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رئي�س  يهنئان  ونائبه  ال��دول��ة  رئي�س 
الأوروغواي ال�سرقية بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
لوي�س الكاجى  اإىل فخامة  تهنئة  برقية 
بو رئي�س جمهورية االأوروغواي ال�شرقية، 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
»رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
فخامة  اإىل  مم��اث��ل��ة  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل« 

لوي�س الكاجى بو.

التعليم  دائرة  يزور  زايد  بن  حممد  بن  خالد 
ويطلع على مبادراتها ال�سرتاتيجية واإجنازاتها

•• اأبوظبي-وام:

زار �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد 
اآل نهيان، ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، 
اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مقر 
ل����الط����الع ع���ل���ى امل������ب������ادرات ال���رب���وي���ة 
�شبل  واعتماد  واإجنازاتها  اال�شراتيجية 

تعليمية مبتكرة.
واع��ت��م��د ���ش��م��وه خ���الل ال���زي���ارة خططاً 
تعزيز  ع��ر  التعلم  خم��رج��ات  لتح�شني 
مع  ب���ال�������ش���راك���ة  االأداء  ت��ق��ي��ي��م  ب����رام����ج 

املدار�س.             )التفا�شيل �س3(
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رئي�س الدولة خالل اجتماعه مع رئي�شة اليونان    )وام(

امل�شت�شار االأملاين يت�شلق مدفعاً اأملانياً م�شاداً للطائرات على دبابة خالل زيارته لرنامج تدريب اجلنود االأوكرانيني

ليز ترو�س

اجلانبان يوؤكدان توافق الروؤى ب�ضاأن العديد من الق�ضايا وامللفات 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�سة اليونان ورئي�س الوزراء
عالقات ال�سداقة والتعاون  والتطورات الإقليمية والدولية 

•• اأثينا - وام:

عقد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
فخامة  م��ع  اجتماعا  اأث��ي��ن��ا  يف  اأم�����س  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 

كاترينا �شاكيال روبولو رئي�شة جمهورية اليونان ال�شديقة.
 - اللقاء  بداية  يف  روبولو  �شاكيال  كاترينا  فخامة  رحبت  و 
ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب   - الرئا�شي  الق�شر  يف  ج��رى  ال��ذي 
رئا�شة  بتوليه  ���ش��م��وه  وه��ن��اأت  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 

زيارة  ت��ع��زز  اأن  امل��ت��ح��دة، متمنية  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
ال�شعبني  البلدين و  ال�شداقة والتعاون بني  �شموه عالقات 

ال�شديقني.
و اأكدت اأن اليونان تعتر دولة االمارات �شريكا اإ�شراتيجيا 

ال�شالم  نحو  م�شركة  روؤي���ة  لديهما  البلدين  اإن  وق��ال��ت 
واالأمان والرفاهية يف املنطقة.

و اأ�شافت فخامتها اأنه خالل ال�شنوات االأخرية جرى تعزيز 
العالقات بني البلدين.                         )التفا�شيل �س2(

بوتني يوقع مر�ضوما بزيادة عدد اأفراد القوات امل�ضلحة

رو�سيا تدمر 5 مقاتالت حربية ومركزًا للقيادة الأوكرانية
بيع و�ضراء منا�ضب.. وتعيينات وزارية مقابل مبالغ مالية

حترك ق�سائي بعد ت�سريب �سوتي يك�سف جرائم ف�ساد بالعراق
•• بغداد-وكاالت:

ق�����ررت حم��ك��م��ة ال���ك���رخ يف ال���ع���راق ات���خ���اذ االج������راءات 
لل�شحفي  جديد  �شوتي  ت�شريب  بخ�شو�س  القانونية 
ع��ل��ي ف��ا���ش��ل ي��ظ��ه��ر ج��رائ��م ف�����ش��اد يف حم��اف��ظ��ة �شالح 
ويك�شف  ال��ق�����ش��اة  اأح���د  اإىل  فيها  ال��ت��ط��رق  ي��ت��م  ال��دي��ن 
املحكمة  يف  لتعيينه  الق�شاة  الأح��د  منا�شب  و�شراء  بيع 
مقابل  الربية  وزارة  تعيينات يف  اإىل  اإ�شافة  اجلزائية، 

مبالغ مالية.
وكان ال�شحفي علي فا�شل ن�شر ت�شجياًل �شوتياً قال اإنه 
اجلماهري  ح��زب  رئي�س  االأ�شبق  الدين  �شالح  ملحافظ 
اأحمد اجلبوري »اأبو مازن« يت�شمن بيع و�شراء منا�شب 
للق�شاة واأخرى يف وزارة الربية. يف الت�شجيل ال�شوتي، 
الذي �ُشرب اأم�س �شخ�س يدعى »حممد الهجف« يت�شل 
»اأبو  اجل��ب��وري  اأحمد  االأ�شبق،  الدين  �شالح  مبحافظ 
العزاوي«  اإليه طلب قا�س يدعى »في�شل  مازن« وينقل 

التدخل لتعيينه يف املحكمة »اجلزائية«.
اإنه  قوله  »خلف«  القا�شي  يدعى  �شخ�س  ينقل عن  كما 

اتفق مع اأبو مازن على اأن يجلب له املبلغ يوم االثنني، 
»�شيزعل«  منطقته  م��ن  �شخ�شاً   15 ب���  ق��ائ��م��ة  ول��دي��ه 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى تعيينهم يف  اأح���م���د اجل���ب���وري ،م���ا مل  م���ن 

»الربية«.
وح�����ش��ب امل��ت�����ش��ل ف����اإن امل��دع��و »ال��ق��ا���ش��ي خ��ل��ف« ا�شتلم 
اإىل �شحب مليار دينار  »300 مليون«، م�شرياً  ال�  مبلغ 
اأعطيت  ال�شنة،  نهاية  قبل  ت�شديدها  ويجب  لل�شريبة، 

ل�شخ�س يدعى »اأبو �شكبان«.
اأبلغ  اإنه  الت�شجيل  اأحمد اجلبوري، يف  من جانبه يقول 
�شالح«،  »ال��وزي��ر  بق�شية  التزاماً  لديه  ب��اأن  »املحافظ« 

وطلب منه اأن يزور »حممد الهجف« ويوقع له ال�شك.
تتعلق  دي��ن��ار  مليار   20 مبلغ  ع��ن  حديث  الت�شجيل  يف 
ب���        »ال�شحة«، بربح يبلغ %20، �شرف منها 6%، 
 20% منها  منح  الذي  عمر«  الدكتور  »زمن  يف   3%
»قتيبة اجلبوري«،  الدكتور  اإىل  مليون«   500« وتعادل 
%3 االأخ��رى قام �شخ�س يدعى الدكتور رائد  فيما ال� 

ب� »مت�شيتها«.
اأح���م���د اجل���ب���وري ي��ط��ل��ب يف ال��ت�����ش��ج��ي��ل م���ن حممد 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأكدت وزارة الدفاع الرو�شية، اأم�س، 
تدمري خم�س طائرات مقاتلة تابعة 
قاعدة  االأوك����راين يف  اجل��و  ل�شالح 
مبقاطعة  الع�شكرية  »م��ريغ��ورود« 

بولتافا �شمال �شرقي اأوكرانيا.
الرو�شية  ال����دف����اع  وزارة  وق���ال���ت 
م���وق���ع  ت�����دم�����ري  »مت  ب������ي������ان:  يف 
االأوكرانية  ال��ق��وات  مت��رك��ز  ق��ي��ادة 
نيكوالييف  منطقة  يف  )كاخوفكا( 
الق�شاء  ومت  الدقة  عالية  ب�شربة 
�شبع  وت���دم���ري  ج��ن��دي��ا،   64 ع��ل��ى 

وحدات من املعدات الع�شكرية«.
اإ�شابة  »ن��ت��ي��ج��ة  ال��ب��ي��ان:  واأ����ش���اف 
مبا�شرة ب�شاروخ اإ�شكندر على مقر 
���ش��ك��ة حديد  ع�����ش��ك��ري يف حم��ط��ة 
�شابلنو يف منطقة دنيروبروف�شك، 
مت ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى اأك���ر م��ن 200 
ج����ن����دي اح���ت���ي���اط���ي م����ن ال����ق����وات 
 10 وت��دم��ري  االأوك��ران��ي��ة  امل�شلحة 
الع�شكرية«،  امل���ع���دات  م��ن  وح����دات 

وفقما نقلت »�شبوتنيك« لالأنباء.
اإىل ذل����ك، ذك����رت وك���ال���ة االإع����الم 
فالدميري  ال��رئ��ي�����س  اأن  ال��رو���ش��ي��ة 
بوتن وقع مر�شوما، اأم�س اخلمي�س، 
امل�شلحة  القوات  اأف��راد  ع��دد  بزيادة 

للمطالبة  جديدة  احتجاجات 
ال�سودان يف  املدين«  ب�»احلكم 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأم�س  ال�����ش��ودان��ي��ون،   اآالف  خ���رج 
جديدة  م�������ش���ريات  يف  اخل��م��ي�����س، 
»للمطالبة باحلكم املدين وحتقيق 
العدالة«، ا�شتجابة لدعوة اأطلقتها 
احلراك  تقود  التي  املقاومة  جلان 
الواليات  ق��ط��ع��ت  ف��ي��م��ا  احل�����ايل؛ 
املتحدة با�شتحالة عودة امل�شاعدات 
الدولية »دون حتقيق تخول مدين 

حقيقي«.
ال�شودانية  االأم��ن  ق��وات  وانت�شرت 
رئي�شية  ���ش��وارع  واأغ��ل��ق��ت  بكثافة، 
اإىل  اأدى  يف و�شط اخل��رط��وم، مم��ا 
مناطق  م��ن  الكثري  يف  كامل  �شلل 

العا�شمة.
امل�شاركة  ال�شيا�شية  القوى  وت��رى 
اأن ح��ل االأزم���ة  يف االح��ت��ج��اج��ات، 
يكمن يف اإنهاء كافة ما ترتب على 
اأكتوبر، واال�شتمرار   25 اإج��راءات 
االإخ���وان،  ن��ظ��ام  متكني  تفكيك  يف 
وتوحيد اجلي�س وحتقيق العدالة.

�شبوتنيك  م��وق��ع  ذك��ر  م��ا  وبح�شب 
البند  ي�شري  ال��رو���ش��ي،  االإخ���ب���اري 
ال��راب��ع واالأخ���ري م��ن امل��ر���ش��وم، اإىل 
التنفيذ  ح��ي��ز  ي��دخ��ل  امل��ر���ش��وم  اأن 
اعتبارا من االأول من يناير من عام 

.2023
اأي خ�شائر  ومل تك�شف مو�شكو عن 
لكن  االأوكرانية،  احلرب  يف  ب�شرية 
كييف  وحكومة  غربيني  م�شوؤولني 

يقولون اإن العدد باالآالف.
وتقول اأوكرانيا اإنها قتلت اأو اأ�شابت 
األ�����ف جندي   45 ع���ن  ي��ق��ل  ال  م���ا 
رو�شي منذ بدء العمليات الع�شكرية 
يف  اأوك��ران��ي��ا،  يف  اخلا�شة  الرو�شية 

فراير.  24
واأح��ج��م��ت ك��ي��ي��ف اأي�����ش��ا ع���ن ن�شر 
الذين  جنودها  ع��دد  عن  معلومات 
يوم  لكن  احل���رب،  يف  حتفهم  ل��ق��وا 
امل�شلحة  القوات  قائد  ق��ال  االثنني 
االأوك��ران��ي��ة يف حت��دي��ث ن���ادر اإن ما 
يقرب من ت�شعة اآالف جندي قتلوا 

خالل ال�شراع.
وجاء هذا االإعالن يف اأعقاب اإعالن 
اآخر لبوتن، جاء فيه اأنه على الرغم 
من امل�شاكل القائمة التي ت�شبب بها 
واحلا�شدون،  ال�شيئون  االأ�شخا�س 
وعائدات  والغاز  النفط  ح�شة  ف��اإن 

 2.04 اإىل  م���ل���ي���ون،   1.9 م����ن 
مليون.

وي�����ش��ري ه���ذا امل��ر���ش��وم اب���ت���داء من 
ويت�شمن  املقبل،  يناير  م��ن  االأول 
جندي،  األ����ف   137 ب���واق���ع  زي�����ادة 
وفقا للمر�شوم املن�شور على البوابة 

الت�شريعية للحكومة.
وك��ان��ت اآخ��ر م��رة اأدخ���ل فيها بوتن 

اجلي�س  ح���ج���م  ع���ل���ى  ت����ع����دي����الت 
 ،2017 ن���وف���م���ر  يف  ال����رو�����ش����ي 
املقاتلني  ع���دد  حت��دي��د  مت  ع��ن��دم��ا 
اإجمايل  م���ن  م��ل��ي��ون   1.01 ع��ن��د 
ال��ق��وات امل�شلحة، مب��ا يف ذلك  ع��دد 

غري املقاتلني، البالغ 1.9 مليون.
ومل يذكر مر�شوم بوتن كيف �شيتم 
اجلنود  ع����دد  يف  ال����زي����ادة  حت��ق��ي��ق 

للحكومة  تعليمات  اأ���ش��در  ول��ك��ن��ه 
املطلوبة  امل���ي���زان���ي���ة  ب��ت��خ�����ش��ي�����س 

لذلك.
ي�شار اإىل اأنه وفقا للمر�شوم ال�شابق، 
ال�شادر يف ال�شابع ع�شر من نوفمر 
القوات  ع��دي��د  ب��ل��غ   ،2017 ع���ام 
ف����ردا،   1،902،758 ال��رو���ش��ي��ة 

بينهم 1،013،628 ع�شكريا.

نا�ضده با�ضاغا ت�ضليم ال�ضلطة طواعية
الدبيبة: حكومة الوحدة م�ستمرة 

بعملها حتى اإجراء انتخابات
•• طرابل�س-وكاالت:

اأكد رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبداحلميد الدبيبة، اأم�س، اأن احلكومة 
م�شتمرة يف عملها ب�شكل طبيعي »وباعراف دويل« حتى اإجراء االنتخابات.

وطالب الدبيبة، خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء، رئي�س جمل�س النواب عقيلة 
باإ�شدار  الليبيني  �شراح  »يطلقا  ب��اأن  امل�شري  خالد  الدولة  جمل�س  ورئي�س  �شالح 

القاعدة الد�شتورية« لالنتخابات.
وتابع: »احلكومة القادمة �شتكون ناجتة عن �شلطة منتخبة وال تراجع يف ذلك«، 
موؤكداً اأن ال�شعب ال يريد اليوم اإال االنتخابات للتخل�س من كل الطبقات ال�شيا�شية 

التي هيمنت على ليبيا منذ 10 �شنني.
االأخري  حث  بينما  »طواعية«،  ال�شلطة  ت�شليم  اإىل  الدبيبة  دع��ا  قد  با�شاغا  وك��ان 

با�شاغا على الركيز على خو�س االنتخابات.
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النقيب غنيمة املطوع... 26 عاماً 
يف التحقيق اجلنائي ب�رشطة دبي

اأخبار الإمارات

�سفري اأمريكي جديد باخلرطوم.. 
3 تقلبات بني الدفء والقطيعة

عربي ودويل

ت�سكيل جلنة عليا لرعاية 
املواهب الكروية بنادي العني 

الفجر الريا�سي

احلرب يف اأوكرانيا:

داريا دوغينا، حياة وموت منا�سرة لبوتني!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

قريبة  اأع��م،  وب�شكل  ل��وب��اآن،  ماري�شال  ماريون  �شديقة 
رو�شيا،  يف  دوغينا  داري��ا  الفرن�شي،  اليمني  اأق�شى  من 
يتم تاأنيث االألقاب وتاأخذ عالمة 'اأ' يف النهاية اغتيلت 
يف هجوم يف مو�شكو، م�شاء ال�شبت. رمبا كان امل�شتهدف 
الذي  األك�شندر دوغني،  والفيل�شوف  املنظر  والدها،  هو 
»را�شبوتني  قلياًل،  م�شيء  ب�شكل  البع�س،  عليه  يطلق 

بوتني«، يف اإ�شارة اإىل م�شت�شار نيكوال�س الثاين.
ل��ل��ي��رال��ي��ة وال��غ��رب واملناه�س  امل��ن��اه�����س  ب��ط��ل ال��ف��ك��ر 
للحداثة، �شكل هذا االأخري، الذي ا�شتهدفته العقوبات 
املنظومة  كبري  ح��د  اإىل   ،2014 ع��ام  منذ  االأمريكية 
الرو�شي  للجي�س  ال��ع��امل��ي��ة،  وال���روؤي���ة  االأي��دي��ول��وج��ي��ة، 
والنخبة ال�شيا�شية يف مو�شكو، واأثرت ب�شكل غري مبا�شر 

على فالدميري بوتني نف�شه.
امل��ق��رب��ة م���ن الكرملني،  ال��رو���ش��ي  امل��ن��ظ��ر  اب��ن��ة  ل��ق��ي��ت 
ال�شحفية  دوغينا،  داريا  �شيارتها.  انفجار  م�شرعها يف 
واأ�شتاذة العلوم ال�شيا�شية، كانت تقود �شيارة الندكروزر 
طريق  على  ال��ن��ريان،  تلتهمها  اأن  قبل  انفجرت  عندما 

�شريعة بالقرب من مو�شكو.        )التفا�شيل �س12(

ن�سف  ي���غ���زو  اجل���ف���اف 
اأرا��������س�������ي ال�������س���ني  

•• ت�صونغت�صينغ-اأ ف ب:

خانقة  ح������رارة  درج������ات  ظ���ل  يف 
ت�شببت  االأم��ط��ار،  ون��درة هطول 
موجة حر غري م�شبوقة يف زحف 
ي�شيطر على  بات  ال��ذي  اجلفاف 
اأرا���ش��ي ال�شني  اأك��ر م��ن ن�شف 
التيبت  ج���ب���ال  م���ن  ال�����ش��ا���ش��ع��ة، 
ال�شواحل  اإىل  ب��ال��ث��ل��وج  امل��غ��ط��اة 

ال�شرقية.
ال�شينية  امل���دن  اأك���ر  ب��ني  وم���ن 
االأخ����������رية،  االأي�����������ام  ح����������رارة يف 
جنوب  يف  ت�شونغت�شينغ  مقاطعة 
 31 ال�����ش��ني ح��ي��ث يعي�س  غ���رب 
ما  كانت  وال��ت��ي  �شخ�س،  مليون 
زال���ت ت���رزح حت��ت ح����رارة خانقة 

اخلمي�س.
 41،9 احل����رارة  بلغت  ح��ني  ويف 
العديد من  توّجه  درج��ة مئوية، 
ال�����ش��ك��ان ب��ح��ًث��ا ع���ن ال��ق��ل��ي��ل من 
الهواء البارد اإىل مراكز الت�شوق 

اأو املرو.

مر�ضحان خلالفة بوري�س جون�ضون
بريطانيا: هذا ما يقرتحانه ليز ترو�س وري�سي �سوناك

•• الفجر -خرية ال�صيباين

يف اململكة املتحدة، يتعار�س املر�شحان النهائيان ملن�شب رئي�س الوزراء، 
التاريخي  الت�شخم  ملحاربة  طريقتهما  يف  �شوناك،  وري�شي  ترو�س  ليز 
االأ�شر، يف حني يتنّزل ما تبقى من برناجمهما يف �شميم  الذي يخنق 

تقاليد حزب املحافظني.                              )التفا�شيل �س10(

•• عوا�صم-وكاالت:

غربي  ه��م��دان  مدينة  اأه���ايل  م��ن  الع�شرات  تظاهر 
اإي�����ران، ل��ل��ي��وم ال���ث���اين، م���رددي���ن ه��ت��اف��ات مناه�شة 
على  لالحتجاج  وذل��ك  املحافظة،  و�شلطات  للنظام 
ا�شتمرار اأزمة املياه بعد مرور 8 اأيام على اأزمة مياه 

ال�شرب.
وتظاهر ع�شرات االأهايل مرددين �شعارات مثل »املوت 
نق�س  اأزم���ة  على  احتجاجاً  ال��ك��فء«  غ��ري  للم�شوؤول 
امل��ي��اه وع���دم ال��وف��اء ب��وع��ود امل�����ش��وؤول��ني احلكوميني، 

بح�شب موقع »اإيران اإينرن�شنال«.
ويف الليلة الثانية من م�شريتهم االحتجاجية، رددوا 
هتافات مثل »امل�شوؤول عدمي الكفاءة، اخجل اخجل«، 
ب�شبب  وذل���ك  االإذالل«،  يقبل  وال  مي��وت  »االإي����راين 
يف  ال�شرب  مياه  انقطاع  وا�شتمرار  املياه  نق�س  اأزم��ة 

هذه املدينة.
يف  فارغة  مياه  باأوعية  املتظاهرين  من  ع��دد  وظهر 
ال�شرطة يف  ق��وات  وحاولت  االأرب��ع��اء،  م�شاء  التجمع 
اأجزاء من املدينة منع زيادة عدد املتظاهرين  بع�س 

اأثناء تعاملها مع املحتجني.

تظاهرات احتجاجية يف همدان الإيرانية

ماكرون ي�سل اإىل اجلزائر بهدف 
اإعادة الدفء للعالقات الثنائية 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  و�شل 
اأم�������س  اجل������زائ������ر   اإىل  م�����اك�����رون 
ثالثة  ت�شتغرق  زي��ارة  يف  اخلمي�س 
»اإع��ادة بناء« العالقات  اأي��ام هدفها 

الثنائية.
ح���ّط���ت ط���ائ���رة م����اك����رون ن��ح��و يف 
بالعا�شمة  بومدين  ه��واري  مطار 
�شخ�شا   90 ي�����ش��م��ل  وف���د  ب��رف��ق��ة 

بينهم �شبعة وزراء.
عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  وا�شتقبل 
املجيد تبون نظريه الفرن�شي قبل 
الهدف  ال�شهيد.  اإىل مقام  التوجه 
بالن�شبة  ال����زي����ارة  م���ن  ال��رئ��ي�����ش��ي 
لباري�س هو طّي �شفحة اخلالفات 
االأخ����رية و»اإع�����ادة ب��ن��اء« ع��الق��ة ال 

تزال مثقلة باأعباء املا�شي.

