اري��ة 
ب����الط����الع ع��ل��ى م�����س��اح��ات الإب������داع 
اإمكانية  املعر�س  وف��ر  كما  املعرو�سة 
اقتناء اللوحات للراغبني، اإىل جانب 
تنظيم   عدداً من اجلل�سات احلوارية 

والور�س الفنية. 

مب�ساركة 76 فنانة من 13 جن�سية

نادي �سيدات ال�سارقة يكرم 3 فنانات بجائزة نون للفنون يف جمايل الر�سم والت�سوير



األربعاء   23  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13705  
Wednesday   23    November    2022   -  Issue No 13705 اأخبـار الإمـارات

05

اطلع  على اأف�سل املمار�سات يف جمال مكافحة االجتار بالب�سر

وفد من ال�سفارة الأمريكية يزور موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
•• دبي -الفجر: 

زار وفد رفيع امل�ستوى من ال�سفارة 
الأم����رك����ي����ة يف دول������ة الإم��������ارات 
موؤ�س�سة  مقر  امل��ت��ح��دة،  العربية  
والأطفال،  ال��ن�����س��اء  ل��رع��اي��ة  دب���ي 
يف  املوؤ�س�سة  جهود  على  لالطالع 
بالب�سر،  الجت��ار  جرائم  مكافحة 
واأبرز  العمل  اآليات  اإىل  والتعرف 
مواجهة  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الإج��������راءات 

العنف �سد الن�ساء والأطفال. 
التي جاءت  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتعك�س 
التي  ال��زي��ارات  �سل�سلة من  �سمن 
�سفارات  م����ن  ال���ع���دي���د  اأج���رت���ه���ا 
الدبلوما�سية  ال��دول)وال��ب��ع��ث��ات 
بحقوق  املعنية  الدولية  وال��وف��ود 
دب���ي لرعاية  مل��وؤ���س�����س��ة  الإن�������س���ان( 
الن�ساء والطفال، املكانة املرموقة 
لنف�سها  املوؤ�س�سة  ر�سختها  ال��ت��ي 

م���ع ل����وري����ال وت���ع���اون���ي���ة الحت����اد 
ف�سال عن برنامج لإن�سان م�سان 
الكرامة الذي ينظم بالتعاون مع 
القن�سليات وامل�ساركة يف املنتديات 
بالجتار  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
ب��ال��ب�����س��ر وق���ال���ت  ���س��ع��ادة �سيخة 
ال�سفارة  زيارة وفد  اأن  املن�سوري  
الأم���ري���ك���ي���ة يف دول�����ة الإم�������ارات 
امل��ت��ح��دة ج�����اءت بهدف  ال��ع��رب��ي��ة 
املوؤ�س�سة  جت��رب��ة  ع��ل��ى  اط���الع���ه  
يف جم����الت ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل����راأة 
وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن ج��رمي��ة الجت���ار 
ف�ساًل  اأ�سكاله،  مبختلف  بالب�سر 
التي  الأ�ساليب  اإىل  التعرف  ع��ن 
تنتهجها املوؤ�س�سة يف تقدمي العون 

للن�ساء والأطفال
�سعيد  ���س��ي��خ��ة  ����س���ع���ادة  واأع����رب����ت 
موؤ�س�سة  ع����ام  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري 
والأطفال  ال��ن�����س��اء  ل��رع��اي��ة  دب���ي 

واطلع الوفد عر جولة رافقتهم 
خاللها  �سعادة �سيخة  املن�سوري  
املقدمة  املتكاملة   اخلدمات  على 
املوؤ�س�سة  يف  والأط����ف����ال   للن�ساء 
حيث زاروا  مركز الت�سال  الذي 
ال�ساخن   اخل����ط  ع���ر  ي�����س��ت��ق��ب��ل 
ات�����������س�����الت  حم���ل���ي���ة ودول�����ي�����ة و 

املوؤثرة يف  املوؤ�س�سات  اأبرز  كاإحدى 
بالب�سر،  الجت��ار  مكافحة  جم��ال 
بالإ�سافة اإىل دورها يف رفع الوعي 
املجتمعي اإزاء خماطر العنف �سد 

الن�ساء والأطفال.
وا�ستقبلت �سعادة �سيخة املن�سوري 
ال��وف��د ال��زائ��ر ال��ذي ي�سم  وزارة 
متمثاًل  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
الجتار  مكافحة  و  ر�سد  مبكتب 
ال�سفارة  ع��ن  م��ن��دوب  و  بالب�سر 
الأم���ري���ك���ي���ة يف دول�����ة الإم�������ارات 
على  واأطلعتهم  املتحدة،  العربية 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ة واأب�����رز 
ور�سالتها،  وروؤي���ت���ه���ا  اأه���داف���ه���ا، 
تف�سيلياً  �سرحاً  لهم  قدمت  كما 
اآلياته  واأب�������رز  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ع���ن 
احلمالت  من  ع��دداً  وا�ستعر�ست 
لرفع  ت�ستخدم  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 

الوعي املجتمعي اإزاء هذا ال�ساأن.

امل������اأوى وال���ع���ي���ادة  ال��ط��ب��ي��ة  كما 
عن  التقا�سي  غرفة  على  اطلعوا 
�سرح   اإىل  اأي�سا  وا�ستمعوا   ب��ع��د  
مف�سل عن كيفية العالج باللعب 
عن  للتعبر  لالأطفال  املخ�س�سة 
م�ساعدتهم  اأج��ل  م��ن  خماوفهم  
الطمئنان  وم�ساعر  الثقة  وزرع 
اجلمعي   وال����ع����الج  ق���ل���وب���ه���م   يف 
املبادرات  م��ن  ع��ن ح��زم��ة   ف�سال 
املوؤ�س�سة   التي نظمتها  واحلمالت 
ملكافحة الجتار بالب�سر مت�سمنة 
لغات  ب���ع�������س���ر  ب���ث���ت  م����ن���������س����ورات 
كما  النف�سي  وال���ع���الج  خم��ت��ل��ف��ة  
ا�ستعر�ست  �سعادتها اأمامهم اآلية 
الجتار  ل�سحايا  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة 
وبرنامج  اأوط��ان��ه��م   اإىل  بالب�سر 
اأج������ل توفر  ال���ن�������س���اء م����ن  دع�����م 
واأي�سا  كرمية  حلياة  عمل  فر�س 
بالتعاون  للمراأة  التمكني  برامج 

الكوادر  وخ����رة  الأداء،  وج�����ودة 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ���س��م��ن ب��ي��ئ��ة حمفزة 
و  للجميع  ومواتية  الب���داع  على 
من جانبه اأبدى الوفد الأمركي 
اإعجابه وتقديره  لهذه اخلدمات 
دبي  مبوؤ�س�سة  املتبعة  والأ�ساليب 
ب�ساأن  والأط��ف��ال  الن�ساء  لرعاية 
حم��ارب��ة ظ��اه��رة الجت���ار بالب�سر  

وفخرها  تقديرها  ع��ن  ب��الإن��اب��ة، 
ب��ه��ذه ال��زي��ارة ال��ت��ي ت��وؤك��د املكانة 
التي حتظى بها املوؤ�س�سة، ودورها 
اجلرائم  جم��اب��ه��ة   يف  امل���ح���وري 
والعنف  بالب�سر  بالجتار  املتعلقة 
�سد الن�ساء والأطفال، م�سرة اإىل 
ت�ستقبلها  التي  ال��زي��ارات  زخم  اأن 
املوؤ�س�سة يعك�س حجم الثقة بكفاءة 

دول  كبر من  بعدد  تع�سف  التي 
املوؤ�س�سة يف  ج��ه��ود  وث��م��ن  ال��ع��امل 
حماية  و  الآف������ة  ه����ذه  م��ك��اف��ح��ة 
ورعاية الن�ساء املعنفات معرًبا عن 
مدى تاأثره بالدور العظيم الذي 
ال�ساأن  ب��ه��ذا  امل��وؤ���س�����س��ة  ب���ه  ت��ق��وم 
عاملية  موؤ�س�سات  ت�ساهي  وال��ت��ي 

تعنى بنف�س املجال .

•• دبي-وام:

حققت هيئة الطرق واملوا�سالت رقماً 
ر�سيد  اإىل  ي�����س��اف  ج���دي���داً  ق��ي��ا���س��ي��اً 
اإمارة دبي، بدخولها مو�سوعة غيني�س 
لأط�������ول م�������س���ار م��ت�����س��ل ل���ل���دراج���ات 
الهوائية يف العامل، وهو م�سار القدرة 
للدراجات الهوائية الذي و�سل طوله 
اإىل 80،6 كيلو مرت، متجاوزاً الرقم 
العام  خالل  امل�سجل  العاملي  القيا�سي 

بطول 33 كيلو مرتا .  2020
واأعلن ممثل غيني�س لالأرقام القيا�سية 
يف  القدرة  مبنطقة  امل�سار  بداية  عند 
اجلنوب ال�سرقي لإمارة دبي، اأن م�سار 
اأطول  هو  الهوائية  للدراجات  القدرة 
م�سار مت�سل للدراجات الهوائية على 

م�ستوى العامل.
املدير  ع������دي،  ب����ن  م���ي���ث���اء  وك�������س���ف���ت 
والطرق،  امل����رور  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عليها  املحفور  الرخامية  اللوحة  عن 

مت  القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  �سعار 
تثبيتها عند نقطة النطالق يف م�سار 
ل�ست  من  بالقرب  للدراجات  القدرة 
العبارات  ت�سر  حيث  ال��ق��درة،  اك���زت 
امل�سار  ط����ول  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن��ق��و���س��ة 

واملوا�سالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  و����س���ع���ار 
واأك���دت عند  الإجن���از.  كجهة �ساحبة 
املمثل  م��ن  غيني�س  ���س��ه��ادة  ت�سلمها 
الإق��ل��ي��م��ي ل��ل��م��و���س��وع��ة، ال��ت��زام هيئة 
�سمو  بتوجيهات  واملوا�سالت  الطرق 

ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
التنفيذي، الذي اأطلق " ا�سرتاتيجية 
دب���ي م��دي��ن��ة ���س��دي��ق��ة ل���ل���دراج���ات "، 
م�سرة اإىل اأن اإجمايل طول م�سارات 

اإىل  دبي و�سل  الهوائية يف  الدراجات 
نحو 542 كيلو مرتا يف الربع الأول 
وتخطط   ،2022 اجل��اري  العام  من 
 819 اإىل  ال��رق��م  ه���ذا  ل��رف��ع  الهيئة 

كيلو مرتا يف نهاية العام 2026.

وذكرت ميثاء بن عدي اأن مزايا م�سار 
ال��ق��درة ل��ل��دراج��ات ل ت��اأت��ي م��ن كونه 
الأطول على م�ستوى العامل فقط، بل 
اأعلى م�ستويات  وفق  بت�سميمه  ميتاز 
بجميع  وت��زوي��ده  وال�سالمة،  الأم���ان 

ال���ل���وح���ات الإر�����س����ادي����ة وال���ع���الم���ات 
من  وا�سعة  م�ساحة  ويجتاز  الأر�سية، 
املائية،  والبحرات  الرملية  الكثبان 
الأك�����رث ج��ذب��ا وتف�سيال  ي��ج��ع��ل��ه  م���ا 
الدراجات  رك��وب  وه���واة  للمحرتفني 

العامل،  م��ك��ان يف  ك���ل  م���ن  ال��ه��وائ��ي��ة 
يف  وا�سعة  م�ساحة  على  امل�سار  وميتد 
م��ن��ط��ق��ة ال���ق���درة ت��ق��در ب��ن��ح��و 188 
ك��ي��ل��و م����رتا م���رب���ع���ا. واأو����س���ح���ت اأن 
انقطاع  ب���دون  املت�سل  ال��ق��درة  م�سار 
يتفرع منه م�سارات فرعية للدراجات 
امل�سار  م���ع  ي�����س��ل ط��ول��ه��ا  ال��ه��وائ��ي��ة 
كيلو مرتا، مزودة  الأ�سلي اإىل 135 
بهواتف ات�سال للطوارئ موزعة على 
امل�سار  ط��ول  على  مم��ت��دة  نقطة   30
تتوفر  مظللة  اأم��اك��ن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ومطاعم  ل��ل��ج��ل��و���س،  م��ق��اع��د  ف��ي��ه��ا 
لتاأجر  وحم������الت  م����ي����اه،  ودورات 
ال������دراج������ات. وت��ت��م��ت��ع امل���ن���اظ���ر على 
باإطاللت  ل��ل��دراج��ات  ال��ق��درة  م�����س��ار 
من  وتعد  ج��ذاب��ة،  وطبيعية  �سياحية 
وت�ستقطب  التخييم  اأم��اك��ن  اأف�����س��ل 
اأع����داداً ك��ب��رة م��ن الأف����راد، وبالذات 
من حمبي وحمرتيف ركوب الدراجات 

الهوائية.

•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل اإدارة البيئة وال�سحة 
العام  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  ا�ستهدفت  عمل  ور���س��ة  وال�سالمة 
والتعريف  والإن�������س���اء،  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ة يف  ل��ل�����س��رك��ات 
بيئات  اأف�سل  لتوفر  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  مبتطلبات 

العمل جلميع العاملني يف املواقع الإن�سائية.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  التزام  عن  تعبراً  الور�سة  ه��ذه  وتاأتي 
بحماية العمال واملجتمع و�سون �سحتهم و�سالمتهم، وال�سعي 
تطبيق  م��ن  وال��ت��اأك��د  واآم��ن��ة،  �سحي�ة  عمل  بيئة  ت��وف��ر  نحو 
وال�سحة  البيئة  وم��ع��اي��ر  البلدي�ة  ومتطلبات  ا���س��رتاط��ات 

وال�سالمة يف قطاع البناء والإن�ساء.

املقاولت"  ال�ست�سارية، و�سركات  "املكاتب  الور�سة  وا�ستهدفت 
وال�سحة  ال�سالمة  اإدارة  اأنظمة  تقدمي  عليها  يتوجب  التي 
لاللتزام  وتوعيتها  والإن�ساء،  البناء  قطاع  يف  العاملة  املهنية 
مبركز  اخلا�س  الأداء  نظام  يف  الإلزامية  الأداء  تقارير  برفع 
اأبوظبي لل�سحة العامة، وحثهم على  اللتزام بتطبيق معاير 
على  للحفاظ  الإن�سائية  املواقع  يف  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
املتطلبات  ت��وف��ر ج��م��ي��ع  وامل�����س��اه��م��ة يف  ال��ع��ام��ل��ني،  ���س��الم��ة 
والتقارير الإلزامية يف الوقت املحدد، وكذلك حتقيق موؤ�سرات 

الأداء اخلا�سة بقطاع البناء والإن�ساء .
تقدمي  منها:  املهمة  املحاور  من  بالعديد  الور�سة  زخ��رت  كما 
نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعر�س جميع اأنواع التقارير 
اأمثلة  وعر�س  اجلديدة،  لل�سركات  تقدميها  وطرق  الإلزامية 

عن كيفية رفع النماذج يف نظام الأداء، وعر�س  املالحظات غر 
ال�سحيحة املتكررة اأثناء رفع النموذج ل�سمان و�سول املعلومة 
ب�سكل �سحيح، وت�سليم التقارير بدقة حتى ت�ستطيع ال�سركات 

احل�سول على العتماد ب�سكل �سريع.
والتحديات  ال�سعوبات  اإىل   - بالنقا�س   – الور�سة  وتطرقت 
التي تواجهها �سركات املقاولت واملكاتب ال�ست�سارية   اأثناء رفع 
التقارير، حيث مت عر�س جميع الأخطاء ال�سائعة يف التقارير 

حتى ت�ستطيع ال�سركات جتنب هذه الأخطاء م�ستقباًل. 
ال�ست�ساريني  تطبيق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  ال��ور���س��ة  واأك�����دت   
املهني��ة،  وال�سالمة  لل�سحة  اأبوظبي  اإم���ارة  نظام  وامل��ق��اول��ني 
بهذا  ال�سادرة  والتعاميم  بالقوانني  التزامهم  من  والتحقق 

اخل�سو�س. 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة للتوعية ب�ساأن متطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة

دبي تدخل مو�سوعة غيني�س باأطول م�سار مت�سل للدراجات الهوائية يف العامل

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 
•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
اجتماع  الثالثاء  اأم�س  �سباح  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة،  حاكم 

املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة، الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم. 
ناق�س الجتماع املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله، واملعنية بال�سيا�سات 
العامة يف الإمارة، وتطوير �سر العمل يف اجلهات احلكومية، ومتابعة تنفيذ 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وتنفيذاً  التنموية.   امل�سروعات  خمتلف 

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
ال��رام��ي��ة لتوفر ال���س��ت��ق��رار الأ���س��ري م��ن خ��الل ت��ق��دمي ال��دع��م ال�سكني 
ملواطني اإمارة ال�سارقة .. اعتمد املجل�س الدفعة الثالثة للم�ستفيدين من 
األف درهم.   172 مليونا و400  2022، مببلغ  العام  ال�سكني يف  الدعم 
وتت�سمن الدفعة الثالثة 249 م�ستفيدا من امل�ستوفني لل�سروط، توزعوا 
على فئتي القرو�س واملنح يف كافة مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة، وتنوعت 
اأغرا�س الدعم ال�سكني على البناء اجلديد والإ�سافة وال�ستكمال وال�سيانة 
قيمة  وبلغت  م�سغرة.   �سكنية  ووح���دة  حكومي  م�سكن  على  واحل�����س��ول 

8 مليارات و400  2012 حتى الآن، اأكرث من  الدعم ال�سكني منذ �سنة 
جهود  و�سمن  م�ستحقا.   و353  اآلف   10 منها  ا�ستفاد  دره���م،  مليون 
كاأول مدينة �سديقة  والدولية  الإقليمية  ملكانتها  وتعزيزاً  ال�سارقة  اإم��ارة 
للطفل يف املنطقة، اأ�سدر املجل�س دليل ال�سارقة الإر�سادي لالأماكن العامة 
ال�سديقة للطفل، الهادف اإىل و�سع اإطار مرن يرتكز على البنية التحتية 
لإمارة ال�سارقة، وت�سجيع البتكار والبداع يف امل�ستقبل، ودعم ال�سراكات يف 
ت�سميم وتنفيذ الأماكن العامة التي تلبي احتياجات الأطفال من خمتلف 
الأعمار والثقافات.  ويرتكز الدليل على 10 مبادئ وهي : مراعاة التوزيع 

وتعزيز  لالأطفال،  املفتوحة  العامة  لالأماكن  والن�سبي  العادل  اجلغرايف 
الأطفال من خمتلف  احتياجات  ليلبي  ال�سديق للطفل  العاملي  الت�سميم 
الأطفال،  م��ع  الت�ساركي  النهج  وت��ع��زي��ز  وال��ث��ق��اف��ات،  وال���ق���درات  الأع��م��ار 
املكان،  القائم على  التعلم  والتاريخ والرتاث وتعزيز  الثقافة  والدمج بني 
الدراجات  ورك���وب  امل�سي  ري��ا���س��ة  خ��الل  م��ن  ال�سحية  الأمن����اط  وت��ع��زي��ز 
الهوائية، والت�سميم واملراقبة لل�سالمة واإدارة املخاطر، والتخطيط للعب، 
اإىل  الو�سول  وتعزيز  والأزم���ات،  ال��ك��وارث  ومواجهة  املناخ  مع  والتجاوب 

الطبيعة وامل�ساحات اخل�سراء، والتخطيط لل�سيانة وال�ستدامة. 

ويل عهد ال�سارقة يقدم واجب 
العزاء يف وفاة �سيف الكو�س

•• ال�صارقة -وام: 

قدم �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة واج���ب ال��ع��زاء يف وف���اة امل��غ��ف��ور ل��ه �سيف اإب��راه��ي��م اأحمد 

الكو�س.
واأعرب �سموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف منزل ذوي الفقيد يف منطقة 
اأ�سرة الفقيد ..  اأ�سدق التعازي و املوا�ساة اإىل  2 بال�سارقة - عن  القرائن 
راجيا املوىل عز و جل اأن يتغمده بوا�سع رحمته و مغفرته و ي�سكنه ف�سيح 

جناته و يلهم اأهله و ذويه جميل ال�سر و ال�سلوان .

جمل�س حكماء امل�سلمني ي�سارك يف املنتدى 
الدويل لالأمم املتحدة لتحالف احل�سارات

•• فا�س-وام:

احل�سارات؛  لتحالف  املتحدة  ل��الأمم  ال��دويل  املنتدى  فعاليات  يف  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  ي�سارك 
الذي افتتح اأم�س، يف مدينة فا�س باململكة املغربية و ي�ستمر يومني حتت عنوان: " نحو حتالف من 
ر اأن يعقد جمل�س حكماء امل�سلمني جل�سًة  اأجل ال�سالم: لنتعاي�س جميًعا كاإن�سانية واحدة". ومن املقَرّ
حواريًة، غًدا خالل فعاليات املنتدى، ملناق�سة دور القادة الدينيني يف تعزيز ال�سالم والحرتام املتبادل 
والوئام الجتماعي )مناق�سة تفاعلية بني القادة الدينيني من خمتلف الطيف الديني(، ي�سارك فيها 
الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني، امل�ست�سار حممد عبد ال�سالم، اإىل جانب عدد من القادة الدينيني 
حول العامل، ويديرها اأداما ديانغ، امل�ست�سار اخلا�س ملجل�س حكماء امل�سلمني ووكيل الأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�سابق، وامل�ست�سار اخلا�س ال�سابق لالأمم املتحدة املعنُيّ مبنع الإبادة اجلماعَيّة.
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العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

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

نيلز
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4134392 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

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

غرايف كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2649874 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

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

لت�سميم مواقع ال�سبكة املعلوماتية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4009960 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بي�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سلوؤ�سن واي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4031446 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

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

دانبوريت لال�ست�سارات يف العالقات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3830112 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ع�سارج 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1144467 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :باك�ستان للنقليات 

العامة واملقاولت
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1149507 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد عي�سى نا�سر ح�سني النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل نا�سر ح�سني عبداهلل النعيمي

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
فارنك  التجاري  بال�سم   CN رقم::2538995 
تعديل  طلب  بالغاء   - ذ.م.م  العمالة  تزويد  خلدمات 

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
الكهربائية  املعدات  ال�سادة : باور كول لتجارة  باأن /  التنمية الإقت�سادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وامليكانيكية  رخ�سة رقم:2025325 

تعديل مدير / اإ�سافة بدرو �سراتو فالبيل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 75000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ باور كول لتجارة املعدات الكهربائية وامليكانيكية

POWER COOL ELECTRICAL AND MECHANICAL EQUIPMENT TRADING

اإىل/ باور كول لتجارة املعدات الكهربائية وامليكانيكية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

POWER COOL ELECTRICAL AND MECHANICAL EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : جمونا لتجارة املواد البال�ستيكية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4103127 

تعديل اإ�سم جتاري من/ جمونا لتجارة املواد البال�ستيكية

ZAMUNA PLASTIC MATERIALS TRADING

اإىل/ موؤ�س�سة زامونا للخردة

ZAMUNA SCRAP  ESTABLISHMENT

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة خردة ال�سيارات و املعدات  4669108

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة النفايات املعدنية احلديدية  4669102

 تعديل ن�ساط / حذف بيع منتجات بال�ستيكية - بالتجزئة  4752027

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : د ليكيك للحلويات والزهور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2996286 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سرف مرى بران %100

تعديل مدير / اإ�سافة ا�سرف مرى بران
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامرى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ د ليكيك للحلويات والزهور
THE LEECAKE SWEETS AND FLOWER

اإىل/ ذا ليكيك للحلويات والزهور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
THE LEECAKE SWEETS AND FLOWER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم ليفه

رخ�سة رقم:CN 4442532 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ليفه

LIFFAH RESTAURANT

اإىل/ مطعم الذيد

 AL DHAID RESTAURANT

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

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

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

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اخلياط اكرم لل�سيدات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1106022 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عائ�سه �سعيد حممد �سلطان املقباىل من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / عائ�سه �سعيد حممد �سلطان املقباىل من 51 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عائ�سه �سعيد حممد �سلطان املقباىل من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عائ�سه �سعيد حممد �سلطان املقباىل من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سمر عزمى حممد ابو حميده

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اخلياط اكرم لل�سيدات ذ.م.م
AKRAM LADIES TAILORS L.L.C

اإىل/ اخلياط اكرم لل�سيدات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AKRAM LADIES TAILORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ال�سوء الخ�سر لالعمار والن�ساءات - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1031192 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبيد احلرى �سامل الكتبى %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبيد احلرى �سامل الكتبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد احلرى �سامل الكتبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على احلرى �سامل فرهود الكتبى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سوء الخ�سر لالعمار والن�ساءات - ذ م م
GREEN LIGHT BUILDING & CONSTRUCTION - LLC

اإىل/ ال�سوء الخ�سر لالإعمار والإن�ساءات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GREEN LIGHT BUILDING AND CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : زهور بني يا�س الذهبيه للمواد الغذائيه

رخ�سة رقم:CN 1852908 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد خمتار كوتياثارا مول�سرياكاث %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد خمتار كوتياثارا مول�سرياكاث
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هدايه حممد م�سلم البلو�سى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ زهور بني يا�س الذهبيه للمواد الغذائيه
BANIYAS GOLDEN FLOWERS FOODSTUFF

اإىل/ زهور بني يا�س الذهبيه للمواد الغذائيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BANIYAS GOLDEN FLOWERS FOODSTUFF - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة املنتجات البال�ستيكية - باجلملة  4669915
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع منتجات بال�ستيكية - بالتجزئة  4752027

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  4721032
تعديل ن�ساط / حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

 تعديل ن�ساط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  4791018
 تعديل ن�ساط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�سل الجتماعي  4791019

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
�سركة   - ال�سناعي  للحجر  �ستون  دي  ثري   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 1165725 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد ال�سيد حممد �سعيد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ال�سيد حممد �سعيد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل على حممد ال�سمرى

تعديل اإ�سم جتاري من/ ثري دي �ستون للحجر ال�سناعي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
THREE D STONE ARTIFICIAL STONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ثري دي �ستون للحجر ال�سناعي و جي اأر �سي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
3D STONE FOR ARTTIFICIAL STONE & GRC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اعمال تركيب امل�سغولت ال�سمنتية باملن�ساآت  4390021
تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة احلجر ال�سناعي - باجلملة  4663045

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة الغال للنقليات

رخ�سة رقم:CN 1144487 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن عجمى عبدالرحمن عثمان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة املا�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DIAMOND GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح حممد �سالح بن ن�سره العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

ALGHALA GENERAL TRANSPORT EST
اإىل/ الغال للنقليات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALGHALA GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة نابعه للمقاولت و النقليات العامة  

رخ�سة رقم:CN 1150257 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة جنيب اهلل �سيد خليل اهلل

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جنيب اهلل �سيد خليل اهلل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم را�سد حامد �سعيد ال�ساعدى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة نابعه للمقاولت و النقليات العامة
NABAA GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

اإىل/ نابعه للمقاولت و النقليات العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NABAA GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة خليفه ال�ساعر للمقاولت العامة و 

اعمال الديكور   رخ�سة رقم:CN 1133387 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غازى فار�س الغيث %100

تعديل مدير / اإ�سافة غازى فار�س الغيث
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل على حممد ال�سمرى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة خليفه ال�ساعر للمقاولت العامة و اعمال الديكور
KHALIFA AL SHAEER GENERAL CONTRACTING & DECORATION WORKS EST

اإىل/ فر�ست �سكوير للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FIRST SQUARE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ور�سة املنهل خلدمات ال�سيارات - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1018755 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلطان حممد خمي�س البادى  %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سلطان حممد خمي�س البادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان حممد خمي�س البادى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نايف حممد خمي�س البادى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 15000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة املنهل خلدمات ال�سيارات - ذ م م

ALMANHAR AUTO SERVICES WORKSHOP- L L C
اإىل/ ور�سة املنهل خلدمات ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALMANHAL AUTO SERVICES WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

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

•• اأبوظبي-وام: 

لطاقة  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اإح�������دى  "م�سدر"،  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
الرائدة يف جمال  العاملية  ال�سركات 
توقيع  عن  اأم�س  املتجددة،  الطاقة 
ات���ف���اق���ي���ة ت���ط���وي���ر م�������س���رتك���ة مع 
"تركمان  احلكومية  الطاقة  �سركة 
الطاقة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  انرجو" 
حمطة  لتطوير  الرتكمانية،وذلك 
بقدرة  كهرو�سوئية  �سم�سية  طاقة 
100 ميجاواط، ليكون اأول م�سروع 

ل�سركة "م�سدر" يف تركمان�ستان.
وب��ح�����س��ور ف��خ��ام��ة ���س��ردار بردي 
جمهورية  رئ����ي���������س  حم������م������دوف، 
الدكتور  وم���ع���ايل  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان، 
ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير دولة 

التوقيع  مت  اخل���ارج���ي���ة،  ل��ل��ت��ج��ارة 
ع��ل��ى الت���ف���اق���ي���ة م���ن ق��ب��ل معايل 
�سارميورات بور�سكوف، نائب رئي�س 
فيرتكمان�ستان،  ال������وزراء  جم��ل�����س 

الرئي�س  ال��رحم��ي،  جميل  وحممد 
وذل����ك  "م�سدر"،  ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
خالل منتدى الأعمال الإماراتي - 
"تركمان  وتعتر  الرتكمان�ستاين. 

انرجو" الهيئة احلكومية امل�سوؤولة 
عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء يف 
التفاقية  ه��ذه  تاأتي  تركمان�ستان. 
ام���ت���داداً مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي مت 

"م�سدر" وجمهورية  بني  توقيعها 
 2021 اأك��ت��وب��ر  يف  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان 
ل�ستك�ساف �سبل التعاون لال�ستثمار 
طاقة  جم��ال  يف  م�ساريع  وت��ط��وي��ر 
ال�سم�س والرياح على اأ�سا�س �سراكة 

بني القطاعني العامواخلا�س.
وقال معايل �سارميورات بور�سكوف، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء يف 
تركمان�ستان: "وقعنا اليوم اتفاقية 
مل�������س���روع طاقة  ت��ط��وي��ر م�����س��رتك��ة 
ميجاواط   100 ب��ق��درة  �سم�سية 
الإماراتية  ال�سركة  "م�سدر"  م��ع 
الرائدة عاملياً ، وناأمل اأن يكون هذا 
الت���ف���اق ب��داي��ة مل��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 
تطوير قطاع الطاقة الكهربائية يف 
حمطات  ت�سييد  عر  تركمان�ستان 
الرياح،  وط��اق��ة  ال�سم�سية  للطاقة 

وال�ستفادة مناخلرات الغنية التي 
تتمتع بها "م�سدر" يف هذا املجال، 
و اأتوجه بال�سكر اإىل القائمني على 
ال�سركة ونتطلع اإىل �سراكة طويلة 

الأمد بني الطرفني".
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال حم���م���د جميل 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال�����رحم�����ي، 
م�سدر  اإن  "م�سدر"  ل�������س���رك���ة 
����س���رك���ة ع���امل���ي���ة رائ���������دة يف جم���ال 
حمفظتها  املتجددةوت�سم  الطاقة 
امل�����س��اري��ع يف منطقة  م���ن  ال��ع��دي��د 

متتلك  يجعلها  ما  الو�سطى،  اآ�سيا 
الالزمة  والتقنية  الفنية  اخل��رات 
ب�����س��ك��ل ف���اع���ل يف دعم  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
لتطوير  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان  م�����س��اع��ي 
لديها.  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع 
اتفاقية  ب��ت��وق��ي��ع  ����س���ع���داء  واإن����ن����ا 
تكون  اأن  امل�سرتكة،وناأمل  التطوير 
ت��ب��ل��غ قدرتها  ال���ت���ي  امل��ح��ط��ة  ه����ذه 
ل�سل�سلة  ب��داي��ة  م��ي��ج��اواط   100
م�����ن امل���������س����اري����ع ال����الح����ق����ة ل���ن���ا يف 

تركمان�ستان.

تطوير  اإىل  تركمان�ستان  وتتطلع 
البنية التحتية لقطاع الطاقة لديها 
الع��ت��م��اد على م�سادر  م��ن  واحل���د 
ومتتلك  الهيدروكربونية.  ال��وق��ود 
احتياطيات  اأكر  اأحد  تركمان�ستان 
اأي�ساً  تتمتع  كما  ال��ع��امل،  يف  ال��غ��از 
�ساأنها  من  متعددة  طبيعية  مبزايا 
على  تعتمد  ت��ط��وي��رم�����س��اري��ع  دع���م 
امل��ت��ج��ددة، كاأ�سعة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
العام  م���دار  على  امل��ت��وف��رة  ال�سم�س 

وتيارات الرياح القوية.

•• اأبوظبي-وام:

التعاون  تعزيز  على  حر�سهما  تركمان�ستان  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  اأك��دت 
وال�سياحة  والثقافة  والتعليم  القت�ساد  خا�سة  املجالت  خمتلف  يف  امل�سرتك 

والريا�سة والطاقة املتجددة وغرها.
ال�سالم  حتقيق  يف  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  اأهمية  على  م�سرتك  بيان  يف  ���س��ددا  كما 
والأمن والتنمية واجلهود املبذولة لتعزيز احلوار والحرتام املتبادل والتفاهم 

والت�سامح مع مواجهة جميع اأ�سكال التطرف.
�سردار  فخامة  زي���ارة  مبنا�سبة  �سدر  ال��ذي  امل�سرتك  البيان  ن�س  يلي  وفيما 

بردي حممدوف رئي�س جمهورية تركمان�ستان اإىل الدولة ..
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  دع��وة  على  بناًء   
الدولة "حفظه اهلل"، قام فخامة �سردار بردي حممدوف رئي�س تركمان�ستان 

بزيارة ر�سمية اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة يف 21 نوفمر 2022.

وتبادل اجلانبان خالل الزيارة وجهات النظر ب�ساأن العالقات الثنائية واآفاق 
والثقايف،  والجتماعي  القت�سادي  التعاون  ت�سمل  مهمة  جمالت  يف  تنميتها 

بجانب الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
تو�سيع  اأعرب اجلانبان عن رغبتهما يف   .. القت�سادي  البعد  لأهمية  وتاأكيداً 
التعاون القت�سادي الذي يحقق املنفعة املتبادلة مع مراعاة م�سالح كل طرف 
.. كما ناق�سا الفر�س يف هذا املجال واأعلنا عزمهما على دفع اجلهود امل�سرتكة 
لتعزيز التعاون يف املجالت ذات الأولوية، مثل النفط والغاز ومعاجلة النفط 

واملواد الكيميائية والطاقة املتجددة.
اأج��ل تعزيز  البلدين من  الأع��م��ال يف  ل��رواد  اأع��رب اجلانبان عن دعمهما  كما 

التعاون ال�ستثماري اأثناء تنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة.
واأك���د اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف جم��ال النقل وال��رتاب��ط م��ن اأج���ل تنمية 
اأهمية  اأي�����س��اً  ال�سياق  ه��ذا  يف  م��وؤك��دي��ن  البلدين،  ب��ني  القت�سادية  ال�سراكة 

التعاون بني املوانئ الدولية يف تركمان�ستان ودولة الإمارات.

بع�سهم من  النا�س  تقّرب  و�سيلة مهمة  كونه  التعاون  لأهمية  منهما  واإدراك��اً 
بع�س، وحت�سني التفاهم املتبادل، واإثراء الثقافتني، وتنمية ال�سداقة الثنائية، 
اتفق اجلانبان على تكثيف التبادل الثقايف، وكذلك تطوير التعاون يف جمالت 

ال�سياحة والريا�سة والعلوم والتعليم.
ويويل رئي�سا دولة الإمارات العربية املتحدة وتركمان�ستان اأهمية خا�سة بتعزيز 
الدور املحوري ملنظمة الأمم املتحدة يف دعم الأمن الدويل والتنمية امل�ستدامة 
العابرة  الإره��اب واجلرمية  اأن  البلدين  واأكد رئي�سا   .. النزاعات  ن�سوب  ومنع 
الرئي�سية  التهديدات  العقلية من بني  للحدود والجتار باملخدرات واملوؤثرات 
ملواجهة  التعاون  لتطوير  ا�ستعدادهما  موؤكدين  العامليني،  والأم���ن  لل�سالم 
هذه التحديات. واأ�سار اجلانبان اإىل اأهمية التعاون الدويل يف حتقيق ال�سالم 
والأمن والتنمية يف اجلهود املبذولة لتعزيز احلوار والحرتام املتبادل والتفاهم 
والت�سامح مع مواجهة جميع اأ�سكال التطرف. ويف هذا ال�سياق .. اأكد الرئي�سان 
التزام بلديهما بتعزيز مناخ الثقة والتفاهم املتبادل لدعم ال�ستقرار والزدهار 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل، كما �سددا على اأن معاجلة الق�سايا الدولية 
يجب اأن تتم فقط من خالل الو�سائل الدبلوما�سية ال�سلمية. واأكد اجلانبان 
اأن املبادرات الدولية التي اأطلقتها الدولتان على امل�ستويني الإقليمي والدويل 
تعمل على تعزيز ال�سالم والتنمية امل�ستدامة والقيم الإن�سانية العاملية. واأ�ساد 
دائ��م يف جمل�س  بكونها ع�سوا غر  الإم���ارات  دول��ة  ب��دور  رئي�س تركمان�ستان 
الأمن التابع لالأمم املتحدة للفرتة 2022-2023 ، وبدوره اأعرب �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة " حفظه اهلل " عن تقديره جلهود رئي�س تركمان�ستان يف 
قرارات  اعتماد  خالل  من  والعاملي  الإقليمي  ال�سعيدين  على  احل��وار  تطوير 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة : "دور واأهمية �سيا�سة احلياد يف �سون وتعزيز 
لل�سالم  الدولية  " ال�سنة  " و  امل�ستدامة  والتنمية  الدوليني  والأم��ن  ال�سالم 
الرئي�س �سردار بردي حممدوف، �ساحب  2021". كما �سكر فخامة  والثقة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على كرم ال�سيافة ودعا �سموه اإىل زيارة 

تركمان�ستان حيث اأبدى �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة تقديره لهذه الدعوة .

•• عجمان -وام:

"امل�ساربع  حملة  العاملية  اخلرية  الأعمال  هيئة  اأطلقت 
الإنتاجية ال�سغرة" لعام 2022، التي تهدف اإىل دعم 
وت�سغيل  واملتعففة  الفقرة  والأ�سر  الأيتام  اأ�سر  ومتكني 
ال�سباب العاطلني عن العمل من خالل امتالك م�ساريع 
�سغرة ت�سكل م�سدر دخل ثابت لهم وت�سد احتياجاتهم 

املعي�سية.
امل�ستهدف تنفيذها خالل  امل�ساريع  اإجمايل تكلفة  ويبلغ 
احل��م��ل��ة 6 م��الي��ني دره����م، م��وزع��ة ع��ل��ى م��ل��ي��وين درهم 
14 دول����ة حول  4 م��الي��ني دره����م يف  ال���دول���ة و  داخ����ل 

املنزلية  التجارية  امل�ساريع  احلملة:  ت�سمل  فيما  العامل، 
والطبخ،  واملالب�س،  والبخور  العطور  كتجارة  ال�سغرة 
اإىل  ال�سغرة،  النقل  و�سائل  ومتليك  الأك�����س��اك،  وفتح 
جانب متيلك م�ساغل اخلياطة، ومتليك الأغنام والأبقار 

وخاليا النحل، وغرها.
الأمني  اخلاجة  عبدالوهاب  خالد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
اأمل  ن���اف���ذة  ل��ت��ك��ون  ه���ذه احل��م��ل��ة  ن��ط��ل��ق  للهيئة  ال���ع���ام 
وخر لآلف الأ�سر املحتاجة ، وهي اإىل ذلك عون و�سند 
مب�سدر  حياتهم  ليبدوؤوا  العمل  عن  العاطلني  لل�سباب 
م�ستقبلهم،  ويبنوا  اأ�سرهم  ليعينوا  وم�ستمر  ثابت  دخل 
الذي  الكبر  النجاح  تاأتي بعد  املباركة  واإن هذه احلملة 

فر�س  اإيجاد  يف  العاملية  اخلرية  الأعمال  هيئة  حققته 
لأمهات  رزق  م�سدر  وت��وف��ر  ال�سباب  م��ن  للكثر  عمل 
امل�ساريع  املا�سية، من خ��الل ه��ذه  العقود  الأي��ت��ام خ��الل 

ال�سغرة.
ودعا املح�سنني واملح�سنات للم�ساهمة يف مبادرات احلملة 
وم�ساريعها املتنوعة، ، و اأكد اأن دعم اأبناء الإمارات ال�سخي 
كان ول زال عنواناً لرحلة اخلر والإن�سانية التي نهجتها 

الهيئة وغيثاً على القلوب املتعط�سة للحياة.
يذكر اأن الترع متاح من خالل موقع الهيئة الإلكرتوين 
وو�سائل الت�سال الهاتفي، اأو من خالل زيارة مقر الهيئة 
الرئي�سي يف اإمارة عجمان اأو فرعها باإمارة راأ�س اخليمة.

هيئة الأعمال اخلريية العاملية تطلق حملة امل�ساريع الإنتاجية ال�سغرية بتكلفة 6 ماليني درهم

•• اأبوظبي-وام:

جامع  تركمان�ستان،  جمهورية  رئي�س  حممدوف  ب��ردي  �سردار  فخامة  زار 
ال�سيخ زايد الكبر، يرافقه �سعادة اأحمد احلاي الهاملي �سفر الدولة لدى 
وذلك  تركمان�ستان،  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  تركمان�ستان،  جمهورية 

�سمن زيارته الر�سمية للدولة.
ال�سيخ  له  املغفور  �سريح  ب��زي��ارة  اجلولة  امل��راف��ق  وال��وف��د  فخامته  وا�ستهل 

“طيب اهلل ثراه”، حيث توجه اجلميع بالدعاء  اآل نهيان  زايد بن �سلطان 
له بالرحمة واملغفرة، م�ستذكرين اإرثه ونهجه احلكيم الذي اأ�سهم يف تعزيز 

ثقافة الت�سامح والتعاي�س وال�سالم بني خمتلف �سعوب العامل.
يو�سف  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ي�سطحبهم  امل���راف���ق،  وال���وف���د  ف��خ��ام��ت��ه  وجت����ول 
اجلامع  ق��اع��ات  يف  الكبر  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  ع��ام  مدير  العبيديل؛ 
واأروق���ت���ه اخل��ارج��ي��ة، وت��ع��رف��وا ع��ل��ى ر���س��ال��ة اجل��ام��ع احل�����س��اري��ة الداعية 
الوالد  وقيم  ماآثر  من  املنبثقة  الآخ��ر؛  على  والنفتاح  والت�سامح  للتعاي�س 

الكبر يف  زاي��د  ال�سيخ  ال��ذي يقوم به مركز جامع  الكبر  املوؤ�س�س، وال��دور 
بني  احل�ساري  التوا�سل  وتعزيز  ال�سمحة،  الإ�سالمية  بالثقافة  التعريف 

خمتلف الثقافات وال�سعوب حول العامل.
واطلع فخامته والوفد املرافق على تاريخ تاأ�سي�س ال�سرح الكبر، وجمالياته 
وما يحويه من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به احل�سارة الإ�سالمية على 
مر الع�سور من فنون وت�ساميم هند�سية التقت على اختالفها وتنوعها يف 
ت�سميم اجلامع، لتعك�س جمال ان�سجام الثقافات وتناغمها يف عمل اإبداعي 

واحد.
"ف�ساءات من نور"  اإه��داء فخامته، ن�سخة من كتاب  الزيارة، مت  ويف ختام 
اأح���د اإ����س���دارات م��رك��ز ج��ام��ع ال�سيخ زاي���د ال��ك��ب��ر، ال���ذي ي�سم ع���ددا من 
ال�سوئي  نور" للت�سوير  "ف�ساءات من  بجائزة  اخلا�سة  وال�سور  اللقطات 
يف  الإ�سالمية  العمارة  جماليات  وت��رز  دوري،  ب�سكل  املركز  ينظمها  التي 
يتناول  "بيوت اهلل" ال��ذي  كتاب  ن�سخة من  اإهدائه  اإىل  بالإ�سافة  اجلامع، 

تاريخ اجلوامع يف التاريخ الإ�سالمي مبا فيها جامع ال�سيخ زايد الكبر.

رئي�س تركمان�ستان يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سر  اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �سوؤون  ا�ستقبل ال�سيخ خليفة بن طحنون 
ال�سهداء اأم�س يف واحة الكرامة فخامة �سردار بردي حممدوف رئي�س جمهورية 

تركمان�ستان الذي يقوم بزيارة ر�سمية للدولة. 
بن  خليفة  ال�سيخ  م��ع  ا�ستعر�س  ال��ك��رام��ة  واح���ة  اإىل  فخامته  و���س��ول  ول���دى 
ال�سهيد  اأمام ن�سب  اإكليال  ال�سرف ثم و�سع  اآل نهيان مرا�سم حر�س  طحنون 
الذي يتكون من 31 لوحا ي�ستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف 

والت�سامن بني قيادة دولة الإمارات و�سعبها وجنودها الأبطال. 
ال�سيخ  الواحة م�ستمعا ل�سرح مف�سل من  اأجنحة  وجتول فخامته يف خمتلف 
تفا�سيلها  جت�سد  التي  ومرافقها  ال��واح��ة  ع��ن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة 
بطولت اأبناء دولة الإمارات البوا�سل وت�سحياتهم وتعر عن الكثر من القيم 
والدللت الوطنية اجلليلة. ويف ختام اجلولة قام رئي�س جمهورية تركمان�ستان 
ال��زوار عر فيها عن تقديره ل�سهداء دول��ة المارات  بت�سجيل كلمة يف �سجل 
وح�ساريا  وطنيا  معلما  تعد  الكرامة  واح��ة  اأن  اإىل  ي�سار  امل��ت��ح��دة.   العربية 
الإم���ارات  �سهداء  لبطولت  تخليدا  ت�سييده  مت  حيث  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف 

وت�سحياتهم يف �سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكت�سباته ومنجزاته. 

بح�سور رئي�س تركمان�ستان.. )م�سدر( توقع اتفاقية مع )تركمان انريجو( 
لتطوير حمطة طاقة �سم�سية بقدرة 100 ميجاواط

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�س جمهورية تركمان�ستان يف واحة الكرامة 

يف بيان م�سرتك: الإمارات وتركمان�ستان توؤكدان حر�سهما على تعزيز التعاون يف خمتلف املجالت
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة الأعراف لإدارة العقارات

رخ�سة رقم:CN 2817874 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امين خرو العبه جى %30

تعديل مدير / اإ�سافة امين خرو العبه جى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد را�سد حممد عبداهلل املزروعى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد را�سد حممد عبداهلل املزروعى من 100 % اإىل %40
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح عبدالهادى قدور ال�سباغ %30

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الأعراف لإدارة العقارات
ALARAF FOR REAL ESTATE MANAGEMENT ESTABLISHMENT

اإىل/ الأعراف لإدارة العقارات ذ.م.م
ALAARAAF REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C.

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مدر�سة ليوا الدولية مدينة خليفة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 4258946 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير/ا�سافة �سرين عادل ا�سماعيل احمد جران

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ليوا للتعليم ذ.م.م LIWA EDUCATION LLC من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / ليوا للتعليم ذ.م.م LIWA EDUCATION LLC من 75% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف علي �سعيد �سلطان بن حرمل الظاهري
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مدر�سة ليوا الدولية مدينة خليفة ذ.م.م

LIWA INTERNATIONAL SCHOOL KHALIFA CITY
اإىل/ مدر�سة ليوا الدولية مدينة خليفة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

LIWA INTERNATIONAL SCHOOL KHALIFA CITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمالت نور ال�سم�س لالأقم�سة

رخ�سة رقم:CN 1102669 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حبيب الرحمن ح�سان الدين

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حبيب الرحمن ح�سان الدين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف �سلطان �سيف مانع ال�سام�سى

تعديل راأ�س املال / من 40000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمالت نور ال�سم�س لالأقم�سة
NOOR ALSHAMS TEXTILE SHOPS

اإىل/ حمالت نور ال�سم�س للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NOOR ALSHAMS TRADE STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف بيع املن�سوجات والأقم�سة - بالتجزئة  4751001
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8628

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
مريي  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/28 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00

)�ض.ذ.م.م( + اعجاز رحيم عبدالرحيم ناندا و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�سف          �سعر التقييم  

                                     مالب�ض ن�سائيه وديكور منزيل             5,300  
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/4392

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
�سركة  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/28 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00

بي ا�ض بي لل�سيافه ذ.م.م + هيثم احمد �سيف باحل�سا و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                  الو�سف  

 17,590                                       معدات مطعم  
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/9163

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/28 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده زيبفورجد للتجارة �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 11,710                                                اغرا�ض مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�سركة/ بالرينا ميديا  منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�سة رقم : 20696 ( والكائنة ب� دبي ميديا �ستي 
�س.ب 96701 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه 
ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ 22.11.2022 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�سجل اأو الإت�سال ب� :
ال�سّيدة/ زينة جالل ال�سيخلي 

اإ�سم ال�سركة: بالرينا ميديا 
�س.ب 96701

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم : 0507886460

studioballerina@yahoo.com  :الريد الإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً.

اإ�صعار ت�صفية
70021

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :فري�س روز للبال�سرت 

وال�سباغ
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3969596 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد عي�سى نا�سر ح�سني النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل نا�سر ح�سني عبداهلل النعيمي

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعــــــــــالن
للنقليات  :يجيلي  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4274450 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد عي�سى نا�سر ح�سني النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل نا�سر ح�سني عبداهلل النعيمي

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سافيك ميدل اي�ست لتجارة املعدات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 18-0.3 مبنى �سعيد �سامل �سعيد

CN 1843036 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   -  AIM AUDITING/ال�سادة تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/11 
تاريخ   - بالرقم:2224002269  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غر 

التعديل:2022/11/22
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

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

درات�س لتجارة املعدات الريا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3790879 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
هايدير  التجاري  بال�سم   CN رقم::4256515 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   - لل�سكراب  اباد 

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

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

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0008385 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فاهد جافد جافد اقبال - جمهول حمل الإقامة 
املدنيه  الواحد  اليوم  دائرة  رقم:8385/2022  الدعوى  يف  ذ.م.م  ال�سارقة  املدعي/اأجرة  بان  نعلمكم 
الثانية قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )25970.36( 
تاريخ  القانونية من  والفائدة  فل�سا  و�ستة وثالثون  درهم  و�سبعون  وت�سعمائة  الفا  درهم خم�سة وع�سرون 

املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/12/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/22  

مكتب اخلدمات الق�صائية      
فاطمة يعقوب الرم�صي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001928 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حممد �سرافراز �سيخ - هندي اجلن�سية

نعلمكم بان املدعي:�سركة دار التمويل �س.م.ع - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغا 
وت�سعة  درهما  و�ستون  وثالثمائة  الفا  واربعون  �ستة  درهم   )46360.39( مقداره 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  بفائدة  وبالزامه   - فل�سا  وثالثون 
احلا�سل يف 2022/3/2 وحتى متام ال�سداد ب�سرط ال جتاوز اأ�سل الدين املق�سي به 

والزمته بامل�سروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ  2022/11/18  

حمكمة ال�صارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
MOJAU_2022- 0102790 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعلن
حيث اأن ال�سيد: �سيف �سامل �سيف عي�سى الطنيجي – اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية )ور�سة 
الن�سال لت�سليح كهرباء ال�سيارات ( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب ة رقم ) 217715( 
حيث ان ال�سيد �سيف �سامل �سيف عي�سى الطنيجي - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ال�سيد  اإىل  البالغة )%100(   ) ال�سيارات  لت�سليح كهرباء  الن�سال  التجارية )ور�سة  الرخ�سة  ح�سته يف 
وكيل  ايل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغير   - اجلن�سية  بنغالدي�س   - �سومي  فردو�سي  ا�سماء   :

خدمات، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
تغير ال�سم التجاري من ور�سة الن�سال لت�سليح كهرباء ال�سيارات 

اىل/ ور�سة الن�سر الراق ل�سيانة ال�سيارات
تغير الن�ساط من ت�سليح كهرباء ال�سيارات ، ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات اىل ال�سيانة وال�سالح العام 

للمركبات ) كراجات (
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

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

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4827/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/146 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )36571.78( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اميك�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )م( المارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع الفلك - بناية فندق ميديا وان - �سقة 27

املطلوب اإعالنه : 1- كامران مالك جافيد ب�سر - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
به وقدره )36571.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  11299/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000018( وال�سادر عن بنك دبي التجاري بقيمة 
)87.125( درهم .

طالب التنفيذ : ا�س كي ام للتكييف ذ.م.م
�سارع   - بردبي   - دبي  ام��ارة  وم�ست�سارون  وم�ساركوه حمامون  ال�سهالوي  املختار مكتب  عنوانه:موطنها 

بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - برج بوليفارد بالزا 2 - الطابق 19 - مكتب رقم 1903
املطلوب اإعالنه : 1- نبع الوادي لالأعمال الفنية �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
، وعليه فان  املحكمة  ر�سوم خلزينة  بال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )  (
املذكور خالل )15( يوما  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اعلن بالن�صر        

 2317/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع : 1- ادميول عبدالغنيو اكانبى ادميى
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :جولدن �ساندز )3( لل�سقق الفندقية 
املتنازع �سده بان توؤدي للمتنازعة مبلغ  الزام  قررنا مبثابة احل�سوري 
وبالزامه  فل�سا  وثمانون  واربعة  دراه��م  وخم�سة  وثالثمائة  الف  �سته 

بامل�سروفات. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اعلن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2262/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ وقدره )94.515.85( درهم اربعة وت�سعون 
ل�سالح  املدعية  نفذتها  التي  الباطن  املقاولة من  اعمال  - عن  فل�سا  وثمانون  و�ستة  درهم  الف وخم�سمائة وخم�سة ع�سر 

املدعي عليها بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع �سنوي من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
املدعي:عالء عبداهلل ووحيد لالأعمال الفنية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية اركادا - �سقة الطابق الثالث 306- بجوار حمطة مرتو 
جي جي كو

-  �سفته :  دب��ي(   ذ.م.م( )ف��رع  البناء  ايجل ملقاولت  البناء )ف��رع من  ايجل ملقاولت  �سي  �سي  اأي   -1  : اإعالنه  املطلوب 
مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ وقدره 
من  املقاولة  اعمال  عن   - فل�سا  وثمانون  و�ستة  دره��م  ع�سر  وخم�سة  وخم�سمائة  الف  وت�سعون  اربعة  دره��م   )94.515.85(
الباطن التي نفذتها املدعية ل�سالح املدعي عليها بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع �سنوي من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/11/29  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
MOJAU_2022- 0099216 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ 30000 ثالثون الف درهم

املخطر: مليكه بنداود - العنوان : ال�سارقة - الهاتف : 971507299533
 892j+ 5P7 املخطر اليه : عماد حممد خليل الطعاين - العنوان: الق�سي�س منطقة �سناعية الق�سي�س منطقة

�سناعية 3 برج عبد العزيز املاجد A1 برج عبد العزيز املاجد A1 �سارع الحتاد - �سالون قمر لبنان 
الهاتف : 971523771177-971553669973

ال�سرح:املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 30000 ثالثون الف درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف 
لن احل�ساب مغلق قابل لل�سحب وبيانه كالتايل ال�سيك رقم 000050 مبلبغ 30000 ثالثون الف درهم بتاريخ 

ا�ستحقاق 2021/03/20 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني.
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن 

دون جدوى.
لذلك:فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر 

لتخاذ الإجراءات القانونية، 
واطلب من ال�سيد الكتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
MOJAU_2022- 0099651 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء
املخطر / الحرار لتجارة الطارات ورجنات ال�سيارات ذ م م - املرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة رقم 745520 وكيال عنهم �سركة. اطالل 
خلدمات جدولة القرو�س واملطالبات �س ذ م م، وميثلها ال�سيد / خالد لطيف خلف اجلن�سية عراق واحمل هوية رقم 784199542531522 مبوجب 

)MOJAU_2021 0026392( وكاله رقم
العنوان / ال�سارقة - ال�سناعية رقم 5 - هاتف رقم / 0509590008

 / رقم  – هاتف   8 رقم  ال�سناعية  ال�سارقة  العنوان   - ال�سارقة  يف  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   - م  م  ذ  الطارات  لتجارة  �سادقيان  حممد   / اإليه  املخطر 
0503672696  -  0503940939

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 252000 درهم
املخطر اإليه حرر عدد 7 �سيك للمخطر مببلغ 252000  مائتان و خم�سة و خم�سون الف وثالثمائة وخم�سون درهم اماراتي ( درهم اماراتي فقط مبوجب  

عمل ، حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب عدم كفاية ر�سيد وبيانات ال�سيكات كالتايل :
ايران ملي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/02/20 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   55750 مببلغ   356778 رقم  �سيك   -  1

ايران ملي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/1/20 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   55750 مببلغ   356776 رقم  �سيك   -  2
ايران ملي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/1/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   55750 مببلغ   356777 رقم  �سيك   -3

ايران ملي  بنك  على  وامل�سحوب   2018/12/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   55750 مببلغ   356875 رقم  �سيك   -4
ايران ملي  بنك  على  وامل�سحوب   2019/01/27 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   9000 مببلغ   356786 رقم  �سيك   -5

ايران ملى  بنك  على  وامل�سحوب   2018/12/20 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   20000 مببلغ   356872 رقم  �سيك   -  6
ايران ملي  بنك  على  وامل�سحوب   2018/12/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   21000 مببلغ   356873 رقم  �سيك   -  7

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى 
لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ست�سطر لتخاذ الجراءات القانونية

و اطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
امللحق اأ

CFI-069-2022 : 1( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(
 املرفوعة �سد �سركة كروميج م م ح

مبوجب هذا الإعالن نخطر �سركة كروميج م م ح بدعوى حمكمة مركز دبي املايل العاملي رقم: CFI-069-2022 اإج��راءات حمكمة 
مركز دبي املايل العاملي التي مت رفعها �سد كروميج م م ح ب�سفتها مدعى عليه اأول، اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي.

وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإج��راءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 17 اأكتوبر 2022. ومبوجب هذا الإع��الن، ُتعتر 
كروميج م م ح باأنَّها قد تلقت ن�سخة من لئحة الدعاء يف تاريخ الن�سر. وميكن احل�سول على ن�سخة من لئحة الدعاء من �سجل حماكم 

مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغبت كروميج م م ح يف دفع هذه الإج��راءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون 28 يوًما من تاريخ هذا الإع��الن، واإل ميكن 

اإ�سدار حكم غيابي بحقهم.
CF1-069-2022 : 2( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(

 املرفوعة �سد �سركة فيلو�سيتي �سي�ستمز اآند �سوليو�سنز �ض ذ م م
-2022 اآند �سوليو�سنز �س ذ م م بدعوى حمكمة مركز دبي املايل العاملي رقم:  مبوجب هذا الإع��الن نخطر �سركة فيلو�سيتي �سي�ستمز 
اآند �سوليو�سنز �س ذ م م ب�سفتها  CFI-069 )اإج��راءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي التي مت رفعها �سد �سركة فيلو�سيتي �سي�ستمز 

مدعى عليه ثاين اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإج��راءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 17 اأكتوبر 2022. ومبوجب هذا الإع��الن، تعتر 
فيلو�سيتي �سي�ستمز اآند �سوليو�سنز �س ذ م م باأنها قد تلقت ن�سخة  من لئحة الدعاء يف تاريخ الن�سر. وميكن احل�سول على ن�سخة من لئحة 

الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغبت فيلو�سيتي �سي�ستمر اآند �سوليو�سنز �س ذ م م يف دفع هذه الإجراءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم يف غ�سون 28 يوما من تاريخ 

هذا الإعالن، واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقهم.
CF1-069-2022 3( اإعالن من حمكمة مركز دبي املايل العاملي بالدعوى رقم(

 املرفوعة �سد ال�سيد / دورجا بانريجي بيالمكوندا
  CF1-069-2022 : مبوجب هذا الإعالن نخطر ال�سيد / دورجا بانرجي بيال مكوندا بدعوى حمكمة مركز دبي املايل العاملي رقم
اإج��راءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي التي مت رفعها �سد �سركة ال�سيد/ دورجا بانرجي بيال مكوندا ب�سفته مدعى عليه ثالث اأمام 

حماكم مركز دبي املايل العاملي.
وقد مت اإ�سدار لئحة الدعاء بخ�سو�س اإج��راءات حمكمة مركز دبي املايل العاملي يف 17 اأكتوبر 2022. ومبوجب هذا الإع��الن، ُيعتر 
ال�سيد / دورج��ا بانرجي بيال مكوندا باأنَّه قد تلقى ن�سخة من لئحة الدع��اء يف تاريخ الن�سر . وميكن احل�سول على ن�سخة من لئحة 

الدعاء من �سجل حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واإذا رغب ال�سيد / دورجا بانرجي بيال مكوندا يف دفع هذه الإجراءات، فيجب تقدمي اإقرار بال�ستالم فيغ�سون 28 يوًما من تاريخ هذا 

الإعالن، واإل ميكن اإ�سدار حكم غيابي بحقه.

 اإعـــــــــــــلن

70021
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يف  ال�سلوع  ب�سبب  اأجنبيا   40 اع��ت��ق��ال  ال��ث��الث��اء  اإي����ران  اأع��ل��ن��ت 
اأميني يف  الكردية مه�سا  ال�سابة  اأ�سعلتها وفاة  التي  الحتجاجات 
ال�سلطة  با�سم  املتحدث  وق��ال  الأخ��الق يف طهران.  �سرطة  حجز 
موؤمتر  يف  الثالثاء  اأم�س  �ستاي�سي  م�سعود  الإيرانية  الق�سائية 
اأجنبيا  م��واط��ن��ا   40 “اعتقال  مت  اإن���ه  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ث��ه  �سحفي 
عن  الك�سف  دون  الحتجاجات”،  يف  �سلوعهم  ب�سبب  الآن  حتى 

جن�سياتهم.
اأوروبيني  ت�سعة  اعتقال  مت  اإن��ه  اأيلول  �سبتمر  يف  طهران  وقالت 
ب�سبب ت��ورط��ه��م يف الح��ت��ج��اج��ات. واأل��ق��ت ط��ه��ران ب��ال��ل��وم على 
خ�سوم اأجانب وعمالء لهم يف تنظيم الحتجاجات، التي حتولت 
اإىل حركة مترد �سعبية لالإيرانيني من جميع اأطياف املجتمع، يف 
واحدة من اأجراأ التحديات التي يواجهها رجال الدين احلاكمون 

منذ ثورة 1979.

 
طالب رئي�س حكومة ت�سريف الأعمال اللبنانية، جنيب ميقاتي، 
رئي�س  بالتعاون لنتخاب  الثالثاء،  اأم�س  النواب،  اأع�ساء جمل�س 

جديد للبالد “اإيذاناً مبرحلة جديدة من التعايف والنهو�س«.
وقال ميقاتي يف بيان اأم�س مبنا�سبة عيد ال�ستقالل ال�79: “يحّل 
العيد هذا العام بغ�سة على واقع د�ستوري منقو�س ب�سبب ال�سغور 
احلا�سر  على  م�سروع  قلق  وعلى  اجلمهورية،  رئا�سة  موقع  يف 

وامل�ستقبل ب�سبب اأ�سواأ اأزمة متعددة الوجوه يعي�سها وطننا«.
ويحتفل لبنان بذكرى ا�ستقالله يف 22 نوفمر-ت�سرين الثاين 

عن فرن�سا يف 1943.

لقي �سخ�س حتفه واأ�سيب اأكرث من 20 اآخرين يف انفجار �سيارة 
مفخخة بالقرب من مبنى لل�سرطة يف تايالند، ح�سبما اأفاد حاكم 

مقاطعة ناراثيوات يف جنوب البالد الثالثاء.
به  امل�ستبه  اإن  بر�س  لفران�س  بونغ�ساكورن  �سانان  احلاكم  وق��ال 
توجه اإىل مركز ال�سرطة ب�سيارته حيث تركها وبعد فرتة وجيزة، 

حوايل الظهر، وقع النفجار.
على  للتعرف  امل��راق��ب��ة  ك��ام��رات  تفح�س  ال�سرطة  اأن  واأ���س��اف 

امل�ستبه به والتحقيق يف دوافعه.
اآخ��رون، اثنان منهم يف حالة   28 اإن �سخ�سا تويف واأ�سيب  وقال 

خطرة.
اأظهرت لقطات �سورتها و�سائل الإعالم املحلية يف مكان النفجار 
الإط��ف��اء يطفئون  ال��رم��ادي ورج���ال  ال��دخ��ان  �سحابة كبرة م��ن 

النران.
ي�سهد جنوب تايالند نزاًعا ت�سبب مبقتل اأكرث من 7000 �سخ�س 
الأغلبية  ذات  املنطقة  يف  املتمردون  ويطالب   .  2004 عام  منذ 
امل�سلمة بحكم ذاتي مو�سع. يف اأيلول-�سبتمر، اأدى انفجار قنبلة 
اآخرين يف  واإ�سابة ثالثة  �سرطي  اإىل مقتل  الطريق  على جانب 

املنطقة.
 

على  القب�س  اإل��ق��اء  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ال�سويدية  ال�سرطة  اأع��ل��ن��ت 
اأنه  يف  ي�ستبه  واآخ���ر  جت�س�س،  باأن�سطة  قيامه  يف  ي�ستبه  �سخ�س 

�ساعد يف هذه الأن�سطة.
التج�س�س  اأن�سطة  مبكافحة  املعني  ال�سويدي،  الأم��ن  جهاز  وذكر 
والإرهاب، يف بيان، اأنه ُيعتقد اأن امل�ستبه به الرئي�سي قام بن�ساط 

خمابراتي غر قانوين ج�سيم �سد ال�سويد ودولة اأخرى.
ومل تو�سح ال�سرطة ا�سم الدولة الأخرى التي ي�ستبه يف اأنها كانت 

م�ستهدفة.
اأن امل�ستبه بهما اعتقال يف �ستوكهومل، واأنه ل  واأ�سافت ال�سرطة 

توجد �سلة مع اأي حتقيقات اأخرى جارية.

عوا�صم

طهر�ن

بانكوك

بريوت

�ستوكهومل

 »ل نخجل من اجللو�س مع 
املعار�سة«... كتلة نتانياهو تت�سدع

•• القد�س-وكاالت

اليميني  الئتالف  داخ��ل  اإ�سرائيل  يف  الوزارية  احلقائب  على  ال�سراع  زاد 
ي�سعى جاهداً  الذي  نتانياهو،  بنيامني  املُكلف  ال��وزراء  رئي�س  يقوده  الذي 

اإىل ت�سكيل احلكومة بحلول الأربعاء املُقبل.
ونقل موقع “والال” الإ�سرائيلي، اأم�س الأول الثنني، عن ع�سو الكني�ست 
ت�سفيكا فوغل من حزب “عوت�سما يهوديت”، انقطاع املفاو�سات الئتالفية 

بني حزبه والليكود يف مقابلة على اإذاعة 103 الإ�سرائيلية.
به  ما وعدنا  اإىل احلفاظ على  اأننا نحتاج  “الأزمة حقيقية هي  اإن  وق��ال 
اجلمهور يف احلملة النتخابية واأن نحرتم ثقة اجلمهور، اإذا كان ذلك يعني 

اأننا �سنكون يف املعار�سة. �سنجل�س يف املعار�سة، ول اأخجل من ذلك«.
وتابع “ح�سلنا على تعهد من الليكود باأن ملف النقب واجلليل لنا. ووفق 
وانتهت  نو�سحه،  كيف  ح��ًق��ا  ن��ع��رف  ل  ب��الأم�����س  ���س��يء  ح��دث  التحديثات 
اإيتمار بن غفر وفريقه  الق�سية فجاأة، لهذا ال�سبب قرر ع�سو الكني�ست 

التوقف. اإذا كانت هذه هي الطريقة، فلنتوقف ونرى اأين تذهب«.
اإذا مل يكن  �سيفعل  لكنه  باملعار�سة،  ف��اإن حزبه غر مهتم  وح�سب فوغل، 
التي قطعتها  اأمتكن من الوفاء بالوعود  “اإذا مل  اآخ��ر. وق��ال:  لديه خيار 
للجمهور، فال اأنوي اجللو�س يف هذا املكان، اأنا ل�ست هناك من اأجل من�سب، 
اأنا هناك لأيف بالوعود، اإذا مل نح�سل على ما ي�سمح لنا بالوفاء بوعودنا، 

فلن نكون هناك«.
كما اأ�سار اإىل اأزمة املفاو�سات بني ال�سهيونية الدينية والليكود بعد مطالبة 
ع�سو الكني�ست بت�سلئيل �سموتريت�س بحقيبة الدفاع اأو املالية، وقال: “اإذا 
�ساألتني اإذا كان �سموتريت�س ميكن اأن يكون وزيراً للدفاع. اأعتقد اأنه كذلك، 
واأنا اأي�سا اأريد ا�ستبدال بيني غانت�س يف اأ�سرع وقت، ولكننا لن نتخلى عن 

ال�سهيونية الدينية«.

»لقاء امل�سافحة«.. خرباء يتوقعون تقدما لعالقات م�سر وتركيا

ل عددا قيا�سيا من الإ�سابات بكوفيد  بكني ت�سجرّ

قتلى وجرحى بانفجار خزان وقود يف �سمال العراق اأملانيا: اإ�سقاط دعوى �سد الرئي�س الفل�سطيني ب�سبب الهولوكو�ست
•• دهوك-اأ ف ب

اثر  40 بجروح  واإ�سابة  الأقل  اأ�سخا�س على  الثالثاء مقتل خم�سة  ر�سمية عراقية  اأعلنت م�سادر 
انفجار خزان وقود تابع ملخبز يف مدينة دهوك، يف اإقليم كرد�ستان ال�سمايل، يف ماأ�ساة جديدة تك�سف 

مدى تداعي البنى التحتية واإهمال معاير ال�سالمة يف العراق.
واأعلنت �سلطات اإقليم كرد�ستان عقب وقوع احلادث باأنها �ستمنع ا�ستخدام الغاز ال�سائل لالأغرا�س 

املنزلية، عقب وقوع “انفجارات يف عدة مناطق«.
ووقع النفجار يف �ساعة متاأخرة من ليل الثنني. وقال حمافظ دهوك علي ترت لفران�س بر�س اإن 
“النفجار اأدى اىل مقتل خم�سة اأ�سخا�س هم �سابط هو نائب مدير �سرطة الدفاع املدين، و�سرطيان، 

وطالب، واأحد عمال الفرن، واإ�سابة حوايل اأربعني بجروح«.
وقع النفجار جراء ت�سرب الغاز من اخلزان املثبت يف �سطح املبنى الذي ي�سم �سكنا للطالب، وفقا 

للمحافظ. وهي املاأ�ساة الثانية التي ت�سرب اإقليم كرد�ستان خالل اأقل من اأ�سبوع.

الأملاين خمالفة.
وذك�����رت ال��وك��ال��ة اأن الدع������اء الأمل������اين ق���رر يف 
“الهدف  اأن  ال�سكوى،  رد  اأ�سباب  �سرح  معر�س 
هو  حتقيقه  عبا�س  الرئي�س  اأراد  ال��ذي  الوحيد 
يرتكبها  ال��ت��ي  اجل���رائ���م  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
اإليه  اجلي�س الإ�سرائيلي والظلم الذي يتعر�س 

�سعبه«.
واأ�سافت اأن الدعاء قرر عدم وجود اأ�سا�س قانوين 
التحري�س  على  دليل  اأي  يوجد  ول  لل�سكوى، 
ما  وه��و  ال�سكوى،  ادعتها  ال��ت��ي  الكراهية  على 

يعتره القانون الأملاين خمالفة جنائية.

اأغ�سط�س  يف  اأع��ل��ن��ت  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة  وك��ان��ت 
بدعوى  ع��ب��ا���س  ���س��د  اأويل  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح  )اآب( 
خلفية  على  الكراهية  على  حتري�سه  اح��ت��م��ال 
اإ�سرائيل  مم��ار���س��ات  فيها  �سبه  ل��ه  ت�سريحات 

مبحرقة الهولوكو�ست.
خ��الل موؤمتر  عبا�س  اأن �سرح  بعد  ذل��ك  وج��اء 
�سولت�س  اأولف  الأمل���اين  امل�ست�سار  م��ع  �سحفي 
اأنه “منذ 1947 ارتكبت اإ�سرائيل 50 جمزرة، 

50 مذبحة، 50 هولوكو�ست«.
ا�ستياء  ع��ب��ا���س  ت�����س��ري��ح��ات  اأث������ارت  ح��ي��ن��ه  ويف 

امل�ست�سار الأملاين وامل�سوؤولني يف اإ�سرائيل.

•• برلني-وكاالت

الفل�سطيني،  واملغرتبني  اخلارجية  وزي��ر  رحب 
ري��ا���س امل��ال��ك��ي، ب��اإ���س��ق��اط امل��دع��ي ال��ع��ام لولية 
برلني يف العا�سمة الأملانية دعوى مرفوعة �سد 

الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
الر�سمية  الفل�سطينية  الأن��ب��اء  وكالة  وبح�سب 
)وف����ا(، ف���اإن الدع����اء ل��ولي��ة ب��رل��ني رد �سكوى 
ك��ان��ت م��رف��وع��ة ب��ح��ق ع��ب��ا���س، م��ن ق��ب��ل نا�سط 
الهولوكو�ست  اإن��ك��ار  ب��دع��وى  لإ���س��رائ��ي��ل  م��وؤي��د 
)املحرقة( والتحري�س، والتي يعترها القانون 

•• عوا�صم-وكاالت

العالقات  ت�سهد  اأن  مراقبون  توقع 
اإيجابياً  ت��ق��دم��اً  ال��رتك��ي��ة  امل�سرية 
ال��ف��رتة املقبلة، وذل��ك عقب  خ��الل 
لقاء امل�سافحة الذي جمع الرئي�س 
ال�سي�سي،  ال���ف���ت���اح  ع��ب��د  امل�������س���ري 
رج�������ب طيب  ال�����رتك�����ي  ب����ن����ظ����ره 
اأردوغان، يف لقاء على هام�س افتتاح 
كاأ�س العامل يف قطر،اأول اأول اأم�س 
الأحد. تقول مديرة املركز امل�سري 
ل��ل��درا���س��ات ال��دمي��وق��راط��ي��ة احلرة 
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  زي������ادة  دال���ي���ا 
“اإنه قد يكون من اخلطاأ  عربية”: 
التاريخية  امل�����س��اف��ح��ة  اأن  ت���وق���ع 
ال�سي�سي  الرئي�سني  بني  متت  التي 
واأردوغ�������ان ب��ع��د ت�����س��ع ���س��ن��وات من 
واحلروب  الدبلوما�سية  املقاطعة 
ال�سدفة،  وليد  اأمر  الإعالمية هي 
من  ع��دد  يف  قبل  م��ن  اجتمعا  فقد 
املحافل الدولية دون اأن يتم اأي لقاء 

بينهما، لكن هذه املرة كان هناك نية �سادقة لدى كل 
من  �سخ�سية  �سغائن  من  بينهما  ما  لتجاوز  منهما 

اأجل م�سلحة �سعبيهما«.
وترى زيادة اأن هذا اللقاء وهذه امل�سافحة، كان يتم 
الرتتيب لها على اأكرث من م�ستوى يف الدولتني منذ 
فرتة، حيث بات من املوؤكد للطرفني اأن طي �سفحة 
املا�سي اأ�سبح اأمر �سروري من اأجل �سمان م�ستقبل 
بها  مير  التي  ال�سعبة  املرحلة  يف  ل�سعبيهما  اأف�سل 
ال�سيا�سية  الأزم���ات  م��ن  �سل�سلة  ظ��ل  الآن يف  ال��ع��امل 
والقت�سادية من ال�سعب توقع اأنها قد تنتهي يف اأي 

وقت قريب.

لقاءات ع�سكرية ودبلوما�سية متوقعة
ك�سر  مبثابة  ه��و  اللق�����اء  ه������ذا  زي�������ادة،  وبح�س�ب 

•• بكني-اأ ف ب

بكني  ال�سينية  العا�سمة  �سّجلت 
ع�������ددا ق���ي���ا����س���ي���ا م�����ن الإ�����س����اب����ات 

اجلديدة بكوفيد بينما فر�ست على املدينة جمموعة 
التعليم  اإىل  اث��ره��ا  على  ال�سكان  ع��اد  �سارمة  ق��ي��ود 

والعمل عن بعد فيما اأُغلقت العديد من املطاعم.
اإ�سابة جديدة على  األ��ف   28 اأك��رث من  ومت ت�سجيل 
اأع��ل��ى م�ستوى  م��ن  ال��ع��دد  ليقرتب  ال��ب��الد،  م�ستوى 
و���س��ّج��ل��ت مقاطعتا  ال����وب����اء.  ظ���ه���ور  م��ن��ذ  ي�����س��ّج��ل 
غوانغدونغ ومدينة ت�سونغت�سينغ اأكرث من 16 األف 
ال�سلطات  بح�سب  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  اإ���س��اب��ة  و6300 

ال�سحية.
كما ارتفعت الإ�سابات اجلديدة يف بكني خالل الأيام 
حالة   1438 لت�سّجل  ال�سعف  من  باأكرث  الأخ���رة 
قيا�سي  رق��م  وه��و  الأح���د،  ب�621  مقارنة  ال��ث��الث��اء 

بالن�سبة للمدينة.
وتتم�ّسك ثاين قوة اقت�سادية يف العامل ب�سيا�سة �سفر 
وعمليات  مفاجئة  اإغ���الق  ت��داب��ر  ففر�ست  كوفيد 
لل�سيطرة على  النطاق  وا�سعة  فح�س وحجر �سحي 
تف�سي الوباء، وهي �سيا�سة جنحت يف املراحل الأوىل 

من انت�سار الفرو�س.
ملدى  اختبارا  ت�سّكل  الأخ��رة  الإ�سابات  موجة  لكن 
ي�سعى  بينما  ال�سمود،  على  ال�سيا�سية  هذه  اإمكانية 
امل�سوؤولون لتجّنب اإغالق على م�ستوى مدن باأكملها 
كما ح�سل يف �سنغهاي ملدة �سهرين يف ني�سان/اأبريل، 
اإذ ق��ّو���س��ت ال��ق��ي��ود ح��ي��ن��ذاك اق��ت�����س��اد امل��رك��ز املايل 

هذا لن مينعها من عمل اتفاقيات م�سابهة مع تركيا، 
يف  احلياد  على  البقاء  م�سر  م�سلحة  من  راأي��ي  ويف 
هذا ال�سراع التاريخي بني تركيا واليونان، كما كانت 

دائماً، واأن ل تنحاز لطرف �سد الآخر.
 الإخوان..  تعتقد مديرة املركز امل�سري اأنها مل تعد 
اأمر ذو اأهمية ل بالن�سبة مل�سر ول بالن�سبة لرتكيا، 
اجلماعة بالفعل يف حالة انهيار داخلي غر م�سبوقة، 
ت�ستطيع  حتى  ع��ق��ود  اأو  �سنوات  الأم���ر  و�سي�ستغرق 
اإعادة بناء نف�سها، وهذا اأمر يدركه الرئي�س اأردوغان 

الآن بو�سوح.

انت�سار للطرفني
للدرا�سات  امل��ت��و���س��ط  ����س���رق  م��ن��ت��دى  م���دي���ر  ي���ق���ول 
حامد  حممد  بالقاهرة،  وال�سرتايجية  ال�سيا�سية 

عدد  يتبع�ه  اأن  ويجب  وتركي������ا،  م�سر  بني  اجلليد 
والع�س������كرية  والدبلوما�سية  الرئا�سية  اللقاءات  من 
مواقفهم������ا  ت�س�����وية  ت�س�������تهدف  البلدين  بني  اأي�ساً 
�س�������اأنها  من  ك��ان  التي  الإقليمية  الق�ساي���������ا  ب�ساأن 
وتتمثل هذه  البداي���ة،  بينهما من  ال�س�������قاق  اإح��داث 

الق�سايا يف :
ليبيا.. م�سر ما زال لديها قلق من ا�ستمرار تواجد 
ت��رك��ي��ا تعتر  ال��رتك��ي��ة يف ط��راب��ل�����س، بينما  ال��ق��وات 
اأن  �سبق  التي  لالتفاقية  نظراً  طبيعي  اأم��ر  ه��ذا  اأن 
اأبرمتها مع احلكومة ب�ساأن الدعم الع�سكري، وم�سر 
من  ال�سرقية  املنطقة  يف  ال�سيا�سيني  تدعم  زال��ت  ل 

ليبيا �سد رغبة تركيا.
موارد الغاز الطبيعي يف البحر املتو�سط.. م�سر لن 
لكن  اليونان،  مع  اتفاقيتها  عن  ال��رتاج��ع  ت�ستطيع 

حمددة  اأبنية  على  اإغ��الق  اإج���راءات  ُفر�ست  �سامل، 
فحو�س  لإج���راء  ط��واب��ر  يف  ال�سكان  ا�سطف  بينما 
كوفيد، اإذ اأن العديد من الأماكن العامة تلزم ال�سكان 
احل�سول على فح�س بنتيجة �سلبية قبل 24 �ساعة 

ك�سرط للدخول.

و�سورتها على ال�سعيد الدويل. وتويف ثالثة م�سّنني 
يف بكني ي��ع��ان��ون م��ن اأم��را���س اأخ���رى ج���ّراء كوفيد 
الوفيات  اأوىل  يف  ال�سلطات،  بح�سب  الأ�سبوع،  نهاية 

التي ت�سّجلها ال�سني نتيجة الوباء منذ اأيار/مايو.
وبينما جتّنبت العا�سمة حتى الآن اخل�سوع لإغالق 

لقاء  اإن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي 
ميكن  والرتكي  امل�سري  الرئي�سني 

و�سفه باأنه انت�سار للطرفني.
الرئي�سني  ���س��ورة  اأن  ح��ام��د  ي���رى 
الطريق  ت��ف��ت��ح  وال���رتك���ي  امل�����س��ري 
اأمام زيارة اأردوغان مل�سر وال�سي�سي 
التجارية  العالقات  لتعزيز  لرتكيا 
والق��ت�����س��ادي��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة بني 

البلدين.
ت�سريحات  اأن  اإىل  ح��ام��د  وي���ن���وه 
للداخل  م��وج��ه��ة  ال���ي���وم  اأردوغ�������ان 
ال�����رتك�����ي م�����ن اأج��������ل ال����س���ت���ع���داد 
امل�سرية   2023 ل��الن��ت��خ��اب��ات 
تعقيب  وب��ع��د  لأردوغ������ان  بالن�سبة 
امل�سرية  ال��رئ��ا���س��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
اأ�سبحت العالقات امل�سرية الرتكية 

مفتوحة على كل اخليارات

جتاوز اخلالفات
ال�����س��ي��ا���س��ي املقيم  ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل 
ب��ا���س��ط��ن��ب��ول دروي�������س خ��ل��ي��ف��ة قال 
اإن امل�سافحة التي متت بني  ل�”�سكاي نيوز عربية” 
ال��دوح��ة رمب��ا ه��ي م��وؤ���س��ر على  اأم�����س يف  الرئي�سني 
امللفات  ح��ول  تفاهمية  ن��ق��اط  على  البلدين  تو�سل 
اخل���الف���ي���ة، ك��م��ا ي��ع��ك�����س رغ���ب���ة ال��ب��ل��دي��ن يف اإمت����ام 

امل�ساحلة وال�ستمرار يف التعاون.
يتعلق  خليفة،  بح�سب  ال��دول��ت��ني  ب��ني  الأه����م  امل��ل��ف 
الق�سوى  ال�س��تفادة  حتقيق  وم��������دى  بالقت�س������اد، 
�سرق  منطق�����ة  يف  امل��وج�����������������ودة  الغ�����از  م����وارد  م��ن 

املتو�سط.
لإمتام  تركية جاحمة  رغبة  هناك  اأن  وي��رى خليفة 
امل��ف��او���س��ات م��ع ال��ق��اه��رة ول��ك��ن ي��ت��وق��ف اإمت����ام هذه 
املفاو�سات والو�سول اإىل الدرجة املُثلى من التعاون 
ال��رتك��ي حتقيق ال�سروط  على م��دى ق��درة اجل��ان��ب 

التي و�سعتها القاهرة من قبل.

اأو�����س����ت  الأ�������س������ب������وع،  ن����ه����اي����ة  ويف 
منازلهم  بالتزام  ال�سكان  ال�سلطات 
وعدم التنقل بني املناطق. وفر�ست 
القادمني  امل�سافرين  على  الث��ن��ني 
ال���ف���ح���و����س لدى  م����ن  م���زي���د  اإج��������راء  امل���دي���ن���ة  اإىل 

و�سولهم.
وال�سالت  ال�سياحية  الأم��اك��ن  من  العديد  واأغلقت 
منا�سبات  األغيت  بينما  اأبوابها  واحلدائق  الريا�سية 

كبرة مثل احلفالت املو�سيقية.
واأعلنت ال�سني اأكر تخفيف لإج��راءات كوفيد على 
الثاين/نوفمر،  ت�سرين   11 يف  الآن  حتى  را�سيها 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  ل��ل��ح��د 

لإجراءات مكافحة كوفيد.
ال�سحي  احل��ج��ر  ف���رتات  خف�س  اخل��ط��وات  و�سملت 

بالن�سبة للم�سافرين الدوليني.
كوفيد  فحو�س  ال�سينية  امل��دن  م��ن  العديد  واأل��غ��ت 
فر�سها  بع�سها  لتعيد  املا�سي  الأ���س��ب��وع  الإل��زام��ي��ة 
لحقا، ما ي�سّلط ال�سوء على �سعوبة ال�سيطرة على 

املتحورة اأوميكرون �سريعة النت�سار.
وا�سعة  الفحو�س  األغت  التي  �سيجيات�سوانغ  وب��داأت 
اإغ��الق��ا جزئيا الث��ن��ني بعدما  ال�����س��اب��ق،  ال��ن��ط��اق يف 
ارت��ف��ع ع��دد الإ���س��اب��ات، بينما اأغلقت ع��دة اأح��ي��اء يف 

غوانزو )جنوب( يف اليوم ذاته.
عن  ت��راج��ع��ا  للقيود  امل��ح��دود  التخفيف  مي��ّث��ل  ومل 
�سيا�سة �سفر كوفيد التي تركت ال�سني معزولة دوليا 
و�سددت �سربة لالقت�ساد واأثارت احتجاجات يف بلد 

ت�سحق فيه عادة اأي مظاهر معار�سة.

اإنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر قبالة اليونان
•• اأثينا-اأ ف ب

اليوناين  ال�����س��واح��ل  خفر  اأط��ل��ق 
عملية لإنقاذ مركب �سيد يعتقد 
جنوب  املهاجرين  مئات  يقل  اأن��ه 

غرب كريت.
ب���ا����س���م خفر  ن���اط���ق���ة  واأف������������ادت 
ال�����س��واح��ل ف��ران�����س ب��ر���س “جاء 
يف ن���داء ال���س��ت��غ��اث��ة ب���اأن م��ا بني 
على  ����س���خ�������س  و500   400
اأن  م�����س��ي��ف��ة  املركب”،  م�����نت 
عملي�ة  تعرق��������ل  العاتي�����ة  الرياح 

الإنقاذ.
املركب  روؤي��ة  “ميكنهم  واأ�سافت 
الذي جنح. هناك عدد كبر من 

الأ�سخا�س على متنه«.
واأعلن خفر ال�سواحل تلقي نداء 
ا���س��ت��غ��اث��ة ب��ع��د وق���ت ق�����س��ر من 
منت�سف ليل الثنني. واأ�ساف اأن 
وناقلة  قريبتني  �سحن  �سفينتي 
ت�ساعد  اإيطاليني  �سيد  ومركبي 

فرق الإغاثة.

املخابرات الإ�سرائيلية: ل خطر 
حقيقيًا على النظام الإيراين

•• القد�س-رويرتز

تهز  التي  الحتجاجات  اإن  الإ�سرائيلية،  الع�سكرية  املخابرات  رئي�س  ق��ال 
“خطراً  يرى  لكنه ل  �سعبية،  انتفا�سة  ي�سبه  ما  اإىل  تتحول  ب��داأت  اإي��ران 

حقيقياً” على النظام الإيراين يف الوقت الراهن.
مه�سا  الإي��ران��ي��ة  الكردية  ال�سابة  مقتل  بعد  ال��ب��الد  الحتجاجات  وعمت 
احتجازها  اأثناء  )اأي��ل��ول(  �سبتمر  يف  عاماً   22 العمر  من  البالغة  اأميني 
لدى �سرطة الأخ��الق، وبلغت الحتجاجات ذروتها يف املناطق التي يعي�س 

بها اأغلب الأكراد البالغ عددهم ع�سرة ماليني ن�سمة يف اإيران.
واإ�سرائيل، التي تخو�س منذ عقود �سراعاً ي�سبه احلرب الباردة مع اإيران، 
و�سائلها  بت�سديد  العاملية  ال��ق��وى  لإق��ن��اع  ت�سعى  بينما  ال��ت��ط��ورات  ت��راق��ب 

الدبلوما�سية الرامية للحد من الرنامج النووي لغرميتها اللدود.
وقال امليجر جرال اأهارون حاليفا رئي�س املخابرات الع�سكرية الإ�سرائيلية 
يف معهد اأبحاث الأمن القومي بجامعة تل اأبيب: “اأعتقد اأن الحتجاجات 
حتولت بالفعل اإىل ما ي�سبه انتفا�سة �سعبية«. واأ�ساف “عندما تنظر اإىل 
مبوؤ�س�سات  تلحق  التي  والأ���س��رار  وقوعها،  توقيت  حتى  احل���وادث،  بع�س 
يوؤرق  هنا  يحدث  خمتلف  �سيء  هناك  القتلى،  وع��دد  ورم��وزه��ا،  ال�سلطة 
احلالية”،  املرحلة  يف  النظام  على  خطراً  اأرى  “ل  وتابع  ب�سدة«.  النظام 
لكنه حذر من اأن “التنبوؤ ب�سلوك اجلماهر لي�س اأمراً ممكناً لرئي�س جهاز 

املخابرات الع�سكرية«. 

باأنه  يونانيون  م�سوؤولون  ويفيد 
ب�����س��ب��ب ال����دوري����ات امل���ع���ززة التي 
ي�سرها خفر ال�سواحل اليوناين 

ملراقبة  “فرونتيك�س”  ووك��ال��ة 
اأيجه،  الأوروبية يف بحر  احلدود 
املهاجرين  م���ه���رب���و  ي�����س��ت��خ��دم 

الأطول  الطريق  متزايد  ي�سكل 
جنوب  ب���امل���خ���اط���ر  وامل����ح����ف����وف 

كريت.
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اأما املر�ّسحان اللذان يناف�سانه وهما اأندري�س اإي�سونو اأوندو 
من “التقارب من اأجل الدميوقراطية الجتماعية”، حزب 
مون�سوي  وبوينافينتورا  املحظور،  غر  الوحيد  املعار�سة 
اأ�سومو من حزب “الئتالف الجتماعي الدميوقراطي”، 
الأ�سوات  م��ن  و0.35%   1.34% ع��ل��ى  ح�سال  ف��ق��د 
النهائية لهذه النتخابات  النتائج  التوايل. و�سُتعلن  على 
الأنظمة  اأكرث  ال�سبت. وُتعتر غينيا ال�ستوائية من  يوم 
فيها  النتخابات  وجت��ري  ال��ع��امل.  يف  وا�ستبداداً  انغالقاً 

بنظام الدورة الواحدة.
العاملي  القيا�سي  الرقم  �ساحب  هو  عاما(   80( واأوبيانغ 
با�ستثناء  دول����ة،  لرئي�س  احل��ك��م  يف  م���دة  اأط����ول  لناحية 

•• ماالبو-اأ ف ب

اأّن  الث��ن��ني  ال�ستوائية  غينيا  يف  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
الأحد  جرت  التي  الرئا�سية  لالنتخابات  الأولية  النتائج 
اأظهرت اأّن الرئي�س املنتهية وليته تيودورو اأوبيانغ نغوميا 
يت�سّدر  ع��ام��اً   43 م��ن��ذ  ال��ب��الد  يحكم  ال���ذي  مبا�سوغو 

ال�سباق بفارق �سا�سع عن اأقرب مناف�سيه.
اإّن نتائح ف��رز الأ���س��وات يف م��ا يقرب من  وق��ال��ت ال���وزارة 
اأّن اأوب��ي��ان��غ ال��ذي ي�سعى  ن�سف م��راك��ز الق���رتاع اأظ��ه��رت 
على  ح�سل  ���س��ن��وات،  �سبع  م��ّدت��ه��ا  �ساد�سة  ب��ولي��ة  للفوز 

%44.2 من الأ�سوات.

ان��ق��الب يف  ال�سلطة يف  اأوب��ي��ان��غ  وت���وىّل  امللكية.  الأن��ظ��م��ة 
و�سط  يف  الواقع  ال�سغر  النفطي  البلد  ه��ذا  يف   1979

اأفريقيا والذي ا�ستقّل عن اإ�سبانيا يف 1968.
 93 باأكرث من  الق��رتاع  كل عمليات  اأوبيانغ يف  وانتخب 
ال��ذي يتمتع بنفوذ  اأّن حزبه  باملئة من الأ���س��وات يف حني 
ي�سغل  ال�ستوائية”  لغينيا  الدميوقراطي  “احلزب  كبر 
99 م��ن م��ق��اع��د اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة امل��ئ��ة وك����ّل مقاعد 

جمل�س ال�سيوخ البالغ عددها 55.
وي��واج��ه ن��ظ��ام��ه ب��ا���س��ت��م��رار ات��ه��ام��ات م��ن منظمات غر 
معار�سة  اأّي  ب��ق��م��ع  غ��رب��ي��ة  وع��وا���س��م  دول���ي���ة  ح��ك��وم��ي��ة 

وبانتهاك حقوق الإن�سان وبا�ست�سراء الف�ساد.