ري�شي �شوناك

.. وخالل لقاء �شموه مع رئي�س وزراء اليونان    )وام(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأثينا -وام:

"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بحث �شاحب 
اليونان  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س  ميت�شوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س  وم��ع��ايل  اهلل" 
البلدين  بني  امل�شرك  العمل  و  التعاون  م�شارات  خمتلف   .. اأم�س  ال�شديقة 
جممل  اإىل  اإ�شافة   .. جتمعهما  التي  االإ�شراتيجية  ال�شراكة  م��ن  انطالقا 

الق�شايا والتطورات االإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرك.
جاء ذلك خالل جل�شة املباحثات الر�شمية التي عقدها اجلانبان يف مقر رئا�شة 

احلكومة يف اأثينا " ق�شر ماك�شيمو�س".
معربا   .. لبالده  �شموه  ب��زي��ارة  اللقاء  بداية  يف  اليونان  وزراء  رئي�س  رح��ب  و 
البلدين  بني  املثمر  التعاون  لعالقات  قويا  دفعا  ت�شكل  الزيارة  ب��اأن  ثقته  عن 

ال�شديقني يف خمتلف املجاالت والبناء على �شراكتهما االإ�شراتيجية.
وا�شتعر�س �شموه و معايل كريياكو�س ميت�شوتاكي�س - خالل جل�شة املباحثات 
�� خمتلف اأوجه التعاون بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية اليونان 
املجاالت احليوية االقت�شادية  املتاحة لتطويرها خا�شة يف  الواعدة  والفر�س 
واال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة اإىل ج��ان��ب ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة واالأم���ن 

الغذائي.
و تبادل �شموه ورئي�س الوزراء اليوناين وجهات النظر ب�شاأن جممل االأحداث 
و اأخر التطورات على ال�شاحتني االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرك .. 
و اأكدا يف هذا ال�شياق توافق الروؤى بني دولة االإمارات واليونان ب�شاأن العديد 
�شلمية  ت�شويات  اإي��ج��اد  على  بالعمل  يتعلق  ما  خا�شة  امللفات  و  الق�شايا  من 
التي  الدبلوما�شية  امل�شاعي  ودف��ع  املنطقة  ت�شهدها  التي  واالأزم���ات  للنزاعات 

ت�شهم يف حتقيق تطلعات �شعوبها اإىل ال�شالم واالزدهار والتنمية وتعزز االأمن 
واال�شتقرار االإقليمي والعاملي.

اآل نهيان يف بداية اللقاء..عن  اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  و 
املتنوعة  والثقافات  العريقة  احل�شارة  بلد  ال�شديق  اليونان  بزيارة  �شعادته 
االتفاقيات  على  ال��ب��ن��اء  واأه��م��ي��ة  البلدين  جتمع  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  ومب�شتوى 
امل��ا���ش��ي��ة لتو�شيع قاعدة  ال��ف��رة  ال��ب��ل��دان خ���الل  ال��ت��ي وق��ع��ه��ا  وال��ت��ف��اه��م��ات 
امل��ت��اح��ة مل�شلحة  ال��ف��ر���س  وا���ش��ت��ث��م��ار  ال��ت��ع��اون  واآف����اق  امل�����ش��رك��ة  م�شاحلهما 

�شعبيهما.
التحديات  الدول ملواجهة  التعاون بني  اإىل تعزيز  املا�شة  اأكد �شموه احلاجة  و 
امل�شركة والتعامل مع تبعاتها يف ظل تزايد هذه التحديات العاملية خا�شة على 

م�شتوى االقت�شاد والتجارة واالأمن الغذائي والتغري املناخي.
ل��دع��وة دول���ة االإم����ارات  ال��ي��ون��اين  ال����وزراء  اأع���رب �شموه ع��ن �شكره لرئي�س  و 
العاملي  "�شالونيك  معر�س  " من   86 " ال��  الن�شخة  �شرف  �شيف  للم�شاركة 
�شبتمر عام   18 اإىل   10 الفرة من  ال��ذي يعقد خ��الل  " ال�شنوي  للتجارة 
 ..  1926 اإىل عام  اأق��دم معر�س جتاري دويل ويعود تاريخه  ويعد   ،2022
ب�شفتها  امل�شاركة  اإىل  دعوتها  تتم  عربية  دول��ة  اأول  االإم���ارات  دول��ة  تعد  فيما 
�شيف �شرف للمعر�س .. م�شريا �شموه اإىل اأن الدولة �شت�شارك يف هذا املعر�س 
بوفد ي�شم اأكر من 40 جهة متثل القطاعني العام واخلا�س ما يج�شد عمق 

العالقات بني البلدين واهتمام اجلانبني بتطويرها وتعزيزها.
الوزراء  لرئي�س  الدعوة  االجتماع  الدولة خالل  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  قدم  و 
اليوناين حل�شور ال��دورة الثامنة و الع�شرين من موؤمتر الدول االأط��راف يف 
اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغري املناخ /COP28/ املقرر عقده يف 

دولة االإمارات خالل عام 2023.
و اأكد �شموه يف هذا ال�شدد اأن دولة االإمارات ما�شية يف التزامها �شريكا فاعال 
العامل يف موؤمتر  ا�شت�شافة  اإىل  املناخي، وتتطلع  العمل  ال��دويل يف  للمجتمع 
من  امل��ن��اخ  تغري  مواجهة  يف  عملي  تقدم  لتحقيق   /  COP28  / االأط���راف 
منطقية  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  اجلميع  اح��ت��واء  على  ت��رك��ز  �شاملة  منهجية  خ��الل 
وعملية قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغري املناخ تنفذ من خالل ت�شافر 

اجلهود وتكاملها.
ال��ت��ي تبذلها دولة  ال��ك��ب��رية  ال��ي��ون��ان اجل��ه��ود  م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن رئ��ي�����س وزراء 
ون�شر  وال���دويل  االإقليمي  وال�شلم  االأم���ن  حلفظ  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

الت�شامح واالعتدال.
و اأكد حر�س بالده على موا�شلة دفع العالقات بني البلدين اإىل اآفاق اأرحب 
من التعاون والعمل امل�شرك الذي يخدم م�شاحلهما املتبادلة وجهود التنمية 
امل�شتدامة ويعود باخلري على �شعوب املنطقة جميعها ازدهارا واأمنا وا�شتقرارا.

الذي  امل�شرك  اال�شتثماري  ال�شندوق  م�شتجدات  اآخ��ر  اجلانبان  ا�شتعر�س  و 
اأعلنه البلدان خالل زيارة رئي�س الوزراء اليوناين اإىل دولة االإمارات يف �شهر 
مايو 2022، بقيمة 4 مليارات يورو .. اإىل جانب خمرجات "منتدى االأعمال 
50 جهة يونانية متثل  م��ن  اأك��ر  �شاركت فيه  " ال��ذي  ال��ي��ون��اين  االإم��ارات��ي 
القطاعني احلكومي واخلا�س .. اإ�شافة اإىل اأكر من 20 �شركة اإماراتية رائدة 
متثل خمتلف القطاعات احليوية مبا فيها الطاقة والطاقة املتجددة والزراعة 
والتكنولوجيا  والزراعة  ال�شحة  بجانب  التحتية  والبنية  العقاري  والتطوير 

املتقدمة والذكاء ال�شطناعي، وغريها.
تنفيذ  يف  االإ���ش��راع  �شرورة  على  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  اجلانبان  حث  و 

امل�شاريع امل�شركة حتقيقا الأهداف ال�شراكة اال�شراتيجية.. و بحثا ا�شتك�شاف 
مزيد من الو�شائل لرفع م�شتوى التبادل التجاري، واأهمية دور القطاع اخلا�س 

يف تطوير العالقات االقت�شادية الثنائية بني البلدين ال�شديقني.
و اأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ومعايل رئي�س وزراء اليونان يف ختام اللقاء .. 
احلر�س امل�شرك على تعزيز م�شتوى العالقات الثنائية االإماراتية � اليونانية و 
تنويع قاعدة �شراكتهما االإ�شراتيجية الطموحة يف جميع املجاالت التي ترتكز 
عليها خطط التنمية امل�شتدامة وتنويع االقت�شاد الوطني للبلدين..م�شريين 
اإىل ما يجمعهما من قيم اإن�شانية م�شركة ت�شهم يف تعزيز التعاي�س والت�شامح 

والتعاون بني ال�شعوب يف خمتلف الظروف خا�شة اأوقات االأزمات.
�شيا�شي  اإىل حل  التو�شل  اإىل  الرامية  اأهمية دعم جميع اجلهود  و�شددا على 
احلوار  وخم��رج��ات  اخلليجية  امل��ب��ادرة  اإىل  ا�شتنادا  اليمنية  ل��الأزم��ة  و�شلمي 
الوطني ال�شامل وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�شلة .. واأعربا عن اإدانة البلدين 

للجماعات االإرهابية وجميع اأن�شطتها وهجماتها االإرهابية.
ال�شيخ  ال�شمو  اليوناين ماأدبة غداء تكرميا ل�شاحب  ال��وزراء  اأقام رئي�س  وقد 

حممد بن زايد اآل نهيان.
ح�شر جل�شة املباحثات واملاأدبة .. �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير ديوان الرئا�شة و �شمو ال�شيخ زايد بن حممد بن 
زايد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار 
ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة و معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير ال�شناعة و التكنولوجيا املتقدمة و معايل علي بن حماد ال�شام�شي نائب 
�شامل  حامد  �شليمان  و�شعادة  الوطني،  لالأمن  االأعلى  للمجل�س  العام  االأم��ني 

املزروعي �شفري الدولة لدى جمهورية اليونان.

•• اأثينا - وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
"حفظه اهلل" اأم�س يف اأثينا اجتماعا 
روبولو  �شاكيال  كاترينا  فخامة  مع 
رئي�شة جمهورية اليونان ال�شديقة.

�شاكيال  ك��ات��ري��ن��ا  ف��خ��ام��ة  رح��ب��ت  و 
روب���ول���و يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء - ال���ذي 
جرى يف الق�شر الرئا�شي - ب�شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
رئا�شة  بتوليه  �شموه  وهناأت  نهيان، 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
متمنية اأن تعزز زيارة �شموه عالقات 
و  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة 

ال�شعبني ال�شديقني.
دول���ة  ت��ع��ت��ر  ال���ي���ون���ان  اأن  اأك������دت  و 
اإ�شراتيجيا وقالت  االمارات �شريكا 
م�شركة  روؤي��ة  لديهما  البلدين  اإن 
والرفاهية يف  واالأم��ان  ال�شالم  نحو 

املنطقة.
اأن������ه خالل  ف��خ��ام��ت��ه��ا  اأ�����ش����اف����ت  و 
تعزيز  ج�����رى  االأخ��������رية  ال�������ش���ن���وات 
ال��ب��ل��دي��ن.. معربة  ب���ني  ال��ع��الق��ات 
اإ�شافية  فر�س  وج��ود  يف  ثقتها  عن 

كثرية من اأجل تعزيز هذه العالقات 
اأعرب  يف جم��االت ع��دة. م��ن جانبه 
عن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
و  اليونانية  الرئي�شة  بلقاء  �شعادته 
الزاخرة  العريقة  اأثينا  زيارة مدينة 
ب���ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف واحل���������ش����اري .. 
اليوناين مزيدا من  لل�شعب  متمنيا 

الرقي والتطور واالزدهار.
بالتطور  �شعادته  ع��ن  �شموه  ع��ر  و 
العالقات بني  ت�شهده  الذي  املتزايد 
البلدين خالل ال�شنوات االأخ��رية .. 
حتدي  رغ��م  اأن���ه  اإىل  �شموه  م�شريا 
التبادل  اأن  " اإال  " ك��ورون��ا  جائحة 
االأخريين  العامني  خالل  التجاري 

ارتفع ن�شبة 17 يف املائة.
ا�شتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ج�����رى 
ع���الق���ات ال�����ش��داق��ة وال���ت���ع���اون بني 
البلدين و�شبل تعزيزها وتطويرها.

االأحداث  جممل  اجلانبان  تناول  و 
وال������ت������ط������ورات ع����ل����ى ال�������ش���اح���ت���ني 
وجهات  وتبادال  والدولية  االإقليمية 

ذات  الق�شايا  من  عدد  ب�شاأن  النظر 
االهتمام امل�شرك.

ال�شيخ  ���ش��م��و   .. االج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
ديوان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال��رئ��ا���ش��ة و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
معايل  و  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون 
ال�شوؤون اخلا�شة  اآل نهيان م�شت�شار 
الدكتور  ومعايل  الرئا�شة  دي��وان  يف 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزي���ر 
املتقدمة  التكنولوجيا  و  ال�شناعة 
ال�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
العام للمجل�س االأعلى  نائب االأمني 

�شليمان  و���ش��ع��ادة  ال��وط��ن��ي،  ل��الأم��ن 
الدولة  �شفري  املزروعي  �شامل  حامد 

لدى جمهورية اليونان.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اإىل  ام�س  و�شل  قد  اهلل"  "حفظه 
ر�شمية  زي�����ارة  يف  اأث��ي��ن��ا  ال��ع��ا���ش��م��ة 

اليونان"   " الهيلينية  للجمهورية 
ال�شديقة.

�شموه لدى و�شول  ا�شتقبال  كان يف 
 .. ال���رئ���ا����ش���ي  ال��ق�����ش��ر  اإىل  م��وك��ب��ه 
�شاكيالروبولو  ك��ات��ري��ن��ا  ف��خ��ام��ة 
رئي�شة جمهورية اليونان حيث جرت 
يف  ر�شمية  ا�شتقبال  مرا�شم  ل�شموه 
الوطني  ال�شالم  عزف  فيما  الق�شر 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  م���ن  ل��ك��ل 

املتحدة وجمهورية اليونان.
.. �شمو  ي�����ش��م  ���ش��م��وه وف����د  ي���راف���ق 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
زايد  ال�شيخ  �شمو  و  الرئا�شة  دي��وان 
بن حممد بن زايد اآل نهيان و معايل 
ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون 
ال�شوؤون اخلا�شة  اآل نهيان م�شت�شار 
الدكتور  الرئا�شة و معايل  يف ديوان 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزي���ر 
املتقدمة  التكنولوجيا  و  ال�شناعة 
ال�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  علي  م��ع��ايل  و 
العام للمجل�س االأعلى  نائب االأمني 
�شليمان  ���ش��ع��ادة  و  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 
الدولة  �شفري  املزروعي  �شامل  حامد 

لدى جمهورية اليونان.

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�سة اليونان عالقات ال�سداقة والتعاون  والتطورات الإقليمية والدولية 

بحثا م�ضارات التعاون و العمل امل�ضرتك والتطورات الإقليمية والدولية 

رئي�س الدولة ورئي�س وزراء اليونان يوؤكدان توافق الروؤى ب�ساأن العديد من الق�سايا وامللفات 

حممد بن زايد وميت�سوتاكي�س: الإمارات واليونان يجمعهما قيم اإن�سانية م�سرتكة ت�سهم يف تعزيز التعاي�س والت�سامح والتعاون بني ال�سعوب 
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اأخبـار الإمـارات

ي�ضمل الطلبة املتفوقني يف ال�ضفني احلادي ع�ضر والثاين ع�ضر

موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية تكّرم الطلبة املتفوقني يف منطقة الظفرة 
ياأتي التكرمي يف اإطار التزام املوؤ�س�سة بتمكني اجليل اجلديد من قادة الطاقة ال�سديقة للبيئة ومبا ين�سجم مع م�سوؤوليتها املجتمعية مبنطقة الظفرة

•• اأبوظبي-الفجر

للطاقة  االإم����ارات  موؤ�ش�شة  ق��ام��ت   
املتوفقني  الطلبة  بتكرمي  النووية 
وال��ث��اين ع�شر  احل���ادي  ال�شفني  يف 
مبنطقة الظفرة يف اأبوظبي، خالل 
موقع  يف  املوؤ�ش�شة  نظمتها  فعالية 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ات 
التزامها  اإط���ار  يف  وذل��ك  ال�شلمية، 
تزويد  ع���ل���ى  امل�����ش��ت��م��ر  وح���ر����ش���ه���ا 
اأ�شحاب  م���ن  االإم����ارات����ي  ال�����ش��ب��اب 
امل������واه������ب ب������اخل������رات وامل������ه������ارات 
قادة  لي�شبحوا  الالزمة  والتجارب 
يف  النووية  الطاقة  قطاع  م�شتقبل 

دولة االإمارات. 
تعليمية،  جولة  الفعالية  وت�شمنت 
الذي  التوعوي  الرنامج  اإط���ار  يف 
الطلبة  ح��ظ��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  ت��ن��ف��ذه 
ب��ف��ر���ش��ة زي������ارة حمطات  خ��الل��ه��ا 

الالزمة  والتدريب  التعليم  فر�س 
م�شتقبل  ت��ع��زي��ز  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م 
يف  املتنامي  النووية  الطاقة  قطاع 

الدولة".
الظفرة  طالب  جولة  ت�شمنت  كما 
التدريب  م��رك��ز  زي�����ارة  امل��ت��ف��وق��ني 
اطلعوا  ب���راك���ة  م��وق��ع حم��ط��ات  يف 
التدريب  اأج�����ه�����زة  ع���ل���ى  خ���الل���ه���ا 
م�شغلي  م���ع  وال���ت���ق���وا  وامل����ح����اك����اة، 
املفاعالت ومدراء ت�شغيل املفاعالت 
ال����ذي����ن ����ش���رح���وا ل���ه���م اآل����ي����ة عمل 
حم���ط���ات ب���راك���ة وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 
الكهرباء  من  امليغاواط  اآالف  اإنتاج 
ت�شاهم  اإذ  يومياً،  للبيئة  ال�شديقة 
وال�شركات  امل��ن��ازل  تزويد  يف  براكة 
وال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف دول����ة 
الكهربائية  ب��ال��ط��اق��ة  االإم���������ارات 
ال�شديقة للبيئة على مدار ال�شاعة 
ودون انبعاثات كربونية. كما تدعم 

وال�شركات  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن 
التابعة لها.

ق��ال �شعادة حممد  ال�����ش��دد،  وب��ه��ذا 
املنتدب  الع�شو  احلمادي،  اإبراهيم 
ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
"ي�شّرنا  النووية:  االإم��ارات للطاقة 
ال��رح��ي��ب ب��ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني يف 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ات 
ال�����ش��ل��م��ي��ة واإت����اح����ة ال��ف��ر���ش��ة لهم 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل�������ش���روع ع���ن قرب 
وال�����ذي ي�����ش��م ن��خ��ب��ة م���ن اخل���راء 
جن�شية   50 م�����ن  وامل���خ���ت�������ش���ني 
اإط����ار حر�شنا  وذل����ك يف  خم��ت��ل��ف��ة، 
امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى ���ش��م��ان ت��ف��ع��ي��ل دور 
االإم���ارات  دول��ة  م�شرية  يف  ال�شباب 
الرامية اإىل حتقيق احلياد املناخي، 
االأم������ر ال�����ذي ان��ع��ك�����س م���ن خالل 
املدر�شي  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رن��ام��ج  جن����اح 
الذي تنفذه املوؤ�ش�شة �شنوياً والذي 

ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة 
اأول  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الظفرة  مبنطقة 
ال�شلمية  النووية  للطاقة  م�شروع 
متعدد املحطات يف مرحلة الت�شغيل 
يف العامل العربي. كما اطلع الطلبة 
ع��ن ق���رب ع��ل��ى ال����دور ال����ذي يقوم 
ب��ه ه���ذا امل�����ش��روع ال��وط��ن��ي يف اإنتاج 
الطاقة الكهربائية ال�شديقة للبيئة 
على مدار ال�شاعة لي�شهم يف جهود 
التغري  ظاهرة  مواجهة  يف  ال��دول��ة 
اأه������داف احلياد  امل��ن��اخ��ي وحت��ق��ي��ق 

املناخي بحلول العام 2050.
 وح�����ش��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ���ش��ع��ادة حممد 
املنتدب  الع�شو  احلمادي،  اإبراهيم 
ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
الذي  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة  االإم�����ارات 
ق����ّدم ل��ل��ط��الب ن�����ش��ائ��ح واإر�����ش����ادات 
عملية مل�شاعدتهم خالل م�شريتهم 
عدد  بح�شور  امل�شتقبل  يف  املهنية 

اآالف  وت����دري����ب  اإل����ه����ام  يف  ����ش���اه���م 
باملعارف  وت���زوي���ده���م  امل���واط���ن���ني 
قادة  لي�شبحوا  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات 
للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
وي�شهموا يف مواجهة ظاهرة التغري 

املناخي".
الفرق  "اإن  احل����م����ادي:  واأ�����ش����اف 
م�شروع  ق���ي���ادة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ات 
ال�شلمية وت�شم نخبة من الكفاءات 
ا�شتثمارنا  ن��ت��ي��ج��ة  ه���ي  ال��وط��ن��ي��ة، 
موؤ�ش�شة  والتزامنا يف  االأم��د  طويل 
بتطوير  النووية  للطاقة  االإم���ارات 
والتكنولوجيا  العلوم  طلبة  ق��درات 
الدولة،  يف  والريا�شيات  والهند�شة 
اختيار  ع��ن��د  امل��وؤ���ش�����ش��ة  حت��ر���س  اإذ 
كفاءات  ا�شتقطاب  على  موظفيها 
متطورة.  وخ��رات  مبهارات  تتمتع 
ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة توفري 

للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  وتدعم 
االأن�شطة  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ن��ووي��ة 
تعزيز  يف  ت�شاهم  التي  والفعاليات 
والتنمية  االق���ت�������ش���ادي  ال��ت��ن��وي��ع 
االجتماعي  واالزده�����ار  امل�����ش��ت��دام��ة 
يف دول���ة االإم�����ارات. وُت��ع��د حمطات 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة 
اإحدى الركائز الرئي�شية يف م�شرية 
واأم��ن وا�شتقرار قطاع الطاقة  منو 
توفري  يف  ت�شهم  ح��ي��ث  ال���دول���ة،  يف 
ف���ر����س ع��م��ل مم���ي���زة وحت���ف���ز منو 

حمطات براكة  اأي�شاً جهود االبتكار 
وال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر يف جم���االت 
للبيئة  ال�شديق  الهيدروجني  اإنتاج 
وتطوير مناذج املفاعالت ال�شغرية، 
مب������ا ي�������ش���م���ن حت����ق����ي����ق ال������روؤي������ة 
ال�شلمي  النووي  للرنامج  الكاملة 

االإماراتي. 
التعليمية  اجل��ول��ة  ه���ذه  وتن�شجم 
الدعم  بتوفري  املوؤ�ش�شة  التزام  مع 
و�شكانها  الظفرة  ملنطقة  املتوا�شل 
املجتمعية.  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  اإط����ار  يف 

اإىل  املحلية،  ال�شناعية  القطاعات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة احلالية  ف��وائ��ده��ا  ج��ان��ب 
عاماً  ال�شتني  مدى  على  وامل�شتمرة 
امل��ق��ب��ل��ة م���ن خ���الل ت�����ش��ري��ع جهود 
يف  الكربونية  االنبعاثات  من  احلد 
و�شت�شهم  الدولة.  الطاقة يف  قطاع 
حمطات براكة االأرب��ع فور دخولها 
 22.4 احل��د من  الت�شغيل يف  حيز 
م����ل����ي����ون ط������ن م������ن االن����ب����ع����اث����ات 
الكربونية �شنوياً وبالتايل �شت�شتهم 

يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين ت�سارك يف فعاليات التواجد البلدي 
•• اأبوظبي-الفجر

ت�����ش��ارك هيئة اب��وظ��ب��ي ل��ل��دف��اع امل���دين يف فعاليات ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي  ملدة 
خم�شة اأيام من خالل عقد حما�شرات توعوية الأبنائنا الطلبة  يف مدر�شة 
با�شراطات  االأم��ور   واأولياء  الطلبة  توعية  على  امل�شاركة  وتركز  اأ،  خليفة 
الوقاية وال�شالمة من حوادث احلريق وطرق اإجراءات اال�شعافات االأولية، 
االإطفاء ب�شورة �شحيحة وخطط  االخالء عند حدوث  اأجهزة  وا�شتخدام 

حاالت الطوارئ.
وتت�شمن امل�شاركة التعريف مببادئ االإ�شعافات االأولية وكيفية التعامل مع 
حاالت االختناق و�شربات ال�شم�س باالإ�شافة للطرق ال�شحيحة للتعامل مع 
حاالت النزيف واجلروح والك�شور واالإنعا�س القلبي والرئوي وكيفية طلب 
امل�شاعدة ل�شمان اال�شتجابة ال�شريعة يف احلاالت الطارئة، وكيفية فح�س 

القلبي  واالنعا�س  االإفاقة  وو�شعية  لديه  الوعي  م�شتوى  وحتديد  امل�شاب 
الرئوي للبالغني واالأطفال والر�شع.