رئي�س غينيا ال�ستوائية يت�سدر نتائج النتخابات 

•• بغداد-اأ ف ب

امل�ستمرة  التظاهرات  مواجهة  يف 
على اأرا�سيها منذ �سهرين، �سددت 
جمهورية اإيران لهجتها وق�سفت 
يف  كرد�ستان  اإقليم  متكرر  ب�سكل 
اإىل حيث جلاأت  امل��ج��اور،  ال��ع��راق 
اإيرانية  منذ عقود ف�سائل كردية 

معار�سة.
ملاذا هذه ال�سربات على الرا�سي 

العراقية؟ وما هي تداعياتها؟
ن��ف��ذ احل���ر����س ال���ث���وري الإي�����راين 
�ساروخية  �سربات  الأح���د،  م�ساء 
ا�ستهدفت  طيار  بدون  وبطائرات 
للمعار�سة  م�����س��ل��ح��ة  ف�������س���ائ���ل 
اإقليم  يف  الإي����ران����ي����ة  ال����ك����ردي����ة 
ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق واأ���س��ف��رت عن 

مقتل �سخ�س واحد.
يف  الكردية  املعار�سة  وج��ود  يعود 
غالباً   - الثمانينيات  اإىل  ال��ع��راق 
الأ����س���ب���ق �سدام  ال��رئ��ي�����س  ب��دع��م 
ح�����س��ني ث���م يف خ�����س��م ح���رب���ه مع 
الإي��راين. لكن اجلمهورية  اجلار 
الف�سائل  ه���ذه  ت�سف  الإي��ران��ي��ة 
ب�سن  وتتهمها  “اإرهابية”  باأنها 

هجمات على اأرا�سيها.
م�سلحاً  مت������رداً  ق�����ادت  اأن  وب���ع���د 
ل����ف����رتة ط����وي����ل����ة، اأوق�����ف�����ت ه���ذه 
اجل����م����اع����ات ال���ي�������س���اري���ة ال���ي���وم 
كما  تقريباً،  الع�سكرية  اأن�سطتها 

يوؤكد اخلراء.
لكن هذه الأحزاب ما زالت ت�سجب 
الأقلية  ت��ع��ان��ي��ه  ال�����ذي  ال��ت��م��ي��ي��ز 
نحو  تعد  التي  اإي���ران  يف  الكردية 
10 ماليني من اأ�سل 83 مليون 
ن�سمة، ُيحظر علهم تعليم لغتهم 
ت�ساند  اأنها  كما  امل��دار���س.  يف  الأم 
ت�سهدها  التي  اليومية  املظاهرات 

الإيرانية  ال�سابة  اإي��ران منذ وفاة 
ال���ك���ردي���ة م��ه�����س��ا اأم���ي���ن���ي يف 16 
اأوقفتها  اأن  بعد  )اأيلول(  �سبتمر 

�سرطة الأخالق.
اأك��������د احل��������زب ال����دمي����وق����راط����ي 
وتنظيم  الإي�����راين  ال��ك��رد���س��ت��اين 
ك����وم����ل����ه الث������ن������ني ا�����س����ت����ه����داف 

من�ساآتهما.
اللجنة  ع�سو  �سالح،  اآ���س��و  وق���ال 
للحزب  اخل�������ارج  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الكرد�ستاين  ال����دمي����وق����راط����ي 
ال�سربات  ه�����ذه  اإن  الإي����������راين 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��و���س��ع ال���داخ���ل���ي يف 

اإيران.
اأن  ال�سويد  من  متحدثاً  واأ���س��اف 

رادعة«.
ت��اأت��ي ال�����س��رب��ات ب��ع��د اأي����ام فقط 
وبعيدة  م��ع��ل��ن��ة  غ���ر  زي������ارة  م���ن 
ع���ن ال�����س����واء ل���ل���ع���راق ق����ام بها 
اجلرال الإيراين اإ�سماعيل قاآين، 
التقى  ال���ذي  ال��ق��د���س  ق��ائ��د فيلق 

م�سوؤولني �سيا�سيني.
ووفق م�سوؤول مقرب من �سيا�سي 
�سيعي بارز يف بغداد، هدد اجلرال 
“باإنزال جوي  الغا�سب  الإي��راين 
حمدود �سد املعار�سة )الإيرانية( 

يف كرد�ستان«.
الف�سائل  جل��وء  وراء  ال�سبب  اإن 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  اإىل  الإي���ران���ي���ة 
العراق هو الروابط الوثيقة التي 

الق�سف “ياأتي بعد ال�سراب العام 
وت�ساعد التظاهرات خ�سو�ساً يف 

كرد�ستان الإيرانية«.
ال�سيا�سية،  “الأحزاب  وت����اب����ع 
مب����ا ف��ي��ه��ا ح���زب���ن���ا، ت���دع���م هذه 
من�ساتنا  خ��الل  م��ن  التظاهرات 
املنظمات  وك���ذل���ك  الإع���الم���ي���ة، 
التي تتحدث عن  غر احلكومية 

وح�سية النظام«.
ا�ستخدام  ع����دم  احل�����زب  وي����وؤك����د 
هجمات  ل�سن  العراقية  الأرا���س��ي 
�سد القوات الإيرانية واأن العراق 
ي�ست�سيف فقط القيادة والأجهزة 

البروقراطية للمجموعة.
وقال �سالح: “قواعدنا وقواتنا يف 

ن��ا���س��ر ك��ن��اين الإثنني  الإي��ران��ي��ة 
ا�ستخدام  “عدم  ت��اأم��ل  ب���الده  اإن 
اأمن  لتهديد  العراقية  الرا���س��ي 

اإيران«.
ال�سلطات  اأم���ام  “�سّددنا  واأ���س��اف 
اإقليم  و)����س���ل���ط���ات(  ال���ع���راق���ي���ة 
املنطقة  ه���ذه  اأّن  ع��ل��ى  ك��رد���س��ت��ان 
لعبور  م���ك���ان���اً  ت���ك���ون  األ  ي��ن��ب��غ��ي 
يف  ل�ستخدامها  والأ�سلحة  امل��واد 
مل  الآن،  وح���ّت���ى  ال����س���ط���راب���ات. 
ودعا  التوّقعات”.  ه���ذه  تتحّقق 
بغداد اىل منع “اأن�سطة اجلماعات 
داعياً  والرهابية”،  النف�سالية 
ل  حتى  ح���دود  “حر�س  ن�سر  اىل 
ت�سطر اإيران اإىل اتخاذ اإجراءات 

اإي��ران، يف كرد�ستان اإي��ران، قريبة 
م�ستعدون  ن���ح���ن  ���س��ع��ب��ن��ا.  م����ن 
من  �سكل  ب��اأي  �سعبنا  عن  للدفاع 

الأ�سكال«.
يف 14 نوفمر )ت�سرين الثاين(، 
خلف ق�سف ايراين مماثل قتياًل 
كرد�ستان  يف  ج���رح���ى  وث��م��ان��ي��ة 
ال�سربات  وت�����س��ب��ب��ت  ال�����ع�����راق. 
الإيرانية يف 28 �سبتمر )اأيلول( 
يف مقتل 14 �سخ�ساً واإ�سابة 58، 

معظمهم من املدنيني.
�سلطات  بانتظام  طهران  تتحدى 
ب�ساأن  اأرب����ي����ل  و����س���ل���ط���ات  ب����غ����داد 
وجود املعار�سة الكردية وتطالبها 

بتحييد هذه الف�سائل.

وي���ق���ول امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي علي 
الق�سف  “اأ�ستمرار  اإن  ال��ب��ي��در 
على  ع��ازم��ة  اإي����ران  ان  اىل  ي�سر 
لتلك  ن�����س��اط  او  اأي وج���ود  اإن��ه��اء 

الكتل ال�سيا�سية«.
ويرى اأن طهران “تريد ان ت�سدر 
اخلارج”  اىل  الإي���ران���ي���ة  الأزم�����ة 
كرد�ستان  اإقليم  اجبار  خالل  من 
الح�����زاب  ع��ل��ى  “ال�سغط  ع��ل��ى 
الكردية اليرانية لإنهاء ن�ساطها 

وحتركاتها«.
انهاء  ي��وؤدي اىل  “لن  ذل��ك  ولكن 
التي  ط���ه���ران  يف  الح���ت���ج���اج���ات 

اأخذت تت�سع«.
ب��ا���س��م اخلارجية  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

ال��ب��ل��دي��ن اجلارين،  اأك����راد  جت��م��ع 
يتحدث  كليهما  اأن  وخ�����س��و���س��اً 

اللهجة الكردية ال�سورانية.
مهند�س  ب�����ارزاين،  م�سعود  ح��ت��ى 
وزعيم  الإق����ل����ي����م  يف  ال�����س��ي��ا���س��ة 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
1949 يف  ع����ام  ول����د  ال���ع���راق���ي، 
م��دي��ن��ة م��ه��اب��اد الإي���ران���ي���ة، حيث 
وكان  “دولة كردية”.  اأول  اأعلنت 
مهاباد  جلمهورية  داع��م��اً  وال���ده 
التي مل ت�ستمر �سوى �سنة واحدة 

وانتهت باأيدي القوات الإيرانية.
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ك��ان  اإذا 
الإيرانية  “النتهاكات  ي���دي���ن 
بغداد  اأن  اإل  ل�سيادته،  املتكررة” 
ل��زم��ت ال�����س��م��ت ح��ي��ال ذل���ك ومل 
يعلق اأي قيادي اأو �سيا�سي عراقي 
التي  ال�������س���رب���ات الأخ�������رة  ع��ل��ى 

نفذها احلليف الإيراين.
الباحث  ف��ا���س��ل  ���س��ي��ف��ان  وي���ق���ول 
يف م��ع��ه��د ����س���ت���وك���ه���ومل ال�����دويل 
لأب���ح���اث ال�������س���الم، اإن�����ه ح��ت��ى لو 
مقربة  ب��غ��داد  يف  ال�سلطات  كانت 
جند  اأن  ي�����س��ع��ب  ط����ه����ران،  م����ن 
اجلديدة  ال��ع��راق��ي��ة  “احلكومة 
على  ال�سغط  من  م��زي��داً  متار�س 
هذه اجلماعات” الإيرانية، مذكراً 
�سلطة  العراقية  “للحكومة  ب��اأن 

حمدودة يف اأرا�سي كرد�ستان«.
وبالن�سبة حلكومة اإقليم كرد�ستان، 
فاإنها  للهجوم،  اإدانتها  حال  ففي 
ل  اإن��ه��ا  نف�سه  ال��وق��ت  يف  “تقول 
من�سة  اأرا�سيها  ت�سبح  اأن  تريد 

انطالق �سد دول اجلوار«.
والهدف من ذلك وفقاً لفا�سل هو 
مبا اأن  املحافظة على “التوازن”، 
اأكر”  �سغط  حتت  “ترزح  اأربيل 

عندما تتكرر ال�سربات.

تتحدى طهران بانتظام �سلطات بغداد واأربيل ب�ساأن وجود املعار�سة الكردية 

ملاذا ت�سدد طهران نربتها �سد املعار�سة الإيرانية يف العراق؟

•• عوا�صم-وكاالت

قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية 
املتحدة  ال���ولي���ات  اإن  الأم��رك��ي��ة 
يزعزع  ع�سكري  عمل  اأي  تعار�س 
ا�ستقرار الو�سع يف �سوريا، م�سيفا 
ببواعث  اأنقرة  اأبلغت  وا�سنطن  اأن 
مثل  ت��اأث��ر  م��ن  ال�����س��دي��دة  قلقها 
ال��ه��ج��وم على ه��دف حماربة  ه��ذا 

تنظيم داع�س.
وزارة  ب����ا�����س����م  م����ت����ح����دث  وق���������ال 
ردود  يف  الأم���رك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
اأ�سئلة  على  الإل��ك��رتوين  بالريد 
مبثل  القيام  بعدم  تركيا  “طالبنا 
طالبنا  م��ث��ل��م��ا  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ه����ذه 
���س��رك��اءن��ا ال�����س��وري��ني ب���ع���دم �سن 

هجمات اأو الت�سعيد«.
“نوا�سل  امل����ت����ح����دث  واأ��������س�������اف 
يزعزع  ع�سكري  اأي عمل  معار�سة 
اأو  ����س���وري���ا  ال���و����س���ع يف  ا����س���ت���ق���رار 
ال��ع��راق م��ن خالل  ���س��ي��ادة  ينتهك 
مع  من�سقة  غ��ر  ع�سكرية  اأع��م��ال 

احلكومة العراقية.
واأعربت رو�سيا الثالثاء عن اأملها 
ب�”�سبط  ت��رك��ي��ا  ت��ت��ح��ّل��ى  اأن  يف 
“اأّي  ع���ن  مت��ت��ن��ع  واأن  النف�س” 
يف  للقوة”  م����ف����رط  ا����س���ت���خ���دام 
���س��وري��ا ح��ي��ث ت�����س��ّن اأن���ق���رة غارات 
جوية وتهّدد ب�سّن هجوم بري �سّد 

املقاتلني الأكراد.
للرئي�س  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  وق����ال 
ال���رو����س���ي ف���الدمي���ر ب���وت���ني اإىل 

لفرنتييف  األ���ك�������س���ن���در  ����س���وري���ا 
اإق����ن����اع  يف  “ناأمل  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني 
زم��الئ��ن��ا الأت�����راك ب��الم��ت��ن��اع عن 
ل��ل��ق��ّوة على  ا���س��ت��خ��دام م��ف��رط  اأّي 
من  وذل����ك  ال�سورية”  الأرا����س���ي 

اأجل “جتّنب ت�سعيد التوترات«.
واأدىل امل�سوؤول الرو�سي بت�سريحه 
اأ�ستانا عا�سمة كازاخ�ستان  هذا يف 
اج���ت���م���اع ثالثي  ���س��ُي��ع��ق��د  ح���ي���ث 
ب�ساأن  رو������س�����ي-ت�����رك�����ي-اإي�����راين 

�سوريا.
وت�������������س������ع������ى ق�����������������وات �������س������وري������ا 
الدميوقراطية اإىل وقف الت�سعيد 
مع  التوا�سل  عر  �سدها  الرتكي 
وا���س��ن��ط��ن وم��و���س��ك��و ب��ع��د غ����ارات 
اأن���ق���رة وت��ه��دي��دات��ه��ا ب�����س��ن هجوم 
ما  وف��ق  مناطقها،  ب��ري جديد يف 
عبدي  مظلوم  ال��ع��ام  قائدها  ق��ال 

لوكالة فران�س بر�س.
وو�����س����ف ع���ب���دي م���وق���ف ك����ل من 
وا�سنطن، الداعم الرئي�سي لقواته 
حماية  وح��دات  الفقري  وعمودها 
ال�����س��ع��ب ال��ك��ردي��ة، ودم�����س��ق، التي 
ق��ت��ل ع���دد م���ن ع�����س��ك��ري��ي��ه��ا جراء 

الغارات الرتكية، ب�”ال�سعيف«.
عملية  الأح���د  فجر  اأن��ق��رة  و�سّنت 

خلف  بالوقوف  �سوريا  يف  الكردية 
اأ�سفر عن  تفجر ا�سطنبول الذي 
 81 واإ�سابة  اأ�سخا�س  �ستة  مقتل 
ب��ج��روح. ون��ف��ى الطرفان  اآخ��ري��ن 

الكرديان اأي دور لهما بالعتداء.
ل  اأن  م����راراً  “اأعلنا  ع��ب��دي  وق���ال 
عالقة لنا مبا حدث يف ا�سطنبول 
متهماً  الأ�سكال”،  م��ن  �سكل  ب��اأي 

تركيا با�ستخدامه “حجة«.
الق�سف  ا���س��ت��ه��دف  ����س���وري���ا،  ويف 
عليها  ت�سيطر  ح���دودي���ة  م��ن��اط��ق 
الدميوقراطية،  ����س���وري���ا  ق������وات 
وخ�������س���و����س���اً م���دي���ن���ت���ي ك���وب���اين 
�سرق(،  )�سمال  واملالكية  )�سمال( 
�سخ�ساً،   37 مقتل  ع��ن  اأ�سفر  م��ا 
بينهم مقاتلون وعنا�سر من قوات 
املر�سد  بح�سب  ال�����س��وري،  النظام 
ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان، فيما 
مقتل  عن  الأك���راد  املقاتلون  اأعلن 
11 مدنياً. ودعا عبدي وا�سنطن، 
التي تن�سر قوات يف املنطقة �سمن 
تنظيم  ���س��د  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
“يكون  اأن  اإىل  الإره���اب���ي،  داع�����س 
اأك��رث حزماً مينع على  لها موقف 

الأقل ا�ستهداف املدنيني«.
ال�سعيف  باملوقف  “تفاجاأنا  وقال 

ات�سمت  اإنها  قالت  جوية  ع�سكرية 
بع�سرات  ومت��ث��ل��ت  ب�”النجاح” 
املقاتلني  �سد  اجل��وي��ة  ال�����س��رب��ات 
الأك�����راد يف ���س��وري��ا وال���ع���راق، قبل 
رجب  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����س  يعلن  اأن 

الأمركيني والرو�س.
اجلوية  عمليتها  تركيا  واأط��ل��ق��ت 
ب��ع��د اأ���س��ب��وع ع��ل��ى ات��ه��ام��ه��ا حزب 
يتخذ  ال��ذي  الكرد�ستاين،  العمال 
ال��ع��راق، والوحدات  ل��ه يف  م��ق��رات 

طيب اإردوغان الثنني عن احتمال 
اإط�������الق ع��م��ل��ي��ة ب���ري���ة اأي�������س���اً يف 
�سوريا. وقال عبدي لفران�س بر�س 
“ترتكز  ب��روت  م��ن  الهاتف  ع��ر 
على  ح��ال��ي��اً  الأ���س��ا���س��ي��ة  م�ساعينا 

خف�س الت�سعيد من قبل الطرف 
الرتكي، و�سنفعل كل ما يف و�سعنا 
م��ن اأج���ل حتقيق ذل��ك م��ن خالل 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني يف 
اإىل  اإ����س���ارة  يف  ال�سوري”،  امل��ل��ف 

التي  دم�سق”  ح��ك��وم��ة  م��ن  ج����داً 
اكتفت بالإعالن عن مقتل “عدد” 
املر�سد  ق������ال  ع�����س��ك��ري��ي��ه��ا  م�����ن 
 16 ب���ل���غ  ع����دده����م  اإن  ال���������س����وري 
قتياًل. ومنذ 2016، �سنت اأنقرة 
ا�ستهدفت  ثالث عمليات ع�سكرية 
املقاتلني الأك��راد يف �سوريا،  اأ�سا�ساً 
�سورية  ف�����س��ائ��ل  م���ع  و���س��ي��ط��رت 
حدودية  منطقة  على  لها  موالية 
وا���س��ع��ة. وم��ن��ذ اآخ���ر ه��ج��وم لها يف 
2019، هددت مراراً ب�سن هجوم 
تهديداتها  ت�ساعدت  وق��د  جديد، 

يف وقت �سابق العام احلايل.
وقال اإردوغان الإثنني “ل �سّك يف 
تقت�سر فقط  لن  العملية  اأن هذه 
اأن  م�سيفاً  جوية”،  عملية  على 
امل�������س���اورات ج���اري���ة لت���خ���اذ ق���رار 
حول “�سالحيات قواتنا الرية”. 
ا�ستعدادات  “لدينا  عبدي  و���س��دد 
نطلب  لكننا  املنطقة،  عن  للدفاع 
م������ن ج���م���ي���ع الأط��������������راف �����س����واء 
يفوا  اأن  ال���رو����س  اأو  الم��رك��ي��ني 
بالتزاماتهم” مبنع هجوم جديد. 
تركيا  ال���ث���الث���اء  رو����س���ي���ا  ودع������ت 
عن  والمتناع  النف�س”  ل�”�سبط 
يف  للقوة”  مفرط  ا�ستخدام  “اأّي 

�سوريا.
تركيا  ه����دف  اأن  ع���ب���دي  واع���ت���ر 
احلدودي  ال�سريط  “احتالل  ه��و 
باأكمله بعمق 30 كيلومرتاً بحجة 
ورقة  ت��ك��ون  اأم��ن��ة  منطقة  اإن�����س��اء 

للحفاظ على نفوذها يف �سوريا«.

»ق�سد« تاأمل خف�ض الت�سعيد.. ومو�سكو تطالب اأنقرة ب�سبط النف�ض

وا�سنطن لأنقرة: نعار�س اأي عمل ع�سكري يزعزع »ا�ستقرار �سوريا«

»�سرقة القرن«: كيف ُنهب 2.5 مليار دولر من جيوب العراقيني؟ •• بغداد-وكاالت

خمططا  ال��ع��راق  يف  مدققون  ك�سف 
ال�سركات  م��ن  �سبكة  اختل�ست  هائال 

ال�سرائب يف  دولر من م�سلحة  مليار   2.5 نحو  وامل�سوؤولني من خالله 
البالد، بالرغم من وجود العديد من ال�سمانات.

ت�سكلت  التي  اجل��دي��دة  ال��ع��راق  حلكومة  مبكرا  اختبارا  متثل  الف�سيحة 
اأواخر ال�سهر املا�سي بعد اأزمة �سيا�سية طويلة الأمد.

العراق جاء يف املرتبة 157 بني 180 دولة على موؤ�سر منظمة ال�سفافية 
الدولية -وهي هيئة رقابية عاملية- للحكم النظيف لعام 2021.

وكانت  منه،  ن�سخة  على  اأ�سو�سيتدبر�س  ح�سلت  ال��ذي  املدققني-  تقرير 
�سحيفة ”غارديان” اأول من ن�سره- ي�سر اإىل اأن ال�سرقة كانت مدبرة من 

�سبكة وا�سعة من امل�سوؤولني وموظفي اخلدمة املدنية ورجال الأعمال.
غالبا ما يكون هوؤلء الأفراد على �سالت بف�سائل �سيا�سية قوية، يف نظام 

املح�سوبية الرا�سخ يف العراق.
وقال جمال الأ�سدي، اخلبر القانوين العراقي والقا�سي املتقاعد املطلع 

على ق�سايا الف�ساد “ كانت عملية �سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”.
لأ�سو�سيتدبر�س، وحتدثوا جميعا  تفا�سيل اخلطة  م�سوؤولني  واأكد ثالثة 

�سريطة عدم الك�سف عن هوياتهم خمافة ردود الفعل النتقامية.
مت الك�سف عن املخطط ال�سهر املا�سي عندما ك�سف تدقيق داخلي اأجرته 
وزارة املالية العراقية اأن الهيئة العامة لل�سرائب- دائرة الإيرادات الداخلية 

عن قلقه لوزارة املالية من املعدل الكبر لل�سحوبات النقدية. وكان الوزير 
اأي  اأن يوافق مكتبه على  ال�سابق قبل عبد اجلبار، علي ع��الوي، قد طلب 
�سحوبات كبرة، لكن كبار مديري هيئة ال�سرائب جتاهلوا الطلب، ح�سبما 

ذكر امل�سوؤول.
ا�ستقال الوزير الأ�سبق عالوي يف اأغ�سط�س احتجاجا على الف�ساد والتدخل 

الأجنبي يف ال�سوؤون العراقية.
رئي�سيا  ج��زءا  ال�سلطات  اأزال���ت  الأوىل،  ال�سيكات  �سرف  من  اأ�سابيع  قبل 
الطويلة.  النتظار  ف��رتات  من  ا�ستكت  ال�سركات  اأن  بدعوى  الرقابة،  من 
جاء قرار عزل ديوان الرقابة املالية الحتادي من العملية بناء على طلب 

النائب هيثم اجلبوري، الذي كان يراأ�س حينها اللجنة املالية الرملانية.
اأ�سابيع  قبل  منها  ث��الث  تاأ�سي�س  مت  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات،  اأن  التدقيق  وج��د 
املطالبة  لتتمكن من  م��زورة  املدفوعات، قدمت م�ستندات  �سداد  فقط من 

بالدفعات. مل يتمكن املدققون من متابعة الأموال لأنه مت �سحبها نقدا.

خال�سة التقرير: املبالغ م�سروقة!
ت�سر النتائج اإىل اأن �سبكة وا�سعة من م�سوؤويل ال�سرائب ورجال الأعمال 

يجب اأن يكونوا �سالعني يف املوؤامرة.
الأقل  على  اإدارات  ثالث  وموافقة  مطولة  اأوراق��ا  املطالبة  عملية  تتطلب 

العراقية - دفعت ب�سكل احتيايل حوايل 3.7 تريليونات دينار عراقي، اأو ما 
يعادل نحو 2.5 مليار دولر، خلم�س �سركات.

247 �سيكا مت �سرفها خالل الفرتة من  تلك املدفوعات �سددت بوا�سطة 
9 �سبتمر 2021 و11 اأغ�سط�س من العام اجلاري، من فرع يف م�سرف 

الرافدين الذي تديره الدولة واملوجود داخل الهيئة العامة لل�سرائب.
�سم احل�ساب مليارات الدولرات من ودائع ال�سركات التي كان من املفرت�س 
اإعادتها اإليها مبجرد خ�سم ال�سرائب، وكانت ال�سركات قد قدمت بيانات 

مالية حمدثة. يزعم اأن ال�سركات �سحبت اأموال دون القيام باأي اإيداعات.
اإح�سان عبد اجلبار الذي �سغل  اآن��ذاك،  املالية  باأعمال وزير  اأج��رى القائم 
�سكاوى  تلقي  بعد  ال�سرقة  واكت�سف  التدقيق.  النفط،  وزير  اأي�سا من�سب 
مل�سوؤول  وفقا  ال�سريبية،  ودائعها  ا�ستعادة  من  تتمكن  مل  نفط  �سركة  من 

بارز مطلع على التحقيق.
هيئة  ق��ال��ت  احل�����س��اب،  املتبقي يف  ال��ر���س��ي��د  ع��ن  ال��وزي��ر  ا�ستف�سر  ع��ن��دم��ا 
اأن  ك�سف  التدقيق  م��ن  م��زي��دا  لكن  دولر،  مليار   2.5 ب��ه  اإن  ال�����س��رائ��ب 

الر�سيد الفعلي تراجع اإىل 100 مليون دولر فقط، وفقا للم�سوؤول.
كان ذلك اأول موؤ�سر على ال�سرقة الهائلة. وقدم تدقيق لحق للجنة املالية 

يف جمل�س النواب، ح�سلت الأ�سو�سيتدبر�س على ن�سخة منه هذا الأ�سبوع.
قبل التدقيق، كان ق�سم مكافحة غ�سيل الأموال يف بنك الرافدين قد اأعرب 

داخل هيئة ال�سرائب، بالإ�سافة اإىل 
مدير ونائب مدير الإدارة املالية.

اأي��ة حال،  لكن الأم���وال تال�ست على 
�سيتحمل  ال��وا���س��ح م��ن  ول��ي�����س م��ن 
امل�سوؤولية يف نهاية املطاف. األقي القب�س على نور زهر جا�سم، وهو رجل 
اأعمال له �سالت مب�سوؤولني نافذين، نهاية اأكتوبر يف مطار بغداد.وكانت 
قد متت ت�سميته رئي�سا تنفيذيا لثنتني من ال�سركات، وح�سل على اأكرث 
من مليار دولر من احل�ساب، وفق التدقيق. ومل يرد حماميه على طلب 
للتعليق. كما اعتقل اثنان من م�سوؤويل هيئة ال�سرائب، ويقول الق�ساء اإن 

ممتلكات واأ�سول مباليني الدولرات �سودرت.
اأن تنفذ خطة اختال�س بهذا  اإنه من غر املرجح  لكن امل�سوؤولني يقولون 

احلجم دون علم كبار امل�سوؤولني.
لطاملا تناف�ست الف�سائل ال�سيا�سية يف العراق على ال�سيطرة على الوزارات 
ومزايا  وظائف  لتوفر  ذلك  بعد  ت�ستخدمها  والتي  احلكومية،  والهيئات 
خمتلفة  حكومية  بهيئات  الف�سائل  م��ن  ع��دد  ويرتبط  ملوؤيديها.  اأخ���رى 

متورطة يف خمطط ال�سرائب.
اأك��رث من عام من  اأكتوبر، بعد  اأواخ��ر  اإل يف  مل جتتمع احلكومة احلالية 
قتال  اإىل  القوية  الف�سائل  بني  امل�ساحنات  وحتولت  املبكرة،  النتخابات 

�سوارع مميت يف وقت �سابق من هذا العام.
اإىل  اأي حماولة ملحا�سبة القادة ال�سيا�سيني على هذا الحتيال  وقد توؤدي 

مزيد من ال�سطرابات.
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طموحاته ال�سخ�سية فوق م�سالح 
الأمة«.

افتتاحيتها  ال�سحيفة  واختتمت 
م�سجعي  اأب�����رز  “ل�سنا  ب���ال���ق���ول: 
الدميقراطي،  احل����زب  ���س��ي��ا���س��ات 
هو  بايدن  اأن  الظن  نرف�س  لكننا 
اأف�����س��ل م��ر���ّس��ح مي��ك��ن ل��ل��ح��زب اأن 
اآن   .2024 لنتخابات  به  يتقدم 
الأوان لتنحى بايدن ويف�سح املجال 

ل�سخ�س اآخر يقود احلزب«.

احل�سد ال�سعبي يعدم 
»القا�سي ال�سرعي« لداع�س

•• بغداد-وكاالت

ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  اأعلنت 
حكم  ح���ك���م  ت��ن��ف��ي��ذ  ال������ع������راق،  يف 
ال�سرعي”  “القا�سي  يف  الإع����دام 
لتنظيم داع�س الإرهابي، يف �سمال 
بيان  يف  امليلي�سيات  وقالت  بغداد. 
اأ����س���در  ال���ع���راق���ي  “الق�ساء  اإن 
قيادات  اأخطر  بحق  الإع���دام  حكم 
اإ�سدار  ع���ن  وامل�������س���وؤول  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
الأح��ك��ام وال��ف��ت��اوى ل��داع�����س ومن 

قبلها القاعدة«.
واأ�سافت اأن “املئات من الإرهابيني 
تخرجوا على يده ليتم دفعهم اإىل 

ممار�سة القتل و�سفك الدماء«.
بالإجناز  و�سفته  ما  اأن  واع��ت��رت 
ا�ستخباراتية  متابعة  ب��ع��د  “جاء 
التحقيقات  هيئة  قبل  من  مكثفة 
ال��ت��اب��ع��ة لهيئة  الأم�����ن  مب��دي��ري��ة 
ل�سدور  و���س��وًل  ال�سعبي  احل�سد 

حكم الإعدام بحقه«.

•• وا�صنطن-وكاالت

حلَّ عيد ميالد الرئي�س الأمريكي 
واأف�سل  ال���ث���م���ان���ني،  ب����اي����دن  ج����و 
للويات  م��ه��ا  ُي��ق��دِّ اأن  ه��دي��ة مي��ك��ن 
املتحدة ولنف�سه، ح�سب “وا�سنطن 
لن  اأن������ه  ُي���ع���ل���ن  اأن  اكزامير”، 
يف  ثانية  رئا�سية  ل��ولي��ة  ��ح  ي��رت���سِّ
2024، بعد اأن عمَل يف احلكومة 
الفيدرالية خم�سني عاماً، باقتدار 
يف معظمها. لكن التقدم يف ال�سن 
باَن عليه، وهفواته اأم�ست خطرة، 
اأن  ال��دمي��ق��راط��ي  للحزب  ومي��ك��ن 

يختار مر�سحاً اأف�سل.
اكزامير”  “وا�سنطن  واأ����س���اف 
بالفعل  ه��و  “بايدن  افتتاحية  يف 
خ���دَم الوليات  ���س��ن��اً  اأك���ر رئ��ي�����س 

الآن  وه��و  الإط����الق،  على  املتحدة 
اأكر من رونالد ريغان بعامني يف 
اليوم الأخر لوليته الثانية. واإذا 
وف��اَز، ف�سيبلغ  نف�سه جم��دداً  ر�ّسَح 
اليمني  يحلف  ع��ن��دم��ا  ع��ام��اً   82
مهام  لتويل  ا�ستعداداً  الد�ستورية 
اأق�������رب اإىل  م��ن�����س��ب��ه، و����س���ي���ك���ون 

الت�سعني بحلول نهاية وليته«.
قال الرئي�س رونالد ريغان عندما 
لالنتخابات  ال��رت���ّس��ح  ب�سدد  ك��ان 
“�سيكون   :1984 يف  جم�������دداً 
ال��ُع��ْم��ر م�����س��ك��ل��ة ل���و ت�����س��رف��ت مبا 
ُي��ن��ب��ئ ب��ُع��م��ري، ول���ن ي��ك��ون كذلك 
لو مل اأت�سرف على هذا الأ�سا�س” 
اأي   ،73 ال���  ك��ان يف  وذل���ك عندما 
اأ�سغر من بايدن يف 2024 بعقٍد 

كامل تقريباً.

البيت الأبي�س ي�سطرون اإىل نفي 
ُمتحدثاً  اأي�ساً  وق��اَل  ت�سريحاته. 
فالدمير  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ع��ن 
اأن  اهلل، ل ميكن  يف  “حباً  بوتني: 
ال�ُسلطة”.  يف  ال��رج��ل  ه���ذا  ي��ظ��ل 
البيت  م�����س��ت�����س��ارو  اأي�������س���اً  ون���ف���ى 
الأبي�س �سريعاً الدعوة اإىل تغير 

النظام يف رو�سيا.
وم�ست الفتتاحية تقول: “اأم�سى 
العمر  م���ن  ب��ل��غ  اأن  ب��ع��د  ب����اي����دن، 
ع��ت��ي��اً، خ���ط���راً ع��ل��ى ن��ف�����س��ه وعلى 
الآخ����ري����ن. وال���وا����س���ح اأن����ه جتاوز 
ما  وكثراً  التنفيذي،  الأداء  ذروة 
لي�س  وكاأنه  فيبدو  بخياله  ي�سطح 
ح  يف عاملنا. واأي قرار الآن بالرت�سِّ
اأنانياً ل  �سيكون  للرئا�سية  جمدداً 
املرء  ي�سع  اأن  الف�سل  وم��ن  اأك��رث. 

توليه  م����ن  ف���ق���ط  اأ����س���اب���ي���ع  ب���ع���د 
اأن  “اأريد  ب��اي��دن:  وق��ال  من�سبه. 
ل�،  ل����وز...  ال�سكر  بخال�س  اأت��ق��دم 
ل�، اآه اجلرال ال�سابق. ل اأكفُّ عن 
الإ���س��ارة اإل��ي��ه ب��اجل��رال، ولكن... 
اإنه الرجل الذي يدير تلك الوزارة 

اأمامكم هناك«.
بينما  ي��ه��ذي  ال��رئ��ي�����س  راَح  ه��ك��ذا 
حاول عبثاً تذكر ا�سم وزير الدفاع 

الأمريكي لويد اأو�سنت.
مفادها  ق�سة  اخ��ت��ل��َق  م���رة،  وذات 
تظاهرٍة  يف  لالعتقال  �َس  تعرَّ اأن��ه 
ل��ل��م��ن��اداة ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة، وهي 
ال��زّل��ة ال��ت��ي ا�سطر م�����س��اع��دوه يف 
ت�سحيحها  اإىل  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت 
اأخرى، اختلَق  لحقاً. ويف منا�سبٍة 
�سجرة  لكني�س  زي�����ارة  ع���ن  ق�����س��ًة 

���َس��َق��َط، لي�س م��رة، ولي�س  يف م��رة 
م��رت��ني، ب��ل ث��الث م���رات، وحاول 
درج  ي�سعَد  وه��و  نف�سه  يلملم  اأن 
منا�سبٍة  ويف  الرئا�سية.  ال��ط��ائ��رة 
اأخ�������رى، وق�����َع ع���ن دراج����ت����ه اأم����ام  
بيت�س  ري��ه��وب��وث  يف  ال�سحافيني 
يف ولية ديالوير. وهناك مرات ل 
اأنه �سّل فيها طريقه،  حُت�سى بدا 
���س��اَر يف الجت����اه اخل��اط��ئ بعد  اإذ 
نزوله من خ�سبة امل�سرح بعد اإلقاء 

كلمات.
وم����ا ك��ان��ت ه����ذه ال���وق���ائ���ع لتكون 
م��زع��ج��ة ل��و مل ت��ك��ن ه��ن��اك اأمثلة 
كثرة للهفوات الذهنية الوا�سحة 

و�سوح ال�سم�س، وفق الفتتاحية.
ي�ستطع  مل  املنا�سبات،  اإح���دى  »يف 
ا���س��م وزي����ر دفاعه،  ت��ذك��ر  ب���اي���دن 

الراهن  ال��وق��ت  يف  ع��امل��ي��ة  م�سكلة 
العراق،  امل�ستعلة يف  ب�سبب احلرب 
وب�سبب ما  ال��ن��ف��ط،  ع��ل��ى  واأث���ره���ا 
اأعني احلرب  ع��ذراً،  تفعله رو�سيا. 
الدائرة يف اأوكرانيا. غر اأين اأفكر 
ك��ث��راً يف ال��ع��راق لأن اب��ن��ي ق�سي 
مل  ب��اي��دن  اب��ن  لكن  فيه”.  نحبه 
ت يف العراق، ولو اأنه خدم �سمن  مَيُ

اجلي�س الأمريكي هناك.
تن�ساف  الذهنية  ال�سقطات  ه��ذه 
فقد  ال���ك���ث���رة،   ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اإىل 
���س��ّرَح ب��اي��دن م����راراً وت���ك���راراً باأن 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ���س��ت��داف��ع عن 
�سيني،  غ��زو  �سد  ع�سكرياً  تايوان 
ال�سيا�سة  يف  كبراً  حت��وًل  ُيعد  ما 

الأمريكية، اإذا �سّح.
ويف ك���ل م����رة، ك����ان م�����س��اع��دوه يف 

احلياة بعد اإطالق ر�سا�س، اخلطاأ 
البيت  يف  م�ساعدوه  ا�سطر  ال��ذي 
يف  ت�سحيحه  اإىل  اأي�����س��اً  الأب��ي�����س 

وقت لحق.
النائب جاكي  ويف مرة، ظل يدعو 
اإنديانا،  من  جمهورية  ولرو�سكي، 
اإليه على املن�سة يف  لتن�سم  م��راراً 
التغذية،  ع��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإح����دى 
يف  وفاتها  من  اأ�سابيع  ثمانية  بعد 
كان  اأن��ه  ت�سادم. ويفرت�س  ح��ادث 
م��ن بني  ك��ان��ت  اإذ  بوفاتها،  ي��ع��رف 
بحياتها  اإ����س���ادة  الفعالية  ف��ق��رات 

وباأعمالها.
واأخ����راً، يف واح���دة م��ن حماولت 
النتخابية  حملته  لتعزيز  ب��ادي��ن 
قبل اأ�سبوع من انتخابات التجديد 
“الت�سخم  اإن  ق�����ال  ال��ن�����س��ف��ي، 

•• وا�صنطن-وكاالت

ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وق��ف 
دون����ال����د ت����رام����ب اأم�������ام ق���ل���ة من 
زمانه،  معجزة  وك��اأن��ه  املخل�سني، 
وحاول اأن ي�سعل حما�سهم باأ�سلوبه 

الذي عفا عليه الزمن.
ا�سرتجع اأحداثاً، مل حتدث، وبالغ 
الق�سرة  ال�سيا�سية  م�سرته  يف 
ب��الأخ��ط��اء واجل���دل.  ال��ت��ي حفلت 
اإليه  ل��ي��ل��ت��ف��ت��وا  اأت���ب���اع���ه  وت���و����س���ل 

وي�سرفوا انتباههم عن �سواه.
“�سياتل  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ل��ق��ت  ه���ك���ذا 
افتتاحيتها  يف  الأمريكية  تاميز” 
تر�سحه  ت�����رام�����ب  اإع���������الن  ع���ل���ى 
يف  فعالية   “يف  وقالت:  للرئا�سة، 
بيت�س  ب���امل  اآ لغ���و يف  م���ار  ن����ادي 
اأع��ل��ن دون���ال���د ترامب  ب��ف��ل��وري��دا، 
ال�سيا�سة  ع��ل��ى  وب�����اًل  ك���ان  ال����ذي 
للحزب  ح��رج  وم�سدَر  الأمريكية 
النا�س  م���ن���ح  ن��ي��ت��ه  اجل����م����ه����وري، 
م����زي����داً مم����ا ي�����ري�����دون، واإع����ط����اء 
م��ن��ه��م جرعة  الأع����ظ����م  ال�������س���واد 

ولي���ت���ه���ا ب�����س��ب��ب ت�����س��وي��ت��ه��ا على 
ع���زل ت��رام��ب يف يف ال��ه��ج��وم على 
واأطاَح  الأمريكي،  الكونغر�س  مقر 
النتخابات  ���س��ب��اق  م��ن  ِك��ن��ت،  ب��ه��ا 
ال�سحيفة  واختتمت  التمهيدية. 
“على  ب����ال����ق����ول:  اف���ت���ت���اح���ي���ت���ه���ا 
يقفوا  ل  اأن  احل������زب  م�������س���وؤويل 
يوا�سل  ب��ي��ن��م��ا  الأي�������دي  م��ك��ت��ويف 
ترامب جهوده لت�سديد طعنة اإىل 
يهتفوا  اأن  عليهم  احل����زب.  ق��ل��ب 

باحلق من اأجل الأمة كلها«.

وقال رئي�س احلزب اجلمهوري يف 
ولية وا�سنطن كيليب هاميلي�س: 
الناخبني.  مع  نتحدث  اأن  “علينا 
كانوا منفتحني على ر�سالة احلزب 
واإننا  واجل���رمي���ة.  ال��ت�����س��خ��م  ع���ن 
منينا  التي  الهزائم  بدقة  نفح�س 
للناخبني.  راأي  وا���س��ت��ط��الَع  ب��ه��ا، 
���س��ن��ح��اول م��ع��رف��ة م��ا ن��ح��ت��اج اإليه 
ل���ل���ف���وز ب����اأ�����س����وات ال���ن���اخ���ب���ني يف 

.»2024
واأ�ساف هاميلي�س اأن ما �سيحر�س 
ع���ل���ي���ه احل���������زب اجل�����م�����ه�����وري يف 
ي��ت��ورط يف دعم  األ  وا���س��ن��ط��ن ه��و 
ُمر�سحاً  ب�سفته  ن��ب��ذه  اأو  ت��رام��ب 
للحزب. وتابع “يفرت�س اأن تكون 
ن�سمح  اأن  علينا  ُمن�سفة،  عملية 
ب��اإرادة الناخبني  بحوار، واأن نلتزم 

يف �ستى اأرجاء البالد«.
وم������ع ذل�������ك، مل ي��ن��ت��ظ��ر احل����زب 
اإرادة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ال����ولي����ة  يف 
النتخابية  ال��دائ��رة  يف  الناخبني 
تعنيف  اإىل  ي��ب��ادر  اأن  قبل  الثالثة 
املنتهية  ب��وي��ت��ل��ر  ه��ري��را  خ��امي��ي 

اإ�سافية مما حاولوا ن�سيانه: اأربعة 
اأعوام اأخرى يرتاأ�س فيها الوليات 

املتحدة الأمريكية«.
ي����ع����ت����ق����د ك�����ب�����ر امل���������س����ك����ك����ني يف 
ال�سابقة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اأن����ه ُي��ح��ك��م ق��ب�����س��ت��ه ع��ل��ى احلزب 
اأنه ل مر�سح،  اجلمهوري  لدرجة 
ناخبني  ول  ُمنتخباً،  م�سوؤوًل  ول 
اخلام�س  ال��رئ��ي�����س  ���س��ي��ح��رم��ون 
اأن ي�سبح  ام��ت��ي��از  م��ن  والأرب���ع���ني 

ال�سابع والأربعني.

تهديد وجودي 
ويف راأي الفتتاحية، فاإن من �ساأن 
وجودياً  ت��ه��دي��داً  ُي��ح��ي��ي  اأن  ذل���ك 
اإذ  الأم���ري���ك���ي���ة.  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
انتخابه  اأع��ي��د  اإذا  ل��رتام��ب  ميكن 
مثل  الدولة  موؤ�س�سات  ي�ستغل  اأن 
على  ه��ج��وم��اً  لي�سن  ال��ع��دل  وزارة 
 6 هجوم  اإىل  دع��ا  فقد  خ�سومه. 

لنبداأ  ول��ك��ن،  الأب��ي�����س.  البيت  يف 
املتع�سبني  ع���دَّ  ال����ذي  ب��ال��رئ��ي�����س 
�سارلوت�سفيل  م��دي��ن��ة  يف  البي�س 
“�ساحلني”،  فرجينيا  ولي���ة  يف 
العدل  وزارة  طريقة  اإىل  و���س��وًل 
يف التحقيقات يف احتفاظ الرئي�س 
اأمريكية بالغة الأهمية يف  بوثائق 

م�سكنه بفلوريدا«.
اإن ترامب بطبيعة احلال، والكالم 
لتويل  اأه����اًل  “لي�س  لالفتتاحية 
كما  بال�سبط  ال��رئ��ي�����س،  من�سب 
2016، وهو  اأه��اًل له يف  مل يكن 
اأكرث افتقاراً لالأهلية الآن. واأدرك 
الناخبون ذلك اأخراً يف 2020«.

ال�سهر،  ���س��اب��ق م��ن ه���ذا  ويف وق���ت 
ت��اأي��ي��د ترامب  ال��ن��اخ��ب��ون  رف�������َس 
اإذا قالوا “ل” لعدٍد كبر  جمدداً 
من املر�سحني اجلمهوريني الذين 
اأ����س���ادوا ب��ه واأث���ن���وا ع��ل��ي��ه، ونبذوا 
املغمورين  املر�سحني  من  غرهم 

مبنى  على  الثاين(  )كانون  يناير 
الأمريكي، ومل يحرك  الكونغر�س 

�ساكناً ليوقفه.
واأك������دت الف��ت��ت��اح��ي��ة ����س���رورة األ 
مي���ن���ح���ه احل�������زب ال���دمي���ق���راط���ي 
م�سيفة  ثانية،  فر�سًة  والناخبني 
اأحدهم  ي��ط��ل��ب  ع��ن��دم��ا  “عادًة، 
فيه  نلم�س  ف��اإن��ن��ا  ث��ان��ي��ة،  ف��ر���س��ة 
اأن ترامب  اإىل التوبة. غر  نزوعاً 
اإل��ي��ه. خر  اأن��ن��ا يف ح��اج��ة  يعتقد 
عاجل لرتامب، ل، ل�سنا يف حاجة 

اإليك«.

�سقاق وتع�سب
وم�����س��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ت���ق���ول: “ل 
داعي اأن ُنعدد الأ�سباب التي ُتوؤكد 
اإىل  ح��اج��ة  يف  لي�ست  اأم��ري��ك��ا  اأن 
والتع�سب،  ال�����س��ق��اق،  م���ن  م��زي��د 
الن�ساء، والف�ساد وانعدام  وكراهية 
والف�سائح  واجل�������س���ع،  ال���ك���ف���اءة، 

اأنهم  ملجرد  �سحايا  اأم�سوا  الذين 
اإىل  بالنت�ساب  اأ�سماءهم  لطخوا 

احلزب اجلمهوري.
ويف الدائرة النتخابية الثامنة يف 
املحامي  ُمني  العا�سمة،  وا�سنطن 
اجل��م��ه��وري م��ات لرك���ني بهزمية 
الدميقراطية  ي���د  ع��ل��ى  م��ن��ك��رة 
ك��ي��م ���س��ري��ر. وخ�����س��ر املُ��ر���س��ح جو 
ِك���ن���ت ال������ذي اأي�������ده ت����رام����ب اأم�����ام 
الدميوقراطية ماري غلي�سنكامب 
النتخابية  ال�����دائ�����رة  يف  ب���ري���ز 

الثالثة.

البحث عن بديل
“�سيتعلم  الف��ت��ت��اح��ي��ة:  وق���ال���ت 
احلزب اجلمهوري يف وا�سنطن من 
الناخبني  اأن  ال��ع��ام��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
حت���ل���ل���وا م����ن ت��ع��ل��ق��ه��م ب���رتام���ب، 
وُمنتج  جديد  لبديٍل  ويتعط�سون 

وح�ساري«.

ح جمددًا للرئا�سية �سيكون اأنانيًا اأي قرار االآن بالرت�سِّ

وا�سنطن اإكزاميرن لبايدن: »عيد ميالد �سعيد«...اأرجوك ل ترت�سح

هاري�س تزور جزيرة قريبة من مياه ال�سني
•• بويرتو برن�صي�صا-اأ ف ب

و���س��ل��ت ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي ك��ام��ال ه��اري�����س اإىل 
اأحقيتها  ال�سني  الفلبينية يف مياه توؤكد  ب��الوان  جزيرة 
املتحدة  ال��ولي��ات  حلليف  دعمها  لإظ��ه��ار  ال��ث��الث��اء  بها 

القدمي ومواجهة النفوذ ال�سيني املتزايد يف املنطقة.
بالوان  جزيرة  يزور  اأمركي  م�سوؤول  اأعلى  هي  هاري�س 
بحر  يف  الواقع  �سراتلي،  اأرخبيل  اإىل  الأق��رب  الغربية، 
ال�����س��ي��ادة عليه مع  ت��ت��ن��ازع بكني  ال���ذي  ال�سني اجل��ن��وب��ي 
جرانها. تقول ال�سني اإن �سيادتها ت�سمل كل هذا البحر 
دولية  حتكيم  حمكمة  اأ�سدرته  حكًما  وتتجاهل  تقريًبا 

باأن ما تدعيه لي�س له اأ�سا�س قانوين. وتطالب الفيليبني 
وكذلك فيتنام وماليزيا وبروناي باأجزاء معينة من بحر 

ال�سني اجلنوبي.
وقال م�سوؤول اأمركي لل�سحفيني قبل الزيارة اإن كامال 
هاري�س �ست�سدد يف كلمة لها على “اأهمية القانون الدويل 

وحرية التجارة امل�سروعة وحرية املالحة«.
بني  الثنائية  املحادثات  من  ي��وم  بعد  ال��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 
م��ارك��و���س يف  ف��ردي��ن��ان��د  الفيليبيني  وال��رئ��ي�����س  ه��اري�����س 
م��ان��ي��ال ح��ي��ث اأع����ادت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى الل���ت���زام “الثابت” 

للوليات املتحدة جتاه الفيليبني.
الق�سر  يف  حمادثاتهما  بداية  يف  ملاركو�س  هاري�س  قالت 

الرئا�سي يف مانيال “اإننا نقف اإىل جانبكم لدعم القوانني 
والأعراف الدولية املتعلقة ببحر ال�سني اجلنوبي«.

اأو  الفلبينية  امل�سلحة  القوات  “الهجوم على  اأن  واأ�سافت 
اأو الطائرات يف بحر ال�سني اجلنوبي  ال�سفن احلكومية 
�سيفعل اللتزام الدفاعي املتبادل... اإنه التزامنا الرا�سخ 

جتاه الفلبني«.
توترت العالقات بني الفيليبني والوليات املتحدة طيلة 
�سنوات يف عهد الرئي�س ال�سابق رودريغو دوترتي املقّرب 
الأمني  حتالفها  تعزيز  اإىل  وا�سنطن  وت�سعى  بكني.  من 
م��ع م��ان��ي��ال يف ظ��ل ال��رئ��ا���س��ة اجل���دي���دة، و���س��ط ت�ساعد 

التوترات الإقليمية.

�سياتل تاميز: ترامب...ل�سنا يف حاجة اإليك!

اإيران تغلق �سحيفة على خلفية الحتجاجات 
•• طهران-اأ ف ب

بعد  القت�سادية  �سانات”  “جيهان  �سحيفة  الإيرانية  ال�سلطات  اأغلقت 
توجيهها اتهامات اإىل قوات الأمن على خلفية الحتجاجات التي ت�سهدها 
البالد منذ اأكرث من �سهرين يف اأعقاب وفاة ال�سابة مه�سا اأميني، وفق ما 
اأفاد موقع اإخباري تابع لل�سلطة الق�سائية الثالثاء. وذكر موقع “ميزان 
جيهان  “�سحيفة  اأن  الثقافة  وزارة  عن  �سادر  بيان  عن  نقال  اأونالين” 
قرارات  انتهاكها  ب�سبب  الإثنني  اأُغلقت  اليومّية  ال�سناعة(  )عامل  �سانات 
القرارات  م�سمون  الوكالة  تو�سح  ومل  القومي«.  لالأمن  الأعلى  املجل�س 
لكنها اأ�سارت اإىل اأن الغالق على ارتباط ب�”مقال ن�سرته ال�سحيفة ال�سبت 
ووجه اتهامات اإىل قوات ال�سرطة والأم��ن«. وقتل الع�سرات معظمهم من 
املتظاهرين وبينهم اأي�سا عنا�سر من قوات الأمن منذ بدء الحتجاجات يف 
16 اأيلول/�سبتمر، كما اأوقف الآلف بينهم �سحافيون خالل التظاهرات 
“هام  �سحيفة  وذّك���رت  ال�سغب«.  ب�”اأعمال  ال�سلطات  اإليها  ت�سر  ال��ت��ي 
 ،2004 عام  تاأ�س�ست  التي  القت�سادية  ال�سحيفة  ب��اأن  الثالثاء  ميهان” 
لالإ�سابات  الر�سمية  الأرق���ام  يف  لت�سكيكها   2020 يف  ال�سابق  يف  اأغلقت 
يف  اأوردت  الإ�سالحية  “�سازانديجي”  �سحيفة  وكانت  كورونا.  بفرو�س 
نهاية ت�سرين الأول/اأكتوبر اأن “اأكرث من ع�سرين �سحافيا ل يزالون قيد 

العتقال” فيما ا�ستدعت ال�سلطات عددا من ال�سحفيني الآخرين.

وا�سنطن تترّهم رو�سيا بجرائم حرب  يف اأوكرانيا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

“جرائم حرب ممنهجة”  اأمركية رفيعة رو�سيا بارتكاب  اتهمت م�سوؤولة 
الرو�س  امل�����س��وؤول��ني  ب���اأن  ثقتها  مبدية  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ق���وات  ن�سرت  حيثما 

�سيحا�َسبون ق�سائيا يف نهاية املطاف.
وزارة  يف  الدولية  اجلنائية  العدالة  ���س��وؤون  املكّلفة  الدبلوما�سية  وق��ال��ت 
اأدلة  “لدينا  لل�سحافيني  �ساك يف ت�سريح  بيث فان  الأمركية  اخلارجية 
حرب  جرائم  مع  ترافق  الرو�سي(  )الغزو  العدوان  هذا  اأن  على  مرتاكمة 
الرو�سية”،  القوات  فيها  انت�سرت  التي  املناطق  ارتكبت يف جميع  ممنهجة 
اإن�سانية  غ��ر  معاملة  وح���الت  تعذيب  وعمليات  اإع���دام���ات  اإىل  م�سرة 
ونقل اأ�سخا�س واأطفال ق�سراً. وتابعت “عندما ترون مثل هذه املمار�سات 
ال�سعب  من  الق�سري،  للنقل  وا�سعة  �سبكة  اإن�ساء  ذل��ك  يف  مبا  املمنهجة، 
تقع  اأن  دون  ارتكابها من  املمكن  ك��ان من  اجل��رائ��م  ه��ذه  اأّن  تخّيل  للغاية 
يف اإ�سارة اإىل الرئي�س الرو�سي  امل�سوؤولية عنها على راأ�س �سل�سلة القيادة”، 
اإعالن  بعيد  الأمركية  الدبلوما�سية  وتاأتي ت�سريحات  فالدمير بوتني. 
النيابة العامة الأوكرانية العثور على اأربعة “مواقع تعذيب” ا�ستخدمتها 
ا�ستعادتها  والتي  اأوكرانيا  جنوب  يف  خر�سون  مدينة  يف  الرو�سية  القوات 
قوات كييف يف 11 ت�سرين الثاين-نوفمر، متهمًة مو�سكو بارتكاب جرائم 

حرب يف املنطقة.

•• جنامينا-رويرتز:

ع�سرة جنود  قتلوا  ح��رام  بوكو  م�سلحي  اإن  بيان  ت�ساد يف  قالت حكومة 
ت�ساديني على الأقل يف هجوم على وحدة ع�سكرية يف اإقليم بحرة ت�ساد 

قرب احلدود النيجرية اأم�س الثالثاء.
كانت الوحدة يف مهمة طليعية لإن�ساء موقع للجي�س على جزيرة بوكا 

تولوروم بني قريتي جنوبوا وكايجا، 
ح��ي��ث ���س��ن��ت ج��م��اع��ة ب���وك���و ح���رام 
القليلة  ال�����س��ن��وات  يف  هجمات  ع��دة 

املا�سية.
وق����ال ال��ب��ي��ان اإن ال��ه��ج��وم وق���ع يف 
وقت مبكر من �سباح اأم�س الثالثاء 
واأدى اإىل مقتل ع�سرة رجال واإ�سابة 

اآخرين.
ح���رام،  ب��وك��و  ج��م��اع��ة  واأدى مت���رد 
�سمال  يف   2009 ع���ام  ب����داأ  ال����ذي 
�سرق نيجريا، اإىل مقتل اأكرث من 
األف �سخ�س واأج��ر املاليني   350

على الفرار من ديارهم.
وان���ت�������س���رت اجل���م���اع���ة ل��ت�����س��ل اإىل 

تقاتل  حيث  ال��ب��الد،  غ��رب  يف  بامل�ستنقعات  املليئة  ت�ساد  بحرة  منطقة 
منذ  الإ�سالميني  امل�سلحني  والنيجر  ونيجريا  ت�ساد  من  كل  جيو�س 

�سنوات.
بوكو حرام  ف��اإن مقاتلي جماعة  لهم  الت�سدي  وبالرغم من حم��اولت 

قتلوا 92 جنديا من ت�ساد واأ�سابوا 47 اآخرين يف مار�س اآذار 2020.
لأك��رث من  بزيادة حجم اجلي�س  ت�ساد  النتقالية يف  وتعهدت احلكومة 
مع  للتعامل   2022 بنهاية  مثليه 
بينها  وم����ن  الأم���ن���ي���ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�سلحون  ي�سكلها  التي  التهديدات 
بتنظيمي  املرتبطون  الإ�سالميون 

القاعدة والدولة الإ�سالمية.
ال�سا�سعة  الدولة  جي�س  يقاتل  كما 
الواقعة يف و�سط اأفريقيا متمردين 
حدودها  ام����ت����داد  ع��ل��ى  م�����س��ل��ح��ني 

ال�سمالية مع ليبيا.
الع�سكرية  احل���ك���وم���ة  وت�����س��ك��ل��ت 
الرئي�س  م��ق��ت��ل  ب��ع��د  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
اإدري�����س دي��ب��ي اأث��ن��اء زي���ارة للقوات 
التي تقاتل متمردين مقرهم ليبيا 

يف اأبريل ني�سان 2021.

ا�ستئناف املحادثات بني بوغوتا 
و»جي�س التحرير الوطني«

•• عوا�صم-اأ ف ب

بني  تقريباً  �سنوات  اأرب���ع  منذ  املتوقفة  امل��ح��ادث��ات  ك��راك��ا���س،  يف  ا�ستوؤنفت 
وذلك بهدف  “جي�س التحرير الوطني”  احلكومة الكولومبية ومتمّردي 
اأقيم  بيان تلي خالل حفل  الطرفان يف  اأعلن  بح�سب ما  ال�سالم”،  “بناء 
“ا�ستئناف  اأّن الوفدين التفاو�سيني اتفقا على  للمنا�سبة. واأ�ساف البيان 
عملية احلوار باإرادة �سيا�سية واأخالقية كاملة” من اأجل “بناء ال�سالم”، 
م�سّدداً على اأّن هذا الهدف هو مطلب “�سّكان املناطق الريفية واحل�سرية 
الذين يعانون من العنف والإق�ساء«. وكان الرئي�س اليميني ال�سابق اإيفان 
التحرير  جي�س  مع  ال�سالم  مفاو�سات  اأوق��ف   ”2022-2018“ دوك��ي 
الوطني، بعد اأن هاجم املتمردون مدر�سة لل�سرطة ب�سيارة مفخخة يف يناير 

واأ�سفر التفجر عن مقتل 22 �سخ�ساً، اإ�سافة اإىل املهاجم.  .2019
غو�ستافو  تعّهد  لكولومبيا،  ي�ساري  رئي�س  اأول  اأغ�سط�س  يف  اأ�سبح  بعدما 
بيرتو اإر�ساء “�سالم �سامل” يف البالد والتو�سل اإىل اتفاقيات �سالم جديدة 

مع جي�س التحرير الوطني واملجموعات امل�سلحة الأخرى.
وعلى الإثر، اأعرب جي�س التحرير الوطني، الذي تاأ�س�س يف 1964 ويعّد 
حركة التمّرد الوحيدة التي ل تزال ن�سطة يف البالد منذ وّقعت بوغوتا يف 
2016 اتفاق �سالم مع القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية )فارك(، عن 

نيته التفاو�س مع بيرتو.

مقاتلو بوكو حرام يقتلون 10 جنود ت�ساديني قرب احلدود النيجريية  فرن�سا تاأ�سف حلظر مايل اأن�سطة 
منظمات غري حكومية متولها باري�س 

•• باري�س-اأ ف ب:

اأن�سطة  حظر  املالية  ال�سلطات  لقرار  تاأ�سف  اأنها  الثالثاء  فرن�سا  اأعلنت 
يعود  “قرار  اأن��ه  معترة  باري�س،  متولها  التي  احلكومية  غ��ر  املنظمات 
يف  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  وقالت  م��ايل«.  �سكان  على  بال�سرر  لالأ�سف 

بيان “اأخذنا علًما وناأ�سف لقرار ال�سلطات النتقالية املالية«.
وتابعت الوزارة “ترّحب فرن�سا بالعمل الأ�سا�سي الذي قامت به املنظمات 
غر احلكومية الفرن�سية واملالية والدولية يف مايل يف ال�سنوات الأخرة. 
املوؤ�سف  للقرار  المتثال  الفرن�سية  احلكومية  غر  املنظمات  من  نطلب 

لل�سلطات النتقالية يف مايل«.
اأعلن املجل�س الع�سكري يف مايل م�ساء الإثنني حظر اأن�سطة كّل املنظمات 
غر احلكومية التي متّولها اأو تدعمها فرن�سا، ومن بينها تلك التي تعمل 
التوا�سل الجتماعي، عزا  ن�سر على مواقع  بيان  الإن�ساين. ويف  املجال  يف 
اإعالن  اىل  القرار  الكولونيل عبداهلل مايغا هذا  النتقايل  ال��وزراء  رئي�س 

باري�س اأخرا تعليق م�ساعدتها العامة للتنمية يف مايل.
تعمل العديد من املنظمات غر احلكومية يف مايل يف جمالت ال�سحة اأو 
الغذاء اأو التعليم. واأ�سافت اخلارجية الفرن�سية “للتذكر، ا�ستفادت مايل 
و�سكانها �سنوًيا منذ العام 2013 من اأكرث من 100 مليون يورو يف �سكل 
ا  م�ساعدات اإمنائية عامة وم�ساعدات اإن�سانية فرن�سية، مما �ساهم خ�سو�سً
يف توفر خدمات ال�سحة ومياه ال�سرب والكهرباء والتعليم ل�سكان مايل«.
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زلزال عنيف بقوة �سبع درجات ي�سرب جزر �سليمان تون�س.. انطالق »�سباق الألف مر�سح« نحو الربملان املرتقب
•• تون�س-وكاالت

من  ال�17  بحلول  تون�س  تطمح 
دي�سمر، اإىل غلق مرحلة انتقالية 
من تاريخ البالد وتنفيذ انتخابات 
ت�سريعية جديدة، بقانون خمتلف 
تر�سي  اأن  �ساأنها  ال�سابق، من  عن 
موزعني  نائبا   161 م��ن  ب��رمل��ان��ا 

على الدوائر النتخابية.
ه������وؤلء ال����ن����واب ���س��ي�����س��اه��م��ون يف 
والتاأثر  ال��ب��الد  ت�����س��ري��ع��ات  ���س��ن 
وتنفيذ  ال�سيا�سية،  ال��ت��وازن��ات  يف 
ال���وظ���ي���ف���ة ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة داخ�����ل 
غرفتني  تعا�سده  رئ��ا���س��ي،  ن��ظ��ام 
جمل�س  يف  متمثلة  ت�سريعيتني 
ال�������ن�������واب وجم����ل���������س الأق�����ال�����ي�����م 
واجلهات، وفق ما حدده الد�ستور 

اجلديد لتون�س.
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  واأع��ل��ن��ت 
القائمة  الإث���ن���ني،  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
اإ�سافة  بعد  للمر�سحني،  النهائية 
مر�سحني اثنني مت قبول طعنهما 
ل������دى ال���ق�������س���اء، وان�������س���ح���اب 5 

مر�سحني اآخرين.
العليا  الهيئة  رئي�س  ن��ائ��ب  واأك���د 
ماهر  ل���الن���ت���خ���اب���ات،  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
ت�����س��ري��ح��ات ملوقع  اجل���دي���دي، يف 
“قبول  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي 
لع�سوية  نهائيا  مر�سحا   1055
وانطالق  ال�سعب،  ن���واب  جمل�س 
للمر�سحني  النتخابية  احلملة 
ر�سميا يوم 25 نوفمر، مبعاير 
رقابة  تفر�س  ج��دي��دة  تنظيمية 
على التمويل واحل�سور يف و�سائل 

الإعالم«.
ب��داأوا داخل  اإنهم  وقال اجلديدي 
ه��ي��ئ��ة الن���ت���خ���اب���ات، الإث����ن����ني، يف 
تكوينية  دوري�����ة  ل���ق���اءات  “عقد 
م���ع امل��ج��ت��م��ع امل����دين والأح�������زاب، 
النتخابات  ب�����س��روط  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
القانونية ومعاير النفاذ لو�سائل 

الإعالم«.
على  “�سيعملون  اأنهم  اإىل  واأ���س��ار 
لقاءات  يف  ال�سروط  ه��ذه  تف�سر 

•• هونيارا-اأ ف ب

�سليمان  �سبع درج��ات جزر  زل��زال عنيف بقوة  �سرب 
اإىل  ع��ي��ان،  ل�سهود  وف��ق��اً  اأّدى،  مّم��ا  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 

اهتزاز مبان و�سقوط قطع اأثاث من مكانها.
ومل يتّم ت�سجيل اأي اإ�سابات خطرة اأو اأ�سرار مادية 

ج�سيمة بعد �ساعات من الزلزال.
تعمل  التي  ني�سا  جوي  بر�س  فران�س  لوكالة  وقالت 
“لقد  بالعا�سمة هونيارا  فندق  ا�ستقبال يف  موظفة 
كان زلزاًل قوياً. بع�س الأغرا�س يف الفندق �سقطت 

اأر�ساً. يبدو اأّن اجلميع بخر، لكّنهم مذعورون«.
هونيارا،  يف  بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�سل  وبح�سب 

ا�ستمّرت الهّزة الأر�سية زهاء 20 ثانية.
اأّدى لنقطاع الكهرباء يف  الزلزال  اأّن  املرا�سل  واأّك��د   
اإىل  ال�سّكان  ه��رع  املدينة، يف ح��ني  اأح��ي��اء  م��ن  بع�س 
اأكرث  اأخ��رى  اإىل  ال�ساحلية  املناطق  اخل��ارج وغ���ادروا 

ارتفاعاً.
وقالت م�سوؤولة يف فندق “با�سيفيك كازينو هوتيل” 
“خفت  هويتها  ع��ن  الك�سف  ع��دم  طلبت  هونيارا  يف 
بهذا  فيها  اأ�سعر  التي  الأوىل  املرة  كانت  لأنها  كثًرا 

النوع من الهّزات الأر�سية«.
واأ�سافت “اهتّز املبنى ب�سّدة ... كان )الزلزال( قوًيا 

بالفعل، جعلنا نتحّرك من جانب اإىل اآخر«.
وفّر الع�سرات من الزبائن واملوظفني من املبنى اإىل 

عند  بحطام  ال�سطدام  عدم  اآملني  �سيارات،  موقف 
مغادرتهم. ون�سر وزير الدفاع يف جزر �سليمان جون 
موريا �سوًرا على �سبكات التوا�سل الجتماعي ُتظهر 

وثائق مبعرثة يف مكتب.
فقد  اجليولوجي  للم�سح  الأمركي  املعهد  وبح�سب 
غ(  ت   02،03(  13،03 ال�ساعة  يف  الزلزال  ح�سل 
55 كلم من العا�سمة هونيارا وعلى ُعمق  على ُبعد 
10 كلم. من جهته، اأ�سدر مركز الإن��ذار املبكر من 
خطر  م��ن  حت��ذي��راً  ال��ه��ادئ  امل��ح��ي��ط  يف  الت�سونامي 
ع��ال يرتاوح  م��ّد  الأرخ��ب��ي��ل لأم���واج  �سواحل  تعّر�س 
ارتفاعها بني مرت وثالثة اأمتار، و�سواحل بابوازيا-

اأم����واج م��ّد ع��ال يقّل  غينيا اجل��دي��دة وف��ان��وات��و اإىل 
ارتفاعها عن ثالثة اأمتار.

لكن املركز اأعلن يف وقت لحق اأن اخلطر “م�ستبَعد 
جًدا«.

اإىل  يعود  الكهربائي  التيار  ب��داأ  امل�����س��اء،  حلول  وم��ع 
هونيارا، لكن ال�سلطات املحلية دعت اإىل احلذر.

وقال مدير م�سلحة الأر�ساد اجلوية يف جزر �سليمان 
ديفيد هبة هريا�سيا “نتوّقع حدوث هزات ارتدادية، 
لذا ينبغي على النا�س اأن يبقوا يقظني حول املباين 

والهياكل ال�ساهقة ب�سبب قوة الزلزال«.
تقع جزر �سليمان على “حزام النار يف املحيط الهادي” 
حيث تلتقي �سفائح تكتونية يوؤّدي احتكاكها ببع�سها 

ا اىل ن�ساط زلزايل وبركاين كثيف. بع�سً

قاب�س  مب���ح���اف���ظ���ات  اإ�����س����اف����ي����ة 
امل�سائل  عن  لالإجابة  وال��ق��روان، 
لتالقي  فر�سة  وخلق  القانونية 
خم��ت��ل��ف الأط��������راف ال��ف��اع��ل��ة يف 
اإىل  م�سرا  النتخابية”،  اللعبة 
“ا�ستعداد الهيئة، رغم ال�سعوبات 
لوج�ستيا وب�سريا، ل�ستكمال امل�سار 

النتخابي يف اأف�سل الظروف«.
البعث،  بحركة  ال��ق��ي��ادي  واع��ت��ر 
“قائمة  اأن  امل���زري���ق���ي،  ���س��ه��ي��ب 
امل���ر����س���ي���ح���ن امل���ع���ل���ن���ة ت���ن���ب���ئ ب����اأن 
لي�سم  م��ت��وازن��ا،  �سيكون  ال��رمل��ان 
اأن  خا�سة  وواع��ي��ة،  مثقفة  نخبة 
اأك����رث م���ن ن�����س��ف امل��ر���س��ح��ني هم 
العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  اأب���ن���اء  م���ن 
واحلا�سلني على م�ستوى تعليمي 

متقدم«.
الربع  “حوايل  اأن  اإىل  ن���وه  ك��م��ا 
منهم هم من اأ�سحاب مهن حرة، 
ومن بينهم اأي�سا حمامني واأطباء 
تواجد  ي�سمن  مم��ا  ومهند�سني، 

الكفاءة داخل املجل�س«.
حديثه  يف  امل�����زري�����ق�����ي  وت�����وق�����ع 

ع����ل����ى م����ن����ع مت�����وي�����ل الأح�����������زاب 
للحمالت النتخابية للمر�سحني 

مع غياب التمويل العمومي«.
وا�ستطرد معطر: “هذه اإجراءات 
ت��وؤث��ر على  اأن  �ساأنها  ج��دي��دة م��ن 
“األ  م��ت��وق��ع��ا  احلملة”؛  ن��وع��ي��ة 
ن�سطة  ان��ت��خ��اب��ي��ة  ح��م��ل��ة  ت���ك���ون 
اأن  خا�سة  وا�سحة،  برامج  وفيها 
بع�س املر�سحني �سمنوا مقاعدهم 
مناف�سني  مر�سحني  غياب  ب�سبب 
ب�سفة  ل���ي���ف���وزوا  دوائ�����ره�����م،  يف 

م�سبقة دون حاجة للناخبني«.
واأ�سار ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
اإىل “اأنهم لحظوا وجود �سبابية 
الدوائر  لتق�سيم  الناخب  فهم  يف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، وم���دى ت��ع��رف��ه على 
وانتماءاتهم  امل��ر���س��ح��ني  ب���رام���ج 
له  ت�سمح  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  وك���ل 
يوم  ق��ب��ل  وا���س��ح��ة  روؤي����ة  بتكوين 
الق����رتاع«. وب����دوره، ق��ال املر�سح 
والنائب ال�سابق يف الرملان، حامت 
ال�سعوبات،  “رغم  اإن���ه  ب��وب��ك��ري، 
ف���اإن ه��ن��اك ح��اج��ة لإك��م��ال م�سار 

اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
ل�سابقه  م�سابها  ال��رمل��ان  “يكون 
الت�سريع  وظ����ائ����ف  ن���اح���ي���ة  م����ن 
الت�سريعية،  امل����ب����ادرات  وت���ق���دمي 
واإي�سال  احلكومة،  اأداء  ومراقبة 
لل�سلطة،  امل����واط����ن����ني  اأ������س�����وات 
وم�سكالتهم،  ق�����س��اي��اه��م  ورف����ع 
من  اليوم  ن�سهده  ما  راأ�سها  على 
فقدان للمواد الأ�سا�سية وغالئها 
غر  وال��ه��ج��رة  للبطالة  وت��ف��اق��م 

ال�سرعية«. 
لرملان  حت��ت��اج  “تون�س  وت���اب���ع: 
امل�سهد  ت�����رذي�����ل  ع������دم  ي�������س���م���ن 
ال�سراعات  وي���ت���ف���ادى  ال��ن��ي��اب��ي، 
املوؤ�س�سة  مكانة  ويعيد  اجلانبية، 

الت�سريعية«.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اع��ت��ر رئي�س 
معطر،  ب�سام  “عتيد”،  منظمة 
للموعد  النتخابية  “احلملة  اأن 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ت���ب���داأ خ���الل اأي�����ام يف 
تنقيح  ب�����س��ب��ب  ���س��ع��ب��ة،  ظ������روف 
القانون النتخابي وتغير تق�سيم 
والتن�سي�س  النتخابية،  الدوائر 

ال�سعب،  �سنعه  ال��ذي  يوليو   25
الأمان  ب��ر  اإىل  بالبالد  للو�سول 
طموحات  م�����ن  ج������زء  وحت���ق���ي���ق 
ملوقع  واأ������س�����اف  ال���ت���ون�������س���ي���ني«. 
“البالد  عربية”:  نيوز  “�سكاي 
م���ن متطيط  م���زي���دا  ل حت��ت��م��ل 
اأن  املرحلة النتقالية، التي يجب 
ملوؤ�س�سات  ال��رك��ي��زة  بو�سع  تنتهي 
ت�سورات  بدورها  ت�سع  م�ستقرة، 
اأزمتها  م����ن  ب���ال���ب���الد  ل���ل���خ���روج 
القت�سادية والجتماعية«. واأ�سار 
عدد  “ارتفاع  اأن  اإىل  ال��ب��وب��ك��ري 
املرت�سحني يلقي عبئا ثقيال على 
هيئة النتخابات، يف اإدارة احلملة 
تون�س  اأن  ي���ذك���ر  وم���راق���ب���ت���ه���ا«. 
الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  تخو�س 
معدل،  ان��ت��خ��اب��ي  ب��ق��ان��ون  املقبلة 
ي��ع��ت��م��د ط���ري���ق���ة الق��������رتاع على 
القائمات،  ع���ن  ع��و���س��ا  الأف�������راد 
ومبداأ �سحب الوكالة من النائب، 
نائبا،   161 م��ن  ب��رمل��ان  ل��رتك��ي��ز 
يف  التون�سيني  ميثلون  منهم   10

اخلارج.

الأر�سية والأرا�سي الوعرة تعرقل 
جهود الإنقاذ. واأ�ساف األفياندي 
“التحدي هو  يف موؤمتر �سحفي 
 ... وا�سعة  املت�سررة  املنطقة  اأن 
عالوة على ذلك، ت�سررت الطرق 
واأن��ه مت اإجالء  يف هذه القرى”، 

اأكرث من 13 األفا.

اإع���ادة الإع��م��ار �ست�سمل  اإن  وق��ال 
امل�����س��اك��ن امل��ج��ه��زة لتحمل  ح��ت��م��ا 
الكوارث  م��ن  للحماية  ال����زلزل 
مالأ  الليل  وخ��الل  امل�ستقبل.  يف 
�سيارات  انتظار  �ساحة  ال�سحايا 
يف م�ست�سفى يف �سياجنور، وعولج 
على  اأو  موؤقتة  خيام  يف  بع�سهم 

البالغة  كوكو  وق��ال��ت  الر�سيف. 
من العمر 48 عاما لرويرتز من 
ال�سيارات  انتظار  �ساحة  منطقة 
املزدحمة “انهار كل �سيء حتتي«. 
اثنان  “جنا  تبكي  وهي  واأ�سافت 
م���ن اأط����ف����ايل، ان��ت�����س��ل��ت��ه��م��ا من 
حتت الأنقا�س... اأح�سرت اثنني 
اإىل ه��ن��ا، وم��ا زال واحد  اآخ��ري��ن 

مفقودا«.
املتحدث  برا�سيتيو  دي���دي  وق���ال 
لوكالة  الوطنية  ال�سرطة  با�سم 
اأنباء انتارا احلكومية اإنه مت ن�سر 
املئات من �سباط ال�سرطة �سباح 
جهود  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  ال���ث���الث���اء 

الإنقاذ.
الرئي�سية  اليوم  “مهمة  واأ�ساف 
لالأفراد هي الرتكيز على اإجالء 
تاريخ  ولإندوني�سيا  ال�سحايا«. 

من الزلزل املدمرة.
زلزال  ت�سبب   ،2004 ع���ام  ويف 
جزيرة  قبالة  درج���ة   9.1 ق��وت��ه 
�سومطرة يف �سمال اإندوني�سيا يف 
حدوث موجات مد عاتية �سربت 
اأ�سفر ع��ن مقتل  14 دول���ة، مم��ا 
ع��ل��ى طول  ���س��خ�����س  األ����ف   226
�ساحل املحيط الهندي، اأكرث من 

ن�سفهم يف اإندوني�سيا. 

ال�سلطات املغربية ت�سجن الوزير ال�سابق حممد زيان
•• الرباط-اأ ف ب

ال�سابق حممد  والوزير  املحامي  اأّن  املغربية  ال�سلطات  اأعلنت 
زي��ان ال��ذي ُع��رف يف الأع���وام الأخ���رة ب��اآرائ��ه املعار�سة، اأودع 
م�ساء الثنني ال�سجن بعد تاأييد حمكمة ال�ستئناف بالرباط 
وزارة  ���س��ّده  رفعتها  دع���وى  يف  اأع����وام  ث��الث��ة  ب�سجنه  ح��ك��م��اً 
الداخلية. وكان زيان )79 عاماً( دين بهذه العقوبة ابتدائياً 
يف 23 �سباط-فراير فا�ستاأنف احُلكم واأُطلق �سراحه بكفالة. 
لكّن حمكمة ال�ستئناف اأّيدت احُلكم الإثنني واأمرت “باإلقاء 
القب�س على املعني بالأمر وايداعه ال�سجن بناء على ملتم�س 

وفق ما اأعلنت الأخرة يف بيان. تقّدمت به النيابة العامة”، 

�سكوى  على  ب��ن��اء  الق�سية  ه��ذه  يف  ال�سابق  ال��وزي��ر  وح��وك��م 
تقّدمت بها الوزارة رّداً على اّتهامه جهاز املخابرات الداخلية 

“بفركة” فيديو خمّل ن�سره موقع اإخباري حملي.
رجال  “اإهانة  بينها  تهمة   11 العامة  النيابة  اإليه  ووّج��ه��ت 
كاذبة”،  وادع���اءات  وقائع  و”بث  منظمة”،  وهيئات  الق�ساء 

و”التحر�س اجلن�سي«. و”اخليانة الزوجية”، 
وقال ابنه علي ر�سا زيان، وهو اأي�سا حماميه، لوكالة فران�س 
احلكم  ه��ذا  “اأّيدت  ب��ال��رب��اط  ال�ستئناف  حمكمة  اإّن  ب��ر���س 
الإث��ن��ني رغ���م اأّن����ه مل مي��ث��ل اأم����ام امل��ح��اك��م��ة ومل ي��داف��ع عن 
واأو�سح  اأن راأيت مثل هذا النتهاك”.  نف�سه... مل ي�سبق يل 

اأّن والده “دين بكافة الّتهم املوجهة اإليه«.

وكان حممد زيان قال لفران�س بر�س قبل اإيداعه ال�سجن “اأنا 
مل اأتلّق اأّي اإ�سعار بانعقاد حماكمتي اأمام ال�ستئناف”، م�سيفاً 
“اأنا اأُحاكم ب�سبب اآرائي«. من جهتها قالت “الهيئة الوطنية 
اإن  حقوقيني،  ن�سطاء  ت�سم  التي  الراأي”  معتقلي  مل�ساندة 
هذه “املحاكمة عقدت لها جل�سة واحدة مل تتح فيها الفر�سة 
للنقيب زيان اأن يدافع عن نف�سه حيث مل ت�ستمع املحكمة ل 

اإليه و ل اإىل دفاعه«.
اأّن  م��وؤّك��داً  النقطة،  ه��ذه  اإىل  العامة  النيابة  بيان  ي�سر  ومل 
النيابة  تعليمات  على  بناء  “قامت  املخت�سة  الأم��ن  م�سالح 
بال�سجن  واإيداعه  بالأمر  املعني  على  القب�س  باإلقاء  العامة، 
اإىل  الق�سية  هذه  وتعود  ال�ستئنايف«.  القرار  ملنطوق  تنفيذا 

اأواخر العام 2020 عندما نّدد زيان بتعّر�سه حلملة ت�سهر 
داخ��ل غرفة  اإخباري مقطع فيديو �سّور  بّث موقع  اإث��ر  على 

فندق وُقّدم على اأّنه يظهره عارياً مع اإحدى موكالته.
على الأثر اّتهم زيان املدير العام لالأمن الوطني واملخابرات 
“فركة”  خلف  بالوقوف  حمو�سي  اللطيف  عبد  الداخلية 
هذا الفيديو، الذي اأثار بّثه حينئذ �سجة وا�سعة النطاق على 

مواقع التوا�سل الجتماعي وو�سائل اإعالم حملية.
العام  مطلع  الداخلية  وزارة  اأعلنت  الت��ه��ام،  ه��ذا  على  ورّداً 
والتهامات  ل��ل��ت�����س��ري��ح��ات  “تبعا  زي����ان  م��ق��ا���س��ات   2021
اخلطرة التي اأدىل بها يف حق موؤ�س�سة وطنية”، و”مهاجمته 

موؤ�س�سات الدولة عر الرتويج لتهامات وادعاءات باطلة«.

قتياًل بينهم اأطفال يف زلزال اإندوني�سيا   252 •• جاكارتا-رويرتز

ب���ل���دة  ال���������س����ل����ط����ات يف  اأع�����ل�����ن�����ت 
اأم�س  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  يف  ���س��ي��اجن��ور 
�سحايا  ح�سيلة  ارتفاع  الثالثاء 
الأول الثنني  اأم�����س  زل���زال وق��ع 

اإىل 252 قتيال.
وق�����ال م�������س���وؤول اإن��دون��ي�����س��ي اإن 
عندما  ح��ت��ف��ه��م  ل���ق���وا  اأط����ف����ال 
انهارت مدار�سهم كانوا بني قتلى 
الزلزال الذي دمر البلدة الواقعة 
وي�سابق  الغربية،  ج��اوة  اإقليم  يف 
للو�سول  ال��زم��ن  الإن���ق���اذ  رج���ال 

اإىل املحا�سرين حتت الأنقا�س.
جراء  الأ�سخا�س  مئات  واأ�سيب 
الزلزال، وحذر م�سوؤولون من اأنه 

من املرجح ارتفاع عدد القتلى.
بلغت قوته  ال���ذي  ال���زل���زال  وق���ع 
5.6 درج��ة يف منطقة جبلية يف 
اإقليم جاوة الغربية الأكرث كثافة 
�سكانية يف اإندوني�سيا، مما ت�سبب 
يف اأ�سرار ج�سيمة لبلدة �سياجنور 
اأ�سفر عن دفن  اأر�سي  انهيار  ويف 

قرية واحدة على الأقل.
األ��ف��ي��ان��دي، رئي�س  وق����ال ه���ري 
الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ 
النهيارات  اإن  )ب���ا����س���ارن���ا����س(، 

وق��وع ال��زل��زال. واأف��اد م�سوؤولون 
ال��وف��ي��ات نتجت  م��ن  الكثر  ب���اأن 
بال�سحايا  ال�����س��ب��ل  ت��ق��ط��ع  ع���ن 

اأ�سفل مبان منهارة.

من  ال�����س��ح��اي��ا  “معظم  وق������ال 
يزالون  ل  كانوا  لأنهم  الأط��ف��ال 
الواحدة  ال�ساعة  يف  امل��دار���س  يف 
اإىل وقت  اإ�سارة  يف  بعد الظهر”، 

ويدودو  ج��وك��و  الرئي�س  وت��وج��ه 
الثالثاء  ال���ي���وم  ���س��ي��اجن��ور  اإىل 

لتحفيز رجال الإنقاذ.
وقال “اأو�سيكم باإعطاء الأولوية 

لإجالء ال�سحايا الذين ما زالوا 
حما�سرين حتت الأنقا�س«.

وتعهد  لل�سحايا  ت��ع��ازي��ه  وق���دم 
ب��ت��ق��دمي دع����م ح��ك��وم��ي ط����ارئ. 

بروك�سل تف�سل يف حلرّ نزاع بني �سربيا وكو�سوفو 
•• بروك�صل-اأ ف ب

ب��ني �سربيا  ق��ائ��م  ك��ب��ر  اأوروب���ي���ة يف ح���ّل خ���الف  ف�سلت م���ب���ادرة 
اإخفاق حّملت  وكو�سوفو على خلفية لوحات ت�سجيل ال�سيارات، يف 
ال�سيا�سة  م�سوؤول  وا�ست�ساف  بري�ستينا.  اإىل  م�سوؤوليته  بروك�سل 
ال�سربي  الرئي�س  بوريل  جوزيب  الأوروب���ي  الحت��اد  يف  اخلارجية 
يف  ك��ورت��ي  األ��ب��ني  الكو�سويف  ال���وزراء  ورئي�س  فوت�سيت�س  األك�سندر 
اأزمة  فتيل  ي�سعل  اأن  �ساأنه  لتذليل خالف من  بروك�سل يف م�سعى 
اإقليمية. وبعد اللقاء قال بوريل اإّن فوت�سيت�س اأعرب عن ا�ستعداده 
الأوروب��ي حول لوحات ت�سجيل  للقبول بت�سوية اقرتحها الحت��اد 
التاأزم  اإىل  ال��و���س��ول  دون  حت��ول  اأن  �ساأنها  م��ن  “كان  ال�����س��ي��ارات 

رف�سها كورتي. احلايل”، 
الأع�ساء يف  للدول  �سيقّدم  اإن��ه  موؤمتر �سحفي  بوريل يف  وا�ساف 
“حول �سلوك اجلانبني وعدم  اإحاطة  الحت��اد الأوروب��ي واحللفاء 
احرتام اللتزامات القانونية الدولية«. وتابع “علّي اأن اأقول ذلك 

خ�سو�سا بالن�سبة اإىل كو�سوفو، اأعلم اأّن هذا الأمر يعطي موؤ�سرا 
الجتماع  اإث��ر  فوت�سيت�س  �سّدد  والإث��ن��ني  ال�سلبية«.  بالغ  �سيا�سيا 
ن�س  على  ووافقت  للغاية”  “بناء  موقفا  اّتخذت  �سربيا  اأن  على 
مت تعديله “ع�سرات املرات«. وتابع “مل نفعل �سوى الإ�سرار على 

تطبيق التفاقات التي �سبق اأن مت توقيعها«.
من  مبحادثات  تطالب  كو�سوفو  اإن  لل�سحافيني  قال  كورتي  لكن 
اأجل تطبيع العالقات. وتابع “ل ميكن اأن نكون عدميي امل�سوؤولية 
للدول  ق��ادة  ب�سفتنا  نلتقي  واأن  ال�سلة  ذات  الق�سايا  نعالج  واأل 
تطبيع  ال��ب��ح��ث يف  دون  م��ن  ال�����س��ي��ارات  ل��وح��ات  ف��ق��ط يف  للبحث 

واأ�ساف “لذا نحن يف الو�سع الراهن«. العالقات”. 
وقال بوريل اإنه �سبق اأن ح�س كو�سوفو على تعليق تنفيذ قانونها 
املتعّلق بلوحات ال�سيارات يف “�سمال كو�سوفو”، يف اإ�سارة اإىل منطقة 
ذات غالبية �سربية. يف املقابل طلب من بلغراد عدم اإ�سدار لوحات 
اأن من �ساأن  �سربية جديدة ل�سيارات من مدن كو�سوفية، معترا 
هذه اخلطوة اأن تف�سح املجال اأمام ا�ستئناف اجلهود الدبلوما�سية.

اأمل”  “ت�سعر بخيبة  اأّنها  الأمركية  الإدارة  اأعلنت  وا�سنطن،  ويف 
ال�سعي  كو�سوفو  وزراء  رئي�س  منا�سدة  اّت��ف��اق،  اإىل  ل  التو�سّ لعدم 
العام  الأم���ني  اأع��ل��ن  والث��ن��ني  عادل”.  و�سط  “حّل  اإىل  ل  للتو�سّ

حللف �سمال الأطل�سي اأنه بحث مع بوريل يف املحادثات.
للتحّلي  الوقت  “حان  اإّنه  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وقال على 

بامل�سوؤولية وللحلول الراغماتية. يجب جتّنب الت�سعيد«.
الحتاد  اخل��ارج��ي��ة يف  ال�سيا�سة  م�����س��وؤول  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  و���س��ّدد 
الأوروبي بيرت �ستانو على اأّن التكتل يوا�سل البحث عن حّل، لكّنه 
وخطر  العالقات  تطبيع  اأو  مفاو�سات  اإج���راء  ميكن  “ل  اأ���س��اف 
 2008 ال��ع��ام  يف  كو�سوفو  ا�ستقالل  اإع���الن  وي��ع��ّد  ق��ائ��م«.  العنف 
وت�سّجع  به  تعرتف  ل  بلغراد  ب��اأن  علماً  للتوتر،  الرئي�سي  امل�سدر 

الأقلية ال�سربية على التم�سك بوفائها ل�سربيا.
وال�����س��ب��ت ق���ّرر ���س��رب ���س��م��ال ك��و���س��وف��و ال���س��ت��ق��ال��ة م��ن عملهم يف 
موؤ�س�سات احلكومة يف كو�سوفو احتجاجا على تنفيذ قرار بري�ستينا 

منع دخول ال�سيارات التي حتمل لوحات ت�سجيل �سربية.
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املال والأعمال

جلف كابيتال تد�سن مقرها اجلديد يف �سوق اأبوظبي العاملي وحت�سل على ترخي�س مبدئي لإدارة الأ�سول
•• اأبوظبي-وام:

افتتح معايل خلدون املبارك، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي للمجموعة 
يف �سركة مبادلة لال�ستثمار، املقر اجلديد ل�سركة “جلف كابيتال”، يف �سوق 
اأبوظبي العاملي، فيما اأعلنت ال�سركة ح�سولها اأي�ساً على موافقة مبدئية 
لنيل ترخي�س لإدارة الأ�سول من الهيئة املنظمة للخدمات املالية التابعة 
ل�سوق اأبوظبي العاملي . �سارك يف حفل التد�سني ظاهر بن ظاهر املهري، 
الرئي�س التنفيذي لهيئة الت�سجيل يف �سوق اأبوظبي العاملي، و�سعادة حارب 
الكندي،  خليفة  و�سعادة  كابيتال”،  “جلف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي، 
اإىل جانب اأع�ساء جمل�س اإدارة  نائب رئي�س جمل�س اإدارة “جلف كابيتال”، 

ال�سركة .
وياأتي افتتاح املقر اجلديد عقب تد�سني ال�سركة موؤخراً مكاتب يف كل من 

ريادته بني املراكز املالية العاملية. وبهذه اخلطوة، نحن جندد التزام ’جلف 
عملياتنا  يف  املعاير  اأع��ل��ى  ن��راع��ي  ب��اأن  وم�ساهمينا  مل�ستثمرينا  كابيتال‘ 
املعنية باإدارة الأ�سول لنعك�س بذلك اأف�سل املمار�سات العاملية التي كر�سها 
�سوق اأبوظبي العاملي يف معايره واأنظمته . من جانبه قال الدكتور كرمي 
ال�سلح، ال�سريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي يف “جلف كابيتال” اإن �سوق 
اأبوظبي العاملي يعتر مركزاً مالياً عاملياً رائداً يقدم بيئة دينامية ومتطورة 
للقطاع ال�سثماري واملايل. وهو من�سة النطالق املثالية للمرحلة التالية 
عامليني  م�ستثمرين  ج��ذب  يف  ا�ستمرارنا  مع  و  كابيتال”  “جلف  منو  من 
واإقليميني اإىل �سناديقنا ال�ستثمارية ومع توطيدنا ملوقع “جلف كابيتال” 
جمل�س  دول  منطقة  يف  ت�ستثمر  التي  اخلا�سة  امللكية  �سركة  باعتبارها 
التعاون اخلليجي وحتى جنوب وجنوب �سرق اآ�سيا، وهو املمر ال�ستثماري 

الأ�سرع منواً يف العامل يف الوقت احلا�سر.

امللكية  جم��ال  يف  متخ�س�سة  عمل  ف��رق  وا�ستقطاب  و�سنغافورة  القاهرة 
ال�سركة  فيه  ت�ستعد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  املدينتني،  تلك  يف  للعمل  اخلا�سة 
تعرف  التي  املنطقة  عموم  يف  العادي  وغ��ر  الهائل  النمو  من  لال�ستفادة 

مبمر غرب - �سرق اآ�سيا.
للخدمات  التنظيمية  الهيئة  من  الكامل  الرتخي�س  على  ح�سولها  وعند 
من  كابيتال”  “جلف  �ستتمكن  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ل�سوق  التابعة  امل��ال��ي��ة 

ممار�سة ن�ساطات اإدارة الأ�سول يف �سوق اأبوظبي العاملي وانطالقاً منه.
وقال �سعادة حارب الدرمكي : لقد �سكلت اأبوظبي مقراً ل� “جلف كابيتال” 
العاملي يف  باإقامة مقرنا  �سعداء وفخورون  الأوىل، ونحن  انطالقتها  منذ 
بارزاً كمركز مايل  اأ�س�س لنف�سه �سريعاً موقعاً  العاملي الذي  اأبوظبي  �سوق 
مالية متطورة  بيئة  يتيح  املايل  اأبوظبي  �سوق  ان  واأ�ساف  امل�ستوى.  عاملي 
حيث ي�سل بني ال�سرق والغرب على نحو ا�سرتاتيجي. وهو يوا�سل تعزيز 

اللجنة الفرعية لل�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س ت�سدر الوثيقة
 الأوىل مل�ساورات تعزيز تبادل املعلومات يف جمال مكافحة اجلرائم املاليرّة

احتاد م�سارف الإمارات يوؤكد اأهمية دعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة لتعزيز التنمية القت�سادية

مر�سوم �سادر عن جمل�س الوزراء 
�سنة 2021 لالإ�سراف على تنفيذ 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  م��ن  ك��ّل 
ال��وط��ن��ي��ة ملواجهة  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ة 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
اجلهة  التنفيذي  املكتب  وي�سّكل 
جهود  لتن�سيق  الأ�سا�سية  الوطنية 
ويهدف  املالية،  اجلرمية  مكافحة 
ومنحها  ال������دول������ة  مت���ك���ني  اإىل 
نظام  ل��ب��ن��اء  ال�����س��روري��ة  الأدوات 
مل���واج���ه���ة غ�سل  م��ت��ني وم�����س��ت��دام 
الأم����وال ومت��وي��ل الإره�����اب. ومن 
اأجل حتقيق اأهدافه، يتمّتع املكتب 
وا�سع  ب��اخ��ت�����س��ا���س  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
امل�ساركة  اجلهات  مل�ساعدة  النطاق 
تعزيز  ع��ل��ى  امل��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ود  يف 

كفاءتها وفعاليتها.