وتاأتي م�شاركة الهيئة �شمن جهودها يف تعزيز االإجراءات الوقائية الأبنائنا 
الوعي  م�شتوى  ول��رف��ع  ال��ت��دري�����ش��ي   وال��ط��اق��م  اأم���وره���م  واأول���ي���اء  الطلبة 
املجتمعي، كما انها تت�شمن تعريفاً لالأ�شر واالأطفال عن الطرق ال�شحيحة 
يقع  قد  حريق  اأي  على  ال�شيطرة  كيفية  وعن  احلريق  طفايات  ال�شتخدام 
من خالل جهاز حماكاة احلريق االفرا�شي وعن كيفية اإجراء االإ�شعافات 
االأولية للم�شاب، وعن تفادي ال�شلوكيات اخلاطئة التي قد تت�شبب يف اندالع 

احلرائق.
وت�شهد الفعالية اإقباال كبريا من االأ�شر وطلبة املدار�س من احللقة االأوىل 
تت�شمن  متنوعة  وم�شابقات  متنوعة  تطبيقية  فقرات  وتتخللها  والثانية، 

تقدمي جوائز للم�شاركني.

ال�سحة  جتري 236،071 فح�سا وتك�سف عن 593 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و628 حالة �سفاء

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
جديدا  فح�شا   236،071 اإج���راء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت   .. وعزلهم 
املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���الل 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
593 حالة اإ�شابة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 1،012،206 حاالت.
اأي حالة وفاة  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل     و 
خالل االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،341 حالة.
628 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�شفاء 990،660 حالة.

خالد بن حممد بن زايد يزور دائرة التعليم واملعرفة ويطلع على مبادراتها ال�سرتاتيجية واإجنازاتها
•• اأبوظبي-وام:

زار �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو املجل�س التنفيذي 
الإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، مقر دائرة التعليم واملعرفة 
واإجنازاتها  اال�شراتيجية  الربوية  امل��ب��ادرات  على  ل��الط��الع  اأبوظبي  يف 

واعتماد �شبل تعليمية مبتكرة.
واعتمد �شموه خالل الزيارة خططاً لتح�شني خمرجات التعلم عر تعزيز 

برامج تقييم االأداء بال�شراكة مع املدار�س.
واّطلع �شمّوه على النجاح والتقدم الذي اأحرزته املرحلة االأولية من "اإطار 
املدار�س  طلبة  لتزويد  يهدف  جديد  تعليمي  نهج  وه��و  الكفاءات"  تخريج 
مبهارات امل�شتقبل، ووّجه �شموه الدائرة بتطبيق "اإطار تخريج الكفاءات" يف 
جميع مدار�س ال�شراكات التعليمية واملدار�س اخلا�شة خالل العام الدرا�شي 

.2023-2022
املدار�س  م��ن  مرابطة  مبنظومة  الكفاءات"  تخريج  "اإطار  دع��م  و�شيتم 
واأولياء االأمور واجلهات احلكومية الإر�شاد اأولياء االأمور واملعلمني وخمتلف 
اجلهات املعنية يف القطاع التعليمي حول الكفاءات اجلديدة التي �شيكت�شبها 

ال�شباب خالل رحلتهم التعليمية املدر�شية.

21 مهارة خمتلفة �شمن �شبع كفاءات رئي�شية ت�شم ريادة  ويحدد االإط��ار 
والتاأثري  الناقد  التفكري  ومهارات  اجلماعي  العمل  على  والقدرة  االأعمال 

العاملي واالإملام بالعلوم الرقمية والوعي املايل.
وياأتي اإطالق الرنامج بعد جناح مرحلته االأولية يف 12 مدر�شة يف اأبوظبي، 
حيث در�س الطلبة �شمن م�شاقات تركز على املهارات الرقمية واالإملام املايل.

املبكر ورئي�س  للتعليم  �شارة عو�س عي�شى م�شلم وزيرة دولة  وقالت معايل 
اإطار تخريج الكفاءات ان�شجام  " يعزز  اأبوظبي..  دائرة التعليم واملعرفة يف 
خم��رج��ات ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ���ش��وق ال��ع��م��ل يف ال��ق��رن احل���ادي 
والع�شرين، ويدعم الطلبة يف مواجهة التحديات واغتنام الفر�س يف عاملنا 
ترتبط  مهمة  حياتية  م��ه��ارات  الطلبة  االإط���ار  ومي��ن��ح  با�شتمرار  امل��ت��ط��ّور 
�شغفهم  تلبي  التي  امل��ج��االت  يف  لتطبيقها  ويدفعهم  القطاعات،  مبختلف 

واهتمامهم".
واأ�شافت معاليها " نهدف من خالل هذا االإطار لتزويد كل طالب يف اإمارة 
اأبوظبي باملهارات والكفاءات والقيم التي ت�شمن جناحهم باعتبارهم اأفراد 
و�شيكون  باال�شتقاللية  يتحلون  م�شوؤولني  وق���ادة  احل��ي��اة  م��دى  متعلمني 
خريجونا اأفراداً منتجني يف جمتمعاتهم وطلبًة ناجحني يف املراحل املقبلة 

ومواطنني ميتلكون مفاتيح النجاح يف امل�شتقبل".

املعلمون بحرية اعتماد الطرق املالئمة ملراقبة  " �شيحظى  وقالت معاليها 
وتوفري  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال��ك��ف��اءات  امل��ف��اه��ي��م  جم���ال  يف  الطلبة  ت��ق��ّدم  وتقييم 
امل�شاعدة الالزمة و�شتعمل املدار�س على تقييم مدى تطور كفاءات الطلبة 
يف نهاية ُكّل حلقة، علماً اأّنه ال بد اأن يتخرج طلبة ال�شف ال� 12 من املدر�شة 
مزودين مبجموعة من املهارات ال�شاملة والكفيلة بدعم رحلتهم يف التعليم 
العايل وطوال م�شريتهم املهنية امل�شتقبلية ولتحقيق هذه الغاية، نعمل على 
حت�شني براجمنا االأكادميية املدر�شية وتطوير �شيا�شاتنا، ف�شاًل عن االرتقاء 
اأولياء االأمور يف  مبعايري االمتثال وبروتوكوالت التدقيق وتعزيز م�شاركة 
م�شرية تعليم اأبنائهم وبداأنا التعاون مع �شركائنا يف القطاع لتطوير برامج 
املهارات  واكت�شاب  جتاوزها  على  الطلبة  لتدريب  الواقع،  حتاكي  وحتديات 

املطلوبة التي يغطيها االإطار".
واأ�شارت معاليها اإىل اأن االإطار يعزز ريادة الدولة يف جمال تقدمي اخلدمات 
جذري  تغيري  الإح��داث  ت�شعى  م�شتقبلية  منهجية  على  يقوم  اإذ  التعليمية، 
على  قائم  تناف�شي  عاملي  اقت�شاد  ببناء  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  حتقيق  يف  وُت�شهم 
اخلا�شة  امل��دار���س  م��ع  ال��ت��ع��اون  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  وت��ع��ت��زم  املعرفة". 
تعزيز  على  القائم  االإط��ار  لدمج  االإم���ارة  يف  التعليمة  ال�شراكات  وم��دار���س 
الكفاءات  اكت�شاب  على  تعتمد  تعليم  مبنهجية  للطلبة  االأكادميية  امل�شرية 

ال�شرورية، وذلك من خالل توفري موارد تعليمية خم�ش�شة ومناذج م�شاريع 
جاهزة قابلة للتطبيق، واأن�شطة داعمة ملختلف املناهج الدرا�شية، وم�شابقاٍت 
مبتكرة مع العمل يف ذات الوقت على تفعيل ال�شراكات بني القطاعني العام 

واخلا�س ل�شمان جناح هذه اجلهود.
املالئمة  بالطرق  التعليمية  النماذج  تطبيق  بحرية  املعلمون  يتمتع  وفيما 
لطلبتهم، �شتوّفر الدائرة دوراٍت تدريبية للمعلمني واإدارات املدار�س ب�شكٍل 

يعزز فهمهم لالإطار واأهدافه و�شبل تطبيقه.
م�شتوى  على  التعليم  منهجيات  يف  االإط��ار حت��واًل مف�شلياً  اإط��الق  وُي�شّكل 
الرائدة للدولة  املكانة  اإذ ي�شهم يف تر�شيخ  االإم���ارات،  اأبوظبي ودول��ة  اإم��ارة 

على خُمتلف املوؤ�شرات التعليمية العاملية املرموقة.
عاملياً  االأول  املركز  يف  املا�شي  نوفمر  �شهر  يف  حّلت  االإم���ارات  دول��ة  وكانت 
���ش��م��ن ث��الث��ة م��وؤ���ش��رات م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ه��دف ال���راب���ع م��ن اأه�����داف التنمية 
امل�شتدامة لالأمم املتحدة، والذي يرمي اإىل �شمان التعليم اجليد، وتوفري 
كما  للجميع..  احلياة  م��دى  التعلم  فر�س  وتعزيز  و�شامل  من�شف  تعليم 
ت�شّدرت االإمارات ت�شنيف موؤ�شر االلتحاق بالتعليم االبتدائي وحمو االأمية 
لتقرير موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني العاملي ال�شادر عن املنتدى االقت�شادي 

العاملي.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم مبادرة »قراءة ق�سة على ال�ساطئ« لتفعيل املرافق البلدية خالل فرتة ال�سيف
•• اأبوظبي -الفجر

اأبوظبي، من خالل مركز بلدية املدينة،  نظمت بلدية مدينة 
مبادرة "قراءة ق�شة على ال�شاطئ"، التي ا�شتملت على قراءة 
ق�ش�س وتنظيم ور�س توعوية وفعاليات لالأطفال على �شاطئ 
اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  بكورني�س  البحر"  "ع 

الإدارة النفايات )تدوير(.
القراءة،  ع��ل��ى  املجتمع  اأف����راد  ت�شجيع  اإىل  امل���ب���ادرة  وه��دف��ت 
ال�شيف،  ف��رة  خ��الل  البلدية  م��راف��ق  تفعيل  يف  وامل�شاهمة 
ال�شواطئ،  ل��زوار  البلدية  تقدمها  التي  للخدمات  وال��روي��ج 
االأن�شطة  واإع����داد بع�س  ل��الأط��ف��ال  ق���راءة ق�ش�س  م��ن خ��الل 
ب��ال��ق�����ش�����س، وت��ن��ظ��ي��م ور�����س وفعاليات  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
�شخ�شيات  البلدية  الكورني�س.وا�شت�شافت  �شاطئ  ممتعة على 

املعلمة  بينهم  من  االأط��ف��ال،  على  الق�ش�س  ل�شرد  متخ�ش�شة 
غبي�شة،  "جدتي  ق�شة  لالأطفال  ق��راأت  التي  البلو�شي،  حمدة 
اأ�شا�س  واأن اجلدة هي  االأ�شرية  الروابط  اأهمية  لهم  مو�شحة 
العائلة، كما تخللت الق�شة بع�س االأن�شطة التفاعلية املرتبطة 
بها للمرحلة العمرية من 4 اإىل 8 �شنوات.ومت خالل املبادرة 
"فوفة  ق�����ش��ة  ل���ق���راءة  ���ش��م��و���ش��ة(  ك��ذل��ك تنظيم ور���ش��ة )م���ع 
واأهمية  ال��زراع��ة  عنا�شر  باأهم  االأط��ف��ال  وتعريف  و�شمو�شة" 
بع�س  الق�شة  تخللت  حيث  النبتة،  اأج���زاء  هي  وم��ا  النباتات، 
االأن�شطة التفاعلية املرتبطة بها للمرحلة العمرية من 4 اإىل 
8 �شنوات، كما مت تخ�شي�س ركن للقراءة، هذا باالإ�شافة اإىل 
مركز  وتقدمي  الطنبوري،  حكاية  االأحمد  اأم��ل  املعلمة  ق��راءة 
بخ�شو�س  توعوية  ور�شة  )ت��دوي��ر(  النفايات  الإدارة  اأبوظبي 

كيفية اإعادة تدوير النفايات وفوائدها البيئية.
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اأخبـار الإمـارات

على هام�س املوؤمتر املنعقد يف براغ

لطيفة بنت حممد تلتقي باأع�ساء »الآيكوم العربي« يف املوؤمتر العام للمجل�س الدويل للمتاحف 2022
وما  املنطقة  ه��ذه  متتلكه  م��ا  اإىل 
هي قادرة عليه." ح�شر االجتماع 
كاًل من ال�شرقي الدهمايل، رئي�س 
رئي�س  ون��ائ��ب  العربي"   "االآيكوم 
اآيكوم املغرب، واأ�شامة عبد املجيد 
رئي�س اآيكوم م�شر، ور�شاد بوخ�س، 
العربي"  "االآيكوم  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
واأحمد  االإم��ارات،  اآيكوم  وموؤ�ش�س 
حم���م���ود م����ن اآي����ك����وم االإم���������ارات، 
اآيكوم  رئي�شة  ال��را���ش��د،  و���ش��ن��د���س 
اآيكوم  م��ن  ال�شيخ  ورن���ا  ال��ك��وي��ت، 

التحدّيات  م��ن��اق�����ش��ة  ج��ان��ب  اإىل 
وال����ف����ر�����س وجم��������االت ال���ت���ع���اون 
�شموها  واأ��������ش�������ادت  امل���ح���ت���م���ل���ة، 
ب���ه املجل�س  ي��ق��وم  ال����ذي  ب��ال��ع��م��ل 
العربية  ل���ل���م���ت���اح���ف  ال����������دويل 
���ش��ن��وات يف  م��ن��ذ  امل��ن��ط��ق��ة  لتمثيل 
واأ�شافت  ال��دول��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  ه���ذه 
اأن  جميعا  علينا  "يجب  �شموها: 
نتكاتف كاأمة عربية للحفاظ على 
ملنطقتنا  ال��غ��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  ال����راث 
ب��ه وم��وا���ش��ل��ة تطوير  واالرت���ق���اء 

"مع  املغرب":  "اآيكوم  رئ���ي�������س 
ا����ش���ت�������ش���اف���ة دب�����ي ل����ه����ذا احل����دث 
ال����دويل ال��ك��ب��ري ك����اأول م��دي��ن��ة يف 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اأفريقيا وجنوب اآ�شيا منذ تاأ�شي�س 
اآيكوم يف عام 1946، فاإن املنظمة 
دعم  �شتوا�شل  للمتاحف  العربّية 
اآيكوم  مل���وؤمت���ر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اإع���داد  يف  �شيما  ال   ،2025 دب���ي 
مبا  للموؤمتر،  العلمي  ال��رن��ام��ج 
ي�شمن امل�شاركة القوية للمتاحف 

االإم����ارات  ل��دول��ة  الر�شمي  ال��وف��د 
حيث   ،"2022 ب��راغ  "اآيكوم  اإىل 
املوؤمتر  ال�شت�شافة  دب���ي  ت�شتعد 
ما   ،2025 يف  للمجل�س  ال���ع���ام 
منطقة  يف  م��دي��ن��ة  اأول  ي��ج��ع��ل��ه��ا 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
موؤمتر  ت�شت�شيف  اآ���ش��ي��ا  وج��ن��وب 
ال�شيخة  �شمو  واطلعت  "اآيكوم". 
ل���ط���ي���ف���ة خ������الل االج����ت����م����اع مع 
على  للمجل�س  ال��ع��رب  االأع�����ش��اء 
جتارب كافة االأع�شاء يف املنطقة، 

من  الوهيبي  وابت�شام  ال�شعودية 
وجهاد  ال�شعودية،  الثقافة  وزراة 
اآيكوم  من  العمري  ويو�شع  كفايف 
ال�شليطي  ف��اط��م��ة  ود.  االأردن، 
قطر  اآي��ك��وم  من  ملهية  را�شد  ود. 
ويعرب العبد اهلل، واأ�شامة الروا�س 
اآي��ك��وم ع��م��ان، امل��دي��ر ال�شابق  م��ن 
هنية،  ع��ادل��ة  د.  و  دم�شق،  ملتحف 

مديرة املتحف الفل�شطيني.
من جانبه قال ال�شرقي الدهمايل، 
نائب  العربي"  "االآيكوم  رئ��ي�����س 

م��ت��اح��ف امل��ن��ط��ق��ة. وت�����درك دولة 
كمراكز  املتاحف  اأهمية  االإم���ارات 
مع  وال��ت��وا���ش��ل  للمعرفة  ح��ي��وي��ة 
القطاع  يف  واأهميتها  جمتمعاتنا، 
االإبداعي والثقايف االأو�شع، وتلتزم 
ب���ت���ط���وي���ره���ا. و����ش���ي���ك���ون امل���وؤمت���ر 
الذي   ،2025 للمتاحف  ال��دويل 
�شت�شت�شيفه دبي، اللحظة املنا�شبة 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
على  االأفريقي  واجلنوب  اأفريقيا 
العامل  انتباه  اأو���ش��ع جل��ذب  نطاق 

•• دبي-وام:

بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  عقدت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة 
ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون /
دبي،  للثقافة/ ع�شو جمل�س  دبي 
"االآيكوم  اأع�������ش���اء  م���ع  اج��ت��م��اع��اً 
االأع�شاء  ي�����ش��م  ال����ذي  العربي" 
ال��������دويل  امل����ج����ل���������س  يف  ال������ع������رب 
هام�س  ع��ل��ى  وذل�����ك  ل��ل��م��ت��اح��ف، 
الدويل  للمجل�س  ال��ع��ام  امل���وؤمت���ر 
2022" الذي  "اآيكوم  للمتاحف 
يعقد يف العا�شمة الت�شيكية براغ.

وجاء االجتماع كجزء من برنامج 

العاملي  احل����دث  ه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة يف 
املرموق".

و كان االجتماع جزًءا من برنامج 
االجتماعات الر�شمية للبعثة التي 
لطيفة  ال�شيخة  �شمو  ت��راأ���ش��ه��ا 
 ، مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت 
وراف��ق��ه��ا خ��الل زي��ارت��ه��ا اإىل براغ 
�شم  امل�شتوى  رفيع  اإم��ارات��ي  وف��د 
اإبراهيم  بنت  كاًل من معايل رمي 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ش��م��ي 
ال��ت��ع��اون ال����دويل ، و���ش��ع��ادة هالة 
للثقافة،  دب���ي  ع���ام  م��دي��ر  ب����دري 
القطاع  من  م�شئولني  جانب  اإىل 

الثقايف يف دولة االإمارات.

جامعة العني ت�ستعد ل�ستقبال الطلبة للعام الأكادميي 2023-2022  
•• العني-الفجر:

ا�شتعدادتها  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  اأن��ه��ت 
لبدء  الطلبة  ال�شتقبال  ال��الزم��ة 
 2023-2022 االأكادميي  العام 
والذي ينطلق يف 29 من اأغ�شط�س 
اجلاري يف مقري اجلامعة بالعني 
الكليات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  واأب��وظ��ب��ي 
وال�������رام�������ج االأك������ادمي������ي������ة ال���ت���ي 
تطرحها اجلامعة يف البكالوريو�س 
وفق  املهني  وال��دب��ل��وم  واملاج�شتري 
ا�شتعداد  ت�شمن  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ة 
والوحدات  واالأق�شام  الكليات  كافة 
الدعم  لتقدمي  االإداري�����ة  وامل��راك��ز 
والتقني  واالإداري  االأك�����ادمي�����ي 
واخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة ال��ت��ي توفر 

للطلبة بيئة تعليمية متكاملة. 