مهمة  م��ب��ادرات  اإط���الق  �سيوا�سل 
لدعم القطاع ا�ستكماًل ملا يقوم به 
الحتاد  اأن  اإىل  �سنوات، لفتاً  منذ 
اإلكرتونية  من�سة  اأي�����س��اً  ميتلك 
ت�����خ�����دم ال�����������س�����رك�����ات ال�������س���غ���رة 

واملتو�ّسطة.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدرت اللجنة الفرعية لل�سراكة 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
يف دول��ة الإم����ارات ورق��ة ت�ساورية 
بالنهج  يتعّلق  فيما  للعموم  اأوىل 
املعلومات  ل���ت���ب���ادل  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 

ال�سرتاتيجّية بني القطاعني.
اللجنة  قبل  من  اللجنة  وتاأ�س�ست 
الأم���وال  غ�سل  مل��واج��ه��ة  الوطنية 
ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات غ������ر امل�������س���روع���ة 
ويرتاأ�سها املكتب التنفيذي ملواجهة 
غ�سل الأم����وال ومت��وي��ل الإره���اب، 
وه����ي م����ب����ادرة رائ������دة ت���ه���دف اإىل 
اجلمع بني اجلهات احلكومية ذات 
ال�سلة والقطاع اخلا�س. وتق�سي 

توجيهاتها،  ب��ح�����س��ب  ال���ع���ام���ل���ة 
التقّدم  متابعة  اإج���راءات  وحتديد 
حيث  امل������ج������ال،  ه������ذا  يف  امل�����ح�����رز 
و�سع  اإىل  الإم������ارات  دول���ة  ت�سعى 
تبادل  نطاق  يو�ّسع  تنظيمي  نهج 
ة رقمّية  املعلومات من خالل من�سّ
الأداة  ه���ذه  �ستمّكن  ح��ي��ث  اآم���ن���ة، 
التنظيمّية املعّززة اجلهات العاملة 
من  واخل��ا���س  العام  القطاعني  يف 
وامتداد  ل��ن��ط��اق  ف��ه��م��ه��ا  حت�����س��ني 

تدّفقات الأموال غر امل�سروعة.
ل��ه��ذه ال��غ��اي��ات، وافقت  وحت��ق��ي��ق��اً 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ل��ل�����س��راك��ة بني 
خالل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
حفل افتتاحي يف اأغ�سط�س 2021 
الت�سريعي  الإط������ار  اق�����رتاح  ع��ل��ى 
القطاعني  ب��ني  املعلومات  لتبادل 
ال��ع��ام واخل���ا����س. وع��ل��ي��ه، و�سعت 
امل�ساورات  ل��ورق��ة  م�سودة  اللجنة 
لتبادل  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ن��ه��ج  ب�����س��اأن 
امل��ع��ل��وم��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وذلك 
املرتبطة  ال���ق���واع���د  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ب��ال�����س��رّي��ة وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات وما 

الوثيقة  ه���ذه  وحت��ت��اج  ذل���ك.  اإىل 
التعليقات  اإىل  ال����ت���������س����اوري����ة 
الراجعة  والتغذية  والق��رتاح��ات 
وال�سركاء  الأع�������س���اء  ك���اف���ة  م���ن 
واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني لتعزيز 

الأحكام املوجودة فيها.
وخ��الل الأع���وام الأخ���رة، اتخذت 
دول��������ة الإم��������������ارات ال����ع����دي����د من 
الإج�����������راءات ل���ل���ح���ّد م����ن ارت���ك���اب 
اإىل  ت�سعى  امل��ال��ّي��ة، حيث  اجل��رائ��م 
القائم  ن��ه��ج��ه��ا  ت��ع��زي��ز  م��وا���س��ل��ة 
على املخاطر بالت�ساق مع املعاير 
الدولّية والأجندة الدولية ملواجهة 
غ�سل الأم����وال ومت��وي��ل الإره���اب. 
الفرعية  ال��ل��ج��ن��ة  ال���ت���زم���ت  وق����د 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ل��ل�����س��راك��ة 
واخلا�س يف الأ�سهر القليلة املقبلة 
جديدة  واأدواٍت  اإج���راءات  بتطوير 
الأموال  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف 
انت�سار  ومتويل  الإره���اب  ومتويل 
املكتب  اأن  بالذكر  جدير  الت�سّلح. 
الأموال  غ�سل  ملواجهة  التنفيذي 
مبوجب  تاأ�س�س  الإره���اب  ومتويل 

املوؤ�س�سات  م��ع  بالت�ساور  مهّمتها 
املالية واملهن والأعمال غر املالية 
لتطوير  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  م����ن 
وم�ساركة  امل����م����ار�����س����ات،  اأف�������س���ل 
واخلرات  والإر����س���ادات  املعلومات 
يف جم���ال م��واج��ه��ة ج��رائ��م غ�سل 
الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل 

انت�سار الت�سلح.
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع���ل���ى اإ������س�����دار ال���ورق���ة 
م���ع���ايل خالد  ق�����ال  ال���ت�������س���اوري���ة، 
التميمي  ب��ال��ع��م��ى  ����س���امل  حم��م��د 
حمافظ م�سرف الإمارات العربية 
اللجنة  رئ��ي�����س  امل���رك���زي  امل��ت��ح��دة 
الأم���وال  غ�سل  مل��واج��ه��ة  الوطنية 
ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل 
اإّن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات غ���ر امل�����س��روع��ة، 
تاأ�سي�س اللجنة الفرعية التي تعد 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
الثابت  الل���ت���زام  ي��ظ��ه��ر  امل��ن��ط��ق��ة 
نزاهة  الإم����ارات يف حماية  ل��دول��ة 
النظام املايل العاملي بال�سراكة مع 

القطاع اخلا�س.
الفرعية  ال��ل��ج��ن��ة  اأّن  واأو������س�����ح 

����س���ي���ف ال����زع����اب����ي، امل����دي����ر ال���ع���ام 
غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  للمكتب 
الأم�����وال ومت��وي��ل الإره������اب، على 
اخلا�س،  للقطاع  امل��ح��وري  ال���دور 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�����س��راً 
�سريك  ه����و  الإم�����������ارات  دول������ة  يف 
م�ستوى  على  اأ�سا�سي  ا�سرتاتيجي 
القت�سادية،  ال���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة 
منظومة  لتطوير  م�ساعينا  واأن 
واآمنة  متينة  وم��ال��ي��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
اإ�سراك القطاع  تعتمد كذلك على 
املكتب  يف  ق��م��ن��ا  وق�����د  اخل�����ا������س، 
ا�سرتاتيجية  بتطوير  التنفيذي 
���س��ام��ل��ة ل��ل��ت��وا���س��ل وال��ت��ف��اع��ل مع 
خمتلف  م����ن  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 
ال�����ق�����ط�����اع�����ات الق����ت���������س����ادي����ة يف 

الدولة«.
�سالوه،  اأ���س��ار حممد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
لل�سراكة  الفرعية  اللجنة  رئي�س 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
اإدارة  وم���دي���ر  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
الت�سال وال�سراكات ال�سرتاتيجية 
التنفيذي ملواجهة غ�سل  املكتب  يف 

العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ل��ل�����س��راك��ة 
واخل���ا����س يف دول����ة الإم������ارات هي 
من����وذج ف��ري��د م���ن ن��وع��ه مب���ا اأّن���ه 
يجمع بني اجلهات احلكومية ذات 
ال�سلة واملوؤ�س�سات املالية بالإ�سافة 
املالية  غ��ر  والأع���م���ال  امل��ه��ن  اإىل 
امل����ح����ددة م����ن ال���ق���ط���اع اخل���ا����س. 
�سروريًة  ال�سراكات  ه��ذه  وُتعتر 
اأي مواجهة فعالة لغ�سل  اليوم يف 
الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل 
���س��راك��ة مت  وه���ي  الت�سلح،  ان��ت�����س��ار 
ر�سد  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  تاأ�سي�سها 
�سبكات اجلرمية املالية وتعطيلها، 
وُت�����ق�����ّدم ال����ط����ُرق ال���ق���ائ���م���ة على 
املجرمني  حل����رم����ان  امل���ع���ل���وم���ات 
غر  وامل���وارد  املكا�سب  حتقيق  من 
القطاع  م�ساهمات  اإّن  امل�سروعة. 
اخل���ا����س ل��دي��ن��ا ه���ي اأ���س��ا���س��ي��ة يف 
نظام  لبناء  الإم����ارات  دول��ة  جهود 
مل���واج���ه���ة غ�سل  م�����س��ت��دام وم���ت���ني 
الأموال ومتويل الإرهاب ومتويل 

النت�سار.
����س���ع���ادة حامد  اأّك��������د  م����ن ج��ه��ت��ه 

الأم������وال ومت���وي���ل الإره�������اب، اإىل 
امل�ساورات  وث��ي��ق��ة  اإط����الق  اأه��م��ي��ة 
ب���اع���ت���ب���اره���ا خ���ط���وة اأ����س���ا����س���ّي���ة يف 
دولة  بها  تقوم  التي  اإط��ار اجلهود 
اجلرائم  م���واج���ه���ة  يف  الإم��������ارات 

املالّية.
وق��ال: » تهدف الإم���ارات العربية 
نهج  اإىل  ال���و����س���ول  اإىل  امل��ت��ح��دة 
تبادل  من  باملزيد  ي�سمح  تنظيمي 
اإن�ساء من�سة  املعلومات من خالل 
تتو�ّسع  خم�����س�����س��ة،  اآم��ن��ة  رق��م��ي��ة 
اإىل  ال�سرتاتيجية  املعلومات  من 
�ساأن  ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة. وم���ن  م��ع��ل��وم��ات 
التنظيمية  الأدوات  جم��م��وع��ة 
للقطاعني  ت�سمح  اأن  ه��ذه  امل��ع��ززة 
نطاق  فهم  بزيادة  واخلا�س  العام 

التدفقات املالية غر امل�سروعة«.
وحر�ساً على �سمان موا�سلة منّو 
القطاعني،  ب��ني  ال�سراكة  وتو�ّسع 
لل�سراكة  الفرعية  اللجنة  �ستقوم 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
بتحديد موؤ�سرات الأداء الأ�سا�سّية 
العمل  وف���رق  جم��م��وع��ات  ملختلف 

الأم��ر ال��ذي يعزز من مكانة دولة 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  الإم�����ارات 

لريادة الأعمال«.
واأ�سار املدير العام لحتاد م�سارف 
يتعامل  الحت���اد  اأن  اإىل  الإم����ارات 
م�����ع ري���������ادة الأع������م������ال ك����اأول����وي����ة 

دعم  م��ب��ادرة  اأط��ل��ق  ق�سوى، حيث 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  امل�����س��اري��ع 
وتوفر  الأع��م��ال  ري���ادة  لت�سجيع 
متطلبات  ت��ن��ا���س��ب  مت��وي��ل��ي��ة  بيئة 

هذا القطاع احليوي.
واأو�سح اأن احتاد م�سارف الإمارات 
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ن��ظ��م احت����اد م�����س��ارف الإم�������ارات، 
النمو  ف���ر����س  ع����ن  ع���م���ل  ور�����س����ة 
للخدمات  رق��م��ي��ة  ح��ل��ول  واب��ت��ك��ار 
امل�ساريع  لقطاع  املقدمة  امل�سرفية 
نوفمر  يف  واملتو�سطة،  ال�سغرة 
جهوده  ���س��م��ن  وذل������ك  اجل��������اري، 
اأجل  من  املهم  القطاع  ه��ذا  لدعم 
تعزيز دوره يف التنمية القت�سادية 

والجتماعية يف دولة الإمارات.
ج����اء ت��ن��ظ��ي��م ور����س���ة ال��ع��م��ل التي 
ل���ب���ح���ث �سبل  ب����ع����د،  ع����ن  ع����ق����دت 
ال�سغرة  امل�������س���اري���ع  ق���ط���اع  دع����م 
و�سولها  ت�سهيل  عر  واملتو�سطة، 
وتوفر  امل�سرفية  اخل��دم��ات  اإىل 
التمويل الالزم لها للقيام بدورها 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل��ه��م 
وتوفر  فيها  تعمل  التي  املختلفة 

املزيد من فر�س العمل.
واأك�����د احت�����اد م�����س��ارف الإم������ارات 

م�سرفية  ح���ل���ول  ت���وف���ر  اأه��م��ي��ة 
للم�ساريع  م���الئ���م���ة  ومت���وي���ل���ي���ة 
خا�سة  وامل���ت���و����س���ط���ة،  ال�������س���غ���رة 
تتميز  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  ال���ف���رتة  يف 
ب��ال��ك��ث��ر م���ن ال���ت���ح���دي���ات، حيث 
�سعوبات  املا�سية  ال�سنوات  �سهدت 
القت�سادية  بالتداعيات  متعلقة 
ال���ت���ي  كوفيد-19،  جل����ائ����ح����ة 
العاملي،  الق���ت�������س���اد  م��ن��ه��ا  ع���ان���ى 
ال�سغرة  ال�سركات  قطاع  خا�سًة 
العمل  ور�سة  وناق�ست  واملتو�سطة. 
الفر�س املتاحة لتح�سني املنظومة 
م�سرفية  حلول  وابتكار  امل�سرفية 
ال�سركات  متطلبات  تلبي  ومالية 
وم�ساعدتها  واملتو�سطة  ال�سغرة 
امل�سرفية  جت���رب���ت���ه���ا  ت���ع���زي���ز  يف 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  خ��ا���س��ًة يف ظ��ل 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  ي�����س��ه��ده  ال�����ذي 

والقت�ساد ب�سكل عام.
قطاع  ع����ن  ال����ور�����س����ة  يف  �����س����ارك 
امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة عدد 

وقال جمال �سالح: »متثل امل�ساريع 
ال�سغرة واملتو�سطة قطاعاً حيوياً 
وحم����رك����اً اأ����س���ا����س���ي���اً ل��ل��ع��دي��د من 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  الق���ت�������س���ادات 
ال��ع��امل. ويف دول��ة الإم����ارات، يبلغ 
عدد هذه امل�ساريع اأكرث من 90% 
وت�سهم  ال�����س��رك��ات،  اإج���م���ايل  م���ن 
الناجت  م����ن   60% م����ن  ب����اأك����رث 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل، وت��وف��ر فر�س 
اإجمايل  م��ن   85% ل��ن��ح��و  ع��م��ل 
اخلا�س.  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
وه����ن����اك ال���ع���دي���د م����ن امل����ب����ادرات 
احل��ك��وم��ي��ة ال���رائ���دة ل��ت��ع��زي��ز منو 
�سندوق  م���ث���ل   ، امل�������س���اري���ع  ه�����ذه 
خليفة لتطوير امل�ساريع وموؤ�س�سة 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
ال�سغرة واملتو�سطة، كونها ت�سهم 
ا�سرتاتيجية  وتعميق  ت�سريع  يف 
التنويع القت�سادي، وتوفر املزيد 
من فر�س العمل التي تتما�سى مع 
توجه دولة الإمارات للرتكيز على 

من امل�سوؤولني واخلراء والعاملني 
يف القطاع امل�سريف واملايل واجلهات 
القطاع،  بدعم  املعنية  احلكومية 
ال�سويدي،  م�����روان  ����س���ارك  ح��ي��ث 
خليفة  �سندوق  يف  التمويل  مدير 
رانا،  وب��رادي��ب  امل�ساريع،  لتطوير 
ملجموعة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  م�����س��وؤول 
غر�س  وعماد  الأول،  اأبوظبي  بنك 
والرئي�س  امل�سارك  املوؤ�س�س  الدين، 

التنفيذي ل�«مامو«.
العام  املدير  �سالح،  جمال  وافتتح 
اأعمال  الإم����ارات  م�سارف  لحت��اد 
القطاع  اأهمية  عن  بورقة  الور�سة 
اأحمد  وق����دم  الإم��������ارات،  دول����ة  يف 
النقبي، الرئي�س التنفيذي مل�سرف 
الإم�����������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، ورق������ة عن 
املبادرات احلكومية لدعم القطاع، 
واأدار الإعالمي ريت�سارد دين حلقة 
و�سول  ت�سهيل  ���س��ب��ل  ع��ن  ن��ق��ا���س 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  امل�����س��اري��ع 

للتمويل واخلدمات امل�سرفية.

اقت�ساد املعرفة والبتكار«.
ور�سة  ت��ن��ظ��ي��م  واأ�����س����اف:«ي����اأت����ي 
اخلدمات  يف  التغرات  عن  العمل 
امل�������س���رف���ي���ة ل����ق����ط����اع امل�������س���اري���ع 
من  حر�ساً  واملتو�سطة  ال�سغرة 
احت�����اد م�������س���ارف الإم���������ارات على 
توفر منظومة متكاملة ومالئمة 
لنمو هذا القطاع، و�سمان مالئمة 
واملنتجات  واخل����دم����ات  احل���ل���ول 
الأعمال،  رواد  ملتطلبات  امل�سرفية 
اإىل  الو�سول  �سهولة  ت�سكل  حيث 
امل�سرفية  واخل����دم����ات  ال��ت��م��وي��ل 
وتن�سيط  لتحفيز  اأ�سا�سية  دعامة 
امل�سهد  يف  امل����ه����م  ال����ق����ط����اع  ه������ذا 
التحول  ظ���ل  ويف  الق���ت�������س���ادي. 
العامل،  ي�����س��ه��ده  ال�����ذي  ال���رق���م���ي 
الفر�س  م�����ن  ال����ع����دي����د  ف���ه���ن���اك 
ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي ع���ل���ى ال���ع���ام���ل���ني يف 
وامل�ساريع  وامل��ايل  امل�سريف  القطاع 
من  درا�ستها  واملتو�سطة  ال�سغرة 
اأجل ابتكار وتقدمي حلول منا�سبة، 

»فيت�س« تثبت الت�سنيف الئتماين لالحتاد لئتمان ال�سادرات بدرجة AA- قوي جدًا للعام الرابع على التوايل
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ال�سادرات،  لئ��ت��م��ان  الحت�����اد  ح�����س��ل��ت 
�سركة حماية الئتمان التابعة للحكومة 
الحتادية يف الدولة على ت�سنيف للقوة 
الئتمانية  وال����ق����درة  ل��ل��ت��اأم��ني  امل��ال��ي��ة 
نظرة  مع  جداً”  “قوي   -AA بدرجة 
فيت�س  وك��ال��ة  م��ن  م�ستقرة  م�ستقبلية 
لل�سنة  وذل�����ك  الئ���ت���م���اين،  ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف 
ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ال����ت����وايل، وي��ع��ك�����س هذا 
تنويع  دع��م  يف  ال�سركة  دور  الت�سنيف 

القت�ساد الوطني يف الدولة.
الحت���اد  ق����درة  ت�سنيف  فيت�س  وث��ّب��ت��ت 
لئ����ت����م����ان ال�������������س������ادرات ع����ل����ى ال����وف����اء 
للمجموعة  الأج��ل  طويلة  باللتزامات 
“مع  ج��داً  “قوي   -AA م�ستوى  عند 

نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.

الواعدة  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات  ه���ذه  م��ت��ت��ال��ي��ة.. 
الأعمال اجلاذبة  بيئة  تهيئة  تعمل على 
ت�سهيل  خالل  من  لال�ستثمار  واملحفزة 
الو�سول اإىل التمويل باأق�ساط خمف�سة 
تقييمات  اإج�������راء  اإىل  احل���اج���ة  ودون 
والذي  الئتمانية،  للت�سهيالت  مطولة 
خلق  يف  ح��ي��وي  ب�سكل  �سي�ساهم  ب���دوره 
ت�ساهم  ال�سراكات  من  فعال  بيئي  نظام 

يف ازدهار الدولة وتقدمها “.
عززت  فقد   ،2022 �سبتمر  يف  وك��م��ا 
القدرة  ال�������س���ادرات  لئ���ت���م���ان  الحت������اد 
ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة ل���ل���ت���ج���ارة وال�����������س�����ادرات 
الإم���ارات���ي���ة غ��ر ال��ن��ف��ط��ي��ة، وذل����ك من 
خالل �سمانات جتارية جتاوزت قيمتها 
 16.6 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  6.3 مليار دره��م 
النفطية  غر  التجارة  من  دره��م  مليار 

اإىل اأكرث من 111 دولة.

م��ن الإم������ارات م��ق��راً ل��ه��ا، وال��ع��ام��ل��ة يف 
ال���ق���ط���اع غ���ر ال��ن��ف��ط��ي ���س��د خماطر 
ال�سركات  دع��م  جانب  اإىل  ال�سداد،  ع��دم 
كون  ع��ن  ف�ساًل  واملتو�سطة،  ال�سغرة 
من  �سل�سلة  يف  م�ساهماً  �سريكاً  الحت��اد 
 300“ ال���  كم�سروع  الوطنية  امل��ب��ادرات 
“، والتي  و”ا�سنع يف الإم��ارات  مليار”، 
اخلم�سني،  م�ساريع  �سمن  اإطالقها  مت 
وذل���ك ب��ه��دف ت��ر���س��ي��خ م��وق��ع الإم�����ارات 

كمركز �سناعي رائد.
فال�سيوين  ما�سيمو  اأع���رب  جانبه،  م��ن 
الرئي�س التنفيذي لل�سركة، عن خال�س 
ثقتهم  على  ال�سركة  اإدارة  ملجل�س  �سكره 
ال�سركة  اإدارة  بجهود  م�سيداً  ودعمهم، 
وجميع العاملني فيها، والذين �ساهموا 
ب�سكل كبر يف ح�سول ال�سركة على هذه 
الت�سنيفات القوية للغاية لأربع �سنوات 

“اإن هذا الت�سنيف الإيجابي يعك�س ثقة 
الت�سنيف  ووك���الت  الدولية  املوؤ�س�سات 
عام،  ب�سكل  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ع��امل��ي��ة يف 
لل�سركة  الئتمانية  اجل���دارة  يوؤكد  كما 
تعزيز  يف  ودوره����ا  امل���ايل  موقفها  وق���وة 
يف  الوطنية  ال�سادرات  وتناف�سية  �سمعة 
الأ�سواق اخلارجية، تنفيذاً لروؤية القيادة 
م�ستهدفات  مع  ين�سجم  ومبا  الر�سيدة، 
وم��ب��ادئ اخل��م�����س��ني، وحم����ددات مئوية 

الإمارات 2071 ”.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  اأحمد  بن 
اإدارة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س  اخل��ارج��ي��ة 
���س��رك��ة الحت������اد لئ���ت���م���ان ال�������س���ادرات، 
للثقة  ان��ع��ك��ا���س��اً  اإن ه���ذا الإجن����از مي��ث��ل 
العاملية  ال�����س��ن��اع��ة  ال��ع��ال��ي��ة م��ن ج��ه��ات 
تتخذ  التي  ال�سركات  حماية  خالل  من 

ال�سيا�سية. وتعزز  املخاطر  التاأمني �سد 
الذي  املهم  ال��دور  فيت�س  ت�سنيف  نتائج 
ال�������س���ادرات يف  تلعبه الحت����اد لئ��ت��م��ان 
دع���م ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة غ��ر ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 
دولة الإم��ارات لتحقيق منو قيا�سي بلغ 
الن�سف  يف  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.053

الأول من عام 2022.

ال�سادرات  لئ��ت��م��ان  الحت����اد  وح�����س��ل��ت 
املهم  ل��ل��دور  ن��ظ��ًرا  الت�سنيف  ه��ذا  على 
الإمارات  تلعبه يف تعزيز �سادرات  الذي 
القطاعات  وت���ط���وي���ر  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ����ر 
ال�سرتاتيجية مبا يتما�سى مع الأجندة 
ف�������س���اًل عن   ، ل���ل���دول���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
التي دعمت  الرئي�سية الأخرى  العوامل 
هذا الت�سنيف، ياأتي يف مقدمتها ملكية 
الحتاد من قبل حكومة دولة الإمارات ، 
اإىل جانب كون ال�سركة متتلك راأ�س مال 
قوي مع عدم وجود ديون يف اإطار هيكلها 
ا�ستثماراتها  ع��ل��ى  ع���الوة  ال��راأ���س��م��ايل، 
وبرناجمها  ح�سيف،  ب�سكل  املخ�س�سة 
والكتتاب  ال���ت���اأم���ني؛  لإع�������ادة  ال���ق���وي 
امل��رب��ح. وق���ال م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
، رئي�س جمل�س  الق��ت�����س��اد  وزي���ر  امل���ري 
اإدارة �سركة الحتاد لئتمان ال�سادرات: 

املتنامية  القطاعات  م��ن   15 وا�ستفاد 
مواد   ، وامل�����س��روب��ات  “الأغذية  وه����ي: 
الثقيلة  ال�سناعات   ، وال��ب��ن��اء  الت�سييد 
البتكار   ، ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  اخل����دم����ات   ،
التغليف،   ، الإل���ك���رتون���ي���ة  واخل����دم����ات 
الكيميائية  وامل������واد  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
الإلكرتونيات،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  امل��ع��دات   ،
التكنولوجيا  وال��ب��ال���س��ت��ي��ك،  امل���ط���اط 
وامل�سارف،  املالية  اخل��دم��ات  ال��زراع��ي��ة، 
املتقدمة،  ال�سناعات  وامل��ع��دات،  الآلت 
الرعاية  الأدوي�������ة،  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة 

ال�سحية، و�سناعة املعادن”.
الئتمانية  ال�سمانات  ه��ذه  غطت  كما 
الدولية،  التجارة  يف  دره��م  مليار   6.7
املحلية،  التجارة  يف  دره��م  مليار  و7.6 
و1.2 مليار درهم يف التجارة املتو�سطة 
يف  دره���م  مليار  و1.3  الأج���ل،  وطويلة 

 �سراكة ا�سرتاتيجية بني معهد دبي 
للت�سميم والبتكار وجلف كرافت 

 •• دبي-الفجر :  

املنطقة  يف  الأوىل  اجلامعة  والب��ت��ك��ار،  للت�سميم  دب��ي  معهد  م��ن  ك��ل  اأع��ل��ن 
ال�سركة الرائدة  �سة يف جمالت الت�سميم والبتكار، و”جلف  كرافت”،  املتخ�سّ
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تتخذ من  التي  وال��ق��وارب  اليخوت  �سناعة  يف  عاملياً 
اجلديد  اجليل  ا�ستقطاب  بهدف  ا�سرتاتيجية  عن  �سراكة  لها،  مقراً  املتحدة 
من املبتكرين وامل�سممني اإىل عامل ال�سناعات البحرية .  وقام بتوقيع مذكرة 
وعبر  والب��ت��ك��ار  للت�سميم  دب��ي  معهد  رئي�س  ع��ب��داهلل،  حممد  ك��ل  التفاهم 
حيث �سينطلق  “جلف كرافت”،  التنفيذي بالإنابة  ل�سركة  ال�سعايل الرئي�س 
العمل امل�سرتك خالل الف�سل الدرا�سي احلايل من خالل تقدمي حتٍد تعليمي 
جديد يتم  مبوجبه تكليف الطالب باإن�ساء عالمة جتارية ا�سرتاتيجية جديدة 
واقرتاح ابتكارات يف جمالت الت�سميم وال�ستدامة ل�سركة   ”جلف كرافت”. 
وبرامج  عمل  ور����س  ب��اإق��ام��ة  وال�����س��رك��ة  املعهد  �سيقوم  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 

تدريبية، بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف  جمموعة من امل�سروعات امل�سرتكة . 

اقت�سادية راأ�س اخليمة تطلق رخ�سة فر�سة  
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اخليمة  ب��راأ���س  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
خ��دم��ت��ه��ا اجل���دي���دة -رخ�����س��ة ف��ر���س��ة- ل���دع���م رواد 
راأ���س اخليمة، والتي تتيح  اإم��ارة  املقيمني يف  الأعمال 
اق��ت�����س��ادي ملمار�سة  ت��رخ��ي�����س  ل��ه��م احل�����س��ول ع��ل��ى 
ميكن  التي  والأن�سطة  املهن  من  التجارية  اأن�سطتهم 
العيان  عبيد  عائ�سة  واأو�سحت  املنزل.  ممار�ستها من 
اأتاحت  الدائرة  باأن  اإدارة تطوير الأعمال -  مدير   –
اق��ت�����س��ادي م��ن ف��ئ��ات الأعمال  ن�����س��اط   63 مم��ار���س��ة 
اليدوية واملهنية اإ�سافة اإىل فئة اخلدمات ال�ست�سارية 
احلا�سب  برامج  ت�سميم  يف  تتمثل  والتي  والت�سميم 
العمليات  واإدارة  املعلومات،  تقنية  وا�ست�سارات  الآيل 
املواقع  ع���ر  الإع���الن���ي���ة  واخل����دم����ات  ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة، 

الدائرة  ب��اأن  العيان  واأ�سافت  وغ��ره��ا،   اللكرتونية 
قد حددت عدد من ال�سوابط والأحكام للح�سول على 
واأهمها اأن يكون �ساحب  الرخ�سة املنزلية “فر�سة”، 
اأو ح�سوله على �سهادة ل  اإقامة ذويه،  الرخ�سة على 
راأ�س  اإم��ارة  يكون م�سدرها  واأن  مانع من قبل كفيله 
�سابقة،  اأي رخ�سة  امتالكه  اإىل عدم  اإ�سافة  اخليمة، 
اقت�سادية  م��ن  ال�����س��ادرة  ف��ر���س��ة  رخ�����س��ة  ت��ك��ون  واأن 
ل  كما  للم�ستفيد،  الوحيدة  الرخ�سة  اخليمة  راأ����س 
ميكن اإ�سدار ت�ساريح العمل مبوجب هذه الرخ�سة، 
اأك���رث من  ال���واح���د  ال��رتخ��ي�����س  ي�سمل  اأن  ي��ج��وز  ول 
الراغبني  العيان  ودع��ت  امل��ج��ال.  بنف�س  واح��د  ن�ساط 
مع  للتوا�سل  الرخ�سة  ه��ذه  مزايا  من  ال�ستفادة  يف 
الرخ�سة  تفا�سيل  ملعرفة  الر�سمية  ال��دائ��رة  ق��ن��وات 

والتقدمي عليها. 
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املال والأعمال
اأ�سبوع اأبوظبي املايل 2022 يختتم اأعمال دورته الأوىل بنجاح

الأج��ان��ب يف ع��دد م��ن القطاعات 
القت�سادية اإىل %100، اإ�سافة 
والتاأ�سرات  الإق��ام��ة  ب��رام��ج  اإىل 

املميزة للم�ستثمرين.
���س��ع��ادت��ه على  اأك�����د  اخل����ت����ام،  ويف 
خ����ارط����ة طريق  وج�������ود  اأه���م���ي���ة 
م�����������س�����رتك�����ة، وت���������س����ك����ي����ل جل�����ان 
وتفعيل  م�����س��رتك��ة،  ا���س��ت�����س��اري��ة 
الإماراتي  الأع���م���ال  جمل�س  دور 
والتعريف  ال���رتك���م���ان�������س���ت���اين، 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  مبختلف 
املتاحة وتو�سيح الأطر الت�سريعية 
بالعالقات  للنهو�س  والتنظيمية 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ن��ح��و اآف����اق جديدة 

من النمو والتقدم. 
ت���وق���ي���ع ثالث  امل���ن���ت���دى  و����س���ه���د 
ات��ف��اق��ي��ات ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
وتركمان�ستان:  الإم������ارات  دول����ة 
ات��ف��اق��ي��ة ع���دم الإف�����س��اح ب��ني كل 
والت�سالت  ال��ن��ق��ل  وك���ال���ة  م���ن 
التابعة ملجل�س وزراء تركمان�ستان 
و�سركة موانئ اأبوظبي؛ واتفاقية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��رتك��ة ب���ني ك���ل من 
احلكومية  تركمينينرغو  �سركة 
الطاقة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  للطاقة 
اأبوظبي  و�سركة  تركمان�ستان  يف 
“م�سدر”؛  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل���ط���اق���ة 
بنك  تعاون بني كل من  واتفاقية 
القت�سادية  ل���ل�������س���وؤون  ال����دول����ة 
وبنك  تركمان�ستان  يف  اخلارجية 

اأبوظبي الأول.
ويف ختام امل��ن��ت��دى، ق��دم ع��دد من 
البلدين  ك����ال  م����ن  امل�������س���وؤول���ني 
ع���رو����س���اً ت��و���س��ي��ح��ي��ة ح����ول اأب����رز 
ف�ساًل  املتاحة،  ال�ستثمار  فر�س 
عن ا�ستعرا�س امل�سهد القت�سادي 
يف كال البلدين. كما جرى تنظيم 
بني  الثنائية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ع��دد 

البلدين.

•• اأبوظبي-الفجر

منتدى  يف  م�ساركته  هام�س  على 
الرتكماين،  الإم���ارات���ي  الأع��م��ال 
اأ�������س������اد ف���خ���ام���ة �������س������ردار ب�����ردي 
تركمان�ستان  رئ��ي�����س  حم��م��دوف، 
مع  القت�سادية  العالقات  بعمق 
دول����ة الإم�������ارات، م���وؤك���داً حر�س 
بالده على توفر املزيد من فر�س 
القطاعات  م��ن  ع���دد  يف  ال��ت��ع��اون 
والتجارة  ال��ط��اق��ة،  ذل���ك  يف  مب���ا 
وال���ط���اق���ة اخل�������س���راء. ك��م��ا اأك���د 
دفع  على  ب���الده  ح��ر���س  فخامته 
التجارية مع دولة  العالقات  منو 
متقدمة  م�ستويات  اإىل  الإم���ارات 
مل���ا ت��ن��ع��م ب���ه م���ن مقومات  ن���ظ���راً 
ال�سرتاتيجي  م��وق��ع��ه��ا  اأه��م��ه��ا 
خمتلف  م��ع  املتميزة  وع��الق��ات��ه��ا 
ال���ق���وى  ووج���������ود  ال�����ع�����امل،  دول 

العاملة املوؤهلة. 
واختتم منتدى الأعمال الإماراتي 
التي عقدت  الرتكماين، فعالياته 
اإبرام  فر�س  ملناق�سة  اأبوظبي،  يف 
بني  ج��دي��دة  اقت�سادية  ���س��راك��ات 
البلدين،  م��ن  الأع��م��ال  جمتمعي 
التجاري،  التبادل  م�ستوى  ورف��ع 
ال�ستثمارات،  ت���دف���ق  وحت���ف���ي���ز 
ت���ع���اون جديدة  م�������س���ارات  وخ���ل���ق 

خالل املرحلة املقبلة.
نظمته  ال�����ذي  امل���ن���ت���دى  ون���اق�������س 
اأبوظبي،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
اخلارجية  وزارة  م���ع  ب�����ال��ت��ع�����اون 
وال�����ت�����ع�����اون ال�����������دويل، و����س���ف���ارة 
ت��رك��م��ان�����س��ت��ان لدى  ج���م���ه���وري���ة 
التنمية  الإم�����ارات، ودائ����رة  دول���ة 
الفر�س  اأب��وظ��ب��ي،  القت�سادية- 
وما  ال���رئ���ي�������س���ي���ة،  والجت������اه������ات 
بيئة  م��ن  البلدين  ك��ال  ب��ه  يتمتع 
اأعمال اقت�سادية ن�سطة ومزدهرة 

و�سعبيهما ال�سقيقني. 
ولفت �سعادته اإىل اأهمية ال�سراكة 
التي تربط كال البلدين والتطور 
الذي اآلت اإليه العالقات التجارية 
اإذ و�سل حجم التجارة اخلارجية 
اإىل  البلدين  ب��ني  النفطية  غ��ر 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   255.3
رق��م مهياأ  2021، وه��و  العام  يف 
لالرتفاع يف ظل امل�ساعي املبذولة 
لإب����رام امل��زي��د م��ن ال�����س��راك��ات، ل 
تتمتع  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان  واأن  ���س��ي��م��ا 
اآ�سيا  يف  وح����ي����وي  م���ه���م  مب���وق���ع 
الو�سطى، ومزايا بيئية وجغرافية 

حمفزة لال�ستثمار.
الدور  اأهمية  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
الذي يقوم به احتاد غرف التجارة 
وال�����س��ن��اع��ة ب��دول��ة الإم�������ارات، يف 
ال�سرتاتيجي  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
كافة  وتكري�س  ال����دول،  ك��اف��ة  م��ع 

الإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة ل��دف��ع عجلة 
جمتمع  داعياً  القت�سادي،  النمو 
الأع���م���ال يف دول����ة الإم������ارات اإىل 
ال�ستثمارية  الفر�س  ا�ستك�ساف 
الرتكيز  م����ع  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان  يف 
الأول���وي���ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
والأك������رث ت��ن��اف�����س��ي��ة ل���رف���ع حجم 
التبادل التجاري وزيادة التدفقات 

ال�ستثمارية اإىل كال البلدين.
ك��م��ا ���س��ّل��ط ���س��ع��ادت��ه ال�����س��وء على 
مرونة وتنوع النموذج القت�سادي 
لدولة الإمارات، واملزايا التناف�سية 
نقطة  باعتبارها  بها  تتمتع  التي 
و�سل بني ال�سرق والغرب، وبوابة 
املنطقة،  اأ�����س����واق  ن��ح��و  ل��ل��ت��و���س��ع 
اآ�سيا،  ���س��رق  وج���ن���وب  واأف��ري��ق��ي��ا 
ال�ستثمارية  احلوافز  عن  ف�ساًل 
ت��ق��دم��ه��ا منها  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 
للم�ستثمرين  التملك  ن�سبة  رف��ع 

الأجنبية  لال�ستثمارات  وج��اذب��ة 
املبا�سرة.

بح�سور  ان��ع��ق��اده  امل��ن��ت��دى  و�سهد 
ب��ردي حممدوف،  ���س��ردار  فخامة 
ومعايل  ت��رك��م��ان�����س��ت��ان؛  رئ��ي�����س 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
اخلارجية؛  ل��ل��ت��ج��ارة  دول���ة  وزي���ر 
وم��ع��ايل ر���س��ي��د م��ري��دوف نائب 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����������وزراء وزي����ر 
و�سعادة  تركمان�ستان؛  خ��ارج��ي��ة 
امل��زروع��ي، رئي�س  ع��ب��داهلل حممد 
رئي�س  الإم����������ارات  غ�����رف  احت������اد 
اأبوظبي؛  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
�سامل  ب��ن  و���س��ع��ادة حميد حم��م��د 
الأم����������ني ال�����ع�����ام لحت���������اد غ����رف 
الإم�����ارات، و���س��ع��ادة حممد هالل 
ع��ام غرفة جتارة  امل��ه��ري، مدير 
ودفيلتجيلدي  اأبوظبي؛  و�سناعة 
ري��ج��ي��ب��وف، رئ��ي�����س غ��رف��ة جتارة 

التكاملي  الق���ت�������س���ادي  ل��ل��ع��م��ل 
جديدة  فر�س  وخلق  والت�ساركي 

للنمو والزدهار امل�سرتك«.    
التعاون  “اإن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
القت�سادي الإماراتي الرتكماين 
ب��ات�����س��اع نطاق  ي��ت��م��ي��ز  امل�����س��رتك 
جم���الت���ه، وال���ي���وم ل��دي��ن��ا مظلة 
التي  ال��ت��ع��اون  خطط  م��ن  �ساملة 
�سركائنا  مع  تعزيزها  على  نعمل 
ال��رتك��م��ان��ي��ة وعلى  احل��ك��وم��ة  يف 
م�ستوى القطاع اخلا�س. ون�سعى 
يف  الثنائي  التعاون  اآف���اق  لتعزيز 
امل�سرتك.  الهتمام  ذات  املجالت 
املنتدى  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ونتطلع 
مب�ستوى  الرت���ق���اء  اإىل  امل��ت��م��ي��ز، 
الثنائية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 
وت��و���س��ي��ع جم����الت ال��ت��ع��اون بني 
ال�سلع  ت��دف��ق  وت�����س��ه��ي��ل  ب��ل��دي��ن��ا، 
والب�سائع وال�ستثمارات، وتذليل 

و�سناعة تركمان�ستان؛ اإىل جانب 
القطاع  وممثلي  امل�سوؤولني  كبار 

اخلا�س من كال اجلانبني.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ع��ايل الدكتور 
ث���اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزير 
“ياأتي  اخلارجية:  للتجارة  دول��ة 
لقاوؤنا اليوم ترجمًة حلر�س قيادة 
الدولتني ال�سديقتني على توطيد 
اأوا�سر العالقات الثنائية وتو�سيع 
جم������الت ال�������س���راك���ة وال���ت���ع���اون، 
جمتمعي  ل��ت��ط��ل��ع��ات  وجت�������س���ي���داً 
ل�ستك�ساف  البلدين  يف  الأع��م��ال 
الفر�س الواعدة لزيادة التدفقات 
املتبادلة  وال�ستثمارية  التجارية 
امل�سروعات  م���ن  امل���زي���د  واإط�����الق 
وال�ستفادة  امل�سرتكة،  وامل��ب��ادرات 
من املقومات املتاحة يف ظل التنوع 
ال��ك��ب��ر ل��ل��م��ج��الت وال��ف��ر���س يف 
وا�سعة  اآف��اق��اً  يفتح  مب��ا  البلدين، 

ك��اف��ة امل��ع��وق��ات ال��ت��ي حت���ول دون 
زي���ادة ال��ت��دف��ق ال��ت��ج��اري وحتفيز 
للو�سول  املتبادلة،  ال�ستثمارات 
اآف�����اق  اإىل  ال�������س���راك���ة  مب�����س��ت��وى 

اأرحب«.   
ويف كلمته الفتتاحية، اأ�ساد �سعادة 
امل��زروع��ي، رئي�س  ع��ب��داهلل حممد 
رئي�س  الإم����������ارات  غ�����رف  احت������اد 
اأبوظبي،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الإماراتية  العالقات  ت�سهده  مبا 
الرتكمانية من تطور وتقدم على 
خمتلف امل�ستويات، موؤكداً حر�س 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  الإم�������ارات  دول����ة 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
القطاعات  التعاون يف  على تعزيز 
احليوية  والتجارية  ال�ستثمارية 
امل�سرتكة،  الأه���������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وت����ل����ب����ي����ة ت����ط����ل����ع����ات ال���ب���ل���دي���ن 

على تفعيل نظام الت�سغيل البيني حلماية البيانات. ويف رده على �سوؤال عن 
الأثر الفعلي للبيان امل�سرتك، قال امل�سوؤول الأمريكي اإن البيان يعمل على 
الهادفة  املنهجيات  مبوا�سلة  لها  ال�سماح  خ��الل  من  ال��دول  �سيادة  تعزيز 
للحدود  العابر  التجاري  الن�ساط  تعزيز  وبالتايل  البيانات  اأم��ن  لتعزيز 
املواطنني  حماية  �سمان  خ��الل  من  الدولتني  على  بالنفع  �سيعود  وذل��ك 

وتعزيز الفر�س التجارية يف مناطق متعددة.
و�سلط امل�سوؤول الأمريكي ال�سوء على حر�س حكومة دولة الإم��ارات على 

ت�سجيع الإبداع وتعزيز ا�ستخدامات التكنولوجيا يف الدولة.
واأ�سار اإىل حر�س الدولتني ال�سديقتني على تعزيز �سراكتهما يف املجالت 
التكنولوجية لال�ستفادة من املوارد واملواهب يف الدولتني مما �سيعود بالنفع 

على منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل.
والقائم  ال�سدد  الدولتني يف هذا  املتوقع بني  التعاون  و حتدث عن م�سار 
الوليات  يف  الأع��م��ال  جمتمع  توقعات  وع��ن  فعلية  وخ���رات  بيانات  على 
املتحدة وفقا للو�سع الفعلي يف دولة الإمارات.. لفتا اإىل اأن دولة الإمارات 
تعتر وجهة مثالية لال�ستثمار لل�سركات الأمريكية .. موؤكدا اأهمية تعزيز 

ال�سراكة ال�سرتاتيجية طويلة املدى بني البلدين.

�سندوق النقد العربي: 3 تريليونات دولر 
حجم ال�سناعة املالية الإ�سالمية بنهاية 2021

 •• اأبوظبي -وام: 

رئي�س  العام  املدير  احلميدي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  ق��ال 
خا�سة  اأهمية  ت��ويل  العربية  ال��دول  اإن  العربي،  النقد  �سندوق  اإدارة  جمل�س 
لل�سناعة املالية الإ�سالمية بقطاعاتها املختلفة : البنوك الإ�سالمية، والتاأمني 

التكافلي، واأ�سواق املال الإ�سالمية والقطاع املايل غر امل�سريف.
»حتليل  حول  تدريبية  دورة  افتتاح  هام�س  على  كلمته  يف  احلميدي،  واأ�ساف 
القدرات  وبناء  التدريب  معهد  ينظمها  الإ�سالمية«  للبنوك  املالية  القوائم 
%60 من  ح��وايل  ت�ستحوذ على  العربية  ال��دول  اأن  العربي،  النقد  ب�سندوق 
اأمريكي  تريليونات دولر   3 البالغ حجمها  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  حجم 
مع نهاية عام 2021. واأ�سار اإىل اأن البنوك الإ�سالمية تعتر قاطرة ال�سناعة 
حجم  من   68% على  يزيد  ما  على  ب��دوره��ا  ت�ستحوذ  اإذ  الإ�سالمية،  املالية 
ال�سناعة، وهو ما يتطلب اإيالءها عناية متزايدة من قبل �سانعي ال�سيا�سات، 
وذكر  العربية.  للدول  امل�سريف  القطاع  يف  معترة  بن�سب  ت�سهم  اأنها  خا�سة 
املالية  ال�سناعة  اإجن��ازات يف قطاع  املحافظة على ما حتقق من  اأن  احلميدي 
الإ�سالمية عموماً، وقطاع امل�سرفية الإ�سالمية على وجه اخل�سو�س يتطلب 
الرتكيز على بناء القدرات وتطوير املوارد الب�سرية القادرة على ا�ستيعاب وفهم 

هذه ال�سناعة وخ�سائ�سها التي متيزها عن ال�سناعة التقليدية.

 •• اأبوظبي-وام:

العاملية  ل��الأ���س��واق  التجارة  وزي��ر  م�ساعد  فينكاتارامان  اآرون  �سعادة  ق��ال 
البيان  اإن  اخلارجية،  التجارية  واخلدمات  املتحدة  للوليات  العام  واملدير 
اأم�س  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات  ال��ذي وقعته دول��ة  امل�سرتك 
ونقلها  وجمعها  وتخزينها  احل���دود  ع��ر  البيانات  بنقل  واملخت�س  الأول 
اأهمية تعزيز  ب�سال�سة مبا ي�سمن التطور الرقمي العاملي يعد مثال على 

التعاون الثنائي يف جمال القت�ساد الرقمي.
اإن  )وام(  اأن��ب��اء الإم�����ارات ِ اآرون ف��ي��ن��ك��ات��ارام��ان يف ح���وار م��ع وك��ال��ة  وق���ال 
يخ�س  فيما  الدولتان  تنتهجها  التي  امل�سرتكة  املنهجية  عن  يعر  البيان 
اللتزام  على  خ��ا���س  ب�سكل  ال�����س��وء  وي�سلط  احل���دود  ع��ر  ال��ب��ي��ان��ات  نقل 
امل�سرتك ل�سمان نقل البيانات وجمعها وتخزينها ب�سكل يعمل على حماية 
البيانات  ا�ستخدام  اإ���س��اءة  منع  اإىل  يهدف  البيان  اأن  واأو���س��ح  امل��واط��ن��ني. 
حماية  حتقيق  ميكن   ، البيني  الت�سغيل  ن��ظ��ام  خ��الل  م��ن  ب��اأن��ه  وي��ع��رتف 
اأن  البيانات لتحقيق فوائد للمجتمع.. موؤكدا  امل�ستهلكني وتعظيم فر�س 
البيان يلزم احلكومتني ببذل اجلهود ل�سمان اأمن بيانات املواطنني والعمل 

على هام�ض فعاليات منتدى االأعمال االإماراتي الرتكماين

رئي�س تركمان�ستان ُي�سيد بعمق العالقات القت�سادية مع دولة الإمارات

رئي�س دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي حيث اطلع احل�سور على تطور 
5 مليارات  يبلغ حجمه  الذي  الأولية،  للطروحات  اأبوظبي  عمليات  �سندوق 
فعاليات  الثاين من  اليوم  اما  اأمركي  .)   دولر  مليار   1.4( اإماراتي  دره��م 
�سلط  ال��ذي  ابوظبي”  “فينتك  موؤمتر  انعقاد  ف�سهد  امل��ايل،  ابوظبي  اأ�سبوع 
اجليل  ق��درات  مثل  املبتكرة  التقنيات  جم��ال  اأ�سا�سية  يف  ق�سايا  على  ال�سوء 
املحتوى  ا�ستهالك  �سكل  �سيكون  وكيف   ،  web 3 النرتنت ل�سبكة  الثالث 
يف  عامل امليتافر�س والئتمان والإقرا�س م�ستقباًل. وخالل موؤمتر “فينتك 
اأ�بوظبي العاملي بالإعالن  عن طرح ا�ستخدام  قامت حماكم �سوق  ابوظبي”، 
تقنية البلوك ت�سني يف تنفيذ الأحكام الق�سائية يف املنازعات التجارية للمرة 
الأوىل على م�ستوى العامل، يف  خطوة مبتكرة �ستوؤدي اإىل توفر الكثر من 
الوقت والتكلفة لالأطراف املتخا�سمة لتنفيذ الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن 

حماكم  �سوق اأبوظبي العاملي يف املنازعات التجارية . 

100 جل�سة  حوارية وحلقات نقا�سية، بالإ�سافة اإىل اأكرث من 55 اإعالن عن 
واجلهات  القت�سادية،  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  بني  ما  �سراكة  م�ساريع 
وال�سركات اخلا�سة. ما جعل من اأ�سبوع اأبوظبي املايل حمطة جامعة حل�سد 
من خراء القطاع واملخت�سني،  الذين التقوا ملناق�سة اأبرز املوا�سيع والتحديات 

التي يواجهها امل�ستثمرون واملنظمون وال�سركات النا�سئة . 
مفهوم  ع��ن  للك�سف  ا�ستثنائية  منا�سبة  امل��ايل  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  �سكل  كذلك 
بني  والتناغم  عنا�سر  الرتابط  على  ال�سوء  �سلط  حيث  ال�سقر”،  “اقت�ساد 
عا�سمة الإمارات العربية املتحدة وال�سعار الر�سمي املذهب للدولة مبا ميثله 
و�سعودها  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�سهده  ال��ذي  النمو  م��راآة  مل�سار  ت�سكل  ميزات  من 
للمقومات  املفهوم تعريفاُ  النجاح. ي�سكل هذا  اآفاق جديدة من  امل�ستمر نحو 
ال�سرتاتيجي  ال��ه��دف  حتقيق  على  وق��درت��ه��ا  ظبي  اأب��و  لإم���ارة   القت�سادية 
املتمثل بتنويع اقت�سادها الوطني وتعزيز مرونته  وتدعيم ركائزه من خالل 

اإ�سرتاتيجية وا�سحة، وحتولت هيكلية و�سيا�سات نقدية ومالية قادرة  روؤية 
على مواجهة خمتلف  التحديات، و�سوًل اإىل التنمية امل�ستدامة . 