م�شار  يف   98.91 م���ع���دل  ع���ل���ى 
العام. فيما قدمت خ�شومات ت�شل 
يف  امل��ت��ف��وق��ني  للطلبة   40% اإىل 
جامعة  وتطرح  العامة.   الثانوية 
و  بكالوريو�س  برنامج   17 العني 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ماج�شتري  ب��رام��ج   8
�شمن  التدري�س  يف  املهني  الدبلوم 
الهند�شة،  ك��ل��ي��ة  وه���ي  ك��ل��ي��ات   6
الربية  ال����ق����ان����ون،  ال�������ش���ي���دل���ة، 
واالجتماعية،  االإن�شانية  والعلوم 
االأعمال، وكلية االت�شال واالإعالم. 
العاملية  امل��ت��غ��ريات  ت���واك���ب  وال���ت���ي 
ال���ع���م���ل. كما  ����ش���وق  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
مرخ�شة  ب����راجم����ه����ا  ج���م���ي���ع  اأن 
يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  م���ن 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
بع�س  ح�������ش���ول  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

ال�شاعة 12 ظهراً.   واطلع االأ�شتاذ 
ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ال��رف��اع��ي- رئي�س 
التجهيزات  ك��اف��ة  على  اجل��ام��ع��ة- 
ال���ش��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة، م���ع���راً عن 
تقديره للجهود املبذولة التي يقوم 
موؤكداً  اجلامعة،  يف  العاملون  بها 
توفري  على  ال��ع��ني  جامعة  ح��ر���س 
للطالب  ال���داع���م���ة  امل���ق���وم���ات  ك���ل 
خللق بيئة تعليمية جامعية حمفزة 
العام  اأن  اإىل  وم�����ش��رياً  وم��الئ��م��ة. 
حافاًل  �شيكون  اجلديد  االأكادميي 
والفعاليات  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب���االأب���ح���اث 
والتي  املمتعة  واالأن�شطة  املبتكرة 
اإ���ش��اف��ة جلامعة  ���ش��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة 
ال��ع��ني ان���ط���الق���اً م���ن اإمي���ان���ه���ا اأن 
الواعد  امل�شتقبل  جيل  هم  الطلبة 
. واأ�شاف: "اإن اإدارة اجلامعة اأنهت 

و�شيجري نظام التدري�س ح�شورياً 
كافة  ات�����خ�����اذ  م�����ع  اجل����ام����ع����ة  يف 
االإج���راءات االح��رازي��ة والتدابري 
ت�����ش��م��ن �شحة  ال���ت���ي  ال���وق���ائ���ي���ة 
ك���م���ا يرتب  و����ش���الم���ة اجل���م���ي���ع. 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة اإب�����راز امل���رور 
االأخ�شر على تطبيق احل�شن ملدة 
للدخول  ���ش��اع��ة   96 ع��ن  ت��زي��د  ال 
وبح�شب  اجل���ام���ع���ي.  احل�����رم  اإىل 
فاإن  للجامعة  االأك��ادمي��ي  التقومي 
باب القبول مازال مفتوحاً للطلبة 
الراغبني باالن�شمام اإىل اجلامعة، 
حيث ميكنهم زيارة مقري اجلامعة 
خ���الل اأي����ام ال��ع��م��ل ال��ر���ش��م��ي��ة من 
االإث�����ن�����ني وح����ت����ى اخل���م���ي�������س من 
اخلام�شة  وح��ت��ى  �شباحاً  الثامنة 
والن�شف ع�شراً، ويوم اجلمعة حتى 

كافة االإجراءات الالزمة لبدء العام 
و�شنوا�شل  ب�����ش��ال���ش��ة،  االأك���ادمي���ي 
اخلدمات  جميع  لتوفري  ج��ه��ودن��ا 
الطلبة  احتياجات  وكافة  واملرافق 
جامعية  جت��رب��ة  ع��ل��ى  ل��ي��ح�����ش��ل��وا 
كافة  ع���ل���ى  وم���ت���ك���ام���ل���ة  ن���اج���ح���ة 
جامعة  خ�ش�شت  وق��د  االأ�شعدة". 
ال���ع���ني ب���اق���ات م��ت��ن��وع��ة م���ن املنح 
االإن�شانية  وامل�����ش��اع��دات  ال��درا���ش��ي��ة 
و�شروط  مل��ع��اي��ري  وف���ق���اً  ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا 
كاملة  حم��ددة. حيث قدمت منحاً 
االأوائ���ل  للطلبة   100% بن�شبة 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة وال���ذي���ن 
الطالبة  التحقوا يف اجلامعة وهم 
دان�������ا م���ك���ح���ول واحل���ا����ش���ل���ة على 
املتقدم،  امل�شار  يف   99.68 معدل 
واحلا�شلة  م���وايف  روان  والطالبة 

دولية  اع���ت���م���ادات  ع��ل��ى  ال����رام����ج 
االأكادميية.  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأرق���ى  م��ن 
حا�شلة  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  اأن  ح��ي��ث 
للهند�شة  االأكادميي  االعتماد  على 
لكل   )ABET( وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العلوم  بكالوريو�س  براجمها:  من 
واالت�شاالت،  ال�شبكات  هند�شة  يف 
هند�شة  يف  ال��ع��ل��وم  وب��ك��ال��وري��و���س 
العلوم  وب��ك��ال��وري��و���س  احل��ا���ش��وب، 
وكلية  ال���رجم���ي���ات.  ه��ن��د���ش��ة  يف 
االعتماد  ع��ل��ى  حا�شلة  ال�شيدلة 
ال�����������دويل م������ن جم���ل�������س اع���ت���م���اد 
)ACPE( ال�شيدالين   التعليم 

ل��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��و���س ال��ع��ل��وم يف 
حا�شلة  القانون  وكلية  ال�شيدلة. 
ال��دويل من جمل�س  االعتماد  على 
العايل  والتعليم  والبحث  التقييم 

)HCERES( ال����ف����رن���������ش����ي  
القانون.  ب��ك��ال��وري��و���س  ل��رن��ام��ج 
وك���ل���ي���ة االأع������م������ال ح���ا����ش���ل���ة على 
 .)AACSB( ال��دويل  االعتماد 
حا�شلة  واالإع���الم  االت�شال  وكلية 
االأملاين  االأك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد  على 
العتماد  اجل���ودة  �شبط  هيئة  م��ن 
 .)AQAS( الرامج االأكادميية
اأن جامعة  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 

اأف�شل  ق���د ���ش��ن��ف��ت ���ش��م��ن  ال��ع��ني 
م�شتوى  ع���ل���ى  ج���ام���ع���ة   650
ال���ع���امل، واخل��ام�����ش��ة يف االإم�����ارات، 
كيو  موؤ�ش�شة  بح�شب  عربياً  و19 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  لت�شنيف  اإ����س 
املرتبة  يف  �شنفت  ك��م��ا   .2023
االأوىل يف االإم��ارات �شمن ت�شنيف 
اجلامعات  لتاأثري  العاملي  التاميز 

 .2022

ا�ست�سارات الوقف و الهبة واجلامعة الأمريكية يوقعان اتفاقية تعاون
 لتقدمي منح للطالب املواطنني

•• دبي- وام:

وقع " مركز حممد بن را�شد ال�شت�شارات الوقف والهبة " التابع ملوؤ�ش�شة 
االأمريكية  تعاون مع اجلامعة  اتفاقية  بدبي  الق�شر  و�شوؤون  االأوق��اف 
�شل�شلة من  تفعيل  اأج��ل  م��ن  التعاون  " بهدف   AUE" االإم����ارات  يف 
اأبناء  م��ن  للطالب  جامعية  درا�شية  منح  تقدمي  اإىل  ترمي  امل��ب��ادرات 

املواطنني االأقل دخال.
وقع االتفاقية من جانب "اأوقاف دبي" �شعادة علي املطوع االأمني العام 
ملوؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شر بدبي ب�شفته االأمني العام ملركز حممد 

االأمريكية  اجلامعة  جانب  وم��ن  والهبة  الوقف  ال�شت�شارات  را�شد  بن 
الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئي�س اجلامعة .

و ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ل��ت��وف��ري م��ق�����اع�����د ج�����ام��ع��ي�����ة وقفي�ة 
���ش��روط ومعايري  ال��ط��الب م��ن االأ���ش��ر االأق���ل دخ��ال وف��ق  للمواطنني 
عالمة  االأمريكية  اجلامعة  املركز  منح  عليه  وبناء  اجلامعة  حتددها 
املبنية على  املجتمعية  االإن�شانية ومبادراتها  "دبي للوقف" مل�شاهماتها 

مفهوم الوقف املبتكر.
القيادة  اأن االتفاقية ت�شهم يف تلبية تطلعات  اأكد �شعادة علي املطوع  و 
الر�شيدة يف بناء جيل قادر على امل�شاركة يف حتقيق التنمية االقت�شادية 

والثقافية لدولة االمارات.
م�شاندة  تعاونها يف  على  االأمريكية  اجلامعة  "ن�شكر   : املطوع  واأ�شاف 
على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  االكادميية  م�شريتهم  ملوا�شلة  الطلبة  اأبنائنا 

حياتهم املهنية وي�شمن لهم الريادة والتميز يف امل�شتقبل".
اأثنت زينب جمعة التميمي مديرة مركز حممد بن را�شد  من جانبها 
ملا  االأمريكية  اجلامعة  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  والهبة  ال��وق��ف  ال�شت�شارات 
تقدمي  عر  الوطن  اأبناء  م�شتقبل  على  كبري  اإيجابي  اأث��ر  من  يركة 
تقف  اأن  دون  اإجن��از حت�شيلهم اجلامعي  لتمكينهم من  ال��الزم  الدعم 

اأو�شاعهم املعي�شية عائقا اأمام ا�شتكمال تعليمهم العايل.

اأطلقت ور�ضة القواعد الذهبية على مدى يومني

�سالمة الطفل تعرف 900 �سائق وم�سرف على اإجراءات �سالمة الطفل يف احلافالت

احتفاء بيوم املراأة الإماراتية

ن�سائية دبي تنظم ملتقى » واقع ملهم .. م�ستقبل م�ستدام«

 •• ال�صارقة-الفجر:  

اأن�شطة حملتها  ال��درا���ش��ي اجل��دي��د، و�شمن  ال��ع��ام  ب��دء  اق���راب  م��ع  تزامنا 
التوعوية ال�شاملة التي تنفذها على مدار العام حتت �شعار "�شالمتهم اأوال"، 
�شائقي  900 من  اأكر من  اإدارة �شالمة الطفل على مدى يومني  جمعت 
وم�شريف حافالت من خمتلف مناطق اإمارة ال�شارقة، يف ور�شتي عمل بعنوان 
توفري  على  منها  حر�شا  املدر�شية"  احلافلة  لركوب  الذهبية  "القواعد 

اإجراءات ال�شالمة لالأطفال عند ركوب احلافالت املدر�شية،
و�شارك يف التدريب مب�شرح اجلامعة القا�شمية خالل الور�شتني ممثلون عن 
ال�شارقة  وهيئة  ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  االإدارة  يف  والدوريات  املرور  اإدارة 
للدفاع املدين، وموا�شالت االإمارات وا�شتهدفت الور�شتان رفع الوعي لدى 
للحفاظ  اتباعها  الواجب  باالأ�شا�شيات  املدر�شية  �شائقي وم�شريف احلافالت 
ل�شمان  منها  وال��ع��ودة  امل��در���ش��ة  اإىل  رحلتهم  خ��الل  ال��ط��الب  �شالمة  على 

حماية االأطفال من كافة املخاطر. 
وركزت الور�شتان على تعريف ال�شائقني وامل�شرفني على على قانون حقوق 
خماطر  م��ن  ال��ط��الب  �شالمة  بحماية  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  االإم���ارات���ي  الطفل 
اإج���راءات  وتعزيز  ون��زول��ه��م،  �شعودهم  اأث��ن��اء  باحلافلة  املحيطة  امل�شاحات 
ال�شالمة على منت احلافالت والتزام ال�شائقني بال�شرعة القانونية واتباع 
االإر�شادات املرورية والتوعية بكيفية التعامل مع احلوادث املختلفة، والتاأكد 
االأط���ف���ال يف احلافالت،  لن�شيان  ل��ل��ح��اف��الت جت��ن��ب��اً  ال��ط��الب  م��غ��ادرة  م��ن 
وتاأمينها من احلرائق واأتباع الطرق املثلى لتاأمني االأطفال من خماطرها، 
كما مت تذكري امل�شاركني برقم خط جندة الطفل 800700 لالإبالغ عن اأية 

خماطر تهدد �شالمة االأطفال اأثناء نقلهم على منت احلافالت املدر�شية. 

اأهمية دور ال�ضائقني
يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال�شائق  م�شوؤوليات  ح��ول  ال��ور���ش��ة   امل�����ش��ارك��ون يف  وحت���دث 

متابعته ل�شعود ونزول كل طفل، والتزامه ب�شرعة الطريق والقيادة االآمنة، 
ومراعاة كافة القوانني واللوائح اخلا�شة بتنظيم حركة املرور. كما نوهوا 
يلزم  الثالث عند حدوث حريق يف احلافلة، حيث  اتباع اخلطوات  باأهمية 
بالدفاع  واالت�شال  الطالب،  من  اإخ��الوؤه��ا  ثم  اآم��ن،  مكان  يف  اإيقافها  اأواًل 

املدين. 

دور امل�ضرفات
امل�شرفة من  نزول  املتحدثون �شرورة  اأكد  دور م�شرفات احلافالت،  وحول 
احلافلة عند �شعود الطفل اإىل احلافلة، واأن ت�شاعد الطفل يف الو�شول اإىل 
الباب، وحتر�س على عدم ال�شعود اإال بعد التاأكد من و�شول الطفل الأهله. 
كما اأ�شاروا الأهمية دورها يف تنظيم عملية ال�شعود، وتفقد كافة املقاعد عند 

نزول الطالب من احلافلة يف ال�شباح وامل�شاء. 
�شالمة  اإدارة  مدير  نائب  ح��م��دان،  نهلة  اأك��دت  الور�شة،  على  تعليقها  ويف 

الطفل، اأن "اإدارة �شالمة الطفل" حري�شة على تر�شيخ التعاون مع �شركائها 
املعنيني ب�شوؤون الطفل، والذين ميتلكون خرات رائدة يف جمال رفع الوعي 
لدى ال�شائقني وامل�شرفني بقواعد واأ�شا�شيات حماية االأطفال يف احلافالت، 

من خالل كوادرهم املتخ�ش�شة. 
ال�شوابط  لتلك  وامل�شرفني  ال�شائقني  ام��ت��الك  اأن  اإىل  ح��م��دان  واأ���ش��ارت 
ب�شالمة  ت�شر  ال��ت��ي  احل����وادث  م��ن  املجتمع  تقي  اأن  �شاأنها  م��ن  وامل��ع��ارف 
هاتني  اأن متتع  ت��درك  االإدارة  واأن  على حياتهم،  ت�شكل خطراً  اأو  االأطفال 
وق��وع��ه��ا، ويجنب  احل����وادث قبل  ت���دارك  ي�شهم يف  ال��وع��ي  ب��ذل��ك  الفئتني 
االأطفال خماطر الطريق اإىل املدر�شة، ما ي�شهم يف توفري بيئة درا�شية اآمنة 

ت�شاعد االأطفال على التح�شيل واكت�شاب املعارف. 
�شهادات  لهم  وقدمت  واملحا�شرين،  ال�شركاء  الطفل  �شالمة  اإدارة  وكرمت 
واٍع  اإىل جمتمع  الو�شول  االإدارة يف  روؤي��ة  تقدير على جهودهم يف حتقيق 

ب�شالمة الطفل، واآمن على اأبنائه من كافة احلوادث.  

•• دبي- وام:

م�شتقبل   .. ملهم  "واقع  ملتقى  اأم�����س  الن�شائية  النه�شة  جمعية  نظمت 
م�شتدام" حتت رعاية حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �شمو ال�شيخة 
هند بنت مكتوم بن جمعه اآل مكتوم انطالقا من دعوة �شمو ال�شيخة فاطمة 
االأعلى لالأمومة  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة االحتاد  بنت مبارك 
باإجنازات  لالحتفاء  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 

املراأة االإماراتية حتت ال�شعار نف�شه.
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  وتطرقت معايل 

الفر�س  و  الثقة  اإىل  امل��رئ��ي  االت�شال  ع��ر  امللتقى  اإىل  كلمتها  يف  ال�شباب 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة الب��ن��ة االإم�������ارات وم���ا وف���رت���ه م���ن بيئة 
م�شارات  لها  فتحت  وثقافية  واجتماعية  اقت�شادية  و  �شيا�شية  و  ت�شريعية 
امل�شتويات  جتاوز  الذي  للمراأة  الريادي  بالدور  ونوهت  للم�شتقبل  م�شرقة 
والطموحات وما عك�شه التزامها بتحقيق الطموح الوطني على ال�شعيدين 
امل�شرقة  وجن��اح��ات��ه��ا  امل�����ش��يء  �شجلها  اإىل  ُي�����ش��اف  وال���ذي  وال��ع��امل��ي  املحلي 

واإبداعاتها الوا�شحة.
وثمنت معاليها جهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لالرتقاء مب�شرية 
املراأة االإماراتية وبناء اأجيال قادرة على اأداء ر�شالة وواجب الوطن و املحافظة 
على مكت�شباته وتاأهيلها لتحقيق م�شتقبل م�شتدام لدولتنا احلبيبة لتقابل 

ابنة االإمارات كل ذلك الدعم بالعطاء واالإبداع.
ل�شجل  م�شرف  "ح�شور  عنوان  االأول حتت  بارزين  امللتقى حمورين  تناول 
املراأة يف االإمارات- تعزيز املكانة الوطنية وال�شمعة العاملية" و الثاين بعنوان 

امللهمة". "االإماراتية 
واإبداعاتها  االإمارتية  امل��راأة  جناحات  تثبت  ب��ارزة  اأ�شماء  امللتقى  وا�شت�شاف 
للتناف�شية واالإح�شاء  املركز االحت��ادي  اأهلي مدير عام  �شعادة حنان  �شملت 
وال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال�����ش��ورة امل�����ش��رف��ة الإجن�����ازات وجن���اح���ات امل�����راأة االإماراتية 
امل�شتقبل  م�شتجدات  يواكب  مبا  مهاراتها  تنمية  يف  الدوؤوبة  واال�شتمرارية 

وتطلعات الوطن واإمكاناتها االإبداعية.
اإعالمي مبوؤ�ش�شة  م�شت�شار  اجلابري-  �شيخة  االإماراتية  ال�شاعرة  قدمت  و 

التنمية االأ�شرية باأبوظبي ق�شائد وطنية تعّر عن فخر املراأة يف االإمارات 
االإمارات  املتاأ�شل يف �شعب  االإب��داع  و  الوطن  اإليه و ج��ذور حب  مبا و�شلت 
وووجهت حتية �شكر الأم االإمارات والقيادة الر�شيدة التي مكّنت املراأة وحّرت 

�شجالتها بهذا املجد و اأدارت امللتقى االإعالمية �شماح العبار.
من جانبها قالت �شعادة الدكتورة فاطمة الفال�شي مدير عام اجلمعية اإن " 
�شعار املراأة واقع ملهم .. م�شتقبل م�شتدام" يوؤكد امل�شرية الريادية للمراأة 
القطاعات  وجلميع  لنا  واملجتمعية  املهنية  امل�شوؤولية  وير�شخ  ب��االإم��ارات 
مبادئ  و  يتوافق  مبا  االإماراتية  للمراأة  م�شتدام  م�شتقبل  لبناء  املجتمعية 
اأ�ش�س خدمة الوطن  املراأة ال�شريك اال�شراتيجي واأحد  ال�خم�شني ولتكون 

واملجتمع �شريكة يف م�شرية التنمية ال�شاملة.

اخلارجية  تت�سلم الرباءة 
القن�سلية لقن�سل اأملانيا 

•• دبي -وام:

اخلارجية  وزارة  مكتب  مدير  نائب  الق�شري  عبداهلل  را�شد  ال�شيد  ت�شلم 
والتعاون الدويل يف دبي الراءة القن�شلية ل�شعادة �شيبيله بفاف، القن�شل 
اأملانيا االإحتادية يف دبي واالإم��ارات ال�شمالية وذلك مبقر  العام جلمهورية 

مكتب الوزارة بدبي.
ورحب الق�شري بالقن�شل العام االملاين مبنا�شبة تعيينها واأ�شاد بالعالقات 
الثنائية التي تربط بني البلدين ال�شديقني، متمنياً لها التوفيق والنجاح 

يف مهام عملها اجلديد.

املجال هذا  يف  الدويل  التجمع  من  ال�ستفادة  وكيفية  وتراثها  العربية  الثقافة  وحماية  تطوير  �سبل  • بحث 



اجلمعة   26  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13630  
Friday    26    August    2022   -  Issue No   13630 اأخبـار الإمـارات

05

�سيانة اأ�سول الطرق والبنية 
التحتية الداخلية يف مدينة دملا

•• الظفرة -وام: 

الطرق  اأ���ش��ول  وت��اأه��ي��ل  �شيانة  اأع��م��ال  ال��ظ��ف��رة  ب��ل��دي��ة منطقة  اأجن����زت 
ال�شيانة  خطة  مع  متا�شياً  كيلومراً،   16 بطول  دملا  مدينة  يف  الداخلية 
�شملت  دملا.  الداخلية يف مدينة  الطرق  اأ�شول  ل�شيانة  املعتمدة  اخلم�شية 
اأعمال �شيانة امل�شاريع الت�شغيلية املنفذة تاأهيل و�شيانة االأ�شول احلالية 
وتطوير ال�شالمة املرورية من خالل تنفيذ اأعمال خمتلفة، اأهمها ال�شيانة 
االإ�شفلتية وتخطيط كافة الطرق وتنفيذ مطبات جديدة لتخفيف ال�شرعة. 
بهدف تعزيز كفاءة اإدارة االأ�شول والبنى التحتية واملرافق العامة واحلفاظ 

على فعاليتها لتعزيز جاذبية االإمارة وجودة احلياة.