جنح اأ�سبوع اأبوظبي املايل يف اإثراء النقا�سات حول املوا�سيع املالية والقت�سادية 
عر تركيزه على اأربع حماور اأ�سا�سية،  �سكلت عناوين لالأيام الأربعة من اأيام 
“كريبتو ابوظبي”  “فينتك اأبوظبي”،  هذ احلدث وهي: “اأ�سيت اأبوظبي”، 
اإ�سافة اإىل قمة  ال�ستدامة  )RACE(  التي ركزت على موا�سيع “التنظيم 
ابوظبي”  “اأ�سيت  فعالية  انعقدت  ال�سامل .»   والنظام  وال��ت��ع��اون  والتوعية 
الذين  الدوليني  امل�ستثمرين  من  جمع  مب�ساركة   ،2022 نوفمر   14 يوم 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  القت�سادي  بالتحول  املوا�سيع  املتعلقة  تناولوا 
واملخاطر املرافقة لال�ستثمارات �سمن خمتلف فئات الأ�سول اإ�سافة  اإىل اآفاق 
ال�ستثمار يف اقت�ساد امل�ستقبل، وغرها من املوا�سيع. و�سهد هذا اليوم اإعالناً 
على جانب عايل من الأهمية من قبل  معايل حممد علي ال�سرفا احلمادي، 

•• اأبوظبي-الفجر :  

اختتم اأ�سبوع اأبوظبي املايل الذي انعقد حتت رعاية وبح�سور �سمو ال�سيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س  التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س 
نوفمر   18 ي��وم  الأوىل  دورت��ه  وفعاليات  اأعمال  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
الإماراتية،  العا�سمة  اإىل  م�ستقطبة  ملمو�سة  حققت  نتائج  التي   ،2022
العاملة  والعاملية،  والإقليمية  املحلية  والكيانات  ال�سخ�سيات  اأب��رز  اأبوظبي، 
 يف ال�سناعة املالية .  �سارك يف اأ�سبوع اأبوظبي املايل اأكرث من 8200 م�سارك 
بينهم  اأكرث  الأ�سبوع من  املايل على مدار  الأعمال  اأطياف جمتمع  كافة  من 
من 500 من كبار ال�سخ�سيات العاملية و300 من املتحدثني البارزين من 
املنطقة والعامل، وموؤ�س�سات تدير اأ�سوًل  تقدر قيمتها برتيليونات الدولرات 
الأمريكية، ونحو 100 �سركة نا�سئة. و�سمل اأ�سبوع اأبوظبي املايل اأكرث من 

مطارات دبي تتوقع منوا مطردا يف اأعداد امل�سافرين بنهاية العام لت�سل اإىل 64.3 مليون م�سافر
•• دبي -وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة 
الأرا����س���ي والأم�����الك ب��دب��ي اأم�س 

اأكرث من 1.9 مليار درهم . 

 468 ت�سجيل  ال��دائ��رة  �سهدت  و 
1.55 مليار درهم  مبايعة بقيمة 
منها 48 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 
و420  دره���م  مليون   409.18
بقيمة  وال���ف���ل���ل  ل��ل�����س��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة 
1.14 مليار دره��م.  وج��اءت اأهم 
 130 بقيمة  الأرا����س���ي  م��ب��اي��ع��ات 
اخلليج  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون 
 24 التجاري تليها مبايعة بقيمة 
حدائق  منطقة  يف  دره����م  م��ل��ي��ون 
را����س���د تليها  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
درهم  مليون   22 بقيمة  مبايعة 
حممد  ال�سيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف 
ب��ن را���س��د.  وت�����س��درت منطقة ند 
حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  الأوىل  ال�����س��ب��ا 
عدد املبايعات اإذ �سجلت 8 مبايعات 

بقيمة 55 مليون درهم.

•• دبي -وام:

اأعلنت مطارات دبي عن توقعاتها 
امل�سافرين مع نهاية  حول حركة 
 64.3 اإىل  لت�سل  العام اجل��اري 
دبي  م��ط��ار  ع��ر  م�سافر  م��ل��ي��ون 
ظل  يف  وذل����ك   DXB ال�����دويل 
موؤ�سرات الأداء ال�ستثنائي الذي 
حققه املطار خالل الربع الثالث 
م���ن ال���ع���ام اجل�����اري اإ���س��اف��ة اإىل 
النمو املتوقع يف اأعداد امل�سافرين 

خالل الأ�سهر الثالثة الأخرة.
فقد �سهد مطار دبي الدويل اأداء 
الثاين  الن�سف  ب��داي��ة  م��ع  ق��وي��ا 
ليتجاوز  اجل��������اري  ال����ع����ام  م����ن 
امل�سافرين  اأع��داد  متو�سط  بذلك 
ماليني   6 ال����ب����ال����غ  ال�������س���ه���ري 

م�سافر.
 18.5 ن��ح��و  امل���ط���ار  وا���س��ت��ق��ب��ل 
الربع  خ����الل  م�����س��اف��را  م��ل��ي��ون 
لي�سجل   2022 عام  الثالث من 
بذلك املرة الأوىل التي ي�سل عدد 
اأ�سهر  ث��الث��ة  امل�����س��اف��ري��ن خ���الل 
اجلائحة  قبل  م��ا  م�ستويات  اإىل 
ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ب��ل امل��ط��ار م��ا يقرب 
من 17.8 مليون م�سافر خالل 
 2020 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع 

من  �سبتمر  �سهر  وح��ت��ى  يناير 
العام احلايل لي�سجل بذلك زيادة 
على  امل���ائ���ة  يف   167.9 ب��ن�����س��ب��ة 

اأ�سا�س �سنوي.
اإىل  القوية  النتائج  ه��ذه  وت�سر 
من  امل��ائ��ة  يف   72 ن�سبة  حتقيق 
عر  امل�سافرين  ح��رك��ة  م��ع��دلت 
مطار دبي الدويل خالل الفرتة 
قبل   2019 ع����ام  م���ن  ن��ف�����س��ه��ا 

اجلائحة العاملية.
ال�����س��ح��ن ب�سبب  وت���اأث���رت ح��رك��ة 
ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  تخفي�س 
بع�س  وت��وج��ي��ه  اجل���وي  لل�سحن 
رح���الت ال��رك��اب اإىل م��ط��ار دبي 
DWC خالل  ���س��ن��رتال  ورل���د 
بلغت  ف��ق��د  امل��ا���س��ي  م��ار���س  �سهر 
دبي  مطار  يف  الب�سائع  خ��دم��ات 
الدويل DXB نحو 397،676 
اجل���وي خالل  ال�سحن  م��ن  ط��ن��اً 
ال��ع��ام احلايل  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 
طنا   1،307،691 ب���اإج���م���ايل 
من  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل 
تراجع  م�����س��ج��ل��ة   2022 ع�����ام 

بن�سبة 23.3 يف املائة.
وب���ل���غ اإج����م����ايل ع�����دد ال���رح���الت 
خ���الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن العام 
رحلة   98،577 ن��ح��و  اجل����اري 

الرحالت  ع���دد  اإج���م���ايل  لي�سل 
بداية من �سهر يناير وحتى �سهر 
اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  �سبتمر 
274،911 رحلة بزيادة ن�سبية 
تقدر بنحو 159.5 يف املائة على 

اأ�سا�س �سنوي.
واحتفظت الهند مبكانتها كوجهة 
اأوىل ملطار دبي الدويل من حيث 
ع���دد امل�����س��اف��ري��ن ب��اإج��م��ايل 6.8 
م��ل��ي��ون م�����س��اف��ر م��دف��وع��اً ب�سكل 
امل�سافرين  ع��دد  ب��زي��ادة  اأ���س��ا���س��ي 
اأ����س���ه���ر م���ن العام  ت�����س��ع��ة  خ����الل 

اجلاري.
وجاءت اململكة العربية ال�سعودية 
 3.4 باإجمايل  الثانية  املرتبة  يف 
اململكة  ت��ل��ي��ه��ا  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون 
ثم  م�سافر  مليون   3.2 املتحدة 
م�سافر  م��ل��ي��ون   2.7 ب��اك�����س��ت��ان 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
واأخ�����را  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون   2.2

اأ�سرتاليا 1.1 مليون م�سافر.
بالن�سبة لأبرز ثالث وجهات  اأما 
ال�سدارة ملدينة  امل��دن ج��اءت  من 
2 مليون م�سافر  باإجمايل  لندن 
مليون   1.5 ال���ري���ا����س  ت��ل��ي��ه��ا 
التي �سجلت  م�سافر ثم مومباي 

1.3 مليون م�سافر.

املوؤ�سر على حتقيق التميز”.
 DXB و�سجل مطار دبي الدويل
زيادة م�ساعفة يف عدد امل�سافرين 
خ���الل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن العام 
اجل�������اري ل��ي�����س��ل اإج����م����ايل عدد 
 18،455،938 اإىل  امل�سافرين 
ت��ل��ك الفرتة  م�����س��اف��ر يف  م��ل��ي��ون 
 46،340،826 نحو  م�ستقباًل 
�سهر  م��ن  ب��داي��ة  م�سافر  م��ل��ي��ون 

وجمتمع الطران يف دبي بهدف 
توفر خدمات وفق اأعلى املعاير 
ا�ستثنائية.  �سفر  جتربة  وتقدمي 
ا�سرتاتيجيتنا  ���س��اه��م��ت  ل���ق���د 
والتميز  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
الرتقاء  يف  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
مب�������س���ت���وى وج���������ودة اخل����دم����ات 
امل�سافرين  متطلبات  يلبى  مب��ا 
الأم��ر هو  ويحقق ر�ساهم وه��ذا 

قبل بداية اجلائحة العاملية.
الرئي�س  غ��ري��ف��ي��ث  ب����ول  وق�����ال 
التنفيذي ملطارات دبي : “ �سهدنا 
اأداء قويا خالل هذا العام وارتفاعا 
امل�سافرين  اأع��������داد  يف  م����ط����ردا 
يج�سد  ت��وق��ع��ات��ن��ا  ي���ت���ج���اوز  مب���ا 
التعاون  نتائج  املبهر  الأداء  ه��ذا 
امل��ث��م��ر واجل����ه����ود ال�����دوؤوب�����ة من 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  جميع 

م�سوؤول اأمريكي: البيان امل�سرتك ب�ساأن نقل البيانات عرب احلدود 
بني اأمريكا والإمارات يوؤكد اأهمية التعاون يف جمال القت�ساد الرقمي

بابو  جاني�س   / امل��دع��و  ف��ق��د 
نالثامبي نالثامبي ، الهند 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)9201574T(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0569633522

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ف��ي�����س��ل خان 
باك�ستان     ، ����س���اك���ر  حم���م���د 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)4153521EY(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل���دع���و / ام���ن���ه دح���ان 
اليمن   ، اجل����ب����ل����ى  �����س����ال����ح 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )09439872(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.9
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املال والأعمال

وقال الدكتور عامر العامري رئي�س 
اخلا�سة:  امل�������س���رف���ي���ة  اخل����دم����ات 
املتميزة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  “ر�ّسخت 
ق��ائ��م��ة  �سركات  ق��م��ة  ع��ل��ى  مكانتنا 
الإمارات.  دول��ة  يف  املالية  الو�ساطة 
ح�ستنا  زي���������ادة  يف  جن���ح���ن���ا  وق������د 
ال�����س��وق��ي��ة م���ن ق��ي��م��ة ال����ت����داولت. 
من�����و  توقعات  ت����وا�����س����ل  ظ�����ل  ويف 

   •• اأبوظبي-الفجر :  

الإ�سالمي  “اأبوظبي  �سركة  ك�سفت 
الو�ساطة  ذراع  املالية”،  ل�����الأوراق 
اأبوظبي  مل�����س��رف  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ال��ي��ة 
الإ����س���الم���ي وال�����س��رك��ة ال��ع��ام��ل��ة  يف 
الإ�سالمية  املالية  الو�ساطة  جم��ال 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى الإم�������ارات، ع���ن منو 
خالل  من�ستها  على  التداول  حجم 
فرتة الت�سعة اأ�سهر  املا�سية املنتهية 
يف 30 �سبتمر 2022، بقيمة 22 

مليار درهم  . 
الرقمية  ال��ت��داول  من�سة  وحققت 
الإ�����س����الم����ي  “اأبوظبي  ل�������س���رك���ة 
التداول  من��ًوا يف  املالية”،  ل���الأوراق 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   149% بن�سبة 
مدفوعة  املا�سي،  العام  من   نف�سها 
بنمو عدد امل�ستثمرين الذين ف�سلوا 
 68% الإنرتنت من  التداول عر 
اإىل %73 خالل نف�س  الفرتة من 

العام املا�سي . 

يف  ال�ستثمار  على  نركز  متعاملينا، 
موظفينا لتقدمي جتربة متعاملني 
مم���ي���زة وخم�����س�����س��ة ت��ت��م��ا���س��ى مع 
يف  وذل����ك  ك���ل  متعامل،  م��ت��ط��ل��ب��ات 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيتنا  اإط����ار 
للم�سرف  الرقمية  القدرات  تعزيز 

وجمموعة �سركاته .» 
ومن جهته، قال خالد كردية، املدير 
الإ�سالمي  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  ال��ع��ام 
من�ستنا  “�سهدت  املالية:  ل���الأوراق 
ال����رب����ع  الثالث  خ������الل  ل����ل����ت����داول 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري ن�����س��اًط��ا كبًرا. 
احل�سابات  اأع���داد  يف  زي���ادة  و�سجلنا 
 .87% بن�سبة  املفتوحة  اجل��دي��دة 
م��ع��ام��الت��ن��ا  بن�سبة  ع����دد  وارت����ف����ع 
الكتتابات  اأت���اح���ت  وق����د   .83%
الأ�سواق  وتقلبات  اجلديدة  العامة 
ا لتكرار  العاملية للم�ستثمرين، فر�سً
ذات  يف  ال��ت��داول  والرتكيز  عمليات 
ال����وق����ت ع���ل���ى ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م على 
يحافظ  اأن  ونتوقع  الطويل.  امل��دى 

•• اأبوظبي-وام:

املحلية  الأ�سهم  اأ�سواق  ا�ستقطبت 
درهم  مليار   1.8 �سيولة جت��اوزت 
يف ختام ت��داولت جل�سة ام�س، مع 
اأ�سهم  يف  رئي�سي  ب�سكل  تركيزها 

العقار واملالية والبنوك.
 1.39 ب��واق��ع  ال�سيولة  وت��وزع��ت 
اأبوظبي  ����س���وق  يف  دره������م  م���ل���ي���ار 
مليون  و407.2  املالية  ل���الأوراق 
دره�����م يف ����س���وق دب����ي امل������ايل، بعد 
مليون   611.8 ع��ل��ى  ال����ت����داول 
 23.7 اأكرث من  �سهم عر تنفيذ 

األف �سفقة.
اأبوظبي  ����س���وق  م���وؤ����س���ر  وو�����س����ل 
م�ستوى  اإىل   ”15 “فادك�س 
و�سجل  ن���ق���ط���ة،   10359.98
موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي العام 
“فادجي” م�ستوى 10392.58 
دبي  �سوق  موؤ�سر  بلغ  فيما  نقطة، 
العام م�ستوى 3330.09 نقطة.
�سهم  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  وارت���ف���ع يف 
و”كيو   7.3% “بيانات” 
و”اأبوظبي   2.91% القاب�سة” 

ال�����س��وق ع��ل��ى ن�����س��اط��ه خ���الل العام 
ال�ستثمار  ببيئة  امل��ق��ب��ل،  مدعوًما 
الإي����ج����اب����ي����ة يف دول�������ة الإم����������ارات. 
الرتقاء  يف  بكثافة  ا�ستثمرنا  وق��د 
مب�����س��ت��وى جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، من 
خدمة  تقدمي  على  خ��الل  الرتكيز 
اأنظمتنا  اجل����ودة، وحت��دي��ث  ع��ال��ي��ة 
الرقمية  اإ�سرتاتيجيتنا  وت��ط��وي��ر 

و”الدار   2.19% الإ�سالمي” 
و”طاقة”   1.36% العقارية” 
و”ملتيبالي”   0.54%
الأول”  و”اأبوظبي   0.21%
“العاملية  وت�������س���در   ،0.11%
م�ستقطباً  ال��ن�����س��اط  القاب�سة” 
 218.27 م����ن  ب����اأك����رث  ���س��ي��ول��ة 

مليون درهم.
“الإمارات  ارت��ف��ع  دب���ي،  ���س��وق  ويف 
دبي الوطني” %0.38 و”�سعاع 

ثمرة  جناحنا  ج��اء  وق��د  ال�ساملة. 
اأف�سل  بتقدمي  للتزامنا  امل�ستمر 
ونتطلع  ف��ئ��ت��ه��ا.  ت����داول يف  جت��رب��ة 
اإىل موا�سلة البناء على هذا الزخم 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  املتبقية  للفرتة 

وما  بعده ». 
تعتر “اأبوظبي الإ�سالمي لالأوراق 
يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  ����س���رك���ة  املالية”، 
خ���دم���ات ال��و���س��اط��ة امل��ت��واف��ق��ة مع 
الإ�سالمية يف  دولة  ال�سريعة  اأحكام 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وقد 
“اأف�سل  جائزة  على  �سابًقا  ح�سلت 
����س���رك���ة و����س���اط���ة م���ال���ي���ة يف دول����ة 
الإمارات” من قبل جملة   ”جلوبال 
اإنف�سرت”. وقد اأ�سهمت ال�ستثمارات 
ال���������س����خ����م����ة مل���������س����رف اأب����وظ����ب����ي 
الإ���س��الم��ي يف ت��ر���س��ي��خ ري���ادت���ه من 
لتجربة  التح�سني  املتوا�سل  خ��الل 
املتعاملني من خالل تعزيز القنوات 
الرقمية والفعلية ل�سركة “اأبوظبي 

الإ�سالمي لالأوراق املالية  .» 

و”�سالك”   2.16% كابيتال” 
 0.17% و”دو”   0.44%

و”امانات القاب�سة” 0.12%.
العقارية”  “اإعمار  وت���������س����در 
باأكرث  �سيولة  م�ستقطباً  الن�ساط 
واأغلق  دره��م  118.3 مليون  من 
م�ستقراً دون تغير، تاله “اخلليج 
 109.3 ب�����س��ي��ول��ة  للمالحة” 
بن�سبة  وارت�����ف�����ع  دره�������م  م���ل���ي���ون 

.14.8%

اأبوظبي الإ�سالمي لالأوراق املالية ت�سجل اأعلى قيمة
 تداول وتت�سدر قوائم �سركات الو�ساطة يف اأبوظبي ودبي

الطرق يف الإمارات .. رافعة التطور والتنمية امل�ستدامة •• اأبوظبي-وام:

�سكلت �سبكة الطرق يف دولة الإمارات اأحد اأبرز اأوجه تطورها احل�ساري، 
ورافعة اأ�سا�سية اأ�سهمت يف تطوير ومنو القطاعات القت�ساد وال�سياحية 

والجتماعية.
املا�سية ق�سة جناح عاملية يف جمال  ال�سنوات  الإم��ارات خالل  ور�سمت 
رفع كفاءة طرقها الرئي�سية وتطوير وتو�سيع الطرق الرية الداخلية، 
حيث  من  العاملي  امل�ستوى  على  الأف�سل  بني  من  ت�سنف  باتت  والتي 
الأول عامليا  املركز  الدولة  اإذ حتتل  املرورية  معاير اجلودة وال�سالمة 
ال�سادرين عن  ال�سريعة  والطرق  الطرق  الر�سا عن نظام  يف موؤ�سري 
معهد ليجاتوم يف تقرير موؤ�سر الزدهار، واملركز الأول عربيا واإقليميا 
لتقرير  وفقاً  للطرق«  التحتية  البنية  جودة  »موؤ�سر  يف  عامليا  وال�سابع 

التناف�سية العاملية ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي.
و�ساهم التطور الكبر الذي �سهده قطاع الطرق الرية يف دولة الإمارات 
ال�سنوات  خ��الل  ملحوظ  ب�سكل  امل��روري��ة  ال�سالمة  موؤ�سرات  تعزيز  يف 

عن�سري  اخت�سار  يف  ت�ساهم  ع�سرية  ط��رق  �سبكة  الإم����ارات  ومتتلك 
التنقل بني جنبات الدولة املختلفة، ف�ساًل عن  الوقت وامل�سافة خالل 
النقل  حركة  وت�سهيل  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  منظومة  دع��م  يف  اأث��ره��ا 
والب�سائع وكذلك ت�سجيع ال�سياحة الداخلية مبا يدعم اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
ويت�سدر طريق E11 قائمة الطرق احليوية يف الدولة اإذ يعتر اأطول 
اأبوظبي،  اإم���ارة  ال�سلع يف  الإم���ارات، وميتد من منطقة  ع��ام يف  طريق 
وينتهي يف اإمارة راأ�س اخليمة، كما ت�سم قائمة الطرق احليوية طريق
اأو طريق الإمارات العابر بطول 110 كيلومرتات حيث يوفر   E611
ال�سيخ زايد، وال�سيخ حممد بن زايد للقادمني  طريقا بديال ل�سارعي 
مبا�سرة  متجهاً  وال�سارقة،  وعجمان،  القيوين،  واأم  اخليمة،  راأ���س  من 

نحو اأبوظبي، دون احلاجة لجتياز و�سط مدينة دبي.

 28 بن�سبة  املرورية  احل��وادث  عدد  انخفا�سا يف  �سهدت  والتي  املا�سية 
باملائة بني عامي 2016-2021، فيما تراجع عدد الوفيات الناجمة 

عن احلوادث املرورية بن�سبة 50 باملائة خالل الفرتة ذاتها .
الإح�ساءات  لآخ��ر  الإم���ارات وفقاً  الطرق الحت��ادي��ة يف  اأط���وال  وبلغت 
925 كيلومرتاً، بينما و�سلت اأطوال احلارات املرورية للطرق الحتادية 
اإىل 4288 كيلومرتاً، هذا ف�سال عن ع�سرات اآلف الكيلو مرتات من 

الطرق املحلية امل�سيدة وفق اأعلى املعاير العاملية.
ال�سياق انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية من و�سع خطة  ويف هذا 
املقبلة  الع�سر  لل�سنوات  الحت��ادي��ة  ال��ط��رق  لقطاع  م�ستقبلية  تطوير 
اأنها  ال���وزارة  ك�سفت  فيما  تقريبا،  دره��م  مليارات   5 اإىل  ت�سل  بقيمة 
تتعامل يف الوقت احلايل مع م�ساريع تطوير ورفع كفاءة طرق احتادية 

بقيمة 500 مليون درهم.

اأحدث  مع  يتفق  مبا  الطرق  و�سيانة  ت�سييد  على  الإم���ارات  وحتر�س 
واملناخية  البيئية  الظروف  تنا�سب  التي  والتقنيات  العاملية،  املمار�سات 
تقنية«  يعتمد  اإن����ارة  ب��ن��ظ��ام  ال��ط��رق  غالبية  تتمتع  ح��ي��ث  ال���دول���ة،  يف 
املوفرة للطاقة، كما ابتكرت الإم��ارات مزيجا فريدا لتغطية   »LED
�سطح الطرق قادرا على حتمل احلرارة ال�سديدة يطلق عليه “الأ�سفلت 
املدمج” ويتكون من الركام والقار. وللتغلب على التحديات الرملية مت 
ت�سميم معظم الطرق يف الدولة مبيل وانحدار مدرو�س ب�سكل ي�سهل 
وي�سمن  ال��ط��رق،  �سطح  على  من  و�سرعة  بي�سر  الرمل  من  التخل�س 

حتركه با�ستمرار وعدم جتمعه على الطريق.
وتنت�سر ا�سرتاحات املركبات وال�ساحنات على معظم الطرق يف الدولة 
�سبب  لأي  التوقف  يف  الراغبني  لل�سائقني  اآمنة  توقف  اأماكن  لتوفر 
يف  ال��ط��رق  �سبكة  م��ن  رئي�سيا  ج��زءا  الطبيعية  املناظر  تعد  فيما  ك��ان، 
الإمارات وميكن للمارة يف الطرق م�ساهدة ع�سرات الأنواع من النباتات 
والأ�سجار تنمو على جوانب كل الطرق مبا يف ذلك الطرق ال�سحراوية 

النائية.

معر�س اأبوظبي الدويل لالأغذية ي�ستقطب العديد من اجلهات العار�سة املحلية والعاملية
•• اأبوظبي -وام:

ت�ستقطب الدورة الأوىل من معر�س اأبوظبي الدويل لالأغذية 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  املقبل حتت  دي�سمر  و8   6 ُيقام بني  ال��ذي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��رئ��ا���س��ة  دي���وان 
وال�سالمة الغذائية، عدداً كبراً من الأجنحة واجلهات العار�سة 

املحلية والعاملية.
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  املعر�س  ي�سهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
اأدن��ي��ك ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س وتنظمه جم��م��وع��ة 
حملية  م�ساركة  الغذائية،  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
ودول����ي����ة وا����س���ع���ة م���ن ق��ب��ل ك����رى ال�������س���رك���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

نخبة  اإىل  بالإ�سافة  وال�سيافة،  وامل�سروبات  الأغذية  قطاعات 
القطاع من دول،  واملتخ�س�سني يف  القرار واخل��راء  من �سناع 
اأفريقيا  وجنوب  واملغرب  واإي��ران  والرازيل  والهند  تركيا  مثل 
ولبنان  وبيالرو�سيا  وتايالند  واإيطاليا  وبولندا  وكندا  وبلغاريا 
اإ�ستونيا  املعر�س جهات عار�سة من  ي�ستقطب  ونيوزيلندا. كما 
وتركمان�ستان وليتوانيا ولتفيا وجورجيا واأرمينيا وقرغيز�ستان 
واأذربيجان.  ومولدوفا  وكازاخ�ستان  واأوزبك�ستان  وطاجيك�ستان 
وت�سمل قائمة اجلهات العار�سة يف جناح دولة الإمارات عددا من 
الأغذية  ال�سلةبقطاع  الهيئات احلكومية و�سبه احلكومية ذات 
وامل�سروبات وال�سيافة واخلدمات اللوج�ستية مبا يف ذلك جمل�س 
اأبوظبي للجودة واملطابقة، وجمموعة موانئاأبوظبي، وجمموعة 
اأغرو  واإيليت  ال�سارقة،  وغرفة  الغذائية،  لل�سناعات  الإم���ارات 

بالإ�سافة ل�سركة ع�سل اجلارا. بينما ت�سارك �سركة “اآريا كراب 
بارت” �سمن اجلناح الإيراين و�سركة وورلد كونيكت القاب�سة 
تركيا  �سيمبك�سو  و�سركة  اأفريقيا  جنوب  جناح  �سمن  املحدودة 
اجلناح  �سمن  الهندية  التجارة  وغرفة  الرتكي  اجلناح  �سمن 
اجلناح  �سمن  امل��غ��رب  يف  ال��ف��الح��ي��ة  التنمية  ووك��ال��ة  ال��ه��ن��دي 
الرازيلي،  اجلناح  �سمن  اأبوظبي  يف  الرازيل  و�سفارة  املغربي 
بالإ�سافة اإىل الزراعة املاليزية. وقال �سعيد املن�سوري، الرئي�س 
اأدنيك:  ملجموعة  التابعة  للفعاليات  كابيتال  ل�سركة  التنفيذي 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  منمعر�س  الأوىل  ال�����دورة  اإط����الق  ي�سعدنا 
وتبادل  ال�سراكات  لإقامة  مثالية  من�سة  يوفر  الذي  لالأغذية، 
الأفكار والروؤى القيمة حول اأحدث التقنياتوالأبحاث يف القطاع 

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

�سيولة الأ�سهم املحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم يف ختام التعامالت

Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Notification of Defendant by Publication

At Sharjah Federal Court- First Instance civil federal court
In the Case no.SHCFICIREA2022/0002429/ Civil (Partial)

To: M/s Mohammad Rasel Tex. Computer EMB owned by Mohammad Rasel Mia
Unknown place of residence: Sharjah -Industrial area no.13- fourth industrial street, warehouse no.17 owned by 
Mustafa Mohammad Mahmoud, mobile no.0504786891.
Be informed that the claimant / Mohammed Abu Saleh / Address/ place of residence: his selected address is Rashid 
Saif Advocated at emirate of Dubai, Deira Maktoum street, Riqqa Buttain Plaza bldg 7th floor office no.705, 
Tel:97142989266/ Makani No.3092994922 has filed the abovementioned lawsuit to claim :
Firstly: to accept filing the lawsuit and set for the hearing along with the lawsuit of the defendant to attend and 
for sentencing.
Secondly: To obligate the defendant to deliver the machine brand Obra (OM/FH-918) in valid and free of any faults 
or damages or its equivalent to amount of 75000dhs (seventy five thousand dirham).
Thirdly: To obligate the defendant to pay the fees, expenses, advocate fees, damages and compensation.
At the session on 31-10-2022 the court ruled in presence and before deciding the subject: to take the decisive 
oath for the defendant /Mohammad Rasel Mia / owner of M/s Mohammad Rasel Tex. Computer EMB-agent - as 
follows :» I swear to God that I didn't receive the machine in brand of Obra (OM/FH-918) related to the claimant/ 
Mohammad Abusaleh due to the existing agreement with him, in order to do embroidery works in my favor for a 
wage and Allah is witness to all that I say»
Therefore, you must attend before the full civil circuit at Sharjah Federal court on the morning of Monday 
28/11/2022 at 09:00am to advance your defense and documents in the event of non-attendance or sending certified 
attorney on your behalf, the court will proceed the legal procedures on your absence.
Note: To announce the defendant by the decisive oath text 
To execute the notification in Arabic and English language
Judicial Services office
Khalid Abdulla Ahmed AL Bisher

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Dubai Courts of First Instance

Legal Notice
Lawsuit No : 16/2022/2190 - Commercial Partial
Pending in : Eighth Department of Lawsuit Management Services No. 410
Merits of the lawsuit (1) Ruling on the dissolution, termination and liquidation of the Company (Shabab Emirates 
Traditional Kitchen - Civil Works Company) with license No. (614842), issued from the Dubai Department of Economic 
Development, and the consequences of that, the most important of which is the cancellation of the professional licenses 
for business of the company to be dissolved and liquidated and the appointment of a liquidator to inventory the company's 
assets and to indicate each party's share of profits and losses. (2) The Two Defendants shall be obligated to pay all fees, 
charges and attorney's fees.
Plaintiff Abdullah Ali Ahmed Mohamed Al-Ower
Address. United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Al Garhoud-  Deira- Dubai -Pushkar Building - OfficeApartment 
No. 304 - next to GGICO Metro Station.
To be notified: 1- Seyed Ali Seyed Mostafa Mohades Sabzevari - his capacity: Defendant
2- Seyed Mahdi Seyed Ali Mohades Sabzevari - his capacity: Defendant
Merits of Notice The plaintiff had brought the lawsuit against you and its merits is: - (1) Ruling on the dissolution, 
termination and liquidation of the Company (Shabab Emirates Traditional Kitchen - Civil Works Company) with license 
No. (614842), issued from the Dubai Department of Economic Development, and the consequences of that, the most 
important of which is the cancellation of the professional licenses for business of the company to be dissolved and 
liquidated and the appointment of a liquidator to inventory the company's assets and to indicate each party's share of 
profits and losses. (2) The Two Defendants shall be obligated to pay all fees, charges and attorney's fees. The hearing of 
this lawsuit had been scheduled on Monday 05/12/2022 at 09:00 am, in the Remote Litigation Room BUILDING DESC 
&, so you are obligated to attend or who legally representing you, you should submit your papers, notes or documents 
at least three days before the hearing.
- To view the details of the lawsuit, regulations, memorandums and submission of defense and applications, you should 
use the services of electronic and smart services of Dubai Courts. To subscribe, please click on the link.
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/websitefiles/files/user_registration guideline.pdf
Prepared by/ Eman Sadiq Alawi Al-Safi   Date of Approval: 21/11/2022- 11:50:01

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Dubai Courts of First Instance

Executive Instrument and Payment Notification by publication
In Execution No 2290/2022/207 Commercial Execution
Considered in Eighth Execution Department No. 229
Execution subject Implementation and execution of the judgment being executed in Case No. 
4759/2020 to pay the executed amount of (585648 dirhams), including fees and expenses.
Claimant Summer King A/C Trading (L.L.C)
Address Address:- Emirate of Dubai, Bur Dubai, Al Quoz Fourth District, Warchouse 
No. 4, King Muhammad Saber Abdullah Al Harbi, near: New Grand Mall, Makani No. 
1079663280
To be Notified 1- Teejan General Trading (LLC), its capacity: Enforcee
Notification subject the above stated party has filed the executive lawsuit against you and 
obligated you to pay the executed amount of 585648 Dirhams to the Claimant or the court 
treasury. Accordingly, the court shall start the executive procedures against you, in the 
event of non- compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification.
- To view the details of the case, regulations, memorandums, submission of defense and 
requests, it is necessary to use the electronic and smart services of Dubai Courts. To 
subscribe, please click on the link
Preparation Nadia Zahran Al-Jashmi
Accreditation date 07-11-2022 10:10:15

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Court of Appeal

Notification by Publication Memorandum (appeal)
In Appeal No.: 361/2022/626 - Appeal performance order
Pending in: Fourth Commercial Appeals Division No. 201
Appeal subject: Appeal of the judgment issued in Case No.: 566/2019, performance order. 
Fees, expenses and fees
Appellant : Nabil Rafik Zain Al-Din
Address : Dubai Emirate, Al Garhoud District, Arcadia Building, opposite Al Tayer 
Motors, next to GGICO Metro Station, 3rd Floor, Office No.: 306
To be declared : Electro Industries (Dubai) LLC, As : Appellee
Notification Subject : We inform you that the appellant has registered the aforementioned 
case to appeal the judgment issued in the performance order 566/2019 registered by you, 
and a session has been set for it on Wednesday 12/21/2022 at 10:00 am in the remote 
litigation hall, and it requires your presence or your legal representative, and in the event 
of your failure, your trial will take place in absentia.
- To view the details of the lawsuit, regulations, memorandums, submission of defense 
and requests, it is necessary to use the electronic and smart services of Dubai Courts. To 
participate, please click on the link.
By: Maryam Muhammad Al-Sabousi
Date of approval: 22/11/2022, 07:20:54

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535

Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Dubai Courts of First Instance

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 253/2022/9462- Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution The judgment debtor Prabhul Sivaprasad, Indian national, issued 3 cheques; 
1st cheque No. (000002) dated 16.6.2022 2nd cheque No. (000003) dated 16.6.2022 + 3rd 
cheque No. (000004) dated 16.6.2022 withdrawn on Sharjah Islamic Bank. A partial payment of 
(10,297.17) were made of the cheques and the amount for execution is AED (85,650).
Execution Applicant Sharjah Islamic Bank
Address UAE, Emirate of Sharjah, Industrial Area 18, Maliha Road, Sharjah Islamic Bank Branch 
Building, Ground Floor Apartment, Department of Economic Development.
Requested to be Notified 1- Prabhul Sivaprasad, Capacity : judgment debtor.
Subject of Notice The aforementioned Executive Case was filed against you in order to oblige 
you to pay the adjudicated amount at AED (77575.83) to the Applicant or the Court's treasury. 
Accordingly, the Court shall commence the executive procedures against you in case you refrained 
from complying with the aforementioned decision within 15 days from the date of this notice 
publication.
- For perusing the case details along with the regulations and memos and providing defenses and 
requests, you must utilize Dubai Courts e-services and smart services. To subscribe, kindly click 
the link.
Prepared by Eisa Ahmed Eisa
Date of Approval 15.11.2022- 13:29:20

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Dubai Courts of First Instance

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 253/2022/6935- Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution The judgment debtor Shihal Muhammadrafi, Indian national, issued 2 
cheques; cheque No. (000001) and cheque No. (000001) withdrawn on Sharjah Islamic Bank 
with total amount of AED (105,936). The payable balance is AED (62000).
Execution Applicant Sharjah Islamic Bank
Address UAE, Emirate of Sharjah, Industrial Area 18, Maliha Road, Sharjah Islamic Bank 
Branch Building, Ground Floor Apartment, Department of Economic Development.
Requested to be Notified 1- Shihal Muhammadrafi, Capacity : judgment debtor.
Subject of Notice The aforementioned Executive Case was filed against you in order to oblige 
you to pay the adjudicated amount at AED (65,690) to the Applicant or the Court's treasury.
Accordingly, the Court shall commence the executive procedures against you in case you 
refrained from complying with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
this notice publication
- For perusing the case details along with the regulations and memos and providing defenses 
and requests, you must utilize Dubai Courts e-services and smart services. To subscribe, kindly 
click the link.
Prepared by Mariam Saad Mohamed
Date of Approval 14.11.2022-10:06:32

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Dubai Courts of First Instance

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 253/2022/3732-Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution The judgment debtor issued 4 cheques;
Cheque No. Cheque Date  Cheque Amount  Withdrawn on 
000001 28.2.2022 AED 44,381 Sharjah Islamic Bank 
000002 28.2.2022 AED 44,381 Sharjah Islamic Bank 
000003 28.2.2022 AED 44,381 Sharjah Islamic Bank 
000004 28.2.2022 AED 44,381 Sharjah Islamic Bank 
The collected Amount AED 40,524 the amount for execution is AED 140,300
Execution Applicant Sharjah Islamic Bank
Address UAE, Emirate of Sharjah, Industrial Area 18, Maliha Road, Sharjah Islamic Bank Branch 
Building, Ground Floor Apartment, Department of Economic Development.
Requested to be Notified 1- Tiffany Mae Sancho Derla, Capacity: judgment debtor.
Subject of Notice The aforementioned Executive Case was filed against you in order to oblige you to pay 
the adjudicated amount at AED (143891) to the Applicant or the Court's treasury.
Accordingly, the Court shall commence the executive procedures against you in case you refrained from 
complying with the aforementioned decision within 15 days from the date of this notice publication.
- For perusing the case details along with the regulations and memos and providing defenses and requests, 
you must utilize Dubai Courts e-services and smart services. To subscribe, kindly click the link.
Prepared by Ruqaya Sayed Hashem
Date of Approval 14.11.2022-09:09:58

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Dubai Courts of First Instance

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 253/2022/9023-Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution. The judgment debtor Ratheesh Thankappen, Indian national, issued 2 
cheques; 1st cheque No. (000001) dated 31.8.2020 and 2nd cheque No. (000001) dated 20.9.2020 
withdrawn on Sharjah Islamic Bank. A partial payment was made of the cheque and the amount 
for execution is AED (139,993.68).
Execution Applicant Sharjah Islamic Bank
Address UAE, Emirate of Sharjah, Industrial Area 18, Maliha Road, Sharjah Islamic Bank Branch 
Building, Ground Floor Apartment, Department of Economic Development.
Requested to be Notified 1- Ratheesh Thankappen, Capacity : judgment debtor.
Subject of Notice The aforementioned Executive Case was filed against you in order to oblige you 
to pay the adjudicated amount at AED (143378.68) to the Applicant or the Court's treasury.
Accordingly, the Court shall commence the executive procedures against you in case you refrained 
from complying with the aforementioned decision within 15 days from the date of this notice 
publication.
- For perusing the case details along with the regulations and memos and providing defenses and 
requests, you must utilize Dubai Courts e-services and smart services. To subscribe, kindly click 
the link.
Prepared by Ruqaya Sayed Hashem
Date of Approval 14.11.2022-08:47:08

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535

Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Defendant's Notification by Publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0008385 civil (partial)

To the defendant : Fahad Javed Javed Iqbal 
Unknown Place of residence :
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 8385/2022, 
Second Civic One-Day Circuit, demanding and claiming the following:
Obligate the defendant to pay an amount of (25970.36 dirhams) Twenty-five thousand 
nine hundred seventy dirhams and thirty-six fils, and the legal interest from the date of 
the judicial claim until the date of full payment, and obligate him to pay charges and 
expenses.
You are assigned to attend the hearing 06/12/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 
7) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication. in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the 
defendant.
Judicial Services Office 
Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
Notification of the defendant by publication, 

regarding case No. SHCFISHPAF2022/0001103, Personal Status,
To the defendant : Aisha Al Barzanzhi, Russian nationality,
We inform you that the plaintiff, Abdulaziz Abdulrahman Mohamed 
Almusallam Alkhaaldi, United Arab Emirates nationality, filed the 
abovementioned case to claim 0.0; so you must appear before the Sharjah 
Federal Court, Sharia Court of First Instance, at the time, to submit your 
defense and documents, and in the event that you do not appear or send 
an authorized agent on your behalf, the court will proceed with legal 
procedures in your absence.
issued on: 10/11/2022, 
edited by the employee

Customer Happiness Center
Judge / Farhan Hassan Al-Qudat,
Sharjah Federal Court,
Sharia Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591 Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
COURT OF APPEAL

Notice by Publication (Appeal)
Appeal no. 322/2022/978 - real estate appeal
Present before Department of second real estate Appeals No. 202
The Appeal Subject Appealing the judgment issued in Case no. 511/2022 partial real estate, 
charges, expenses, and fees.
Appellant AL Mazaya Emirates Real Estate Development owned by Mazaya AlGhad - One 
Person Company LLC
Currently AL Mazaya Emirates Real Estate Development Co, owned by Mazaya Holding Co 
Kuwait - Formerly One Person CoLLC
Address United Arab Emirates - Emirate of Dubai - JLT Mazaya Towers Business Avenue 
-tower AA- Opposite Glastra 45 Floor- POA Lawyers/ D/ Eman Al- Rifai and Saif Al-Rifai
Represented by Saif Younis Muhammad Ismail Al-Rifai
Required to be announced 1-Sarah Ada Jeane Decker - as Appellee.
2- Cordeck FZE- as Appellee. 3- Admira Clemens - as Appellee.
Notice Subject The judgment issued in Case number 511/2022 partial real estate, has been 
appealed and a hearing was set for it on Monday, 28-11-2022 at 10:00 am in the Virtual 
litigation hall, and accordingly, your presence or your legal representative is required, and in the 
event of your failure to do so, your trial will take place in absentia.
- To access the details of cases, regulations and memos, and submit defences and requests, you 
have to use Dubai Courts' smart electronic services. To subscribe, kindly click on the link.
Prepared by : Muhammad Abdul Rahman Ali
Approval date : 12:34:03 21-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608Date 23/ 11/ 2022  Issue No : 13705
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 21052 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: Zonda Rent a Car
(OF UNKNOWN DOMICILE)

Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 191116 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 191116 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2016 Black Audi A8 D DXB 98234

Therefore, we first warn you to pay 191116 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392
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العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
MOJAU_2022- 0102720 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
الأطراف  الرخ�سة بني  تنازل عن  على  بالت�سديق  العدل  الكاتب  ال�سيد  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورين ا�سمائهم ادناه :  من ال�سيد :  �سعد عبداهلل ذهب قيهن املهرى - اجلن�سية الإمارات - عن 

كامل ح�سته البالغة %100 
اإىل ال�سيد : ابراهيم حممد �سعيد دميوري املهري اجلن�سية : الإمارات  

بال�سم التجاري )افالطون لالإدارة املن�ساآت( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بعجمان 
برقم ملف )103828( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان ، 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
وزارة العدل

حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
 الق�صية التنفيذية رقم 1736 ل�صنة 2019 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / كولكارين راجنانات كي�ساف

ل�سالح ورثة املنفذ له / غان�سيام جثاناند بجراين
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الثالثاء املوافق 2022/11/29، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار 
مرت   1،161.38 مب�ساحة   )2( الرميلة  مبنطقة   -  )0057( رقم  قطعة  فيال-  العقار  نوع   : التايل  النحو  على 
مربع - باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )3،125،000.00( درهم، )ثالثة ماليني ومائة وخم�سة وع�سرون 
 http:  : اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية 
www.emiratesauction.ae يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب 
�سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم 
http: www.emiratesauction.  احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات

اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  البيع. وعلى كل من له اعرتا�س  ae وذلك قبل موعد 
املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 

حليمه اأحمد احلو�صني
مدير اخلدمات الق�صائية مبحكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�صارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�صم احلجوزات والبيوع

اعلن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�صرا( 
يف الق�صية التنفيذية رقم 1820 ل�صنة 2018

املنفذ �سده / في�سل �سمر حممود العلي 
ل�سالح املنفذ له / بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارين قطعة رقم 1141/اأ ملك الكائن مبنطقة اخلان والعقار قطعة 
رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة عن طريق املزاد العلني ....

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 1820 ل�سنة 2018 اخطاركم بوجوب �سداد الدين 
وذلك  املحكمة  ب�سندوق  درهم   19،566،050 وقدره  مببلغ  اأعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب 
خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ، وال فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�سان طرح العقارات 
 )57( التنفيذية  الالئحة  من  املذكور اأعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�س املادة )152( فقرة )2( 

.... املدنية  الجراءات  قانون  ب�سان   1992 ل�سنة  ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم )11( 
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله ... 

رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية
 ق�صم احلجوزات والبيوع

اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�صرا( 
يف الق�صية التنفيذية رقم 1016 ل�صنة 2018

اإىل املنفذ �سدهم / 3- �سمر املحمود لال�ستثمارات العقارية )ذ م م( 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية رقم 4 - �سارع الوحدة - مكتب رقم 1 - ملك �سمر حممود 

العلي  - هاتف رقم : 0504355667  
ل�سالح املنفذ له / م�سرف دبي - �س م ع  

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على 
العقارات العائدة للمنفذ و املو�سح بياناته ادناه : 

قطعة رقم )1396( ملك مبنطقة ال�سناعية 4 باإمارة ال�سارقة 
ايام من  �سبعة  والبيوع خالل  ق�سم احلجوزات  الإحتادية  ال�سارقة  يتوجب عليكم مراجعة حمكمة  لذلك 
فاإن  املحدد  امليعاد والتاريخ  اإعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف  اإي  تاريخ الإعالن يف حال وجود 

املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�صارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�صم احلجوزات والبيوع

اعلن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�صرا( 
يف الق�صية التنفيذية رقم 1820 ل�صنة 2018

املنفذ �سده / حممد �سمر حممود العلي 
ل�سالح املنفذ له / بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارين قطعة رقم 1141/اأ ملك الكائن مبنطقة اخلان والعقار قطعة 
رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة عن طريق املزاد العلني ....

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 1820 ل�سنة 2018 اخطاركم بوجوب �سداد الدين 
وذلك  املحكمة  ب�سندوق  درهم   19،566،050 وقدره  مببلغ  اأعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب 
خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ، وال فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�سان طرح العقارات 
 )57( التنفيذية  الالئحة  من  املذكور اأعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�س املادة )152( فقرة )2( 

.... املدنية  الجراءات  قانون  ب�سان   1992 ل�سنة  ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم )11( 
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله ... 

رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية
 ق�صم احلجوزات والبيوع

اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�صرا( 
يف الق�صية التنفيذية رقم 1016 ل�صنة 2018

اإىل املنفذ �سدهم / 4- �سمر حممود لتنجيد الثاث ل�ساحبها �سمر حممود العلي 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - ال�سناعية رقم 12/ ال�سارقة - خلف �سارع املدائن - �سرة رقم 1 ملك �سمر 

حممود العلي - هاتف رقم : 0504355667  
ل�سالح املنفذ له / م�سرف دبي - �س م ع  

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على 
العقارات العائدة للمنفذ و املو�سح بياناته ادناه : 

قطعة رقم )1396( ملك مبنطقة ال�سناعية 4 باإمارة ال�سارقة 
ايام من  �سبعة  والبيوع خالل  ق�سم احلجوزات  الإحتادية  ال�سارقة  يتوجب عليكم مراجعة حمكمة  لذلك 
فاإن  املحدد  امليعاد والتاريخ  اإعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف  اإي  تاريخ الإعالن يف حال وجود 

املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�صارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�صم احلجوزات والبيوع

اعلن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�صرا( 
يف الق�صية التنفيذية رقم 1820 ل�صنة 2018

املنفذ �سده / �سمر حممود العلي 
ل�سالح املنفذ له / بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارين قطعة رقم 1141/اأ ملك الكائن مبنطقة اخلان والعقار قطعة 
رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة عن طريق املزاد العلني ....

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 1820 ل�سنة 2018 اخطاركم بوجوب �سداد الدين 
وذلك  املحكمة  ب�سندوق  درهم   19،566،050 وقدره  مببلغ  اأعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب 
خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ، وال فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�سان طرح العقارات 
 )57( التنفيذية  الالئحة  من  املذكور اأعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك عمال لن�س املادة )152( فقرة )2( 

.... املدنية  الجراءات  قانون  ب�سان   1992 ل�سنة  ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم )11( 
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله ... 

رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية
 ق�صم احلجوزات والبيوع

اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�صرا( 
يف الق�صية التنفيذية رقم 1016 ل�صنة 2018

اإىل املنفذ �سدهم / 2- �سمر املحمود واولده للتجارة - �س ذ م م 
ل�سالح املنفذ له / م�سرف دبي - �س م ع  

اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز   ، اأعاله  قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 
التنفيذي على العقارات العائدة للمنفذ و املو�سح بياناته ادناه : 

قطعة رقم )1396( ملك مبنطقة ال�سناعية 4 باإمارة ال�سارقة 
لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة الإحتادية ق�سم احلجوزات والبيوع خالل �سبعة 
امليعاد  اإعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف  اإي  الإعالن يف حال وجود  تاريخ  ايام من 

والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/21052( 

   املنذر : بنك دبي الإ�سالمي  -  وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/ �سلمى الكتبي، 
اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم   
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه : زوندا لتاأجر ال�سيارات وعنوانها اإمارة دبي - منطقة القوز - بردبي - بناية زوندا لتاأجر ال�سيارات - الطابق G - بالقرب 

من حمطة مرتو نور ال�سالمية - متحرك رقم : 0528000004  
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )191116( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف 
عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )191116( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا 
واتخاذ  اليه  املرهونة  املركبة  بيع  للمنذر احلق يف  ان  ، وحيث  �ساكنا  اليه مل يحرك  املنذر  ان  ال  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرعة 

الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016ا�سوداودي D A8دبي 98234
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني 
اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون ، وكذلك �سرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2017/28718 امر على عري�سة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اعلن مدعى عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0006578 اأمر   على عري�صة   
 / املتحدة  العربية  الإمارات  حميد  عبدالقادر  عادل   : عليه  املدعي  اىل 

اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعي نورول حممد امني حممد نور الدين - بنجالدي�سي 

/ اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر بحقكم احلكم التي : 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�س به 
حرر بتاريخ 2022/11/15   حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة االإحتادية 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : لوجندجن لالإلكرتونيات - ذ م م  
القانوين  ال�سكل  222 ملك م��زون للعقارات - دي��رة - عيال نا�سر -  العنوان : مكتب 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 954764 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1568729 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/6 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سويدي لتدقيق 
احل�سابات - �ض ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - 
بور�سعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية لوجندجن لالإلكرتونيات 
- ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/6 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

والتلفزيون  االذاعة  واجهزة  املعدات  لرتكيب  �سكرين  كريتف   : ال�سركة  ا�سم 
بردبي   - م(  م  ذ  )���س  ال�سركال  2 ملك جمموعة  رق��م  : م�ستودع  العنوان  م  - �ض ذ م 
- جممع دبي لال�ستثمار 1 - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة،  رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1429897  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   842183  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ا�ض كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون العنوان 
: مكتب رقم 102 ملك لطيفة عبدالنور باقر التوحيدي - بردبي - منخول - هاتف : 
2340950-04 فاك�س : 2340949-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : رامي�ض هريا - �ض ذ م م  
 : القانوين  ال�سكل   - الرقة   - دي��رة   - بهمن  بهمن حممد  احمد  العنوان : حمل ملك 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   218670  : الرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات 
التاأ�سر  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   41947
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/11/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/18
 - 110 ملك خا�س  رقم  : مكتب  العنوان  القانونية  للمحا�سبة  الزرعوين  م�سعل 
 04-5705733  : فاك�س    04-5821333  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  ا�ض كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 102 ملك لطيفة عبدالنور باقر التوحيدي - بردبي - منخول 
- هاتف : 2340950-04 فاك�س : 2340949-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كريتف �سكرين 
لرتكيب املعدات واجهزة االذاعة والتلفزيون - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/11/7 بتاريخ  دبي  حماكم 
2022/11/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
امل�ستندات  معه كافة  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
العنوان : مكتب رقم 110 ملك خا�س - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 
5821333-04  فاك�س : 5705733-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية رامي�ض 
هريا - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/18 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/18 وعلى من 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : ابوف ذا �سكاي خلدمات تنظيم واإدارة الفعاليات - �ض ذ م م  
 - دي��رة   - العامرى  ال�سيخ م�سلم  M06-M05-M03 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
النهدة الوىل - ا�ستدامة B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1437965  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   846199  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/23 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني فتحيه لطفي حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب 
701 ملك حميد ر�سا حممود - اخلليج التجاري - هاتف : 5576629-04 فاك�س : 
5576629-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : بروك�سي برو للفعاليات - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم T02FLRO6-06-01 ملك �سلطة مركز دبي التجاري العاملي 
- بردبي - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�سة : 831908 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1408043 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/18 واملوثق 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كويا حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 805 
ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة - بور �سعيد - هاتف 
: 4329270-04 فاك�س : 4329271-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : تعذية للمواد الغذائية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�سة : 846983 
الإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1439600  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
واملوثق   2022/10/25 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني فتحيه لطفي حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب 
701 ملك حميد ر�سا حممود - اخلليج التجاري - هاتف : 5576629-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5576629  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : فتحيه لطفي حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب 701 ملك حميد ر�سا حممود - اخلليج التجاري - هاتف : 
5576629-04 فاك�س : 5576629-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ابوف ذا 
�سكاي خلدمات تنظيم واإدارة الفعاليات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/6/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/6/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : كويا حما�سبون قانونيون
805 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع   العنوان : مكتب رقم 
 : فاك�س   04-4329270  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - واملتو�سطة  ال�سغرة 
4329271-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
�ض   - للفعاليات  برو  بروك�سي  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت 
2022/10/18 واملوثق  ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
اأي  2022/9/13 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : فتحيه لطفي حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب 701 ملك حميد ر�سا حممود - اخلليج التجاري - هاتف 
تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب      04-5576629  : ف��اك�����س   04-5576629  :
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ض  الغذائية  للمواد  تعذية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/10/25 بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/25
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
اإعلن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة    ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004282 اإخطار دفع يف  الق�صية رقم
اإىل املحكوم عليه : مادهو�سودانان يونيكانداى  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ حممد رزاول عابدين كمال الدين احمد - اجلن�سية : بنجالدي�س

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله.  
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 64175.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 70608
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �صاهر احمد �صاهر الدهام�صة 
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004567/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساهر احمد �ساهر الدهام�سة 
العنوان : عجمان املويهات بناء بقالة الالمع �سقة G3 مكاين رقم 4770505945  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ا�سراء حممد عي�سى ال�سوابكه - اجلن�سية اردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 29287.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608
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•• عمان-وام:

النهائي  ن�سف  ال���دور  اإىل  الن�سائية  ال��ط��ائ��رة  للكرة  الإم����ارات  منتخب  ت��اأه��ل 
يف  حالياً  الأوىل  ن�سختها  مناف�سات  املقامة  الطائرة  للكرة  اآ�سيا  غرب  لبطولة 
اإىل   13 الفرتة من  10 منتخبات، خالل  الأردنية عمان، مب�ساركة  العا�سمة 

اجلاري. نوفمر   24
وجنح منتخب الإمارات يف التاأهل اإىل هذا الدور بعد تغلبه على نظره ال�سوري 
بنتيجة 3-1 يف مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بينهما م�ساء اأم�ِس الول، 

بعدما حول تاأخره ب�سوط اإىل فوز بثالثة اأ�سواط مقابل واحد.
ومن املقرر اأن يلتقي منتخب الإمارات لل�سيدات مع نظره اللبناين يف مباراة 
تقام  ن�سخة  اأول  يف  النهائية  للمباراة  املتاأهل  الفريق  لتحديد  النهائي  ن�سف 

لبطولة غرب اآ�سيا للكرة الطائرة الن�سائية.
وكان منتخب الإمارات قد جنح يف التاأهل اإىل الدور ربع النهائي بعد احتالله 
و�سلطنة   )0-3( على قطر  مباريات   3 يف  بفوزه  الثاين يف جمموعته،  املركز 

عمان )3-0( و الكويت )3-2( وخ�سارة وحيدة من الأردن )3-1(.
ويراأ�س بعثة منتخب الإمارات يف الأردن، نوره احلمر، ع�سوة جمل�س اإدارة احتاد 
الإمارات للكرة الطائرة رئي�س اللجنة الن�سائية واملدر�سية، ومعها اأروى اأحمد 

مدير الفريق، وع�سام عبد املعطي مدربا للمنتخب، ونعيمة بنت عامر م�ساعد 
�سهور. املدرب، عالوة على 14 لعبة مت انتقائهم على مدار 3 

واأكدت نوره احلمر، اأن جناح منتخب الطائرة الن�سائية يف التاأهل للدور ن�سف 
مع  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  املبذول  اجلهد  حجم  ويج�سد  اإجن��ازا  يعد  النهائي 
التاأكيد على اأن امل�سوار مل ينته بعد، فال زالت امل�سرة م�ستمرة �سعياً للو�سول 

اإىل من�سة التتويج.
وقالت: "نتائج منتخبنا حتى الآن يف الن�سخة الأوىل لبطولة غرب اآ�سيا للكرة 
الن�سائي  للن�ساط  الداعمة  الطائرة  احت��اد  ا�سرتاتيجية  جناح  تعك�س  الطائرة 
عامة  ب�سفة  الن�سائية  الريا�سة  دور  لإب���راز  ال��دول��ة  جهود  مع  يتما�سى  ال��ذي 

والكرة الطائرة حتديداً".
واأ�سافت: "فرتة الإعداد للم�ساركة يف هذه البطولة ا�ستغرقت 3 �سهور، حيث 
7 مباريات ودية  التجمع، وخو�س  املع�سكرات وف��رتات  العديد من  اإقامة  متت 
الكرة الطائرة وفريق اجلامعة الأمريكية خالل الأ�سابيع  اأكادمييات  مع فرق 
امل�ساركة اخلارجية الأوىل للعديد من  البطولة تعد  اأن هذه  واأكدت  املا�سية". 
القوية  املناف�سة  رغ��م  النتائج  ه��ذه  حتقيق  يف  جناحهن  واأن  املنتخب،  لعبات 
على  قادر  املنتخب  اأن  على  يوؤكد  امل�ساركة  املنتخبات  لباقي  العالية  وامل�ستويات 

حتقيق النه�سة املاأمولة.

•• اأبوظبي -وام: 

الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأع��ل��ن 
يف  عاملياً  الأب���رز  العالمة  و�سبارتن 
وتخطي  التحمل  ري��ا���س��ات  جم���ال 
التح�سرات  اأن  ع���ن  احل����واج����ز، 
ل�ست�سافة  و�ساق  ق��دم  على  جت��ري 
اأبوظبي للن�سخة الثانية من بطولة 
العامل لل�سبارتن خالل الفرتة من 
2 – 4 دي�سمر املقبل، يف �سحراء 

الوثبة. 
ب��ح��ّل��ة جديدة  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
خ�سي�ساً  م�����س��م��م  م�����س��م��ار  ع��ل��ى 
للم�ساركة  للجميع  الفر�سة  ليمنح 
ع�����ل�����ى اخ�������ت�������الف م�������س���ت���وي���ات���ه���م 
وق��درات��ه��م ال��ب��دن��ي��ة، ح��ي��ث يتعني 
خلو�س  ال�ستعداد  امل�ساركني  على 
على  كالت�سلق  التحديات،  خمتلف 
بالرمال وحواجز  املغطاة  اجل��دران 
احلبال  وت�سلق  ال�سائكة  الأ���س��الك 
وما اإىل ذلك، وينتظر امل�ساركون يف 
التاأهيلية حواجز عديدة  ال�سباقات 
والتاأرجح  الت�سلق  م��ن��ه��م  تتطلب 
اإىل خط  والزحف واجل��ري و�سوًل 

النهاية. 

ومن احلواجز التي تتحدى قدرات 
 A امل�ساركني حاجز ت�سلق على �سكل
�سبكة معلقة على  يتاألف من  الذي 
 10 ارتفاعها  يبلغ   A ب�سكل  اإط��ار 
اأمتار، ويختر قدرة املت�سابقني على 
ت�سلق املرتفعات ومدى قوة اأرجلهم، 
اإىل  الت�سلق  عليهم  ي��ت��وج��ب  ح��ي��ث 
اجلانب  من  والنزول  ال�سبكة  اأعلى 

الأخر باأ�سرع وقت ممكن. 
"م�سية  ت��ع��ود ج����ذور ح��اج��ز  ف��ي��م��ا 
األ���ع���اب  م���ه���رج���ان  اإىل  اأطل�س" 
امل���رت���ف���ع���ات الأ����س���ك���ت���ل���ن���دي���ة ال����ذي 
ك������ان ي����ق����ام ق���ب���ل اأك�������رث م����ن األ����ف 
املتناف�سني  ع��ل��ى  وي���ت���وج���ب  ع�����ام، 
كيلوجرام   45 ب��وزن  �سخرة  حمل 
وال���دوران بها ح��ول راي��ة مثبتة ثم 

العودة بال�سخرة اإىل خط البداية. 
حمل  ال�سيدات  مناف�سات  وتت�سمن 
اأقل بع�سرة كيلوجرام  �سخرة بوزن 
عن الرجال، ما ميثل اختباراً للقوة 
التنف�س  وتقنيات  احلركة  وتنا�سق 
امل�ساركون  وي���واج���ه  ال�����س��ح��ي��ح��ة. 
حاجز التعلق اأحد اأ�سعب احلواجز 
اختبار  اإىل  باملت�سابقني  تدفع  التي 

اإم��ك��ان��ات��ه��م، ح��ي��ث يتطلب  اأق�����س��ى 
منهم ت�سلق �سلم اأفقي للو�سول اإىل 

اجلر�س يف خط النهاية. 
وي�������س���ف���ي ح����اج����ز ال�����زح�����ف حتت 
الأ�سالك ال�سائكة طابعاً ع�سكرياً ما 
وت�سهد  الت�سويق،  من  مزيداً  يعني 
ن�سخة البطولة ا�ستخدام الأ�سالك 
ال�سائكة بدًل من الأ�سالك العادية. 

وميكن للمت�سابقني ا�ستخدام طرق 
كالزحف  احل��اج��ز،  لتخطي  عديدة 
الع�سكري اأو الزحف بو�سعية الدب 

اأو الزحف على الظهر وغرها. 
حتدياً  احلبل  ت�سلق  حاجز  وي�سكل 
ل��ل��م�����س��ارك��ني ال���ذي���ن يتعني  ك���ب���راً 
 4.8 ب��ارت��ف��اع  ح��ب��ل  ت�سلق  عليهم 
اأعاله.  املثبت  م��رت، وق��رع اجل��ر���س 

املتمر�سني  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني  ومي���ك���ن 
ت�����س��ل��ق احل���ب���ل ون�����زول�����ه يف ث�����واٍن 
التقنية  ا�ستخدام  اأن  غر  معدودة، 
تخطي  للجميع  تتيح  ال�سحيحة 

هذا احلاجز. 
املنزلق فيقدم  احل��ائ��ط  ح��اج��ز  اأم���ا 
حت������دي������اً �����س����ع����ب����اً ي�����ب�����ذل خ���الل���ه 
ق�سارى  امل�������س���ارك���ون  امل��ت�����س��اب��ق��ون 

ل��ت�����س��ل��ق ح���ائ���ط معدين  ج���ه���ده���م 
 45% تبلغ  انحدار  بن�سبة  منزلق 
ب��ا���س��ت��خ��دام ح��ب��ال ق�����س��رة، حيث 
اأي  يف  امل��ت�����س��اب��ق  ي��ن��زل��ق  اأن  مي��ك��ن 

حلظة عائداً اإىل نقطة البداية. 
وت��وف��ر ب��ط��ول��ة ���س��ب��ارت��ن جمموعة 
احلما�سية  ال�سباقات  م��ن  متنوعة 
التي تلبي تطلعات اجلميع، انطالقاً 
من الأطفال الراغبني بدخول عامل 
�سبارتن وع�ساق اللياقة البدنية من 
حمبي التجارب اجلديدة، وو�سوًل 
اإىل الريا�سيني املتمر�سني ب�سباقات 

احلواجز. 
وميكن للراغبني اختبار قدراتهم يف 
ال�سباقات التاأهيلية، بدءاً من �سباق 
اأوبن بي�ست "21 كلم؛ 30 حاجزاً" 
و�سباقي  دي�����س��م��ر،   3 ال�سبت  ي���وم 
اأوب��ن �سوبر واأوب��ن تيم �سوبر "10 
25 حاجزاً" واأوب��ن �سرينت  كلم؛ 
20 حاجزاً" وكيدز اأوبن  كلم؛   5"
كلم؛  و2  مرت   500 بني  "يرتاوح 
بني 5 و20 حاجز" ي��وم الأح��د 4 
دي�سمر، ما مينح النا�سئني فر�سة 
ب�سحبة  اأو  مب���ف���رده���م،  امل�����س��ارك��ة 

الأ�سدقاء والعائلة. 

•• الدوحة-وام:

 2022 الثاين من مونديال  اليوم  ومباريات  الفتتاحية،  املباراة  حملت 
الأوىل  للمرة  حتققت  التي  القيا�سية  والأرق��ام  الح�سائيات  من  العديد 
يف املونديال، كان اأبرزها احت�ساب الوقت الإ�سايف كامال بقرار من الفيفا 
الذي يهدف اإىل لعب املباراة كاملة، واحت�ساب وقت املباراة الأ�سلي ب�سكل 
دقيق، كما برز اأي�سا ا�ستخدام تقنية " احلكم الروبوت" اأو الت�سلل ن�سف 

الآيل، والذي كان يف املباراة الفتتاحية.
وحتى نهاية اليوم الثاين من البطولة، اأقيمت 4 مباريات �سمن مرحلة 
3 منهم من ركالت  14 هدفا، جاء  ت�سجيل  �سهدت جميعها  املجموعات 
الأك����وادور يف مرمى قطر،  فالن�سيا لع��ب  اينر  م��ن  ك��ل  �سجلها  ج���زاء، 
ومهدي طارمي لعب ايران يف مرمى اجنلرتا، وجاريث بيل لعب ويلز 

يف مرمى اأمريكا.

وكان الوقت الإ�سايف حا�سرا بقوة يف جميع املباريات، حيث �سهدت مباراة 
ال�سوط  يف  ومثلها  الأول  ال�سوط  يف  دقائق   5 احت�ساب  والك���وادور  قطر 
ال�سوط  14 دقيقة يف  احت�ساب  واي���ران مت  اإجن��ل��رتا  م��ب��اراة  ال��ث��اين، ويف 
الثاين، ويف مباراة هولندا وال�سنغال مت احت�ساب  ال�سوط  الأول و10 يف 
دقيقتني يف ال�سوط الأول و8 يف ال�سوط الثاين، ويف مباراة ويلز واأمريكا 

مت احت�ساب 4 دقائق يف ال�سوط الأول و8 يف ال�سوط الثاين.
وال�سنغال،  هولندا  هما  مباراتني  يف  حا�سمة  القاتلة  الأه��داف  كانت  كما 
بت�سجيل هولندا هدفني متتاليني يف الدقيقتني 84 و90 عن طريق كل 
التعادل  اإىل  ت�سر  املباراة  كانت  اأن  بعد  دايف كال�سني،  و  كابو،  ك��ودي  من 
ال�سلبي، وكذلك يف مباراة ويلز واأمريكا، بعدما اقتن�س جاريث بيل تعادل 

قاتال يف الدقيقة 82 ليدرك به التعادل لفريقه.
كما �سهدت املباراة الفتتاحية تعر�س منتخب قطر للخ�سارة بهدفني دون 

�ساحب  فيها  يخ�سر  العامل  كاأ�س  يف  افتتاحية  مباراة  اأول  لتكون  مقابل، 
الأر�س.

وكانت تقنية "احلكم الروبوت" حا�سرة يف اللقاء بعدما الغت هدفا ملنتخب 
الأكوادور يف الدقيقة اخلام�سة من اللقاء، حيث تعتمد هذه التقنية على 
خاللها  من  يتم  بامللعب،  خمتلفة  مناطق  يف  املثبتة  الكامرات  من  عدد 

ر�سد اأماكن متركز الالعبني بدقة عالية.
ويف لقاء اإجنلرتا وايران والذي انتهى بفوز اإجنلرتا 6-2 ا�ستطاع املنتخب 
الذي  الفوز  بعد  العامل  كاأ�س  له يف  اأك��ر فوز  اأن يحقق ثاين  الإجنليزي 

حققه يف الن�سخة املا�سية على ح�ساب بنما بنتيجة 1-6 .
ثاين  اأ�سبح  بعدما  التاريخ  الإجنليزي  املنتخب  لع��ب  بيلينجهام  ودخ��ل 
اأ�سغر هداف يف تاريخ كاأ�س العامل وذلك بح�سب اح�سائيات املوقع الر�سمي 
لالحتاد الدويل لكرة القدم " فيفا"، ليبقى مايكل اأوين الالعب الأ�سغر 
كان  حيث  فرن�سا  ن�سخة  يف  الجنليزي  املنتخب  قمي�س  حمل  ال��ذي  �سناً 

عمره 18 عاما، اأما يلينجهام فيبلغ من العمر 19عاما و145 يوماً.
اللقاء  يف  تبديالت  ل�6  الإي���راين  املنتخب  اج���راء  اأي�سا  امل��ب��اراة  و�سهدت 
نادرة احلدوث حيث ا�سطر لتبديل احلار�س علي برانفاند  وهي واقعة 
منه ح�سني ح�سيني، بعد الإ�سابة القوية التي تعر�س لها عقب الرتطام 
بزميله ماجد ح�سيني، ليتم احت�سابه ا�سطراريا ح�سب لوائح الفيفا التي 
تن�س على انه يف حالة وجود اأي ا�ستباه يف ارجتاج يتم ال�سماح بالتبديل 

ال�سطراري.
وا�ستطاع تيموثي وياه لعب املنتخب الأمريكي، وجنل الرئي�س الليبري 
والالعب ال�سابق جورج وياه اأن يدخل التاريخ بعدما اأ�سبح اأول ابن رئي�س 

دولة ي�سجل يف كاأ�س العامل، بهدفه يف مرمى ويلز.
وبخ�سارة ال�سنغال اأمام هولندا بهدفني دون مقابل اأ�سبحت هذه هي املرة 
العامل  بكاأ�س  الفتتاحية  مبارياتها  يف  ال�سنغال  فيها  تتعرث  التي  الأوىل 

حيث فازت على فرن�سا بن�سخة 2002 و على بولندا يف ن�سخة 2018.

منتخب الإمارات للطائرة الن�سائية يتاأهل لن�سف 
نهائي غرب اآ�سيا للمرة الأوىل

»اأبوظبي الريا�سي« يرفع وترية التح�سريات لبطولة العامل لل�سبارتن 

الوقت الإ�سايف واحلكم الروبوت يت�سدران امل�سهد يف انطالقة كاأ�س العامل 2022

املنتخب التون�سي ي�سيف 
نقطة جديدة للعرب يف 

مونديال 2022 
نظره  م��ع  ت��ون�����س  منتخب  ل��ق��اء  ع��ل��ى  نف�سه  ال�سلبي  ال��ت��ع��ادل  ف��ر���س 
الدمناركي، يف املباراة التي جمعت بينهما على ا�ستاد املدينة التعليمية 
مبدينة الريان القطرية، يف اإطار اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة 

الرابعة بكاأ�س العامل 2022. 
وا�ساف املنتخب التون�سي نقطة جديدة للمنتخبات العربية بعد ثالث 
نقاط حققها املنتخب ال�سعودي الذي كان قد حقق فوزاً تاريخياً بتغلبه 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  اأي�سا  ام�س   1-2 الأرجنتيني  املنتخب  على 

الثالثة. 
يف  لهما  نقطة  اول  وال��دمن��ارك��ي  التون�سي  املنتخبني  م��ن  ك��ال  وح�سد 
م�سوارهما باملونديال يف اإطار �سعيهما للتاأهل للدور الثاين عن املجموعة 

الرابعة التي ت�سم اأي�سا معهما منتخبي فرن�سا واأ�سرتاليا. 

مدرب اليابان نحرتم 
املنتخب الأملاين ون�سعى 

للفوز عليه 
القدم  لكرة  الياباين  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  موريا�سو  هاجيمي  اأك��د 
ولكنه  يحتذى،  منوذجا  ميثل  ال��ذي  الأمل��اين  للمنتخب  التام  احرتامه 

�سي�سعى للفوز عليه خالل مباراتهما ببطولة كاأ�س العامل 2022 . 
�سمن  وذل��ك  باملونديال،  م�سرتهما  بداية  يف  اليوم  املنتخبان  ويلتقي 

مباريات املجموعة الأوىل للبطولة. 
الأملاين  املنتخب  اأم�����س:  لفريقه  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  موريا�سو  وق��ال 
منوذج يحتذى به بالن�سبة لنا، وهو اأمر مل يتغر اأبدا، ومنتخب اليابان 

ل يزال يتطور. 
الغد،  للفوز يف مباراة  ن�سعى  الياباين:  للمنتخب  الفني  املدير  واأ�ساف 
الو�سول  نتمنى  ه��ذا..  ق��ادرة على  نراها  التي  بالت�سكيلة  الدفع  وعلينا 
للدور الثاين يف البطولة ورمبا اأبعد من ذلك، هذا �سيعني اأننا �سن�سنع 

التاريخ. 
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الفجر الريا�ضي

•• الدوحة-وام:

القدم  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مناف�سات  يف  الأول  ظ��ه��وره  امل��غ��رب  منتخب  ي�ستهل 
اللقاء  مع نظره الكرواتي يف  يلتقي  عندما  الأربعاء،  اليوم  بقطر،   2022
ال�ساد�سة  باملجموعة  الأوىل  اجلولة  مناف�سات  افتتاح  يف  بينهما  يجمع  ال��ذي 

للمونديال. 
ويكمل املنتخب املغربي، الظهور العربي يف املونديال، بعدما �سبقته منتخبات 
على  الكرواتي  نظره  مع  املواجهة  �ستجمعه  حيث  وتون�س،  وال�سعودية  قطر 

ا�ستاد البيت يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الإمارات. 
العامل،  كاأ�س  نهائيات  يف  املغربي  للمنتخب  ال�ساد�سة  امل�ساركة  هي  هذه  وتعد 
لكنه مل يتجاوز دور املجموعات منذ 36 عاماً، و�ستكون مواجهته اأمام املنتخب 
الكرواتي الذي مل يغب عن نهائيات كاأ�س العامل �سوى مرة واحدة فقط منذ 
ا�ستقالل كرواتيا، وتاأهل لن�سف النهائي يف ظهوره الأول يف البطولة يف 1998 

قبل اأن يخ�سر اأمام فرن�سا �ساحبة ال�سيافة وبطلة العامل يف تلك الن�سخة. 
ويف مباراة ثانية تلتقى اأملانيا مع اليابان يف افتتاح مناف�سات املجموعة اخلام�سة، 

على ا�ستاد خليفة الدويل يف ال�ساعة اخلام�سة بتوقيت الإمارات. 
بكاأ�س  للتتويج  ي�سعى  ق��وي  كمناف�س  نف�سه  لتقدمي  الأمل��اين  املنتخب  وي�سعى 
العامل للمرة اخلام�سة يف تاريخه ومعادلة الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز 

باللقب العاملي امل�سجل با�سم املنتخب الرازيلي. 
و1974   1954 اأع���وام  م��رات  اأرب���ع  العاملي  اللقب  الأمل���اين  املنتخب  وح�سد 
الع�سرين  ظ��ه��وره  يف  اخل��ام�����س  باللقب  النف�س  ومي��ن��ي  و2014،  و1990 

باملونديال. 
للقارة  ق��وي  كممثل  نف�سه  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ي��اب��اين  املنتخب  ي�سعى  امل��ق��اب��ل  ويف 

املنتخبان  اأن تواجه  �سبق  املانيا، حيث  له على  الأول  الآ�سيوية، وحتقيق فوزه 
اأملانيا  ودياً مرتني، انتهت اإحداهما بالتعادل الإيجابي )2-2(، والثانية بفوز 

)-3 �سفر(، ومل ي�سبق ان التقيا يف نهائيات كاأ�س العامل من قبل. 
يف  وكو�ستاريكا،  اإ�سبانيا  منتخبي  ب��ني  جتمع  وال��ت��ي  الثالثة،  امل��ب��اراة  وت�سهد 
لطاقم  الأول  الظهور  اخلام�سة،  املجموعة  مناف�سات  �سمن  م�ساء،  الثامنة 
التحكيم الإماراتي الذي �سيقود هذه املواجهة على ا�ستاد الثمامة، واملكون من 
حممد عبداهلل ح�سن حكم �ساحة، وكل من احلكمني امل�ساعدين حممد اأحمد 

احلمادي وح�سن املهري. 
الالعبون  عليها  يغلب  بت�سكيلة  امل��ون��دي��ال  ه��ذا  اإ�سبانيا  منتخب  وي��خ��و���س 
ت�سكيلة  من  امل�ستمر  مبفرده  بو�سكيت�س  �سرجيو  القائد  وج��ود  مع  ال�سباب، 
منتخب بالده الفائزة بكاأ�س العامل 2010 يف جنوب اأفريقيا، �سعياً لتعوي�س 

حالة عدم التوفيق التي �ساحبت املنتخب يف اأخر ن�سختني للمونديال. 
ويف املقابل يخو�س منتخب كو�ستاريكا، نهائيات كاأ�س العامل للمرة ال�ساد�سة يف 
تاريخه، وت�سم ت�سكيلته جمموعة من الالعبني اأ�سحاب اخلرة من بينهم 6 
لعبني من املنتخب الذي تاأهل للدور الثاين يف مونديال 2014 بالرازيل، 

على ح�ساب منتخبي اإيطاليا واإجنلرتا. 
مناف�سات  �سمن  وكندا  بلجيكا  منتخبي  بني  فتجمع  اليوم  مباريات  اأخ��ر  ام��ا 

املجموعة ال�ساد�سة، والتي تقام على ا�ستاد اأحمد بن علي بالدوحة. 
اإىل التاأكيد على  ال�15 ملنتخب بلجيكا، والذي ي�سعى  وتعد هذه هي امل�ساركة 
والذي  الأخ���رة،  ال�سنوات  يف  ت�سنيفا  العامل  منتخبات  اأف�سل  كاأحد  مكانته 
يعتمد على جمموعة من الأ�سماء الكبرة يف عامل كرة القدم الأوروبية، ويف 
املقابل �ستكون هذه هي امل�ساركة الثانية للمنتخب الكندي، بعد م�ساركته الأوىل 

ال�سابقة يف عام 1986. 

•• الذيد-الفجر:

اختتم نادي الذيد الثقايف الريا�سي، يف �سالة الرماية بنادي 
و  البندقية   " لرماية  ال�ساد�سة  البطولة  مناف�سات  ال��ذي��د، 
احتاد  وتنظيم  باإ�سراف  اأقيمت  والتي  اأمتار   10 " امل�سد�س 

الإمارت العربية املتحدة للرماية.
الن�سر، وموؤ�س�سة  ن��ادي  رم��اة   البطولة كال من  و���س��ارك يف 
ال�سارقة لريا�سة املراأة، ونادي ال�سارقة الريا�سي وامل�ست�سيف 

نادي الذيد الريا�سي .
احمد عبداهلل  الالعب  البطولة عن حتقيق  نتائج  وا�سفرت 
المري من نادي الذيد الثقايف الريا�سي للمركز الأول يف 

البلو�سي  فئة م�سد�س رجال والالعب وعثمان علي عبداهلل 
املركز  اأم��ا  الثاين  املركز  الريا�سي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  من 
نادي  الكعبي م��ن  ���س��ال��ح  ف��ك��ان م��ن ن�سيب حم��م��د  ال��ث��ال��ث 

ال�سارقة الريا�سي.
من  �سهيل  ال  �سهيل  غاية  حققت  �سيدات  م�سد�س  فئة  ويف 
نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة املركز الأول وجاءت يف املركز 
باملركز  الن�سر فيما حلقت  ن��ادي  الثاين كرمية موقاف من 
الثالث  م�ساعل املازمي من نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة .

اأما يف فئة البندقية رجال فقد حل رماة نادي الذيد يف املراكز 
الثالثة الأوىل بح�سول الالعب  ابراهيم خليل ابراهيم على 
املركز الأول و�سامل حممد را�سد اليماحي على املركز الثاين 

و�سلطان �سالح حممد ح�سن  على املركز الثالث.
ويف فئة البندقية �سيدات حققت الالعبة �سروق ال علي من 
نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة املركز الأول  وجاءت يف املركز 
للمراأة  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  من  تهلك  يا�سمني  الثاين 
فيما حلت باملركز الثالث �ساحلة ال علي من نادي ال�سارقة 
�سامل  �سعادة  ق��ام  البطولة   اخل��ت��ام  ويف   . ل��ل��م��راأة  الريا�سي 
يرافقه  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  حممد 
خليفة دملوك الكتبي ع�سو جمل�س الإدارة ، بتكرمي الفائزين 
هويدن  ب��ن  حممد  �سامل  �سعادة  وت��ق��دم  املنظمة.   واللجنة 
لحتاد  بال�سكر  الذيد  بنادي  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي 

الإمارات على امل�ساهمة والتنظيم .

•• دبي – الفجر:

ال�سيد  الطيار عبد اهلل  اللواء )م(  اختيار  للغولف عن  الآ�سيوي  اأعلن الحت��اد 
ريا�سة  ع��ن  م�����س��وؤول  ع�سوا  للغولف،  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س  نائب  الها�سمي 
الغولف بال�سرق الأو�سط يف اآ�سيا، ومت الختيار من قبل اأع�ساء الحتاد الأ�سيوي 
الباك�ستاين  برئا�سة  اجتماعهم  خ��الل   )R&A( وال  ما�سرتز  والوجو�ستا 
تيمور ح�سن على هام�س بطولة كاأ�س نومورا للغولف واملقامة يف مدينة مانيال 

الفلبينية. 

ثقة 
ويوؤكد هذا القرار والختيار الذي �سادف اأهله ثقة اكر احتاد وهيئة م�سوؤولة 
دولة   45 من  اكرث  ت�سم  والتي  الهادي  واملحيط  اأ�سيا  يف  الغولف  ريا�سة  عن 
منت�سبة اإىل APGC وحتت مظلتها، مبا يف ذلك الإم��ارات العربية املتحدة، 
اأن اللواء الها�سمي يحمل بجعبته  اأبناء الإم��ارات وخا�سة  ثقتها بقدرة وكفاءة 
الكم الهائل من الأفكار وامل�ساريع واخلطط الطموحة واملن�سودة مل�ستقبل اف�سل 

للعبة وكوادرها.  

عالقات وثيقة  
واكد اللواء )م( عبد اهلل ال�سيد الها�سمي اأن هذا الرت�سيح واملن�سب اجلديد، هو 
انعكا�س مبا�سر للعالقات وال�سداقات املتينة التي تربط الإمارات واحتاد الغولف 
ومو�سحاً  الهادي،  واملحيط  الأ�سيوي  الحت��اد  يف  كافة  الأع�ساء  بالدول  فيها، 
اإنها : "املرة الأوىل التي يتم فيها منح الثقة يف جمل�س اإدارة الحتاد الآ�سيوي 
واملحيط الهادي على �سعيد منطقة ال�سرق الأو�سط، وهو �سرف يل باأن احظى 
الالعبني  �سعيد  على  للعبة  ال��رتوي��ج  اأج��ل  من  اإ�سافية  دفعة  يف  الثقة،  بهذه 

البطولت  من  املزيد  ل�ست�سافة  كمن�سٍة  الأو���س��ط  ال�سرق  وا�ستخدام  ال��ه��واة، 
للنخبة، مبا يخدم زيادة انت�سار الغولف يف املنطقة العربية وتطورها".

ا�ست�سافة وبنية حتتية
"ت�ست�سيف الإم��ارات واملنطقة العربية العديد من البطولت  واأو�سح اللواء : 
تعزيز مثل  اإىل  الآن  املحرتفني، ونحن بحاجة  الالعبني  الكرى على �سعيد 
هذه ال�ست�سافات بالنتقال اإىل فئة الهواة التي هي ال�سريحة الأكر لالعبي 
الغولف يف منطقة ال�سرق الأو�سط"، والتي تعنى بالالعبني الهواة، وخا�سة اننا 
: "منلك بنية حتتية من مالعب ومرافق من اأعلى املعاير العاملية، ون�ست�سيف 

كرى بطولت الغولف على ال�ساحة الدولية".

نقاط الت�سنيف
لعر�س  فر�س  لدولنا  الأح��داث  هذه  مثل  ا�ست�سافة  "متنح   : الها�سمي  وتابع 
براجمنا التنموية، مبا فيه منح الالعبني الهواة تاأمني نقاط الت�سنيف العاملي، 
وخر مثال على ذلك، ا�ست�سافة الإمارات لبطولة العامل للهواة كاأ�س ايزنهاور 
"WATC" يف اأكتوبر 2023، كما اأن العديد من البطولت التي باتت تقام 
على ار�س الإمارات، باتت متنح الالعبني الهواة نقاط ت�سنيفية بجانب منحها 
للرجال،  "اإيزنهاور"  مثل  ك��رى،  عاملية  بطولت  يف  وامل�ساركة  التاأهل  فر�س 
يكن  "مل   : بالقول  حديثه  الها�سمي  واختتم  �سانتو" لل�سيدات".  و"اإ�سبريتو 
ال�سيخ فاهم بن �سلطان  اأن يتحقق، لول دعم وتوجيهات معايل  لهذا الإجن��از 

القا�سمي رئي�س احتاد الإمارات للغولف وله كل ال�سكر والتقدير.  
كما اأتوجه بجزيل ال�سكر للقائمني على ريا�سة الغولف مبنطقة ال�سرق الأو�سط 
والحتاد الأ�سيوي للغولف بقيادة ال�سيد تيمور ح�سن، على الثقة وموؤكداً اأن هذا 

التكيف يحملني م�سوؤولية كرى اأمتنى اأن نوفق مبهمتنا اجلديدة.

لقاء املغرب وكرواتيا.. والتحكيم الإماراتي ملباراة 
اإ�سبانيا وكو�ستاريكا اأبرز م�ساهد رابع اأيام املونديال 

اختتام البطولة ال�ساد�سة للرماية »البندقية وامل�سد�س 10 اأمتار« وتتويج الفائزين يف نادي الذيد  

مك�سب جديد لريا�سة االإمارات

اآ�سيوي الغولف ي�سع ثقته بالها�سمي ممثاًل عن منطقة ال�سرق الأو�سط

•• اأبوظبي- وام:

بن  ف��الح  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
غنتوت  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ت�ستاأنف  وال��ب��ول��و،  اخل��ي��ل  ل�����س��ب��اق 
م���ب���اري���ات بطولة  الأرب����ع����اء  ال���ي���وم 
لعام  البولو  لتحدي  الوطني  اليوم 

.  2022
انطلقت  البطولة  فعاليات  وك��ان��ت 
فوز  و�سهدت  الث��ن��ني،  الأول  اأم�����س 
ان��ك��ورا )ح��ام��ل ل��ق��ب ب��ط��ول��ة كاأ�س 
�سلطان بن زايد لعام 2022 (على 
مباراة  ب��ع��د   6  -  7 غ��ن��ت��وت  ف��ري��ق 
متكافئة من الفريقني، واأدار املباراة 

احلكم او�سكار كولومري�س.
بلقاء  البطولة  فعاليات  وت�ستاأنف 
ف���ري���ق احلبتور  م���ع  ب���ول���و  غ��ن��ت��وت 
ي�سعى  ح���ي���ث  خ����ا�����س،  دي����رب����ي  يف 
يف  ليظل  خ�سارته  لتعوي�س  غنتوت 
املناف�سة يف ختام مبارياته يف الدور 
احلبتور  ف��ري��ق  وي��اأم��ل  التمهيدي، 
انكورا  ف��ري��ق  ق��ب��ل م���الق���اة  ل��ل��ف��وز 

املت�سدر بر�سيد نقطتني.
الدور  يف  اخلتامية  امل��ب��اراة  وجتمع 
املقبل بني  يوم اخلمي�س  التمهيدي 

فريقي انكورا بولو واحلبتور بولو. 
�سكل  ي��ت��ح��دد  ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا،  ���س��وء  ويف 
ال�سبت  امل���ق���ررة  اخل��ت��ام��ي��ة  امل���ب���اراة 

املقبل مبلعب �سلطان بن زايد بنادي 
غنتوت.

اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  واأك��م��ل 

احلفل  لإجن��اح  ا�ستعداداته  والبولو 
لدعم  ا�ستثمارا  للبطولة  اخلتامي 
،حيث  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 

للبطولة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  ي�سهد 
الحتفالية  ال��ف��ق��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املتنوعة واجلوائز القيمة للجمهور، 

ويفتح النادي اأبوابه باملجان لع�ساق 
الفرو�سية والبولو وحمبي فعاليات 
امليدان  فعاليات  تبداأ  ..فيما  النادي 

الوطني  ال��ن�����س��ي��د  ب���ع���زف  ع�������س���را 
ل���ل���دول���ة ق���ب���ل ان���ط���الق���ة امل����ب����اراة 

اخلتامية للبولو.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد جوليون لي�سكوت، جنم كرة القدم ونادي مان�س�سرت �سيتي ال�سابق، الفائز 
مدار�س  تطبقه  ال��ذي  التدريبات  برنامج  املمتاز،  الإجنليزي  ال��دوري  بلقب 

مان�س�سرت �سيتي مع النا�سئني والراعم يف الإمارات.
اإح��دى مدار�س  اإىل الإم���ارات وح�سوره ح�سة تدريبية يف  وق��ال خ��الل زي��ارة 
التدريب والتي �ستفرز  اأ�ساليب  اأحدث  اإن املدربني يطبقون  باأبوظبي  ال�سيتي 
مواهب قوية للم�ستقبل �سريطة ا�ستمرارية املواهب لتحقيق ا�ستدامة التطور 
�سعادته  عن  عاما،   40 العمر  من  البالغ  ال�سابق  املدافع  واأع��رب  امل�ستوى.  يف 
مبتابعة جمموعة من املواهب التي متتلك قدرات بدنية وفنية عالية توؤهلها 

للعب يف اأهم الأندية اإذا حافظوا على تطورهم ب�سكل م�ستمر.
وقال لي�سكوت، الفائز باأربعة األقاب خالل م�سرته مع نادي مان�س�سرت �سيتي 
: " كان من الرائع العودة اإىل مدار�س ال�سيتي لكرة القدم يف اأبوظبي للتعرف 
اأح��ب��ه يف هذه  م��ا  تقدمهم.  م��دى  ال��واع��دي��ن، ومتابعة  الالعبني  ه���وؤلء  على 
وال�ستمتاع  الالعبني  م�ستوى  تطوير  على  الرتكيز  هو  التدريبية  احل�س�س 
الالعبون  " يتمتع   : واأ���س��اف  القدم".  ك��رة  اأث��ن��اء ممار�سة  امل��رح��ة  ب��الأج��واء 
امل��وق��ف الإي��ج��اب��ي حيث يتم ت��دري��ب الالعبني الآن يف  وال��الع��ب��ات مبثل ه��ذا 

اأبوظبي ودبي، وهذا �سيء يفخر به كل فرد يف النادي".

برعاية فالح بن زايد.. بطولة اليوم الوطني لتحدي البولو ت�ستاأنف فعالياتها غدا يف نادي غنتوت

جوليون لي�سكوت: مدار�س مان�س�سرت �سيتي يف الإمارات تطبق اأحدث اأ�ساليب التدريب لتاأهيل املواهب
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ال��دويل لوكا  ي��زال لع��ب الو�سط  ب��ات يف �سن ال�سابعة والثالثني، ل  اأن��ه  رغ��م 
مودريت�س الركيزة الأ�سا�سية ملنتخب كرواتيا، اأربع �سنوات بعد قيادته اىل نهائي 
كاأ�س العامل للمرة الأوىل يف تاريخه. اإجناز �سيحاول تكراره يف مونديال قطر 

يف بالد مّزقتها احلرب. كالجئ  بداأ  لطفل  الأخر  يكون  اأن  املتوقع   2022
2018، بالإ�سافة اىل تتويجه  اأف�سل لعب يف مونديال رو�سيا  مّهد اختياره 
مع ريال مدريد ال�سباين بدوري اأبطال اأوروبا يف العام ذاته، اىل فوزه بالكرة 
مي�سي  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��ن  ���س��ن��وات  ع�سر  دام  اح��ت��ك��ار  ليك�سر  ال��ذه��ب��ي��ة 
الكرة  ت�سلمه  بعد  حينها  الألعاب  �سانع  قال  رونالدو.  كري�ستيانو  والرتغايل 
الذهبية "مفتاح النجاح؟ من ال�سعب حتديد ذلك، العمل، املثابرة يف الأوقات 

ال�سعبة.
 اأحب دائًما اأن اأردد هذه العبارة +الأف�سل لي�س �سهاًل+".

اأثبت  بل  زاخ��ر،  عابر يف حفل  ت�سريح  تكن جم��رد  الكلمات مل  تلك  اأن  ويبدو 
ا يف  على مر ال�سنوات اأنه مثابر على ال�ستمرار يف العطاء، وجنح هذا العام اأي�سً

امل�ساهمة ب�سكل كبر يف تتويج امللكي مرة جديدة بطال لأوروبا ولإ�سبانيا.
امل�ستديرة يف الآون��ة الأخ��رة وال�سواء  اأب��رز جن��وم الكرة  اأح��د  ب��ات مودريت�س 
م�سلطة عليه اأكان على �سعيد الأندية اأو املنتخب الوطني، يف تناق�س �سارخ مع 

بعدما  بقايا خمّلعة  ا�ستحال  منزل  املتوا�سعة يف  بدايته 
التهمت النران جزءا كبًرا منه، يف قرية 

ُدّم��رت خ��الل حرب  التي  مودريت�سي 
القرية على  ال�ستقالل. تقع هذه 
على  املطلة  فيليبيت  ج��ب��ال  �سفح 

ال��ب��ح��ر الدري��ات��ي��ك��ي، وق���د كان 
املنزل  يف  ي��ق��ط��ن  م��ودري��ت�����س 
الآخر  وه���و  جل���ّده  ال�سيفي 

مودريت�س،  ل���وك���ا  ي���دع���ى 
وق����ت����ل ع���ل���ى ي����د ال����ق����وات 
ال�سربية يف الأ�سهر الأوىل 
للنزاع "1995-1991" 
ال�����ذي ح�����س��د ق���راب���ة 20 

األف قتيل.
بذلك  ت����ذك����ر  ل����وح����ة  ت�������زال  ول 

امل���ن���ط���ق���ة وت���ق���ول  ت���ل���ك  يف 
"خطر!األغام!".