اختتام دورة اأ�سدقاء الدفاع املدين ال�سيفية ال� 9 يف الفجرية
•• الفجرية - وام: 

اختتمت اإدارة الدفاع املدين يف الفجرية " دورة اأ�شدقاء الدفاع املدين 
100 طالب من  �شارك فيها  التي  و  التا�شعة  ن�شختها  " يف  ال�شيفية 
خمتلف مدار�س االإم��ارة وعقدت خالل االإج��ازة ال�شيفية وا�شتغرقت 
اأ���ش��ب��وع��ني ب��ه��دف ا���ش��ت��غ��الل اأوق����ات ف���راغ ال��ط��الب مب��ا ي��ع��ود عليهم 
االإطفاء  بعمليات  اخلا�شة  واخل���رات  امل��ه��ارات  واإك�شابهم  بالفائدة، 

واالإنقاذ.
الدفاع  الإدارة  االإ�شراتيجية  ل��الأه��داف  حتقيقاً  ال����دورة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
لوزارة  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  االأه����داف  م��ن  واملنبثقة  ال��ف��ج��رية،  امل���دين يف 

الداخلية وخطة التوعية الرامية لتعزيز االأمن وال�شالمة واحلماية 
ال�شيفية  العطلة  الفراغ يف  اأوق��ات  وا�شتغالل  املجتمع،  املدنية الأف��راد 
الأبنائنا الطلبة لت�شليحهم بالعلم واملعرفة، وتوعيتهم بثقافة االإطفاء 
املتعلقة  ال��ت��داب��ري  ال��وق��اي��ة وال�����ش��الم��ة، وجميع  واإج�����راءات  واالإن���ق���اذ 
اإيجاباً يف  بالدفاع املدين لتمنحهم اخلرات يف امل�شتقبل، مبا ينعك�س 
ين�شروا  اأن  على  لديهم،  امل�شوؤولية  روح  وتنمية  �شخ�شياتهم،  تكوين 
هذه الثقافة يف منازلهم وجمتمعاتهم، وي�شاعدوا يف ا�شتقرار املجتمع 

واملحافظة على االأرواح واملمتلكات العامة واخلا�شة.
مثل  املتنوعة  والفعاليات  االأن�شطة  من  العديد  على  ال��دورة  ا�شتملت 
املحا�شرات النظرية للتوعية باإجراءات الوقاية وال�شالمة من خماطر 

اإىل  باالإ�شافة  الطوارئ،  االإخ��الء واالإنقاذ يف ح��االت  احلريق، وط��رق 
تدريبات ع�شكرية ا�شتملت على طرق الوقاية من احلريق، واإجراءات 
الطوارئ التي يجب اإتباعها، وال�شالمة املنزلية يف كيفية تاأمني املنازل 
م��ن احل��رائ��ق، واأ����ش���رار امل���خ���درات، واالإ���ش��ع��اف��ات االأول���ي���ة، وال�شالمة 
امل����روري����ة، وع��م��ل��ي��ات االإن����ق����اذ، وذل����ك ع��ل��ى ي���د م���درب���ني واإطفائيني 

ومتخ�ش�شني ذوي كفاءة عالية من اإدارة الدفاع املدين بالفجرية.
املدين  الدفاع  اأكادميية  اإىل  بزيارة ميدانية  امل�شاركون  الطالب  قام  و 
باأبوظبي اطلعوا خاللها على قاعات الدرا�شة، وتدريبات االإطفائيني 
اليومية، واالأجهزة واملعدات احلديثة واملتطورة التي ي�شتخدمها رجال 

االإطفاء يف عمليات ال�شيطرة على احلرائق.

حاكم ال�سارقة يهدي اجلامعة القا�سمية جمموعة من امل�سادر و املراجع مبختلف العلوم و املعارف
•• ال�صارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأه��دى 
من  متنوعة  جمموعة  القا�شمية  اجلامعة  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
امل�شادر واملراجع يف خمتلف العلوم واملعارف التي متكن الباحثني واملخت�شني 

والطلبة من اال�شتفادة منها يف م�شوارهم البحثي واالأكادميي.
ال�شمو  �شاحب  من  ال�شابقة  االإه���داءات  �شل�شلة  اإىل  املجموعة  هذه  ت�شاف 
بحور  �شتى  يف  العلمية  وامل��راج��ع  الكتب  م��ن  اجلامعة  اإىل  ال�شارقة  حاكم 
خ��دم��ة جمتمع  اإىل  ال��رام��ي��ة  و  ن�شخة  األ���ف   150 وال��ت��ي جت���اوزت  املعرفة 

البحث العلمي يف اجلامعة.

واملو�شوعات  وامل�شادر  الكتب  من  العناوين  مئات  امل��ه��داة  املجموعة  �شملت 
واحلديث  االإ�شالمية  والدرا�شات  والتاريخ  اللغة  تخ�ش�شات  يف  االأكادميية 
ال�شريف وعلم الرجال والراجم، والفقه وعلوم القراآن الكرمي والتف�شري 
والتي  امل�شتوى  رفيعة  العلوم  م��ن  وغ��ريه��ا  والعقائد  واملنطق  والفرائ�س 

خ�شها �شموه لدعم اجلامعة القا�شمية.

والزائرين  والدار�شني  والباحثني  لالأكادمييني  القا�شمية  اجلامعة  وتوفر 
كافة اإمكانية االطالع على تلك الكتب مبختلف فروعها واال�شتفادة منها يف 
اإجراء البحوث االأكادميية من خالل توفري خدمات احل�شول على املراجع 
البيانات  قواعد  وت�شفح  واالإع���ارة،  واالط��الع  والبحث  وال��دوري��ات  والكتب 

العاملية وخدمات البحث.

حماكم دبي تك�سف تفا�سيل املحكمة اخلا�سة بالرتكات 
•• دبي-وام:

التي  و  بالركات"  اخلا�شة  املحكمة   " تفا�شيل  ع��ن  دب��ي  حم��اك��م  ك�شفت 
اأن�شئت بناًء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
"رعاه اهلل" وبقرار  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
من �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية رئي�س املجل�س الق�شائي بدبي للنظر يف 
اإطار زمني  اأمام جهة ق�شائية واحدة ووفق  كافة دعاوى وق�شايا الركات 

حمدد.
ياأتي ذلك يف اإطار تطوير املنظومة الق�شائية عر تقدمي خدمات الركات 
ب�شكل فردي وم�شتقل مواكبة للنقالت النوعية يف جودة اخلدمات الق�شائية 
متميزة  رائ��دة  حماكم  اإىل  للو�شول  كافة  وللمجتمع  للمتعاملني  املقدمة 

عاملياً.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته حماكم دبي برئا�شة �شعادة 
طار�س عيد املن�شوري مديرها العام و ح�شور �شعادة القا�شي حممد جا�شم 

ال�شام�شي رئي�س املحكمة اخلا�شة بالركات.
ياأتي  دبي  بالركات يف حماكم  املحكمة اخلا�شة  اإن�شاء  اأن  املن�شوري  اأكد  و 
دعوى  يف  عنها  النا�شئة  اأو  بالركات  املرتبطة  والطلبات  ال��دع��اوى  جلمع 

واحدة اأمام جهة ق�شائيٍة واحدٍة .
و قال اإن فرة كتابة الراأي القانوين لقا�شي التح�شري 30 يوما وفق قرار 
اأي  الركات  دع��اوى  بالف�شل يف  املحكمة اجلديدة  وتخت�س  املحكمة  اإن�شاء 
اأو ق�شمة  اأو بت�شفية الركة  بالف�شل يف كل منازعة متعلقة بقائمة اجلرد 
عن  نا�شئة  جتارية  اأو  عقارية  اأو  مدنية  دع��وى  اأي  اأو  ال��ورث��ة  بني  اأموالها 
الركة اأو اأي طلبات عار�شة متعلقة باإخراج اأو اإدخال وارث اأو بالو�شايا اأو 

بالت�شوية بني الورثة يف الهبات وتكون نا�شئة اأو مرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل 
التجزئة وتكون اأحكام املحكمة نهائية م�شمولة بالنفاذ املُعّجل وغري قابلة 

للطعن اإال عن طريق اإلتما�س اإعادة النظر .
واأ�شاف اأن املحكمة اخلا�شة بالركات تتكون من درجة واحدة وت�شم دائرة 
ا�شتئناف  قا�شي  وع�شوية  متييز  قا�شي  برئا�شة  ال��دائ��رة  وت�شكل  اأك��ر  اأو 
وقا�س ابتدائي وُيراعى تنوع تخ�ش�شهم مبا ي�شمن املالءمة مع الدعاوى 
تقل  ال  حت�شري  قا�شي  باملحكمة  ويلحق  اخلا�شة  املحكمة  على  املعرو�شة 
درجته عن قا�س ابتدائي اأول يبا�شر اخت�شا�شاته املن�شو�س عليها يف قانون 

االإجراءات املدنية والئحته التنظيمية وتعديالتهم.
و اأكد اأن الهدف من اإن�شاء املحكمة اخلا�شة بالركات النظر يف كافة دعاوى 
وطلبات الركات اأمام جهة ق�شائية واحدة ووفق اإطار زمني حمدد وتندرج 
�شمن حماكم دبي وذلك لتحقيق جملة من االأه��داف ت�شمل احلفاظ على 
نظر  عند  اخل�شومة  ل��دد  م��ن  وحمايتها  والعائلية  االجتماعية  ال��رواب��ط 
واحدٍة  مرحلة  على  لتكون  التقا�شي  اإج���راءات  واخت�شار  الركات  دع��اوى 
بداًل من عدة مراحل مع احلفاظ على متطلبات مراجعة االأحكام الق�شائية 
االإخالل  دون  ال��رك��ات  دع���اوى  يف  الف�شل  �شرعة  حتقيق  وك��ذل��ك  ودقتها 

مبتطلبات العدالة الناجزة وب�شمانات قانونية.
ونوه املن�شوري اإىل اأن املحكمة تهدف اإىل اإن�شاء ق�شاء يجمع االخت�شا�شات 
وفيما  فيها  الف�شل  على  ق��ادراً  يكون  الركة  بدعوى  ال�شلة  ذات  املختلفة 
املرونة  يتفرع عنها من دع��اوى تقع �شمن اخت�شا�شها عالوة على حتقيق 
ال��رك��ات وال��ت��ي ق��د تتطلب ح��ل��واًل قانونيًة مبتكرًة  االإج��رائ��ي��ة يف دع���اوى 

الإنهائها.
تطوير  على  با�شتمرار  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير  واأو���ش��ح 
التي  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  املتبعة  العمل  باأ�شاليب  واالرتقاء  خدماتها 

لتب�شيط  وا�شراتيجيتها  روؤيتها  اإطار  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  مع  تتوافق 
اإجراءات احل�شول على خدمات املحكمة واإحداث نقلة نوعية وتقدم ملمو�س 

يف م�شتوى اخلدمات املقدمة للمتعاملني.
اخلا�شة  املحكمة  رئي�س  ال�شام�شي  حممد  القا�شي  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
بالركات اإن املحكمة اخلا�شة بالركات يبداأ اخت�شا�شها من تاريخ �شدور 
قرار االحالة من حمكمة االأحوال ال�شخ�شية لتتوىل بدءا من هذا التاريخ 
ح�شب  الورثة  على  ق�شمتها  حلني  املتوفى  اأم��وال  اإدارة  اإج���راءات  ا�شتكمال 
منازعة  كل  يف  والف�شل  الت�شفية  اأعمال  من  واالنتهاء  ال�شرعية  االأن�شبة 
الورثة  ب��ني  اأم��وال��ه��ا  ق�شمة  اأو  ال��رك��ة  بت�شفية  اأو  اجل��رد  بقائمة  متعلقة 
وت�شمل اأي دعوى مدنية اأو عقارية اأو جتارية نا�شئة عن الركة بني الورثة 
اأو  اأو اإدخال وارث  اأو بني الورثة والغري وكذلك اأي طلبات عار�شة متعلقة 
بها  مرتبطة  اأو  نا�شئة  تكون  الهبات  يف  الورثة  بني  بالت�شوية  اأو  بالو�شايا 
ارتباطا ال يقبل التجزئة كما انها تخت�س بنظر دعاوي الركات التي التقل 

قيمتها عن "500 األف درهم".
واأ�شاف اأن خدمات الركات يف املحكمة تتفرع يف ا�شتقالليتها ب�شكل منفرد 
املنفرد  االخت�شا�س  ناحية  من  واح��دة  وح��دة  �شمن  منها  كل  تندرج  حيث 
 " �شمنها  وم��ن  اخلدمة  لهذه  امل�شتوفاة  والر�شوم  بها  اخلا�شة  وال�شروط 
دعوى تركة خا�شة -اأحوال �شخ�شية دعوى تركة خا�شة – عقاري ودعوى 

تركة خا�شة -مدين و دعوى -تركة خا�شة جتاري" .
�شيعمل على حتقيق  بالركات  املحكمة اخلا�شة  اإن�شاء  اأن  ال�شام�شي  اأكد  و 
على  كبري  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  للمحكمة  و�شيكون  دب��ي  حم��اك��م  عمل  يف  ال��ري��ادة 

املتقا�شني يتمثل يف تب�شيط وت�شريع اإجراءات التقا�شي.

موارد ال�سارقة تختتم برنامج التدريب ال�سيفي للطلبة 
والطالبات 2022م

واأغ�شط�س؛  يوليو  �شهري  خ��الل 
طالب اجلامعات والكليات، وطلبة 
اإىل  العا�شر  ال�شف  م��ن  امل��دار���س 
ال�شف الثاين ع�شر من كافة مدن 
وم��ن��اط��ق اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ، حيث 
املدينة  ك��ل ط��ال��ب يف  ت��دري��ب  مت 
. �شاماًل  التي يقطنها  املنطقة  اأو 
باالإمارة  احلكومية  اجلهات  كافة 

واالأفرع التابعة لها .
ال�شيفي  التدريب  برنامج  ويقام 
وا�شتثمار  تطوير  ب��ه��دف  �شنوياً 
ط����اق����ات ال����ط����الب خ�����الل ف���رة 
وتنمية   ، ال�����ش��ي��ف��ي��ة  االإج����������ازة 

مبداركهم  وال��ن��ه��و���س  ق��درات��ه��م 
 ، �شخ�شياتهم  و�شقل   ، الذهنية 

 . لديهم  امل�شوؤولية  ح�س  وتنمية 
اخلرات  اإك�شابهم  اإىل  باالإ�شافة 

•• ال�صارقة -الفجر:

الب�شرية  امل����وارد  دائ����رة  اختتمت 
برناجمها  م�����وؤخ�����راً  ب���ال�������ش���ارق���ة 
ال�شيفي  "التدريب  ال�������ش���ن���وي 
املدار�س  ل��ط��ل��ب��ة  2022م  ل��ع��ام 
القطاعات  ب��ك��اف��ة  واجلامعات" 
الوظيفية ، الذي اأقيم يف عدد من 
احلكومية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ه��ات 
ال�شراكة  اإط��������ار  ����ش���م���ن  وج�������اء 
املوارد  دائ���رة  ب��ني  اال�شراتيجية 
والهيئات  وال�����دوائ�����ر  ال��ب�����ش��ري��ة 

واملوؤ�ش�شات احلكومية باالإمارة. 
وا����ش���ت���م���ر ال����رن����ام����ج م��������دة  5  
وا�شت�شافته  م��ت��ت��ال��ي��ة،  اأ���ش��اب��ي��ع 
حكومية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ة   12
العامة  ال��ق��ي��ادة   : ه���ي  ب����االإم����ارة 
ل�شرطة ال�شارقة ، ودائرة التنمية 
االق��ت�����ش��ادي��ة، ودائ����رة ال���زراع���ة و 
، ودائرة �شوؤون  الروة احليوانية 
وجمل�س   ، وال���ق���رى  ال�����ش��واح��ي 
كهرباء  وهيئة  للتعليم،  ال�شارقة 
وبلدية  ال�����ش��ارق��ة،  وغ����از  وم���ي���اه 
ودائرة   ، الثقافة  ودائ����رة   ، امل���دام 
، وه��ي��ئ��ة مطار  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
ال�شارقة، وهيئة ال�شارقة للموانئ 
واجل�����م�����ارك وامل���ن���اط���ق احل������رة ، 

ودائرة املوارد الب�شرية.
وا�شتهدف الرنامج الذي ا�شتمر 

واملهارات التي ت�شاعدهم م�شتقباًل 
املهنية  احلياة  يف  االنخراط  على 
بيئات  معاي�شة  ع��ر  وثقة  بثبات 

عمل واقعياً. 
ال���رن���ام���ج يف ختام  وق����د ح�����ش��د 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  ال�شيفية  دورت����ه 
ا�شتيعاب  يف  اأ���ش��ه��م  ح��ي��ث  مم��ي��زة 
امل�شاركني  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب 
خالل االإجازة ال�شيفية وا�شتثمار 
اأظهروا  ف��ق��د   . ف��راغ��ه��م  اأوق�����ات 
التزاماً  التدريبية  الفرة  خ��الل 
املعرفة  اك��ت�����ش��اب  ع��ل��ى  وح���ر����ش���اً 
املتدربون  ال��ط��ل��ب��ة  اأع����رب  وق���د   .
مل�شاندتهم  ل��ل��دائ��رة  �شكرهم  ع��ن 
ال��ت��دري��ب، موؤكدين  خ��الل ف��رة 
املعرفة  من  الكثري  اكت�شبوا  اأنهم 
املهني  ال�شعيدين  على  واخل���رة 

وال�شخ�شي. 

مطار ال�سارقة يحتفي بالأطفال 
�سمن فعالية  العودة اإىل املدار�س 

•• ال�صارقة -وام:

االأطفال  ال�شارقة،  مطار  ا�شتقبل 
امل�شافرين القادمني مع عائالتهم 
مبنا�شبة  بهم  احتفاًء  الدولة،  اإىل 
ال�شيفية  االإج����������������ازة  ان�����ت�����ه�����اء 
الدرا�شي  ال��ع��ام  لبدء  واال�شتعداد 
اجلديد 2022-2023، يف اإطار 
املدار�س"،  اإىل  "العودة  ف��ع��ال��ي��ة 
اأي��ام من  املمتدة على م��دار ثالثة 

اجلاري. اأغ�شط�س   26 24اإىل 
يقيم املطار خالل الفعالية العديد 
املت�شمنة  امل��م��ي��زة،  االأن�����ش��ط��ة  م��ن 
الإدخال  والهدايا،  احللوى  توزيع 
االأط����ف����ال  ن���ف���و����س  اإىل  ال�������ش���ع���ادة 

وعائالتهم.
وتاأتي هذه الفعالية يف اإطار حر�س 
ال��دويل على  ال�شارقة  هيئة مطار 
م�شتمر،  ب�شكل  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 
م�شاهماتها  ���ش��م��ن  ت���ن���درج  ك��م��ا 
املجتمعية  امل�شوؤولية  يف  املتنوعة 
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى اإح����داث التغيري 

االإيجابي يف املجتمع.

بدء تطبيق خمالفات الالئحة التنظيمية ل�ستخدام 
الدراجات الهوائية والكهربائية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل يف اإمارة اأبوظبي 
اأبوظبي، عن بدء تطبيق خمالفات  العامة ل�شرطة  القيادة  وبالتعاون مع 
الالئحة التنظيمية ال�شتخدام الدراجات الهوائية والكهربائية لالأفراد يف 

اإمارة اأبوظبي.
وال�شالمة  االأم��ن  معايري  اأعلى  تطبيق  هو  الهدف  اأن  اجلانبان  واأو���ش��ح 
اأجل جمتمع  وتعزيز ال�شلوكيات االإيجابية وااللتزام باأحكام الالئحة من 

اآمن.
واأكد املركز اأن الالئحة التنظيمية اخلا�شة با�شتخدام الدراجات الهوائية 
ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  يبذلها،  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �شمن  ت��اأت��ي  والكهربائية، 
منظومة  واإر�شاء  النقل  و�شائل  لتنويع  العالقة،  اأ�شحاب  اال�شراتيجيني 
نقل متكاملة وم�شتدامة ترتقي بجودة اخلدمات املتوفرة الأفراد املجتمع 
اإمارة  يف  للبيئة  �شديقة  نقل  و�شائل  ا�شتخدام  نحو  التوجهات  وت��دع��م 

اأبوظبي.
واإحدى  تنقل  و�شيلة  تعتر  والكهربائية  الهوائية  ال��دراج��ات  اأن  واأ���ش��اف 
مواقف حافالت  بني  تربط  واالأخري" التي  االأول  "امليل  رح��الت  خدمات 
وتعزز  وال�شكنية،  واخلدمية  والت�شويقية  التجارية  وامل��راك��ز  العام  النقل 
التكامل يف منظومة النقل ومتكن اأفراد املجتمع من الو�شول اإىل وجهتهم 

النهائية بطريقة �شريعة واقت�شادية.
الهوائية  ال���دراج���ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اخل��ا���ش��ة  التنظيمية  ال��الئ��ح��ة  وح����ددت 
والكهربائية يف اإمارة اأبوظبي، الغرامات التي ترتب على كل من يخالف 

اأحكام الالئحة.
وت�شتمل تلك الغرامات التي تراوح قيمتها ما بني 200 درهم اإىل 500 
ومعايري  واالإر����ش���ادات  التعليمات  تنتهك  التي  املخالفات  ك��ل:  على  دره��م 
الدراجات  ا�شتخدام  يجوز  ال  التي  واالأماكن  بالطرق  تتعلق  اأو  ال�شالمة، 
الدراجات  م�شتخدمي  ال��ت��زام  م��ن  التاأكد  اأن  اجلانبان  اأو���ش��ح  كما  فيها. 
اأولوية  ي�شكل  ال�شالمة  وا���ش��راط��ات  مبتطلبات  والكهربائية  الهوائية 
واأ�شلوب  االآم��ن  امل�شتدام  التنقل  ثقافة  ويدعم  االأوق��ات  جميع  يف  ق�شوى 

حياة ي�شهم يف تر�شيخ مكانة اأبوظبي كمدينة �شديقة للدراجات.