ك�����ان 

لوكا مودريت�س يف العا�سرة من عمره عندما هرب مع عائلته اىل مدينة زادار 
ال�ساحلية التي تقع على بعد 40 كيلومرتاً. هناك، و�سط �سجيج القنابل التي 
املعا�سرة يف  املواهب  اأب��رز  اأحد  تفتقت خ�سال  ال�ساحلية،  املدينة  تت�ساقط على 

القارة الوروبية الذي اأ�سبح قائًدا ملنتخب كرواتيا.
"ان كاي زادار"، يف حديث �سابق  وتذكر يو�سيب بايلو الذي كان مدرًبا لفريق 
لوكالة فران�س "كنت قد �سمعت عن �ساب �سغر ن�سيط ل يتوقف عن مداعبة 

الكرة حتى يف اأروقة اأحد الفنادق وينام معها".
مل تخف موهبة الفتى على اأحد، ل�سيما املدرب الذي راأى اأن مودريت�س "كان 

مثاًل لالعبي جيله، قائًدا حمبوًبا. 
كان الأطفال يرون فيه يف تلك الفرتة ما نراه اليوم". وبح�سب ماريان بوليات 
اأجواء احلرب والنزاعات. وقال  �سديق مودريت�س، برزت موهبة الأخر و�سط 
"ت�ساقطت القذائف حولنا مليون مرة ونحن يف طريقنا اىل التدريب، كنا نهرع 

اىل املالجئ".
ا، اأن هذه الظروف  واعتر بوليات )41 عاًما(، وهو لعب حمرتف �سابق اأي�سً
التي خرها مودريت�س كانت "اأحد العوامل التي �ساهمت يف اأن يكون اليوم اأحد 
يف  اخت�سا�سي  ن��اد  باأنه  زادار  عن  ويعرف  العامل".  يف  القدم  ك��رة  لعبي  اأب��رز 
تكوين الالعبني. وت�سم لئحة من تخرجوا من �سفوفه، يو�سيب �سكوبالر 
ال�سابق  وال���دويل  الفرن�سي،  مر�سيليا  �سفوف  يف  الأ���س��ط��وري  ال��ه��داف 
�سيمي فر�ساليكو واحلار�س ال�سابق دانيال �سوبا�سيت�س. ولكن وبنظر 
يدافع  مل  اأن��ه  رغ��م  على  خمتلفة  مكانة  ملودريت�س  زادار،  م�سجعي 
اإطالًقا عن األوان الفريق. فقد التحق بنادي دينامو زغرب عندما 
كان يف اخلام�سة ع�سرة من عمره )2000(، قبل النتقال اىل 
توتنهام الإنكليزي يف 2008، ومنه اىل النادي امللكي الإ�سباين 
اىل  "بالن�سبة  �سرتكايل  �سالفكو  امل�سجع  يقول   .2012 عام 

زادار، مودريت�س هو من اآلهة كرة القدم".
اإليه  وجهت  التي  التهمة  ب�سبب  تلطخت  اجل��ارف��ة  �سعبيته  لكن 
بالإدلء ب�سهادة زور اأمام الق�ساء، يف ف�سيحة ف�ساد هزت كرة القدم 
 ،2018 الذهبية  ال��ك��رة  اأي���ام م��ن حفل ج��ائ��زة  ال��ك��روات��ي��ة. وق��ب��ل 
كري�سيمر  وق��ال  مودريت�س.  عن  التهمة  زغ��رب  يف  حمكمة  اأ�سقطت 
ديفت�سيت�س لفران�س بر�س "ل يوجد دليل كاف على اأنه ارتكب جرمية 
مرتبط  ملودريت�س  الكرواتي  الق�ساء  اتهام  وك��ان  باليمني".  احلنث 
 2004 زغ���رب يف  دي��ن��ام��و  م��ع  اح����رتايف  ع��ق��د  اأول  بتوقيع 
يحدد �سروط انتقاله م�ستقبال. ا�ستدعي مودريت�س 
يف 13 حزيران-يونيو 2018 من قبل الق�ساء 
يف مدينة اأو�سييك لالدلء ب�سهادته يف ق�سية 
زدراف���ك���و م��ام��ي��ت�����س، ال��رج��ل ال��ق��وي واملثر 
للجدل يف كرة القدم الكرواتية الذي ي�ستبه 

بقيامه بعمليات اختال�س عدة.
املحكمة  ح��ك��م  ي��ن��ت��ظ��روا  مل  ال����ك����روات  ل��ك��ن 
لي�ساحموا مودريت�س على كل ما قد يكون قد 
ارتكبه. فهو �سبق له اأن حما كل النتقادات التي 
ق��د ت��وج��ه ال��ي��ه يف م��ب��اراة واح���دة ف��ق��ط، عندما 
ف��ر���س ن��ف�����س��ه جن��ًم��ا ل��ل��ق��اء م��ن��ت��خ��ب ب����الده �سد 
املوؤهل ملونديال  اليونان يف ذهاب امللحق الأوروب��ي 
ال�سغر"  "الأمر  اإن  �سرتكايل  ويقول   .2018
هو "�سخ�س ح�سا�س"، وهذا ما بدا عليه بو�سوح بعد 
للمونديال  النهائية  امل��ب��اراة  يف  فرن�سا  اأم��ام  اخل�سارة 
كان  حيث   ،)4-2( مو�سكو  يف  لوجنيكي  ملعب  على 
احل����زن ي��ط��غ��ى ع��ل��ى م��الم��ح وج��ه��ه ل�����س��ي��اع اللقب 
رغم  على  الكرواتي،  الذهبي  اجليل  على  العاملي 
اأن الالعب الق�سر القامة والطفويل املحيا، 
البطولة. واعتر  اأف�سل لعب يف  اختر 
نادي  يف  امل�سوؤول  كو�ستيت�س،  �سفيتكو 
مودريت�س  ي���ع���رف  وال�����ذي  زادار 
الأخ�����ر  اأن  ط���ف���ول���ت���ه،  م���ن���ذ 
يريد،  ماذا  يعرف  "�سخ�س 
هذا  احل��ي��اة  علمته  وق���د 
اأموًرا  عا�س  لقد  الأم���ر، 
اأ����س���واأ ب��ك��ث��ر ع��ن��دم��ا كان 

طفال".

قامت الدنيا ومل تقعد يف املغرب عقب ا�ستبعاده من ت�سكيلة منتخب "اأ�سود 
الأطل�س" ب�سبب جفاء مع املدرب ال�سابق البو�سني وحيد خليلودجيت�س. بعد 
باإقناع  �سغوط جماهرية كبرة، عاد جنم ت�سل�سي الإنكليزي حكيم زيا�س 
كاأ�س  البارزة يف  اأ�سلحته  اأح��د  و�سيكون  الركراكي  وليد  امل��درب اجلديد  من 

العامل لكرة القدم يف قطر.
اأج��رى الركراكي الكثر من احل��وارات مع حكيم الذي اعتزل اللعب دولياً 
فرتة  يف  يعجبه  يكن  مل  مبا  "اأخرين  البو�سني  امل��درب  مع  خالفه  ب�سبب 
التي  بالأخطاء  واأخ��رت��ه  ذل��ك،  وراء  الكامنة  والأ���س��ب��اب  وحيد  مع  اجلفاء 

ارتكبها هو كذلك...".
اأ�ساف "مل اأعده باأي �سيء، ما عدا اأين اأخرته اأين اأعّول عليه، وهذه حقيقة، 

اأريده اأن يكون يف اأف�سل م�ستوياته".
اأّكد الركراكي اأن جنم ال�"بلوز" ي�ستحق التواجد يف مونديال قطر، لمتالكه 
طاقة اإيجابية "حكيم زيا�س عاد للمنتخب املغربي لأنه ي�ستحق ذلك، الالعب 
ميلك طاقة اإيجابية، هو يعرفني كيف اأعمل واأنا اأعرفه اأكرث واأعرف طريقة 
تفكره، عندما ترى كيف يلعب تقول مع نف�سك من ال�سعب األ يتواجد يف 

كاأ�س العامل".
يعاين زيا�س )29 عاما( الأمرين يف �سفوف فريقه اللندين هذا املو�سم 

اأكان مع املدرب ال�سابق الأملاين توما�س توخل املقال من من�سبه اأو 
"لأنني،  يقلق مدربه  لكن ذلك ل  بوتر،  خليفته احل��ايل غراهام 

الأ�سا�سيني"،  الالعبني  كواحد من  باإمكانياته وجتربته  اأوؤم��ن 
م�سرا اإىل اأنه توا�سل معه منذ فرتة ليحفزه "هو لعب كبر 

وي�ستغل بجد، وي�ستحق اأن يكون معنا يف قطر.
مع  وي�ستغل  قوية  ي�سرى  رج��ل  لديه  "زيا�س  قائال  واأردف 

الفريق ب�سكل جيد، واأمتنى اأن يقدم اإ�سافة للمنتخب".
رغم اتخاذه قرار العتزال دولياً، ظل زيا�س على توا�سل مع 
�ساي�س حيث  روم��ان  القائد  الأطل�س وخ�سو�ساً  اأ�سود  لعبي 

التي  اجليدة  العالقة  على  خاللها  من  اأّك��د  بر�سالة  له  بعث 
جتمعه بالعبي منتخب بالده.

�سخ�سية  م��ن  خفية  ج��وان��ب  ال��رتك��ي  ب�سيكتا�س  دف��اع  قطب  ك�سف 
عندما  لكن  قوية،  �سخ�سية  لديه  "حكيم  بقوله  زيا�س 

جدا  لطيف  �سخ�س  اأن���ه  تكت�سف  م��ن��ه،  ت��ق��رتب 
ويحب املرح".

واأ�ساف "ما يعك�سه للعامل اخلارجي 
يف  �سخ�سيته.  ع��ن  مت��ام��ا  خمتلف 

متمرد،  اأن  تظن  الأح��ي��ان  بع�س 
اللعب، وحتى  لكنه فقط يحب 
اأنه  يقول  اليه  تتحدث  عندما 
امل���درب،  م��ع  م�ساكل  ل��ه  لي�ست 
على  يكون  اأن  يريد  فقط  ه��و 

يف  وامل�ساركة  امللعب  اأر�سية 
املباراة".

اأع����زه  ���س��خ�����س  "اإنه  وت���اب���ع 
كثراً، فنحن نعرف بع�سنا 
ال���ب���ع�������س م���ن���ذ م������دة، اإن����ه 
ي��ت�����س��ب��ب قط  ���س��خ�����س مل 

ال��الع��ب��ني يف  م��ع  يف م�سكلة 
املنتخب".

رغم �سعوباته داخل امللعب، 
م�سافة  قيمة  زيا�س  يعتر 
"�سديق  ه������و  خ�������ارج�������ه. 

للجميع" يف ت�سل�سي، ولديه 
اإي���ج���اب���ي ك���ب���ر على  ت����اأث����ر 

امللعب ويف غرفة  داخ��ل  الفريق 
�سخ�سية  باأنه  يو�سف  كما  املالب�س، 

واث���ق���ة ت���ت���واف���ق م���ع اجل���م���ي���ع، وخ���ا����س���ة الالعب 
الإنكليزي بيلي غيلمور الذي بات ال�سديق املقرب 

له.
ت�سريحات  ال��ل��ن��دين يف  ال��ن��ادي  داخ���ل  ق��ال م�سدر 
طيب،  فتى  "زيا�س  اأثلتيك":  "ذا  �سحيفة  نقلتها 
و�سديق مع اجلميع، وواثق دون اأن يتكر، يف دقيقة 

يكون مع  بلحظات  ذل��ك  وبعد  الأمل���ان،  الالعبني  �سرتاه جال�ًسا مع  واح��دة، 
الإنكليز وما اإىل ذلك".

واأ�ساف "يف الواقع له تاأثر اإيجابي كبر يف كل مكان، حتى عندما اأ�سيب، 
اأ�سبح �سديًقا مقرًبا لغيلمور، لقد ق�سى فرتة اإعادة التاأهيل مع بيلي اأثناء 
الإ�سابة الأوىل وكان قريًبا منه، عندما تعلم اأنه يبلغ من العمر 27 عاًما 

واأن غيلمور يبلغ من العمر 19 عاًما، فقد ل حتدث هذه ال�سداقة".
اأم�سرتدام  اأياك�س  ن��ادي  املا�سي من  ال�سيف قبل  انتقل  ال��ذي  حت��ّدث زيا�س 
"كان ن�سف  ت�سل�سي قائاًل:  الهولندية عن جتربته يف  �سبورت  ملحطة زيغو 
باإ�سابة، ثم عدت، ثم تعر�ست لإ�سابة  الفور  الأول �سعبا، بداأت على  العام 

اأخرى. لذا فاإن الأمور مل تكن كما كنت اأمتنى".
وتابع النجم املغربي الذي يحظى مبتابعة العديد من الأندية الأوروبية ويف 
اإىل �سفوفه يف فرتة  مقدمتها العمالق الإيطايل ميالن املرجح ان�سمامه 
النتقالت ال�ستوية ح�سب تقارير اإنكليزية واإيطالية "لكن، كما يعلم معظم 
النا�س، اأنا اأوؤمن دائًما بنف�سي. اأعرف ما ميكنني فعله، لذلك ل اأقلق كثًرا 

ب�ساأن ذلك".
على  وال���رد  كعبه  علو  لإب����راز  ل��ه  فر�سة  قطر  م��ون��دي��ال  �سيكون 
يف  باللعب  ج��دارت��ه  واإث���ب���ات  ال��ل��ن��دين  ال��ن��ادي  يف  تهمي�سه 
اأن ال�ستعدادات جيدة  اأّك��د  الأوروب��ي��ة.  الأن��دي��ة  اأك��ر 
ونعرف  املجموعة جيدة  داخ��ل  وال��روح  "والجواء 
فخورين".  املغاربة  لنجعل  فعله  علينا  يتعني  ما 
يف  للجميع  مهمة  ف��رتة  اأنها  "اأعتقد  واأ���س��اف 
الوقت احل��ايل كي نظهر ما جئنا لتقدميه 
كل  اىل  ن��ظ��رت  اذا  بالطبع  وب��ل��د.  ك��ف��ري��ق 
املجموعة  داخل  واأي�ساً  الفريق  �سيء حول 
ي��ب��دو ج���ي���داً ولدينا  ���س��يء  ك���ل  ���س��ت��ج��د ان 
املرح  من  الكثر  ولدينا  بيننا  جيد  توا�سل 
الرتكيبة  ه��ذه  ان  اعتقد  لهذا  ال�ساق  والعمل 
نذهب  ان  ونتمنى  للجميع  بالن�سبة  ج��ي��دة 

بعيدا يف البطولة".

زيا�س العائد.. �سالح منتخب املغرب لوكا مودريت�س من لجئ �سغري اإىل بطل قومي 

املنتخب ال�سعودي يد�سن م�سريته يف مونديال 2022 بفوز ثمني على الأرجنتني
•• الدوحة-وام:

القدم  لكرة  ال�سعودي  املنتخب  حقق 
واح�������دة م����ن امل����ف����اج����اآت ال���ك���ب���رة يف 
القدم، وتغلب على نظره  ك��رة  ع��امل 
افتتاح  يف  اأم�������س   1-2 الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
بالدور  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��ب��اري��ات 

الأول لبطولة كاأ�س العامل 2022 .
ال�����س��ع��ودي يف مباراة  امل��ن��ت��خ��ب  وق���دم 
مبارياته  اأق�����وى  م���ن  واح�����دة  ال���ي���وم 
يف ب��ط��ولت ك��اأ���س ال��ع��امل، خ��ا���س��ة يف 
بهدف  ت��اأخ��ره  ليقلب  الثاين  ال�سوط 
ث��م��ني يف  ف���وز  اإىل  الأول  ال�����س��وط  يف 

الثاين.
ال�����س��ع��ودي بنظره  امل��ن��ت��خ��ب  واأحل����ق 
منذ  له  الأوىل  الهزمية  الأرجنتيني 
الفريق  هزمية  جاءت  حيث   2019
ال��ي��وم ب��ع��د 35 م���ب���اراة ح��اف��ظ فيها 
منذ  ال��ه��زائ��م  م��ن  خاليا  �سجله  على 
يف  ال��رازي��ل��ي  املنتخب  اأم���ام  خ�سارته 

يوليو 2019 .

ال�سهر  ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وت��ق��دم 
ليونيل مي�سي لفريقه بهدف مبكر من 
�سربة جزاء يف الدقيقة ال�10 ، ولكن 

املنتخب ال�سعودي رد بقوة يف ال�سوط 
الثاين مت�سلحا بامل�ساندة اجلماهرية 
ع��ن طريق  ه��دف��ني  و�سجل  ال��ك��ب��رة، 

يف  الدو�سري  و�سامل  ال�سهري  �سالح 
الدقيقتني 49 و53 .

للمنتخب  ال�������راب�������ع  ه������و  وال�������ف�������وز 

م�ساركاته  ت�����اري�����خ  يف  ال���������س����ع����ودي 
ب��ب��ط��ولت ك���اأ����س ال���ع���امل، ع��ل��م��ا باأنه 

يخو�س البطولة للمرة ال�ساد�سة.

وك�����ان امل��ن��ت��خ��ب ال�������س���ع���ودي ح��ق��ق يف 
 1994 مبونديال  الأوىل  م�ساركته 
بالوليات املتحدة فوزين يف مباراتني 

املغربي  ن���ظ���ري���ه  ع���ل���ى  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني 
للبطولة  الأول  ال��دور  يف  والبلجيكي 
ال���ت���اأه���ل للدور  ت���اأ����س���رة  م��ن��ح��ه  م���ا 

الثاين.
حقق  برو�سيا،   2018 مونديال  ويف 
بالفوز  ال���ث���ال���ث  ان���ت�������س���اره  ال���ف���ري���ق 
ع��ل��ى ن��ظ��ره امل�����س��ري ق��ب��ل اأن يحقق 
ال��ي��وم واح����دة م��ن امل��ف��اج��اآت الكبرة 
الأرجنتيني  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز 
اأحد املر�سحني بقوة للفوز باللقب يف 

املونديال احلايل.
بع�س  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  واأظ��ه��ر 
بف�سل  الأول  ال�سوط  خ��الل  التفوق 
ف��ارق اخل��رة م��ع خو�س امل��ب��اراة بكل 
اإىل  ، وترجم هذا  الأ�سا�سيني  جنومه 

هدف التقدم.
ال���������س����ع����ودي ظهر  امل���ن���ت���خ���ب  ول����ك����ن 
ال�����س��وط الثاين  ال��ق��وي يف  مب�����س��ت��واه 
وكان الأف�سل يف الكثر من الفرتات 
ف�سل  فيما  ل�ساحله  النتيجة  وق��ل��ب 
ال�����رد ع��ل��ى مدار  م��ي�����س��ي ورف���اق���ه يف 
بالفوز  اللقاء  لينتهي  الثاين  ال�سوط 
املجموعة  ه��ذه  يف  لل�سعودية  الثمني 
املنتخبني  اأي�سا  ت�سم  التي   ، ال�سعبة 

كلين�سمان  ي��ورغ��ن  الرائعني  وال��ه��داف��ني  مولر  "املدفعجي" غ��رد  ب��الد  يف 
�سرعي  ع��ن خليفة  يبحث  الأمل����اين  املنتخب  ي���زال  ل  ك��ل��وزه،  وم��رو���س��الف 
امل��درب هانزي فليك  اأج��ر  ال��ق��دم، ما  2022 يف ك��رة  ل��ه��وؤلء يف مونديال 

على ا�ستدعاء مهاجمني جديدين اإىل ت�سكيلته.
واعتمد املنتخب الأملاين على مهاجم ممّيز يف كل مرة تّوج بها بطاًل للعامل 
)4 مرات(، بدءاً بهلموت ران �ساحب اأحد اأهداف منتخب بالده يف املباراة 

النهائية �سد املجر عام 1954 التي عرفت "مبعجزة برن".
كاأ�س  نهائيات  تاريخ  يف  ه��داف  اأف�سل  كلوزه  ف��رز  القريب،  املا�سي  يف  اأم��ا 
يف  يتواجدون  وكلين�سمان  مولر  جانب  اىل  انه  كما  هدفاً،  العامل مع 16 

قائمة اأف�سل �ستة مراكز لهذه الفئة.
لكن مع دخول املانيا حلبة ال�سراع �سد اليابان الأربعاء، ف�سل املنتخب يف �سد 
 ،2018 الأم��ر جليا يف مونديال رو�سيا  بدا  التي تركها كلوزه وقد  الثغرة 
ي حنني من الدور الأول على الرغم  حيث فقدت اأملانيا لقبها وخرجت بُخفَّ
واملك�سيك  ال�سويد  منتخبات  بتواجد  متناولها  يف  كانت  املجموعة  ان  م��ن 

وكوريا اجلنوبية.

الهجوم،  قلب  مركز  ل�سغل  متحم�ساً  لي�س  مثال،  غنابري  �سرج  فاملهاجم 
باأن مركزي  "اجلميع يدرك  وقال يف هذا ال�سدد يف موؤمتر �سحايف الأح��د 

املف�سل هو وراء املهاجمني، لكني اأ�سعر بالراحة اأي�سا على اجلناحني".
وعما اإذا كان يحّبذ �سغل مركز الالعب رقم 9، اأجاب مازحاً "قد يكون هذا 
الأمر خياراً، لكن �سينتهي بي الأمر على مقاعد الالعبني الحتياطيني" يف 

حني ان زميله يف الفريق كاي هافرت�س ل يحّبذ بدوره �سغل هذا املركز.
منذ ا�ستالمه من�سبه على راأ�س اجلهاز الفني لأملانيا يف خريف 2021، بعد 
15 عاماً من حقبة املدرب ال�سابق يواكيم لوف �ساحب التتويج مبونديال 
2014، اعتقد هانزي فليك انه ي�ستطيع العتماد على تيمو فرنر كاحلل 

الأمثل ل�سغل مركز راأ�س احلربة.
لكن قبل انطالق كاأ�س العامل بثالثة اأ�سابيع، اأ�سيب فرنر يف كاحله الأي�سر 

يف دوري اأبطال اأوروب��ا، يف الوقت الذي كان بداأ ي�ستعيد م�ستواه اىل جانب 
زميله يف فريق ليبزيغ الأملاين الفرن�سي كري�ستوفر نكونو.

يلعب  ال��ذي  فهو هافرت�س  الهجوم  قلب  للعب يف مركز  البارز  املر�ّسح  اأم��ا 
اأ�سا�سيا يف �سفوف ت�سل�سي الإنكليزي.

املا�سي  اأيلول-�سبتمر  يف  بها  اأدىل  ت�سريحات  يف  اأع��ل��ن  هافرت�س  وك��ان 
اأو   9 اأو   10 "مركزي داخل امللعب ل يهمني فعاًل. اللعب يف مركز الرقم 

على اجلهة اليمنى، كل ما اريده هو م�ساعدة الفريق وك�سب ثقة املدرب".
الأوروبية  الأمم  دوري  يف  اإن��ك��ل��رتا  مواجهة  يف  ج��ي��داً  اأداء  هافرت�س  ق��ّدم 
)3-3( و�سّجل هدفني وت�سّبب بركلة اجلزاء لفريقه، يف حني حقق بداية 
4 اأه��داف يف خمتلف امل�سابقات، ما جعل فليك  جيدة مع ت�سل�سي بت�سجيله 
يرتاح يف العتماد عليه. ويقول املدرب "بات هافرت�س خطراّ وميلك نوعية 

يف اللعب و�سّجل اأهدافا هامة بينها هدفاه �سد اإنكلرتا".
اأما قائد منتخب اأملانيا الفائز بكاأ�س العامل 1990 لوتار ماتيو�س، فاإعتر 
ا�ستعاد مولر )توما�س( م�ستواه، فيمكن  "اإذا  انه  "بيلد" الأملانية  ل�سحيفة 

اختياره يف هذا املركز" على ح�ساب هافرت�س.
من  بحفنة  اكتفى  لكنه  العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  اأه��داف   10 مولر  و�سّجل 
املباريات يف �سفوف بايرن ميونيخ منذ اأيلول-�سبتمر املا�سي، ب�سبب بع�س 
الأمل يف ظهره ووركه وبالتايل يخو�س موندياله الرابع و�سط ال�سكوك حول 

لياقته البدنية.
فتحت اإ�سابة فرنر الباب اأمام مهاجمني �ساعدين هما نيكال�س فولكروغ 
ويو�سوفا موكوكو من فردر برمين وبورو�سيا دورمتوند توالياً. لكن كالهما 
اأن  دون  الأخ��ر يف م�سقط من  املع�سكر  ملونديال قطر يف  ال�ستعداد  ا�ستهل 
يخو�سا اأي مباراة دولية. كما اأن موكوكو )18 عاما( �سارك يف ال�سوط الأول 

من مباراة عمان الودية ومل يكن موفقا.
الهداف  ب��اأن  ي��وؤك��د  ف��اإن هدفه يف مرمى عمان  ف��ول��ك��روغ  اىل  بالن�سبة  اأم��ا 

�ساحب ال�29 عاماً قد يكون اأكرث من حّل بالن�سبة اىل فليك.

اأملانيا تبحث عن قلب الهجوم ال�سائع 



مرا�سلة تلفزيونية تتعر�س لل�سرقة على الهواء 
على  لل�سرقة  تعر�ست  اإنها  اأرجنتينية  تلفزيونية  مرا�سلة  قالت 
العامل  ك��اأ���س  ع��ن  تقرير  بتقدمي  قيامها  اأث��ن��اء  مبا�سرة،  ال��ه��واء 
اأموال  �سرقة  عن  ميتزجر  دومينيك  املرا�سلة  وك�سفت  قطر.  يف 
اأثناء بثها تقريًرا يف منطقة الكورني�س  ووثائق من حقيبة يدها 
يف الدوحة، يف الفرتة التي �سبقت املباراة الأوىل للبطولة، ح�سبما 

نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
والذين  ب��احل��ادث  املحلية  ال�سرطة  اأبلغت  اأن��ه��ا  ميتزجر  وذك���رت 
وعدوها ب�سرعة التعرف على امل�ستبه به با�ستخدام تقنية التعرف 
على  �ستوقع  ال��ت��ي  العقوبة  تختار  اأن  ميكن  واأن��ه��ا  ال��وج��ه،  على 
ال�سارق �سواء باحلكم عليه بال�سجن خم�س �سنوات اأو التغا�سي عن 

الأمر مقابل ا�ستعادة حمفظتها.
واأ�سافت ملذيع قناة "تودو نوتيكا�س" التي تعمل فيها: "لقد كانت 
معي حقيبتي ال�سغرة وكل الأ�سياء التي احتاجها مثل حمفظتي 
اأرق�����س م��ع اجل��م��ه��ور، ويف تلك  ومفاتيح غ��رف��ة ال��ف��ن��دق، وك��ن��ت 

اللحظة فتح اأحدهم �سحاب احلقيبة و�سرق حمفظتي".

حتذير اأوروبي من خطر متزايد لغاز ال�سحك
قال املركز الأوروبي لر�سد املخدرات والإدمان، اإن ا�ستعمال مركب 
بغر�س  ال�سحك"،  "غاز  با�سم  اأي�سا  املعروف  النيرتو�س،  اأك�سيد 
اأعداد  يف  يت�سبب  مما  ال�سبان،  بني  اأوروب���ا  يف  يتزايد  ال�ستجمام 
مقلقة من حالت الت�سمم. واأ�ساف املركز، ومقره مدينة ل�سبونة، 
بالن�سوة  �سعورا  ي�سبب  ال��ذي  للمركب،  املتزايدة  ال�سعبية  اأ�سباب 

وال�سرتخاء والنف�سال عن الواقع:
وفرة غاز ال�سحك، و�سهولة الو�سول اإليه.

بيعه من دون و�سفة طبية وانخفا�س �سعره و�سهولة تعاطيه.
الت�سور الزائف باأنه اآمن.

املجالت  يف  النطاق  وا�سعة  م�سروعة  ا�ستعمالت  يف  الغاز  يدخل 
الطبية وال�سناعية والتجارية:

املخفوقة  الكرمية  توزيع  اآلت  يف  دافعة  م��ادة  مبثابة  ا�ستخدامه 
امل��راح��ي�����س بغر�س  امل��ي��اه يف  "جهاز دف���ع  امل��راح��ي�����س  وم�����س��خ��ات 

التخل�س من الف�سالت".
ويباع لهذين الغر�سني يف عبوات مكثفة وغر باهظة الثمن عر 

الإنرتنت اأو يف املتاجر الكبرة.
يف بع�س الدول الأوروبية، اأثرت خماوف معينة منذ عام 2017، 
اأ�سواق  عمدا  ت�ستهدف  الغاز  من  اأك��ر  اأ�سطوانات  ظهرت  عندما 
املراهقني  تغري  ما  غالبا  والتي  ال�ستجمام،  بغر�س  ال�ستخدام 

عدميي اخلرة بتعاطي املخدرات.

�سقوط طائرة �سغرية على منطقة �سكنية 
�سقطت طائرة �سغرة يف منطقة �سكنية مبدينة ميديلني، ثاين 
على  املدينة  بلدية  رئي�س  اأف��اد  ما  بح�سب  كولومبيا،  م��دن  اأك��ر 

موقع تويرت، يوم الثنني.
وذكرت خدمات الطوارئ يف املدينة على تويرت من مكان احلادث، 
اأن الطائرة كان على متنها ثمانية اأ�سخا�س، واأنها اأ�سابت منزل 

واحدا على الأقل يف منطقة بيلني رو�سالي�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعمل حما�سرًا يف جامعة ف�سل باللتحاق بها
يف  حما�سر  اإىل  وحتوله  املذهلة  جتربته  عن  اإن�ستغرام،  الجتماعي،  التوا�سل  من�سة  على  املوؤثرين  اأح��د  حتدث 

جامعة مل يتمكن من اللتحاق بها يف املا�سي.
يقول �ساران هيغده، وهو موؤثر مايل لديه مليونا متابع على اإن�ستغرام فقط، ناهيك عن مواقع التوا�سل الأخرى، 
اإنه منذ 3 �سنوات، تخلى عن حلمه يف اللتحاق باملعهد الهندي لالإدارة يف بنغالور، على الرغم من ح�سوله على 
98 % يف اختبار القبول امل�سرتك )CAT(، وقرر متابعة درا�سته اجلامعية يف الوليات املتحدة، بعد ف�سله يف تاأمني 

القبول يف املعهد املرموق.
والتحق �ساران بجامعة كولومبيا، لكنه تركها لحقاً لي�سنع م�سرته املهنية يف اإن�ساء املحتوى. وبعد حتقيق النجاح 
اإن�ساء املحتوى، متكن من اللتحاق بجامعة اأحالمه، لكن لي�س كطالب واإمنا كمحا�سر �سيف، بح�سب  يف جمال 
 IIM-Bangalore موقع اإن دي تي يف. ويف من�سور مف�سل على اإن�ستغرام، ن�سر �ساران �سورة تظهره يف حرم جامعة
القادمة".  امل��رة  اأف�سل يف  الدخول، ومع ذلك مت رف�سي وقيل يل: حظ  امتحان  %98 يف  "ح�سلت على  وكتب 

."IIMB واأ�ساف "لدي 3.3 مليون متابع اليوم، واأنا �سيف متحدث لأكرث من 100 �سيدة اأعمال يف
وحتدث �ساران عن رحلته وملاذا ا�سطر للتخلي عن حلمه يف IIM. وكتب "منذ 3 �سنوات، تخليت عن حلم الدرا�سة 
يف IIM، والآن اأنا يف IIM. عندما وقفت على امل�سرح وامليكروفون يف راحتي املتعرقة، كانت لدي ابت�سامة كبرة على 

وجهي. ملاذا؟ لأنني اأدركت اأن حت�سري لمتحان القبول كان م�سيعة للوقت. 
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ملاذا ل ي�سعر البع�س بالهزات الأر�سية؟
وقعت هزة اأر�سية عنيفة م�ساء اأول اأول اأم�س الأحد �سعر بها م�سريون يف 

حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية، وبع�س حمافظات الدلتا.
الهزة وقعت يف ال�ساعة الواحدة والن�سف م�ساء، وم�سدر تلك الهزة زلزال 
506 كيلومرتات �سمال مدينة  اليونان، على بعد  يف جزيرة كريت جنوب 

مطروح امل�سرية، بقوة 5.4 درجة على مقيا�س ريخرت.
وقال الدكتور جاد القا�سي، مدير املعهد القومي للبحوث الفلكية امل�سري، 

اإن الزلزال مل يحدث خ�سائر يف الأرواح اأو املمتلكات.
لكن  ال��زل��زال،  بتاأثر  البع�س  فيها  ي�سعر  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  ولي�ست 
ورغم ذلك فاإن كثرين عروا عن ده�ستهم من عدم �سعورهم بالهزة، يف 

حني اأن اآخرين يقولون اإن تاأثره كان كبرا عليهم، اإىل حد الفزع.
القومي  امل��ع��ه��د  م��دي��ر  ي��و���س��ح  م�سرية  حملية  ل�سحف  ت�سريحات  ويف 
اأمر  ب��ال��زل��زال  البع�س  �سعور  ع��دم  اإن  قائال  م�سر،  يف  الفلكية  للبحوث 
يف  ال��وج��ود  اأو  ال��زل��زال،  ب��وؤرة  عن  ال�سخ�س  ابتعاد  منها  لعوامل،  طبيعي 
مبنى منخف�س، فاإذا ما كان ال�سخ�س يجل�س يف مكان مرتفع فاإنه �سي�سعر 

بالزلزال، اأما اإذا كان يف مكان منخف�س فقد ل ي�سعر به.
ال�سخ�س  كان  ف��اإذا  وال�سكون،  احلركة  م�ساألة  اأي�سا  الأ�سباب  من  وكذلك 
متحركا يف حلظة وقوع الزلزال فاإنه ل ي�سعر ب�سيء، لأن ج�سده يتحرك، 
بينما من يقف دون حركة �سي�سعر به ل حمالة. ويف حال ما اإذا كان الزلزال 

�سعيفا اأو متو�سطا فاإن ال�سخ�س قد ل ي�سعر به.

لي�سترييا.. اأمريكا تربط املر�س بـ »منتج ملوث«
اأ�سيب �سخ�سان على الأقل، يف الوليات املتحدة، مبر�س لي�ستريا، والذي 

ك�سفت الفحو�سات والبيانات املخترية اأنه مرتبط ب�"فطر ملوث".
مت  اإن���ه  ق��ال   ،)CDC( منها  وال��وق��اي��ة  الأم���را����س  على  ال�سيطرة  م��رك��ز 
ت�سخي�س الإ�سابتني منذ 15 نوفمر ونقلهما اإىل امل�ست�سفى، لفتا اإىل اأن 

اأعلى". يكون  اأن  املحتمل  من  للم�سابني  الفعلي  "العدد 
حول �سبب عدم الك�سف عن عدد اإ�سابات اأكر، اأو�سح املركز اأن "هذا يرجع 
اإىل اأن بع�س الأ�سخا�س يتعافون دون رعاية طبية، ول يتم اختبارهم ملر�س 

اللي�ستريا".
اإىل ذلك، قد ل يتم الإب��الغ عن الأمرا�س احلديثة بعد، حيث  بالإ�سافة 
ال�سخ�س  ك��ان  اإذا  م��ا  لتحديد  اأ�سابيع   4 اإىل   3 م��ن  ع��ادة  الأم���ر  ي�ستغرق 

املري�س جزءا من تف�سي املر�س، وفق املركز.
فطر  اأن  املخترية  البيانات  ك�سفت  اأكتوبر،   8 اإىل   5 من  الفرتة  وخ��الل 

الأ�سخا�س. مر�س  يف  ال�سبب  كان  باللي�ستريا  "اإينوكي" امللوث 
واأفاد الأ�سخا�س الذين اأ�سيبوا باملر�س باأنهم تناولوا الإينوكي، اأو تناولوا 

طعام يحتوي على الفطر يف مطاعم، وفقا ملوقع "فوك�س17".

ملاذا ا�ستبدلت اأديل 
حذاءها بجوارب فاخرة؟

اأدي����ل ع��ن ارت�����داء حذائها  ت��خ��ل��ت 
اأدائ�����ه�����ا يف ل�س  ع����رو�����س  خ�����الل 
ف��ي��غ��ا���س، وا���س��ت��ب��دل��ت��ه ب�����زوج من 
تنزلق  الفاخرة، حتى ل  اجل��وارب 

اأثناء اأدائها على امل�سرح.
الريطانية،  الغناء  اأيقونة  ب��داأت 
"34 عاماً" اأخ��راً عرو�سها  اأدي��ل 
اجلمعة،  ي����وم  ف��ي��غ��ا���س،  ل�����س  يف 
حيث ظهرت بثوب اأ�سود اأنيق لأداء 

جمموعة من اأف�سل اأغانيها.
ومت الك�سف عن اأن اأديل تخلت عن 
ح��ذائ��ه��ا واك��ت��ف��ت ب��ارت��داء جوارب 
باهظة الثمن للرتكيز على الغناء، 
تاأدية  اأث���ن���اء  ���س��ق��وط��ه��ا  ول��ت��ف��ادي 

عر�سها.
وول  ���س��ح��ي��ف��ة  اإىل  ح��دي��ث��ه��ا  ويف 
املغنية  ك�سفت  ج���ورن���ال،  ���س��رتي��ت 
ال�����س��ه��رة اأدي�����ل اأن���ه���ا ت��خ��ل��ت عن 
بزي  واكتفت  املختلفة  الإط��اللت 

موحد.
معظم  اأن  ع����ن  اأدي��������ل  وك�������س���ف���ت 
با�ستثناء  �سوداء  �ستكون  ف�ساتينها 
قطعة بارزة متالألئة مثرة، واأنها 
�ست�سمر بارتداء اجلوارب الفاخرة 
دون حذاء خ�سية النزلق، وخا�سة 
عندما توؤدي اأغنية "اأ�سرم النار يف 

املطر".
خالل عر�سها، حظيت اأديل بدعم 
عاماً"   40" ب��ول  ريت�س  �سديقها 
ب��دل��ة �سوداء  اأن��ي��ق��اً يف  ب���دا  ال����ذي 
اجلمهور،  ب��ني  يجل�س  ك��ان  بينما 
اإ�سافة اإىل ابنها البالغ من العمر 

10 �سنوات.

كري�ستي تلغي مزاد  تي 
ريك�س املثري للجدل

مزادا  للمزاد،  كري�ستيز  دار  األغت 
الدينا�سور  م���ن  ع��ظ��م��ي  ل��ه��ي��ك��ل 
ريك�س، قبل اأيام من موعد طرحه 

يف هوجن كوجن.
اأث��ارت �سركة  اأن  وجاء الإلغاء بعد 
حول  �سكوكا  ل��الأح��اف��ر  اأمريكية 
العظمي  ال���ه���ي���ك���ل  م�����ن  اأج����������زاء 
"�سني"، ح�سبما  ُيدعى  لدينا�سور 
تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  ذكرت 

يوم الأحد.
�سني"،   " اإن  ك��ري�����س��ت��ي��ز  وق���ال���ت 
وه����و ه��ي��ك��ل ع��ظ��م��ي ي����زن 1400 
�ُسحب  رطل"،   3100" كيلوجرام 
اأ�سبوع م��زادات اخلريف الذي  من 

يبداأ يف هوجن كوجن يوم اجلمعة.
ومت التنقيب عن "�سني" يف ولية 
مونتانا الأمريكية، ويبلغ ارتفاعه 
 12 "15 قدًما" وطوله  4.6 مرت 
بالغ عا�س  اأن��ه ذكر  وُيعتقد  م��رتا، 

منذ حوايل 67 مليون �سنة.
وك���ان امل���زاد ق��د ب��اع هيكل عظمي 
– ريك�س"،  "تي  ط����راز  م��ن  اآخ����ر 
"�ستان" من قبل كري�ستيز،  ا�سمه 
عام  يف  دولر  مليون   31.8 مقابل 

.2020
ومن النادر جدا العثور على هياكل 
عظمية كاملة للدينا�سورات، وفقا 
مل��ت��ح��ف ف��ي��ل��د يف ���س��ي��ك��اج��و، اأح���د 
الطبيعي يف  التاريخ  اأكر متاحف 

العامل.

�سبط خمدرات بقيمة 
جنيه مليار   1.5

امل�سرية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
18 مليون  اأك��رث من  اإنها �سبطت 
قر�س خمدر كانت خمباأة يف ثالث 
املطل  الإ�سكندرية  حاويات مبيناء 

على البحر املتو�سط.
ع��ل��ى �سفحتها  ال�����وزارة  واأ���س��اف��ت 
ال��ر���س��م��ي��ة مب���وق���ع ف��ي�����س��ب��وك اأن 
كانت  طنا   34 ت��زن  التي  ال�سحنة 
امليناء  يف  ر���س��ت  �سفينة  م��نت  على 
ال���ب���الد يف رحلة  ب�����س��م��ال  ال���واق���ع 
دولة  اإىل  اإب��ح��اره��ا  قبل  ت��ران��زي��ت 

اأجنبية مل حتددها.
الأق����را�����س  اإن  ال����������وزارة  وق����ال����ت 
امل�سبوطة تقدر قيمتها مبا يقارب 
مليون   61.22" جنيه  مليار   1.5

دولر".

يفارق احلياة بعد منحه كلية 
�سرطانية باخلطاأ

تويف مري�س يف غ�سون عام من اإجرائه جراحة زرع بعد 
اأن اأعطي عن طريق اخلطاأ كلية �سرطانية.

زرع  لعملية  عاماً"   49" �سيدو  �سينغ  بارميندر  وخ�سع 
يف  ال�سرطان  منا  عندما  مب�ساعفات  اأ�سيب  لكنه  كلية، 
حلدوث  ال�سعيفة  الحتمالية  من  الرغم  وعلى  الكلية. 
اأو�سحت ليديا براون، طبيبة الطوارئ  هذا الأمر، فقد 
"تعقيد  ه��و  امل�سرطن  الع�سو  اأن  ل��ن��دن،  غ��رب  مبنطقة 

معرتف به ولكنه نادر جداً".
وك�سف الفح�س بعد اأربعة اأ�سهر من الزرع، وجود كتلة يف 
اأنه  امل��زروع، ولكن يف ذلك الوقت اعتقد الأطباء  الع�سو 
اأنه �سكل  الكلية. وب�سكل ماأ�ساوي، وجد لحقاً  تكي�س يف 
�سديد العدوانية من ال�سرطان، والذي ينت�سر بعد ذلك 

من الع�سو املزروع.
"47 عاماً" "كان  ال�سيدة تارجيندر  اأرملة �سيدو  وقالت 
زوجي يثق باأطبائه كثراً. كيف فاتهم هذا؟". واأ�سافت 
ليديا براون، طبيبة الطب ال�سرعي مبنطقة غرب لندن 
ولكنها  معروفة  م�ساعفات  ب�سبب  كانت  الوفاة  "هذه 

نادرة لعملية الزرع املخطط لها".
اإىل القلق  "ل يوجد �سبب يدعو الأطباء  وتابعت براون 
ب�ساأن الع�سو لأن املترع لي�س لديه اأي عالمات اأو تاريخ 

من الإ�سابة بال�سرطان".
اإمريال  يف  ال��زرع  جراحة  ا�ست�ساري  دور،  فرانك  وق��ال 
"مل تكن هناك خماوف. لقد  كوليدغ للرعاية ال�سحية 
نتمكن من  وق���ت لح���ق، مل  وح��ت��ى يف  ج��م��ي��ع��اً.  �سدمنا 

العثور على اأي �سبب لعدم حدوث عملية الزرع هذه."

موظف يفاجئ وزارته بطلب 
غريب يتعلق بكاأ�س العامل

الثالثاء، طلباً غريباً  ال�سعودية، يوم  العدل  تلقت وزارة 
مبونديال  يتعلق  ل��دي��ه��ا،  العاملني  امل��وظ��ف��ني  اأح���د  م��ن 
وي�سارك  امل��ج��اورة  قطر  ت�ست�سيفه  ال���ذي  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
الطلب  �ساحب  تفاجئ  اأن  قبل  ال�سعودي،  املنتخب  فيه 

باملوافقة.
التابع  العديل"  "التوا�سل  ح�����س��اب  اإىل  ال�����س��وؤال  وورد 
اأ�سئلة حول  للوزارة يف تويرت، واملخ�س�س لالإجابة على 
لكن  والإرث،  وال��غ��رام��ات  وتنفيذها  الق�سائية  الأح��ك��ام 
م��ب��اراة منتخب  م�����س��اه��دة  اإم��ك��ان��ي��ة  ي�����س��األ ع��ن  �ساحبه 

ال�سعودية التي �ستقام خالل فرتة الدوام الر�سمي.
ال����وزارة، ويريد  اإن��ه موظف يف  ال�����س��وؤال  وي��ق��ول �ساحب 
م�ساهدة مباراة الفريق ال�سعودي مع نظره الأرجنتيني 
التي �ستقام يف ال��واح��دة ظ��ه��راً م��ن ي��وم ال��ث��الث��اء، لرد 
ميكنك  باأنه  "نفيدكم  بالقول  احل�ساب  على  القائمون 
مع  التن�سيق  بعد  وذل���ك  ال��وط��ن��ي،  ملنتخبنا  دع��م��اً  ذل��ك 

املدير املبا�سر".
وقت  يف  ال�سعودية  يف  و�سحفيون  اإع��الم  و�سائل  وقالت 
�سابق اإن كثراً من املوؤ�س�سات احلكومية �ست�سمح ملوظفيها 
املبا�سرين  املديرين  مع  التن�سيق  بعد  امل��ب��اراة  مب�ساهدة 

ل�سمان عدم توقف العمل.

درا�سة: فائدة الكولي�سرتول اجليد تختلف ح�سب العرق
اأفادت درا�سة اأمريكية ن�سرت الثنني باأن املفهوم ال�سائع 
ميكن  ال��دم  يف  "اجليد"  الكولي�سرتول  م�ستويات  ب��اأن 
لي�ست  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر  اإىل  ت�سر  اأن 
وقد  والبي�س،  لل�سود  بالن�سبة  نف�سه  بالقدر  �سحيحة 

يكون املقيا�س ذاته اأقل قيمة مما كان يعتقد �سابقا.
اأن���واع���ا خمتلفة م��ن ال��ك��ول��ي�����س��رتول لها  وُي��ع��ت��ق��د ب���اأن 

تاأثرات �سحية اأو غر �سحية على الإن�سان.
دوري�����ة )الكلية  ن�����س��رت يف  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  واأظ����ه����رت 
الأمريكية لأمرا�س القلب( ارتباط امل�ستويات املنخف�سة 
)اإت�س. الكثافة  العايل  الدهني  بالروتني  ي�سمى  مما 
اأعلى  باحتمالت  "اجليد"  الكولي�سرتول  اأو  دي.اإل( 
امل�ساركني  يف  فقط  ولكن  القلب،  يف  مب�ساكل  لالإ�سابة 
البي�س. وقال الباحثون اإنه على عك�س ما كان ُيفرت�س 
)اإت�س.دي.اإل(  من  املنخف�سة  امل�ستويات  ف��اإن  عموما، 
القلب  باأمرا�س  اأعلى لالإ�سابة  اأي خطر  اإىل  ت�سر  ل 
لدى ال�سود. ومع ذلك، بني الأ�سخا�س البي�س، كان من 
لديهم م�ستويات )اإت�س.دي.اإل( اأقل من 40 ملليجراما 
القلب  باأمرا�س  اإ�سابتهم  خماطر  تزيد  دي�سيلرت  لكل 

اأ���س��ح��اب امل�����س��ت��وي��ات الأعلى  ال��ت��اج��ي��ة 22 يف امل��ئ��ة ع��ن 
منها.

)اإت�����س. م��ن  املرتفعة  امل�ستويات  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
دي.اإل(، اأي اأكرث من 60 ملليجراما لكل دي�سيلرت، التي 
ُيعتقد باأنها واقية، مل تكن مرتبطة بانخفا�س خماطر 

الإ�سابة باأمرا�س القلب التاجية يف اأي من العرقني.
وقالت ناتايل بامر قائدة فريق البحث يف الدرا�سة من 
جامعة اأوريغون لل�سحة والعلوم يف بورتالند "يطمئن 
)اإت�س. من  عالية  م�ستويات  لديهم  من  ع��ادة  الأط��ب��اء 

بدل  والآن،  اأق����ل...  خلطر  معر�سون  ب��اأن��ه��م  دي.اإل( 
اأو  �سيئا،  يفعلوا  األ  الأط��ب��اء  على  يجب  طماأنتهم،  من 

يقولوا،" ل نعرف ماذا يعني هذا".
الروتني  م��ن  املرتفعة  امل�ستويات  اأن  فريقها  ووج���د 
الدهني املنخف�س الكثافة )اإل.دي.اإل( اأو الكولي�سرتول 
ال�ستاتينات  با�ستخدام  ع��ادة  ُيعالج  وال��ذي  "ال�سار"، 
والدهون  ليبيتور،  مثل  وا�سع  نطاق  على  امل�ستخدمة 
باأمرا�س  الإ���س��اب��ة  خماطر  ب��زي��ادة  مرتبطة  الثالثية 

القلب يف كال اجلن�سني.

عار�سة االأزياء االأمريكية جيجي حديد لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جوائز املو�سة لعام 2022 من جمل�ض 
م�سممي االأزياء يف اأمريكا بوالية نيويورك. ا ف ب

كيت هد�سون تخطف 
الأنظار باإطاللة جذابة

 Kate Glass Onion: A روَجت املمثلة الأمريكية كيت هد�سون لأحدث اأعمالها
اطاللة  اعتمادها  خ��الل  من  وذل��ك   ،Knives Out Mystery Tastemaker

�سيدات الأعمال اأثناء ح�سورها العر�س اخلا�س للعمل يف لو�س اأجنلو�س.
�سروان  مع  احلجم  كبرة  طويلة  �سرتة  ارت���داء  على  هد�سون  كيت  املمثلة  وعمدت 

متنا�سق وحذاء اأ�سود.
امل�ساركني يف  النجوم  م��ن  ك��ب��راً  ع���ددا  امل��ه��م  احل���دث  ه��ذا  كيت يف  اإىل  وان�سم  كما 
العمل، كاملمثل الأمركي اإدوارد نورتون، واملغنية الأمركية جانيل موناي، واملمثلة 
اإىل املمثل الكندي رايان جون�سون واملمثل �سول  الأمركية كاثرين هان، بالإ�سافة 

روبينيك.