فقد املدعو /حممد �شعيب 
باك�شتان     ، الطاف  حممد 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)KU5195101 ( 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0558076540

فقدان جواز �سفر
/�����ش����اه جهان  امل����دع����و  ف���ق���د 
ليقات  ع��رف��ت  ع��ب��داخل��ال��ق 
ب��اك�����ش��ت��ان   اجلن�شية   ، علي 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������واز   -
)C T 8 1 0 6 7 9 1 ( 

من يجده عليه االت�شال بتليفون 
رقم  0508807802.

فقدان جواز �سفر
دوميلني  /م��ا  املدعو  فقد 
فالين�شيا غا�شبار، الفلبني   
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P6585614B(  رقم 

ت�شليمه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
او  ال��ف��ل��ب��ني  ����ش���ف���ارة  اىل 

اأقرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل��������دع��������و /حم����م����د 
ك��������ب��������ري م����������ي����������اه حم����م����د 
بنغالد�س    ع���ب���دال�������ش���م���د، 
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BN556056(  رق�����م 

من يجده عليه ت�شليمه اىل 
اأقرب  او  ب��ن��غ��الد���س  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/لوول  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN لتجارة املالب�س والهدايا رخ�شة رقم:3708374 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN بر�س لتجميل ال�شيدات رخ�شة رقم:4128753 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ري�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN جيم رخ�شة رقم:4095345 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/روزا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN جالي�شا للهدايا والزهور رخ�شة رقم:3754899 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بانر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لالعالنات رخ�شة رقم:4110816 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ناج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتمر وال�شوكوالته رخ�شة رقم:3015962 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/منت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �شكوير كافيه رخ�شة رقم:3712950 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فروج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الراعي للدواجن رخ�شة رقم:2776472 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:بلو بوك�س للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 11، 0 مبنى ال�شيد �شعيد �شهيل حممد ها�شل واخرين

CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1995487 

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

ال�شخ�س  �شركة  احل�شابات-  لتدقيق  حلمي  حممد  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/22  لل�شركة  قانوين  كم�شفي  ذ.م.م،  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على 

بالرقم:2250019764 تاريخ التعديل:2022/08/25
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 

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

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ال�شارية الثانية لال�شتثمارات ذ.م.م
جزيرة   C70، C71 لال�شتثمار  ابوظبي  جمل�س  بناية  ال�شركة:وحدة  عنوان 

ابوظبي �شارع ال�شالم �شرق 25 ق
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2349589 

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي  احل�شابات،  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب   تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/24 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019892
 تاريخ التعديل:2022/08/24

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :روفر كول للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 3767628 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رفيق كارونا كورو�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نادر �شامل عو�س حم�شن الواحدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رفيق كارونا كورو�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ روفر كول للتجارة العامة ذ.م.م 

ROVER COOL GENERAL TRADING LLC 

اإىل /روفر كول للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ROVER COOL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :دكني للطباعة وتخلي�س املعامالت 

ذ.م.م رخ�شة رقم : CN 4581628 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عبداحلفيظ ف�شل اهلل بابكر من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عبداحلفيظ ف�شل اهلل بابكر من 98 % اإىل 100 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف الر�شيد الطيب حممد احل�شن

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ دكني للطباعة وتخلي�س املعامالت ذ.م.م 

DAKIN TYPING & TRANSACTION FOLLOWING L.L.C

اإىل/دكني للطباعة و تخلي�س املعامالت �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DAKIN TYPING & TRANSACTION FOLLOWING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :جرين �شيتي للرجمة القانونية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1991251 
تعديل اإ�شم جتاري من/ جرين �شيتي للرجمة القانونية 

GREENCITY LEGAL TRANSLATION 

اإىل /جرين مايند الدارة العقارات 
GREEN MIND REAL ESTATE MANAGEMENT

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001

تعديل ن�شاط / حذف خدمات الرجمة القانونية 7490005
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
�شركة   - الريا�شية  لل�شاالت  :جني  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 4305212 
 تعديل اإ�شم جتاري من/ جني لل�شاالت الريا�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GAIN GYM EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/جني جيم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

GAIN GYM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي غرب 59 _1 449467 �شركة الفالح 

بالزا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل اأبوظبي الزاهية �شرق 13
202202056474 202202056474 عائ�شة حممد خالد

تعديل ن�شاط / اإ�شافة نادي لياقة بدنية للن�شاء 9312012
تعديل ن�شاط / اإ�شافة نادي لياقة بدنية للرجال 9312011

تعديل ن�شاط / حذف بيع معدات املالعب و ال�شاالت الريا�شية وجتهيزاتها - بالتجزئة 4763010
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم الرهيب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1046324 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة من�شور حممود حاجي ح�شن املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف فوزيه حممد عبداهلل البلو�شي
دائرة  االإعالن مراجعة  اعرا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  �شركة   - بيتزا  :ا�شبيزيتا  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 3774957 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد �شعيد حممد �شريف حممد امني %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد �شالح ميزر �شعيد الرميثى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد �شالح ميزر �شعيد الرميثى من 100 % اإىل 50 %

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شبيزيتا بيتزا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

SPEZIATA PIZZA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ا�شبيزيتا بيتزا ذ.م.م
SPEZIATA PIZZA L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ادفان�شد العمال البالط 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4329985 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شف حممد ا�شلم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد بالل حممد ا�شلم
تعديل وكيل خدمات / حذف ن�شر عيدرو�س احمد ابوبكر النقيب

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ادفان�شد العمال البالط 

ADVANCED TILE WORKS 

اإىل /ادفان�شد العمال البالط - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ADVANCED TILE WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
حمطات  خلدمات  بالنت  :توتال  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الطاقة النووية ذ.م.م  رخ�شة رقم : 4124653 
تعديل ن�شب ال�شركاء / جى �شوج هوجن من 49 % اإىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة وورلد ون الإدارة ال�شركات - �شركة 
 World One Companies Management group -  ال�شخ�س الواحد ذ م م

Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ناديه احمد ندى
تعديل اإ�شم جتاري من/ توتال بالنت خلدمات حمطات الطاقة النووية ذ.م.م

TOTAL PLANT NUCLEAR POWER PLANTS SERVICE L.L.C

اإىل/توتال بالنت خلدمات حمطات الطاقة النووية ذ.م.م 
TOTAL PLANT NUCLEAR POWER PLANTS SERVICE L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
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ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 
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قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ال�ش�����ادة/درمي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الند ديكوري�شن رخ�شة رقم:1022796 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
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اأخبـار الإمـارات
اأحمد النعيمي ي�سدر قرارا ب�ساأن تعديل نظام التاأمني ال�سحي يف حكومة عجمان

•• عجمان-وام:

حاكم  ال�شمو  �شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأ���ش��در 
 2022 ل�شنة  رقم/17/  ال��ق��رار  وامل��ال��ي��ة  االإداري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان 
بتعديل القرار رقم /30/ �شنة 2020 ب�شاأن نظام التاأمني ال�شحي يف 
تاريخه وين�شر باجلريدة  اعتبارا من  به  اأن يعمل  حكومة عجمان على 

الر�شمية لالإمارة.
ياأتي القرار بناء على ما عر�شه مدير عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
وبعد  عجمان،  حكومة  يف  ال�شحي  التاأمني  نظام  تعديل  ب�شاأن  عجمان 

العر�س على جلنة الت�شريعات يف االإمارة.
و ن�شت املادة االأوىل من القرار على ا�شتبدال ن�س املادة /2/ من القرار 

ال�شحي  التاأمني  نظام  نطاق  ت�شمل  التي  و   2020 ل�شنة   /30/ رق��م 
يف  املحلية  احلكومية  اجلهات  موظفي  كافة  على  النظام  يطبق  بحيث 
اإم��ارة عجمان والتي ي�شري يف �شاأنها املر�شوم االأم��ريي رقم /4/ ل�شنة 
2017 ب�شاأن ا�شدار قانون املوارد الب�شرية يف حكومة عجمان والئحته 
ي�شري  كما  موؤقت  بعقد  املعني  املوظف  ذل��ك  من  وي�شتثنى  التنفيذية، 
امل�شرع  ال��واردة مبا يقرر  اأخ��رى خالف اجلهات  اأي جهة  التطبيق على 
بالت�شريع املحلي ال�شادر باإن�شائها اأو باإعادة تنظيمها، اإخ�شاع موظفيها 
الأح��ك��ام ال��ق��ان��ون. واأج���از ال��ق��رار اإ���ش��اف��ة اأي جهة داخ���ل اإم���ارة عجمان 
على  بناء  احل��اك��م،  ممثل  م��ن  كتابية  مبوافقة  التاأمني  نظام  لي�شملها 
تو�شية دائرة املوارد الب�شرية، و يجوز مبوافقة كتابية من ممثل احلاكم 
اإ�شافة اأي �شخ�س لت�شمله وثيقة التاأمني وح�شب التعليمات والتوجيهات 

التي ت�شدر منه يف هذا ال�شاأن. و حددت املادة /1/ من القرار ا�شتبدال 
املادة /4/ من القرار رقم /30/ ل�شنة 2020 و التي تعنى بامل�شتفيدين 
املواطن حيث ي�شتحق املوظف  اأوال املوظف  التاأمني، و ت�شمل  من نظام 
املواطن وعائلته التاأمني ال�شحي مبوجب هذا النظام، وي�شتمر ا�شتحقاق 
انتهاء  اأو  امل��وظ��ف،  خدمة  انتهاء  حتى  ال�شحي  للتاأمني  عائلته  اأف���راد 
الواحد  �شن  بلوغه  اأو  االب��ن  عمل  اأو  للزوج،  بالن�شبة  الزوجية  العالقة 
والع�شرين �شنة ميالدية، اأيهما اأ�شبق، بالن�شبة لالأوالد الذكور مامل يكن 
�شهادة  العمل مبوجب  بينه وبني  اإعاقة حتول  اأو  بعاهة  اأحدهم م�شابا 
من اجلهات املخت�شة يف الدولة، اأو يف حال عمل االبنة اأو زواجها، مامل 
ترمل اأو تتطلق. و اأو�شح القرار اأنه يف جميع االأحوال ي�شرط اأال يكون 
املوؤمن عليه م�شموال باأي نوع من اأنواع التاأمني ال�شحي لدى احلكومة.

ال��درج��ة االأوىل حتى  امل��واط��ن و ي�شمل م��وظ��ف��ي  امل��وظ��ف غ��ري  ث��ان��ي��ا: 
اأق�شى وموظفي  بحد  اأبناء  و ثالثة  وزوج��ه  له  ويحق  الرابعة  الدرجة 
الثامنة ويحق له وزوجه واالأبناء بحد  الدرجة  الدرجة اخلام�شة حتى 
العا�شرة يحق  الدرجة  التا�شعة حتى  الدرجة  "اثنني" وموظفي  اأق�شى 
له وزوجه فقط وموظفي الدرجة احلادية ع�شرة حتى الدرجة الرابعة 
اإ�شدار  اأهمها  ال�شروط  ع�شرة للموظف فقط وذلك وفقا ملجموعة من 
بطاقة تاأمني �شحي للموظف وعائلته مبا يتوافق مع متطلبات اإ�شدار 
االإقامات ال�شادرة عن ال�شلطات املخت�شة يف الدولة، مبا يف ذلك املوظفون 
باأي  عليه م�شموال  املوؤمن  يكون  واأال  الذهبية،  االإقامة  على  احلا�شلون 
من اأنواع التاأمني ال�شحي الأي جهة اأخرى داخل الدولة، واأال يزيد عمر 

االأبناء عن /18/ عاما �شواء كانوا ذكورا اأم اإناثا.

�سرطة دبي حتتفي بتخريج 6 دفعات للنزلء والنزيالت يف علوم احلا�سوب واللغة

ول���غ���ات وح����رف خم��ت��ل��ف��ة متكنهم 
م����ن ام����ت����الك امل����ع����رف����ة وامل����ه����ارة 
وت���زي���د م���ن ف��ر���س ع��ث��وره��م على 
حياة  ل����ب����دء  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ع���م���ل 

يتم  اأن���ه  ال��زع��اب��ي  العقيد  واأك����دت 
براجمية  خ��ط��ة  حت���دي���د  ���ش��ن��وي��ا 
ال�شركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��دري��ب��ي��ة 
ال���داخ���ل���ي���ني واخل����ارج����ي����ني وم���ا 

اإىل  ينت�شبون  ف��ال��ن��زالء  العقابية 
واحلدادة  بالنجارة  تخت�س  دورات 
وور�����س  ال�����ش��ي��د  اأدوات  و���ش��ن��اع��ة 
االأ�شباغ  وف���ن  امليكانيكا  يف  ع��م��ل 

ُت�شيف  مطلوبة  حيوية  جم���االت 
اأمامهم  وت��ف��ت��ح  م���ه���ارات���ه���م  اإىل 
بعد  م�شتقباًل  للعمل  اأك��ر  فر�شاً 

انق�شاء فرة حمكوميتهم.

الرائد  اأو�شح  جانبه  من  جديدة. 
ال��ع��ب��ي��ديل اأن ال��رام��ج وال����دورات 
تاأهيل  اإع���������ادة  يف  رئ���ي�������ش���ي  ج�����زء 
املوؤ�ش�شات  يف  وال��ن��زي��الت  ال��ن��زالء 

وور�����س  دورات  م���ن  ع��ن��ه��ا  ي��ن��ب��ث��ق 
ع���م���ل وحم����ا�����ش����رات ه����ادف����ة ذات 
النزالء  ل��ت��اأه��ي��ل  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة 
وت��دري��ب��ي��ه��م يف علوم  وال���ن���زي���الت 

•• دبي-وام: 

للموؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  احتفت 
�شرطة  يف  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
دب���ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز دانوب 
الدانوب  ملجموعة  التابع  ويلفري 
ل����ل����ن����زالء  دف������ع������ات   6 ب����ت����خ����ري����ج 
يف  العقابية  املن�شاآت  يف  والنزيالت 
دورات تاأ�شي�شية ومتقدمة يف اللغة 

االإجنليزية وعلوم احلا�شب االآيل.
ال��ع��ق��ي��د جميلة  ال��ت��خ��ري��ج  ح�����ش��ر 
الن�شاء  �شجن  اإدارة  الزعابي مدير 
و ريزوان �شاجان موؤ�ش�س و�شاحب 
جم��م��وع��ة دان����وب وال���رائ���د حممد 
تعليم  اإدارة  م����دي����ر  ال���ع���ب���ي���ديل 
و�شابنام  بالوكالة  النزالء  وتدريب 
ويلفري  دان��وب  مركز  مدير  قا�شم 
�شنر وعدد من ال�شباط واالأفراد 
من اجلانبني اإىل جانب امل�شتفيدين 
من الدورات التعليمية والتدريبية 
98 نزيال ونزيلة  والبالغ عددهم 
ب��غ��ي��ة م��ده��م ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة يف 

وغريه فيما تلتحق الن�شاء بدورات 
والر�شم  وال��ت��ط��ري��ز  اخل��ي��اط��ة  يف 
جانب  اإىل  هذا  اليدوية  واالأ�شغال 
والدينية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����رام����ج 
عن  ترفه  التي  الريا�شية  واأخ��ريا 
ال���ن���زالء وت�����ش��ع��ده��م وور������س عمل 
بالتعاون  ع���ام  ك��ل  تنعقد  ودورات 
خمتلفة  جم���االت  يف  ال�شركاء  م��ع 
من  ق��در  اأك���ر  لتحقيق  ومتنوعة 
اال���ش��ت��ف��ادة ل��ه��م. و ب��دوره��ا اأكدت 
�شابنام ن�شار قا�شم اأهمية التعاون 
�شرطة  م����ع  وامل���ث���م���ر  االإي����ج����اب����ي 
امل�شوؤولية  ي��ع��زز  واأن���ه  خا�شة  دب��ي 
�شواء  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ويخدم  اخل���ا����ش���ة  اأو  احل��ك��وم��ي��ة 
اإىل  جميعنا  نهدف  مهمة  �شريحة 
لتتمكن  واإ�شالحها  تاأهيلها  اإع��ادة 
م��ن االن���دم���اج يف امل��ج��ت��م��ع��ات مرة 
اأخ��رى وه��و ما دف��ع مبركز دانوب 
ودورات  ب��رام��ج  للمبادرة  ويلفري 
مهارات  ال�����ش��ري��ح��ة  ه����ذه  ت��ك�����ش��ب 

معرفية وعلمية مطلوبة.

تخطت حاجز امل�ضتحيل يف العمل ال�ضرطي وحققت يف كافة اأنواع اجلرائم

النقيب غنيمة املطوع... 26 عامًا يف التحقيق اجلنائي ب�سرطة دبي
•• دبي:الفجر

متكنت النقيب غنيمة ح�شن اأحمد 
من�شب  حالياً  ت�شغل  التي  املطوع 
يف  اجلنائي  الت�شجيل  ق�شم  رئي�س 
مركز �شرطة اخلوانيج، من تخطي 
حاجز الالم�شتحيل يف عمل املراأة 
ف��ه��ي تعمل  ال�������ش���رط���ي،  ب���امل���ج���ال 
يف  جنائي  كمحقق  عاماً   26 منذ 
���ش��رط��ة دب����ي، وا���ش��ت��ط��اع��ت خالل 
العديد  م�����ش��رية ع��م��ل��ه��ا م���ن ح���ل 
م��ن األ��غ��از اجل��رائ��م ال��ت��ي اأ�شرفت 
اإىل  واأحالتها  فيها،  التحقيق  على 

النيابة العامة.
النقيب  ال���ت���ح���ق���ت  ب���داي���ت���ه���ا،  يف 
املرقبات  م��رك��ز  يف  للعمل  امل��ط��وع 
بعد  "رقيب"،  برتبة   1993 ع��ام 
اأخذها للدورة الع�شكرية املُخت�شة، 
ثم ا�شتكملت درا�شتها لتح�شل على 

يف  امل��ط��وع  النقيب  معها  تعاملت 
اأن��واع اجلرائم اجلنائية،  خمتلف 
وا����ش���ت���ط���اع���ت اإث�����ب�����ات ق���درات���ه���ا 
نائب  م���ه���ام  ل���ت���ت���وىل  ال���ع���ال���ي���ة، 
اجلنائي  الت�شجيل  ق�شم  رئ��ي�����س 
تقول  امل��رق��ب��ات،  �شرطة  مركز  يف 
خرتي  خ������الل  م�����ن  املطوع:" 
اجلنائي،  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأوؤك��د اأن دور امل��راأة يف ه��ذا املجال 
زميلها  دور  ع���ن  اأه��م��ي��ة  ي��ق��ل  ال 
الرجل، وهناك ق�شايا ترع فيها 
بالن�شاء  املُتعلقة  كالق�شايا  اأك��ر 
لتمكنها من احل�شول  واالأطفال، 
على االإف��ادات من هاتني الفئتني 

مبرونة وخ�شو�شية اأكر."

دعم القيادة 
بتوجيهات  دبي  وتابعت:" �شرطة 
م����ن م����ع����ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 

اليومية،  البالغات  على  االط��الع 
مبهام  واأك����ر  اأك����ر  �شغفي  ازداد 
امل����ح����ق����ق اجل�����ن�����ائ�����ي، ف������ب������داأت يف 
احل�شول على الدورات املطلوبة يف 
اأكر  اإىل  و�شلت  املجال حتى  هذا 
ومل  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة،  دورة   20 م���ن 
اأتوجه  ب��ل كنت  االأم���ر  اأك��ت��ف بهذا 
اإىل وكالء النيابة العامة املداومني 
يف مراكز ال�شرطة لال�شتفادة من 
الق�شايا  يف  القانونية  خ��رات��ه��م 

اجلنائية.

حمقق جنائي
ا���ش��ت��ط��اع��ت ال��ن��ق��ي��ب امل���ط���وع لفت 
االأنظار ل�شغفها ومتيزها يف العمل 
من  متكنها  بعد  وذل���ك  اجل��ن��ائ��ي، 
اإثبات جدارتها من خالل العمل مع 
البالغات  العديد من  يف  زمالئها 
املرقبات،  �شرطة  مركز  يف  املهمة 

�شهادة  ثم  العامة،  الثانوية  �شهادة 
اإدارة  جم�����ال  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����س 
العمل  يف  �شغفها  ل��ك��ن  االأع���م���ال، 
اجلنائي  وال��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ش���رط���ي 
"حمققاً  لتكون  احللم  اإىل  قادها 
املطوع:"  النقيب  تقول  جنائياً". 
ال�شرطي  العمل  يف  التحاقي  منذ 
عملت �شمن نظام املناوبات الليلية 
وكنت  امل��رق��ب��ات،  �شرطة  م��رك��ز  يف 
العمل  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ُم��ن��ب��ه��رة 
اأطلب  اأن  اإىل  دفعني  ما  اجلنائي، 
تعليمي  املُخت�شني  ال�شباط  م��ن 
واآليات  البالغات،  ا�شتقبال  كيفية 
اجلنائي،  وال���ب���ح���ث  ال���ت���ح���ق���ي���ق، 
وكنت اأطلع منهم على كيفية �شري 
طرح  كيفية  واأت��ع��ل��م  التحقيقات، 
البيانات  ج��م��ع  وكيفية  االأ���ش��ئ��ل��ة، 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا، وك���ل االإج�������راءات ذات 
خ���الل  واأ�شافت:"  ال�شلة". 

1996على  ال���ع���ام  يف  ل��ت��ح�����ش��ل 
جنائي"،  "حمقق  وظيفي  م�شمى 
البالغات  يف  التحقيق  يف  وت���ب���داأ 

اجلنائية الواردة اإىل املركز.

اأول ق�ضية
بالغ  اأول  اأن  املطوع  النقيب  تذكر 
التحقيق  ع��ل��ى  اأق����دم����ت  ج��ن��ائ��ي 
جنائي  ك��م��ح��ق��ق  مب���ف���رده���ا  ف���ي���ه 
تورط  يف  يتمثل  كان  "خُمت�س"، 
امراأة ب�شرقة اأحد املحال التجارية، 
التحقيق  اأن��ه��ت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرية 
تفا�شيلها  ب���ك���اف���ة  ال��ق�����ش��ي��ة  يف 
اأحالته  ثم  الكامل،  ملفها  واأع��دت 
النيابة  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  اإىل 

العامة.

دور املراأة
ب��ع��د ذل���ك، ت��وال��ت ال��ق�����ش��اي��ا التي 

تتمثل يف االإ�شراف على الق�شايا 
اجلنائية والعمل االإداري والفني 
على  املهام  وت��وزي��ع  بها،  اخلا�س 
واالإ���ش��راف على جمع  املوظفني، 
واأنواعها،  اجلرائم  عن  البيانات 
باملعلومات  املُ��ح��ق��ق��ني  وت���زوي���د 
املتعلقة باجلرائم، ورفع التقارير 
واالإح�����ش��ائ��ي��ات، واالط����الع على 
النيابة  اإىل  املُ���ح���ال���ة  امل���ل���ف���ات 

العامة.
النقيب  واأ������ش�����رف�����ت  ت���ع���ام���ل���ت 
اجلاري  العام  بداية  منذ  املطوع 
ج��ن��ائ��ي��اً يف  ب���الغ���اً   661 ع��ل��ى 
منطقة اخت�شا�س مركز �شرطة 
اخلوانيج، واتخذت فيها القرارات 
الدعاوى، فيما  الالزمة يف �شري 
تعامل  التي  ال��ب��الغ��ات  ع��دد  بلغ 
ال����ث����اين من  م��ع��ه��ا يف ال��ن�����ش��ف 
منذ  " اأي   2021 املا�شي  العام 

العام  ال���ق���ائ���د  امل��������ري،  خ��ل��ي��ف��ة 
اللواء  و����ش���ع���ادة  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
املن�شوري،  اإبراهيم  خليل  خبري 
ل�شوؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د 
ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، دع��م��ت امل����راأة 
املجاالت،  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ت��خ��و���س 
التحقيق اجلنائي،  ومنها جمال 
اليوم من تويل  اإليه  وما و�شلت 
بالغات  يف  وال���ت���ح���ق���ي���ق  م���ه���ام 
ج��ن��ائ��ي��ة م��ه��م��ة ن���اج���م ع���ن هذا 

الدعم والتمكني اال�شتثنائي".

رئي�س ق�ضم 
يف يونيو من العام املا�شي، د�شنت 
القيادة العامة ل�شرطة دبي مركز 
�شرطة اخلوانيج، وعينت النقيب 
ق�شم  رئ��ي�����س  من�شب  يف  امل��ط��وع 
املركز،  يف  اجل��ن��ائ��ي  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
جديدة  عمل  مهام  اأداء  يف  لتبداأ 

اخلوانيج" 306  مركز  تاأ�شي�س 
بالغات.

مت��ك��ن��ت ال��ن��ق��ي��ب امل���ط���وع خالل 
م�شرية عملها يف �شرطة دبي من 
احل�شول على العديد من �شارات 
التقدير و�شهادات ال�شكر وجوائز 
اأنها  اإال  املهني،  املجال  يف  التميز 
يف الوقت ذاته مل تن�س دورها كاأم 
يف اأ�شرتها، فقد ح�شلت يف العام 
املثالية  االأم  على جائزة   2020
بجائزة القائد العام ل�شرطة دبي 
العام  للتميز، وهي مر�شحة هذا 
"االأ�شرة  ج���ائ���زة  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة 
وزي���ر  ���ش��م��و  ب���ج���ائ���زة  املثالية" 

الداخلية.

على هام�س بطولة الفرجان لكرة القدم

الروح الإيجابية تنظم 3 حما�سرات توعوية بالتعاون مع ال�سركاء
•• دبي:الفجر

ت��وا���ش��ل ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ممثلة 
مببادرة الروح االإيجابية، حما�شراتها التوعوية 
والتعريف  امل�����روري�����ة،  ل��ل�����ش��الم��ة  امل��خ�����ش�����ش��ة 
القيادة  ومركز   ،901 االت�شال  مركز  بخدمات 
وامل�شاركني  للجمهور  وذل��ك   ،999 وال�شيطرة 
القوز.  القدم يف حديقة  يف بطولة فرجان لكرة 
العامة  االإدارة  �شهيل، مدير  العميد خالد  واأك��د 
الإ���ش��ع��اد امل��ج��ت��م��ع يف ���ش��رط��ة دب���ي، رئ��ي�����س جلنة 
مبادرة الروح االإيجابية، اأن املحا�شرات التوعوية 
التي تنظمها املبادرة بالتعاون مع االإدارة العامة 
للتحريات  العامة  واالإدارة  امل��خ��درات،  ملكافحة 
وامل��ب��اح��ث اجلنائية، ال���روح االإي��ج��اب��ي��ة، ت��اأت��ي يف 
امل���ب���ادرة يف ت��ع��زي��ز الثقافة  اإط����ار ت��ع��زي��ز ج��ه��ود 
والتحذير  ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر  ب�����ش��اأن  التوعوية 
وجرائم  املخدرات  اأ�شرار  ومنها  خطورتها،  من 
االبتزاز االلكروين، وذلك بالتعاون مع ال�شركاء 
واٍع  �شباٍب  اإىل  و�شواًل  واخلارجيني،  الداخليني 
قادر على حماية نف�شه، وتوجيه طاقاته وقدراته 
واأ�شرته  نف�شه  يخدم  ال��ذي  ال�شحيح  امل�شار  يف 
الفرجان  اإن بطولة  �شهيل  العميد  ووطنه.وقال 
ل���ك���رة ال����ق����دم، وال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا م����ب����ادرة ال����روح 
االإي��ج��اب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة دب���ي، وجمل�س 
دبي الريا�شي، وموؤ�ش�شة دبي خلدمات االإ�شعاف، 
16 فريقاً، وتهدف  وحدائق دبي، يتناف�س فيها 
اإىل تعزيز مفهوم الروح الريا�شية، وخلق اأجواء 
امل�شاركة  ع��ل��ى  وت�شجيع  وجم��ت��م��ع��ي��ة،  ري��ا���ش��ي��ة 
االإيجابية،  واملمار�شات  القيم  وتنمية  الفعالة، 

وبناء املهارات والقدرات اجل�شمانية والذهنية.
وت��ن��ط��ل��ق ع��ل��ى م����دار 3 اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة م���ن يوم 

اجل��م��ع��ة وح��ت��ى االأح������د، حم��ا���ش��رة ي��وم��ي��ا من 
الثامنة  وح���ت���ى  م�����ش��اء  وال��ن�����ش��ف   7 ال�����ش��اع��ة 
حيث  االأوىل،  ال��ق��وز  حديقة  يف  م�شاء  والن�شف 
العامة  االإدارة  يف  ال����دويل  ح��م��اي��ة  م��رك��ز  ي��ق��دم 
مل��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات، حم���ا����ش���رة ت���وع���وي���ة عن 
الفرد  على  املدمرة  وتاأثرياتها  املخدرات  اأ�شرار 

واملجتمع، يف حني تقدم االإدارة العامة للتحريات 
ع���ن اجلرائم  وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة، حم��ا���ش��رة 
االل��ك��رون��ي��ة، واإم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي ال��ب��الغ��ات عر 
من�شة E-Crime، واأخريا تقدم جلنة مبادرة 
توعوية  حما�شرة  االأح��د  ي��وم  االإيجابية  ال��روح 

عن حملة يوم بال حوادث.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

  فقدت ال�ضيدة / حمده بنت ال�ضيخ �ضامل بن م�ضلم بن حم 
)امارات اجلن�ضية(  �ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من م�ضرف اأبوظبي 

الإ�ضالمي. رقم ال�ضهادة 10209365
عدد ال�ضهم 163�ضهما

ــروع  ف ــن  م فـــرع  لأقــــرب  ت�ضليمها  يــجــدهــا  ــن  مم الـــرجـــاء 
رقم   تيلفون  على  الت�ضال  او  الإ�ضالمي..  ابوظبي  م�ضرف 

م�ضكورا.  0559109553

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

ُفقدت �ضهادات اأ�ضهم �ضادرة من ال�ضركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�ضماك 
)اأ�ضماك( ASMAK(( بال�ضماء التالية: 

الوهيبي حممد  �ضعيد  خمي�س   -1
 �ضهادة رقم ASMAK1720091 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

الوهيبي  حممد  �ضعيد  خمي�س  حامت   -2
�ضهادة رقم ASMAK1720092 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

على  الت�ضال  اأو  اعــاله  املذكورة  لل�ضركة  ت�ضليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
موبايل رقم 0502226822  م�ضكورا.

ف����ق����د امل�����دع�����و /حم����م����ود 
جازى خلف عبادي ، االردن   
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P126104(  رق�������م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0505556330

فقدان جواز �سفر
/�شاندارين  امل��دع��و  ف��ق��د 
الهند     ، اي����وت  ك��ري�����ش��ن��ان 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)I4990875(  رق�����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.058834602

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /نور الياه بت 
اندوني�شيا     ، ماماد  دي��دى 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)C3361295(  رق���م 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0506416466

فقدان جواز �سفر
نهال  /حممد  املدعو  فقد 
الهند     ، ث�������ودي  ن���ي���الت���و 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)R5534447(  رق����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0547376341

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

  فقدت ال�ضيدة / مرمي حممد را�ضد ال�ضويدي �ضهادات اأ�ضهم 
�ضادرة من �ضركة ات�ضالت. رقم ال�ضهادة 120775بعدد 
8 ا�ضهم و�ضهادة رقم 110491 بعدد 5 ا�ضهم و�ضهادة رقم 

�ضهم.  80 بعدد   101014
الرجاء على من يجدها ارجاعها اىل ال�ضركة املذكوره او 

الت�ضال على الرقم  0556127555 م�ضكورا.

فقد املدعو /�شاره كويرينو 
الفلبني     ، ل����و�����ش����ان����دى 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)p5141210b(  رق��م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0505224255

فقدان جواز �سفر
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة اأ����ش���ه���م ����ش���ادرة 
القاب�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  م��ن 
)اأ����ش���م���اك( ب��ا���ش��م:ق��ا���ش��م حممد 
رقم   - احل�شرمي  م��اج��د  جميل 

ASMAK1711467:ال�شهادة
على   ، �شهم   1200 االأ�شهم  ع��دد 
من يجدها ت�شليمها اىل ال�شركة 
االت�شال  او  اأع��������اله  امل�����ذك�����ورة 

بالرقم:0507622335

فقدان �سهادة اأ�سهم
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العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شكاال للمقاوالت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املرور- الظفرة- �شرق 19/2 - قطعة 118 -طابق 4 - مكتب 406 

املالك/ خليفة �شعيد القبي�شي
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1399135 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
ال�شادة/االحتاد للمحا�شبة واملراجعة ذ.م.م، كم�شفي قانوين لل�شركة  2 - تعيني 
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/23 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019790
تاريخ التعديل:2022/08/25

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:مطعم وحلويات بيتيك ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي- �شارع ال�شيخ را�شد بن مكتوم- بناية يو�شف 

حممد ر�شول خوري
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1858161 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة ابوظبي التجارية- 
اإمارة  يف  للق�شاء   2022/02/25 بتاريخ  التجارية  املحكمة  ابتدائي- 

ابوظبي
بتاريخ  لل�شركة  ال�شيد/اأحمد علي احلو�شني كم�شفي ق�شائي  2 - تعيني 

:2022/02/25  - تاريخ التعديل:2022/08/25
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني 

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

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :دملا للو�شاطه املاليه وحت�شيل الديون 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم : 1079768 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ه�شام عبداحلليم حممد عامر من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ه�شام عبداحلليم حممد عامر من 25 % اإىل 100 %
تعديل مدير / اإ�شافة بثينه حممد عا�شور الدرينى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل حممد هالل را�شد املزروعى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ دملا للو�شاطه املاليه وحت�شيل الديون ذ.م.م 
 DELMA BROKERAGE AND DEBT COLLECTION L.L.C

اإىل/ دملا للو�شاطه املاليه وحت�شيل الديون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DELMA BROKERAGE AND DEBT COLLECTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :حمل اال�شراف لالأقم�شة واخلياطة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1017732 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جليل بن حممد ا�شماعيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فيزا اهلل مع�شوم
تعديل وكيل خدمات / حذف عمر خ�شيب خمي�س الهنائى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل اال�شراف لالأقم�شة واخلياطة 

ALISHRAF TEXTILES & TAILORS SHOP 

اإىل /حمل اال�شراف لالقم�شة واخلياطة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
 AL ISHRAF TEXTILES & TAILORS SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  739/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ :1-  املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )001878( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )2394.00(
2- املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )367552( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )13309.80( 
3- املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )409745( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )42085.58( 

4-املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )409750( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )557.58(
5-املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )410068( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )50778.00(
6- املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )410407( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )8379.00(

7- املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )410183( وال�شادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )25511.85(.
طالب التنفيذ : ريك�شل االمارات ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديره - مبنى اوركيديا - �شقة الثالث 306 - حمطة مرو جي جي كو
املطلوب اإعالنه: 1- بيفر جولف للمقاوالت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به  مو�شوع االإعالن :بتاريخ 2022/6/16 قد 
التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب  وق��دره )147051.78( 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 245084/ 2022/1 
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : ال�شال االحمر للتجارة �س ذ م م - ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 68711 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى " لكز�س اأي ا�س 
ف�شي–  موديل  – اللون  دبي  S– اإمارة  – كود  خ�شو�شي   -  16259 رقم  350– لوحة 
 ، دره���م   68711 قيمته  وال��ب��ال��غ  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل�شتحق علي  للدين  2015"    وف���اء  ال�شنع 
مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/244956
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : مادهو باليكوندا ناراينا باليكوندا  ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

15987 درهم  والبالغ قيمته  املديونية  – �شداد مبلغ  اوال   : باالتي  اليه  املنذر  املنذر  ) ينذر 
املنذر  يقوم  �شوف  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا   - القانونية  املواعيد  خ��الل  يف 
باللجوء اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى " ني�شان 
– اللون ابي�س–  موديل  R– اإم���ارة دب��ي  – ك��ود  76064 - خ�شو�شي  �شني– لوحة رق��م 
، مع  دره��م   15987 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2014 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/244955
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : حممد عماد الدين او�شطه ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

60466 درهم  والبالغ قيمته  املديونية  – �شداد مبلغ  اوال   : باالتي  اليه  املنذر  املنذر  ) ينذر 
املنذر  يقوم  �شوف  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا   - القانونية  املواعيد  خ��الل  يف 
باللجوء اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى " �شريي 
تيجو– لوحة رقم 85066 - خ�شو�شي – كود F– اإمارة دبي – اللون ابي�س–  موديل ال�شنع 
2018 -  وفاء للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 60466 درهم ، مع اإخالء طرف 
ال�شيارة  داخل  اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة  اأي م�شوؤولية جتاه  املخطر من  البنك 

املرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245001
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : هاين علي ح�شن ابو �شعد ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 23960درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
" �شيفروليه  اال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�شة  املحكمة  اىل 
كروز      – لوحة رقم -13176 خ�شو�شي – كود M – اإمارة دبي – اللون اأ�شود  –  موديل 
، مع  دره��م   23960 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2012 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 245083/ 2022/1 
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : بنكاج بريا فادان باتاك - ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 23426 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى " تويوتا افانزا– 
ال�شنع  – ال��ل��ون ف�شي–  م��ودي��ل  دب��ي  I– اإم����ارة  – ك��ود  ل��وح��ة رق��م -18060 خ�شو�شي 
اإخالء  مع   ، درهم    23426 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  علي  امل�شتحق  للدين  2015"  وفاء 
داخل  موجودة  تكون  قد  �شخ�شية  ممتلكات  اأي��ة  جت��اه  م�شوؤولية  اأي  من  املخطر  البنك  ط��رف 

ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245127
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : عدي نبهان فوزان الوحيدي ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 36166 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
" مر�شيد�س  اال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�شة  املحكمة  اىل 
اي250– لوحة رقم 56436 - خ�شو�شي – كود H– اإم��ارة دبي – اللون ا�شود–  موديل 
، مع  دره��م   36166 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2011 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/244958
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : منهل عبدالكرمي ال�شليمان ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 42657 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
انفينيتي    " اال�شالمى  دب��ى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�شة  املحكمة  اىل 
FX35– لوحة رقم 62031 - خ�شو�شي – كود P– اإمارة دبي – اللون اأ�شود  –  موديل 
، مع  دره��م   42657 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2008 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245089
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : دافيد �شارلي�س ناالدوراي �شارلي�س ناالدورا - ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

 40624.51 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  – �شداد  اوال   : باالتي  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   (
درهم يف خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى " ني�شان 
  – – اللون ابي�س لوؤلوؤي  – اإم��ارة دبي   l – كود  47152  - خ�شو�شي  – لوحة رقم  األتيما 
 40624.51 والبالغ قيمته  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وفاء    -  2015 ال�شنع  موديل 
درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية قد تكون 

موجودة داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245124
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : �شابر عبدالوحيد خان خان  عبدالوحيد توتا خان - ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 22760 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
" ميت�شوبي�شي  اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى 
– اللون ف�شي–  موديل  T– اإم��ارة دب��ي  – ك��ود  89737 - خ�شو�شي  الن�شر– لوحة رق��م 
، مع  دره��م   22760 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2016 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/244975
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : ميك�شما�س للتجاره �س ذ م م ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 19279 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
" ميت�شوبي�شي  اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى 
جاالنت– لوحة رقم 23933 - خ�شو�شي – كود O– اإمارة دبي – اللون ابي�س–  موديل 
، مع  دره��م   19279 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2013 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245087
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : ديفيد موثو�شي ماتوم - ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 67588 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 

اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى
– اللون  دبي  S– اإمارة  – كود  خ�شو�شي   -  74316 رقم  جولف– لوحة  واجن  " فولك�س 
قيمته  وال��ب��ال��غ  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  علي  امل�شتحق  للدين  وف���اء    -  2016 ال�شنع  رمادي–  م��ودي��ل 
67588  درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�شوؤولية جتاه اأية ممتلكات �شخ�شية 

قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245125
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : رافيل باتو كابانا�س ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 55630 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
" ميت�شوبي�شي  اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى 
اأحمر–  موديل  – اللون  W– اإم��ارة دبي  – كود  الن�شر– لوحة رقم -63595 خ�شو�شي 
، مع  دره��م   55630 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2017 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/245000
املن�����ذر : بنك دبي اال�شالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : نوري حممد امري �شيد ) جمهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي : اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 27462 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
" ميت�شوبي�شي  اىل املحكمة املخت�شة لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى 
– اللون رمادي–  موديل  T– اإم��ارة دبي  – كود  37930 - خ�شو�شي  الن�شر– لوحة رقم 
، مع  دره��م   27462 قيمته  والبالغ  اليه  املنذر  امل�شتحق علي  للدين  وف��اء    -  2016 ال�شنع 
تكون موجودة  قد  �شخ�شية  اأي��ة ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�شيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

 PANTHEON REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC : ا�شم املطور
KHAMIS ABDULLA ATEEQ MUBARAK ALREMEITHI : ا�شم امل�شري

م�شتحقة  اق�شاط  ق�شط/  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  ان  حيث 
للم�شروع   )PANTHEON ELYSEE/259( رق��م  ال��ع��ق��اري��ة  ال��وح��دة  ثمن  م��ن 

)PANTHEON ELYSEE( دبي. 
وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم 

ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  االخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل���دة  اع���اله خ��الل  االإل��ت��زام مب��ا ذك��ر  ويف ح��ال��ة ع��دم 

االجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

 PANTHEON REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC : ا�شم املطور
KHAMIS ABDULLA ATEEQ MUBARAK ALREMEITHI : ا�شم امل�شري

م�شتحقة  اق�شاط  ق�شط/  ���ش��داد  ع��ن  تخلفتم  ق��د  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  امل��ط��ور  ان  حيث 
للم�شروع   )PANTHEON ELYSEE/205( رق��م  ال��ع��ق��اري��ة  ال��وح��دة  ثمن  م��ن 

)PANTHEON ELYSEE( دبي. 
وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم 

ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  االخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل���دة  اع���اله خ��الل  االإل��ت��زام مب��ا ذك��ر  ويف ح��ال��ة ع��دم 

االجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

70197

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/15381( 

املنذر / بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه /�شفيان ال�شالمي- مغربي اجلن�شية وعنوانه امارة را�س اخليمة- منطقة الرفاعة- بجانب حمطة ادنوك- بناية 

رقم 9  �شقة رقم 7  هاتف رقم 05036255568
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )70709( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )70709( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2019اأحمرهوندا �ضيفيكBعجمان22735
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/15377( 

املنذر / بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه /ح�شني حممد ملحم- �شوري اجلن�شية وعنوانه امارة را�س اخليمة- منطقة الرم�س- بجانب ادنوك- بناية رقم 

050964144 رقم  هاتف   3 رقم  �شقة   6
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )39643.30( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )39643.30( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013اأ�ضودفورد ايدجابي�سال�ضارقة2643
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/15379( 

املنذر / بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه /غالم م�شطفى نيزار احمد- باك�شتاين اجلن�شية وعنوانه امارة را�س اخليمة- منطقة الرفاعة- بجانب م�شجد 

ال�شديق- بناية رقم 13 �شقة رقم 5 هاتف رقم 0552683714
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )23834( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )23834( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2015ابي�سني�ضان �ضني1ال�ضارقة84176
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/15380( 

املنذر / بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد /طارق فتحي حممود ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�شفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه /�شيده زهور فاطمة �شيد ايجاز الدين فا�شل- هندية اجلن�شية وعنوانه امارة را�س اخليمة- اجلزيرة احلمراء- 

بجانب م�شجد ال�شديق- بناية رقم 1 �شقة رقم 30 هاتف رقم 05080887581
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )21964( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )21964( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2015ابي�سني�ضان ميكرا16اأبوظبي29556
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ا�شفني اىل ا�شتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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اجلرنال  “�شنتكوم”  االأمريكية  الو�شطى  القيادة  ق��وات  قائد  ق��ال 
مايكل “اإريك” كوريال، يف ت�شريح ل�شكاي نيوز عربية، اإنه مت و�شع 
القوات االأمريكية يف �شوريا والعراق يف حال تاأهب حت�شبا لهجمات 

متزايدة من قبل “جماعات اإيران االإرهابية«.
و�شوريا  العراق  يف  االأمريكية  القوات  اأن  “�شنتكوم”  قائد  واأو�شح 
تراقب الو�شع عن كثب” واأن “لديها جمموعة كاملة من القدرات 
للتخفيف من التهديدات يف جميع اأنحاء املنطقة، والثقة الكاملة يف 

حماية قواتنا و�شركائنا يف التحالف من الهجمات«.
االأمريكية هجمات �شاروخية �شد  القوات  �شنت  اأن  بعد  وجاء ذلك 
م��وق��ع��ني يف ���ش��وري��ا، ف��دم��رت 3 ���ش��ي��ارات وم��ع��دات ك��ان��ت ت�شتخدم 
با�شم  للمتحدث  ت�شريحات  بح�شب  ال�����ش��واري��خ،  بع�س  الإط����الق 

القيادة الو�شطى االمريكية- �شنتكوم الكولونيل جو بوت�شينو.
اأو  اثنني  مقتل  اإىل  ت�شري  االأول��ي��ة  التقييمات  اأن  بوت�شينو  واأ���ش��اف 

ثالثة من امل�شلحني امل�شتبه باأنهم مدعومون من اإيران.
بالتوقيت  م�شاًء   7:20 ال�شاعة  حوايل  ب��داأت  الهجمات  اأن  واأو�شح 
داخ��ل حميط موقع  �شقطت عدة �شواريخ  �شوريا عندما  املحلي يف 
وبعد فرة وجيزة،  ثم،  �شوريا،  �شرق  �شمال  كونوكو يف  البعثة  دعم 
“غرين  البعثة  م��وق��ع دع��م  ب��ال��ق��رب م��ن  اأخ���رى  ���ش��واري��خ  �شقطت 

.Green Village »فيليج
البعثة  االأمريكيني يف موقع دعم  اأحد اجلنود  اأنه مت عالج  وك�شف 
اأن  اإىل  ع���اود اخل��دم��ة، م�شريا  اإ���ش��اب��ات طفيفة وق��د  ك��ون��وك��و م��ن 

جنديني اآخرين يخ�شعان لفحو�شات ب�شبب اإ�شابات طفيفة.

�شل�شلة  ا�شطراب  ب�شبب  �شغوطا  الفرن�شية  العائالت  تواجه  بينما 
تلوح  اأن  دون  من  الفائدة  ومعدالت  الطاقة  اأ�شعار  وارتفاع  االإنتاج 
اإعداد  اإىل  اإميانويل ماكرون  الرئي�س  ب��وادر حت�شن، �شعى  االأف��ق  يف 
مواطنيه الأوقات اأ�شعب نتيجة تبعات اجلائحة واحلرب يف اأوكرانيا.

وخ��ط��اب م��اك��رون ال���ذي ج���اء خ���الل االج��ت��م��اع االأ���ش��ب��وع��ي ملجل�س 
املعار�شة  انتقادات من  اأث��ار  ا�شتثنائي،  ب�شكل  مبا�شرة  وب��ّث  ال��وزراء 
واإ�شراب  تعبئة  اإىل  عدة  منظمات  دعت  بينما  والنقابات،  الي�شارية 
يف 29 ايلول/�شبتمر.وقال ماكرون الذي اأعيد انتخابه يف ني�شان/
ابريل املا�شي لكنه حرم من االأغلبية املطلقة يف اجلمعية الوطنية 
يف انتخابات حزيران/يونيو “قد تبدو اللحظة التي نعي�شها وكاأنها 
قائمة على �شل�شلة من االأزم��ات اخلطرية لكن اأعتقد اأن ما منر به 
هو تغيري كبري اأو حتول كبري«.وحتدث عن اآثار احلرب يف اأوكرانيا 
التي بداأت قبل �شتة اأ�شهر واأزمة املناخ، م�شددا على “نهاية الوفرة” 

�شواء كانت “نقدية” اأو “منتجات تقنية” اأو مواد اأولية اأو مياه.
الت�شخم  وارت��ف��اع  الوباء  ب�شبب  االإن��ت��اج  �شل�شلة  تعطل  جانب  واإىل 
اأوكرانيا، وارتفاع  اأ�شعار الطاقة والغذاء ب�شبب احلرب يف  مع زيادة 
معدالت الفائدة الذي يزيد كلفة االقرا�س، تعي�س االأ�شر الفرن�شية 
حتت ال�شغط.االأ�شواأ من ذلك، يهدد احتمال حدوث انفجار يف اأ�شعار 

الطاقة خالل ف�شل ال�شتاء باحلد من قدرتها على تاأمني تدفئة.

اأعلن قائد ال�شرطة الوطنية اليابانية ا�شتقالته اأم�س اخلمي�س بعد اأن 
اأكد حتقيق وجود “اأوجه ق�شور” يف اخلطط االأمنية اخلا�شة بحماية 
رئي�س الوزراء ال�شابق �شينزو اآبي الذي اغتيل.ُقتل اآبي، اأ�شهر �شيا�شي يف 
البالد �شغل من�شب رئي�س الوزراء الأطول مدة، بالر�شا�س اأثناء اإلقائه 
اليابان.وقال  بغرب  ن��ارا  مدينة  يف  متوز/يوليو  من  الثامن  يف  خطاًبا 
“كانت  لل�شحافيني  ناكامورا  اإيتارو  لل�شرطة  الوطنية  الوكالة  رئي�س 
هناك اأوجه ق�شور يف اخلطط االأمنية وتقديرات املخاطر التي ا�شتندت 
ناكامورا  كافيا«.وا�شاف  يكن  مل  امليداين  القائد  من  والتوجيه  اإليها، 
“جذور هذه امل�شكلة تكمن يف حدود النظام احلايل املعمول به منذ  اأن 
�شنوات والذي تتحمل فيه ال�شرطة املحلية وحدها امل�شوؤولية عن توفري 
االأمن«.وتابع ناكامورا اأنه �شيتحمل م�شوؤولية االإخفاقات و�شيتنحى عن 
من�شبه كقائد لل�شرطة. وقال “قررنا اإعادة تنظيم فريقنا والبدء من 
جديد يف ما يتعلق مبهماتنا االأمنية ولهذا ال�شبب قدمت ا�شتقالتي اإىل 

الهيئة الوطنية لل�شالمة العامة اليوم«.

عوا�صم

وا�سنطن

باري�ص

طوكيو

يف وقت ي�ضهد ال�ضودان اأو�ضاعا �ضيا�ضية معقدة 

�سفري اأمريكي جديد باخلرطوم.. 3 تقلبات بني الدفء والقطيعة

حتذيرات من وفاة اأ�سري فل�سطيني م�سرب عن الطعام 
•• رام اهلل-رويرتز

اأكدت حمامية اأ�شري فل�شطيني م�شرب عن الطعام 
اأم�س  اح��ت��ج��ازه،  على  احتجاجاً  ي��وم��اً،   160 منذ 

االأول االأربعاء اإنه قد ميوت يف اأي حلظة.
واعتقلت اإ�شرائيل خليل عواودة يف دي�شمر -كانون 
حماكمة،  اأو  تهمة  دون  وحتتجزه   ،2021 االأول 

وهو اإجراء ُيعرف باالعتقال االإداري.
ومل ت���ق���دم اإ����ش���رائ���ي���ل ����ش���وى ت��ف��ا���ش��ي��ل ق��ل��ي��ل��ة عن 
االتهامات �شد عواودة. وقال متحدث با�شم اجلي�س 
اأيدت  الع�شكرية  املحاكم  اإن  االأرب��ع��اء،  االإ�شرائيلي 

اع��ت��ق��ال��ه ع���دة م���رات “وتبني اأن امل����واد ال�����ش��ري��ة يف 
اأمن  �شيهدد  �شراحه  اإط��الق  اأن  اإىل  ت�شري  ق�شيته 
عن  اإ�شراباً  ع��واودة  ب��داأ  -اآذار،  مار�س  املنطقة«.ويف 
الطعام للمطالبة باإطالق �شراحه. وقالت حماميته 
امل���اء فقط منذ ذلك  يعي�س على  اإن���ه  ح���داد  اأح���الم 
االإفراج  اإىل  اأخ��رياً  م�شريون  و�شطاء  احل��ني.ودع��ا 
ع��ن��ه ب��ع��د ات��ف��اق ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار الإن��ه��اء قتال 

ا�شتمر3 اأيام يف غزة بني اإ�شرائيل وحركة اجلهاد.
ومع �شن القوات االإ�شرائيلية عمليات �شبه يومية يف 
ال�شفة الغربية �شد من ي�شتبه يف اأنهم ن�شطاء، فاإن 

وفاة عواودة قد توؤدي اإىل تاأجيج االأزمة.

اأن  “اأ�شعر  امل�شت�شفى:  �شريره يف  ع��واودة من  وق��ال 
ج�شمي من جواه قاعد بياكل يف بع�شه... لكن من 
التي  ه��ي  اهلل  ومعية  وال�شر  ال�شمود  اهلل،  ف�شل 
�شجن  من  ع��واودة  الهمم«.وُنقل  وترفع  االأزر  ت�شد 
اإ�شرائيل  يف  ه���ارويف  اأ���ش��اف  م�شت�شفى  اإىل  ال��رم��ل��ة 
ب�����ش��ب��ب ت���ده���ور ح��ال��ت��ه ال�����ش��ح��ي��ة.واأوق��ف اجلي�س 
اأمر اعتقاله  االإ�شرائيلي يوم اجلمعة املا�شي موؤقتاً 
االإداري ، بعد تدهور حالته. لكن متحدثاً ع�شكرياً 

قال، اإنه لي�س م�شموحاً له مبغادرة امل�شت�شفى.
ال��ب��ق��اء على قيد احل��ي��اة لفرة  ع����واودة م��ن  متكن 
عن  توقفه  ب�شبب  االأرج���ح  على  ط��ع��ام  دون  طويلة 

حيث  �شهرين  نحو  قبل  اأ�شبوعني  م��دة  االإ���ش��راب 
عن  امل�����ش��وؤول  ح�شب  الفيتامينات،  مكمالت  تلقى 
اأج���ل حقوق  م��ن  اأط��ب��اء  ال�شجناء يف منظمة  ح��ال��ة 

االإن�شان-اإ�شرائيل ناجي عبا�س.
يف ذل��ك الوقت، واف��ق ع���واودة، ال��ذي ي��زن االآن 40 
كيلوغراماً، فقد حوايل 45 كيلوغراماً، على اإنهاء 
اإ�شرابه عن الطعام، معتقداً اأنه على و�شك االإفراج 
عنه، ح�شب عبا�س.وترف�س اإ�شرائيل ال�شماح لعائلته 

من ال�شفة الغربية بزيارته.
وقالت زوجته دالل عواودة، اإنه اعتقل دون تهمة اأو 

حماكمة واأنه �شيوا�شل املطالبة باإطالق �شراحه.

العا�سفة »ما - اأون« تت�سبب 
يف م�سرع واإ�سابة 7 يف الفلبني

•• مانيال-وام: 

اأ�شخا�س م�شرعهم واأ�شيب  لقي ثالثة 
اأربعة اآخرون على االأقل ب�شبب العا�شفة 
�شربت  ال���ت���ي  اأون   - م���ا  اال����ش���ت���وائ���ي���ة 
الفلبني، فيما تتجه العا�شفة حاليا نحو 
ج��ن��وب ���ش��رق ال�����ش��ني وف���ق وك��ال��ة اإدارة 
الكوارث بالفلبني.وقالت الوكالة يف بيان 
�شخ�شني يف  ت��اأك��د مقتل  اإن���ه  اأم�����س  لها 

مقاطعتي كالينجا وكاجايان اجلبليتني 
، بينما يجري التحقق من غرق �شخ�س 

يف مقاطعة كاماريني�س �شور ال�شرقية.
�شرعتها  بلغت  ال��ت��ي  م�����ا-اأون،  وو���ش��ل��ت 
اإىل  ال�������ش���اع���ة،  يف  ك���ي���ل���وم���رات   110
ال��ي��اب�����ش��ة ����ش���م���ال ����ش���رق ال��ف��ل��ب��ني يوم 
اأمطار  هطول  يف  ت�شبب  مم��ا  ال��ث��الث��اء، 
غزيرة غمرت املجتمعات املحلية وت�شببت 

يف حدوث انهيارات اأر�شية.

•• عوا�صم-وكاالت

و�شل م�شوؤول ملف االإرهاب ال�شابق 
جون  االأم����ريك����ي����ة،  اخل���ارج���ي���ة  يف 
اأم�س االأول االأربعاء،  غودفري، يوم 
من�شبه  ل��ت�����ش��ل��م  اخل�����رط�����وم،  اإىل 
ل��ب��الده لدى  ك���اأول �شفري  اجل��دي��د 
خف�س  من  عاما   23 بعد  ال�شودان 

التمثيل الدبلوما�شي بني البلدين.
فيما  ملهمته  غ��ودف��ري  ت�شلم  وي��اأت��ي 
�شيا�شية  اأو���ش��اع��ا  ال�����ش��ودان  ي�شهد 
معقدة؛ كما ياأتي بعد اأ�شابيع قليلة 
االأمريكيني  امل�شرعني  مت��ري��ر  م��ن 
التي  االإج������������راءات  ي���دي���ن  ق���ان���ون���ا 
ال�شوداين  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  ات��خ��ذه��ا 
ال��ره��ان يف اخلام�س  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 

والع�شرين من اأكتوبر 2021.
عقوبات  بفر�س  ال��ق��ان��ون  ويطالب 
على متخذي تلك االإج��راءات وعدد 

من ال�شخ�شيات املتعاونة معهم.
لدى  ل��ب��الده  �شفريا  تعيينه  وحتى 
ال���������ش����ودان، ك�����ان غ����ودف����ري ال����ذي 
ال��ع��رب��ي��ة بطالقة،  ال��ل��غ��ة  ي��ت��ح��دث 
ي�شغل من�شب القائم باأعمال من�شق 
واملبعوث اخلا�س  االإره��اب  مكافحة 
ملكافحة  ال��دويل  للتحالف  باالإنابة 
“داع�س” يف مكتب مكافحة االإرهاب 

يف وزارة اخلارجية االأمريكية.
كما �شغل من�شب امل�شت�شار ال�شيا�شي 
يف ����ش���ف���ارة ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
الريا�س، ورئي�شا ملوظفي نائب وزير 
اخلارجية، وعمل كم�شت�شار �شيا�شي 
واق���ت�������ش���ادي يف ����ش���ف���ارة ال���والي���ات 
وم�شوؤوال  تركمان�شتان  يف  املتحدة 
الواليات  �شفارة  يف  قن�شليا  �شيا�شيا 

املتحدة يف دم�شق.
ال�شودانية  ال����ع����الق����ات  و����ش���ه���دت 
االأمريكية توترا �شديدا منذ انقالب 
يف  الب�شري،  عمر  امل��ع��زول،  الرئي�س 
اأكر  ال��ت��وت��ر  وزاد   ،1989 ال��ع��ام 
املا�شي  القرن  ت�شعينيات  مطلع  يف 
على خلفية اتهامات اأمريكية لنظام 
وانتهاك  االإره������اب  ب��دع��م  ال��ب�����ش��ري 
والتورط يف جرائم  االإن�شان  حقوق 

حرب وقتل للمعار�شني.

عالقة متقلبة
العام  يف  ال�����ش��ودان  ا�شتقالل  وم��ن��ذ 
بني  ال�����ع�����الق�����ات  م��������رت   1956
م���راح���ل، �شهدت  ب��ث��الث  ال��ب��ل��دي��ن 
 1960 ع��ام��ي  ب��ني  املمتدة  االأوىل 
غلب  ا����ش���ت���ق���رارا   1989 وح���ت���ى 

املجاالت  يف  املبا�شر  ال��ت��ع��اون  عليه 
واالقت�شادية  والع�شكرية  ال�شيا�شية 
اأعقاب  يف  ن�شبية  رك���ود  ف���رات  م��ع 

حرب 1967.
بعالقات  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ومت��ي��زت 
التعاون  عن�شر  عليها  غلب  داف��ئ��ة 
العام  ويف  واالق��ت�����ش��ادي.  الع�شكري 
ال����راح����ل  ال���رئ���ي�������س  ك�����ان   1961
�شوداين  رئي�س  اأول  عبود  اإب��راه��ي��م 
يزور البيت االأبي�س بعد اال�شتقالل 

والتقى بالرئي�س كينيدي.
وخالل ال�شنوات ال�شت التي اأعقبت 
على  العالقة  ا�شتمرت  الزيارة  تلك 
وترية ثابتة ت�شدرت فيها الواليات 
الداعمة  ال������دول  ق��ائ��م��ة  امل���ت���ح���دة 
االقت�شادي  امل��ج��ال��ني  يف  ل��ل�����ش��ودان 

والع�شكري.
ويف العام 1967، حدث حتول مهم 
ال�شودان  اأع��ل��ن  عندما  ال��ع��الق��ة  يف 
وقطع  اإ�����ش����رائ����ي����ل  ع���ل���ى  احل��������رب 
العالقات الدبلوما�شية مع الواليات 
ذلك  على  احل��ال  وا�شتمر  امل��ت��ح��دة، 
عندما   ،1971 العام  حتى  امل��ن��وال 
�شعى الرئي�س الراحل جعفر منريي 
اإىل حت�شني العالقة مع وا�شنطن يف 
لالإطاحة  انقالبية  حماولة  اأعقاب 
االحتاد  م��ن  اإن��ه��ا مدعومة  قيل  ب��ه 

ال�شوفيتي.
وت���ط���ورت ال��ع��الق��ات اأك����ر ب��ع��د اأن 
امل�شاعدة  املتحدة  ال��والي��ات  ق��دم��ت 
اأعقاب  الالجئني يف  الإع��ادة توطني 
املتمردين  م����ع  ال�������ش���الم  ت�������ش���وي���ة 

اجلنوبيني يف العام 1972.
ومرت العالقة بتعر جديد يف العام 
الواليات  �شحبت  ع��ن��دم��ا   1974
امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة ���ش��ف��ريه��ا من 
اخل���رط���وم اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى اإط���الق 
فل�شطينيني  �شراح  من��ريي  حكومة 
االأ�شود”  “اأيلول  م��ن��ظ��م��ة  م����ن 
تورطوا يف اغتيال ال�شفري االأمريكي 
البعثة  ن��وي��ل ون���ائ���ب رئ��ي�����س  ك��ل��ي��و 
كورتي�س ج��ي م��ور يف اخل��رط��وم يف 

مطلع مار�س 1973.
العالقة  �شهدت   1976 ال��ع��ام  ويف 
تو�شط  ع��ن��دم��ا  م��ل��ح��وظ��ا  حت�����ش��ن��ا 
اإط����الق �شراح  ال��رئ��ي�����س من���ريي يف 
اأم��ريك��ي��ني حمتجزين  ره��ائ��ن   10
يف  االإري��ري��ني  املتمردين  قبل  م��ن 
اإثيوبيا.  �شمال  املتمردين يف  معاقل 
ويف العام نف�شه يف ا�شتاأنفت الواليات 
االقت�شادية  امل�������ش���اع���دة  امل���ت���ح���دة 
ذلك  منذ  ال�شودان  وظ��ل  لل�شودان، 
احل���ني وح��ت��ى ان���ق���الب ال��ب�����ش��ري يف 
للم�شاعدات  م��ت��ل��ٍق  اأك����ر   1989
يف  والع�شكرية  التنموية  االأمريكية 

اإفريقيا.

النقالب والتوتر
ا�شتمرت  والتي  الثانية  املرحلة  اأم��ا 
منذ انقالب املعزول عمر الب�شري يف 
1989 وحتى جناح حراك دي�شمر 
اأ�شواأ  كانت  فقد   ،2019 اأب��ري��ل  يف 
م����راح����ل ال���ع���الق���ة ع���ل���ى االإط������الق 
و���ش��ه��دت و����ش���ع ا����ش���م ال�������ش���ودان يف 

لالإرهاب  ال���راع���ي���ة  ال�����دول  ق��ائ��م��ة 
حتولت  اأن  ب��ع��د   ،1997 ال��ع��ام  يف 
ل�شخ�شيات  م��رك��ز  اإىل  اخل���رط���وم 
وجماعات اإرهابية على راأ�شها اأ�شامة 

بن الدن زعيم تنظيم القاعدة.
وتزايد التوتر مع الواليات املتحدة 
اأعلن  عندما  الت�شعينيات  مطلع  يف 
معادية  ���ش��ع��ارات  واأت��ب��اع��ه  الب�شري 
اإط�����ار حرب  امل��ت��ح��دة يف  ل���ل���والي���ات 
جنوب  يف  ب�”اجلهادية”  و���ش��ف��ت 
البالد، وب�شبب ذلك �شحبت الواليات 
دبلوما�شييها  م���ن  ع�����ددا  امل��ت��ح��دة 
ورع��اي��اه��ا م��ن اخل��رط��وم، و�شنفت 

ال�شودان كدولة راعية لالإرهاب.
ال�شفارة  عمليات  تعليق  ذل��ك  وتبع 
العام  يف  اخل���رط���وم  يف  االأم���ريك���ي���ة 
 ،1997 اأك����ت����وب����ر  ويف   ،1996
عقوبات  املتحدة  ال��والي��ات  فر�شت 
�شاملة  ومالية  وجتارية  اقت�شادية 

على ال�شودان.
وب���ع���د ع����ام واح�����د م���ن ذل����ك �شنت 
ب�شواريخ  �شربات  املتحدة  الواليات 
كروز على م�شنع لالأدوية يف و�شط 
اتهام  اإث��ر  على  اخلرطوم  العا�شمة 

بت�شنيع اأ�شلحة كيماوية.
وب�����ش��ب��ب ا���ش��ت��م��رار ان��ت��ه��اك��ات نظام 
حرب  خ��الل  املدنيني  �شد  الب�شري 
العام  يف  ان���دل���ع���ت  ال���ت���ي  دارف���������ور 
االأمريكي  الرئي�س  فر�س   ،2003
ج����������ورج ب�����و������س االب����������ن ع����ق����وب����ات 
يف  ال�شودان  على  جديدة  اقت�شادية 

مايو 2007.

املواطنني  اأ�شول  العقوبات  ومنعت 
اأعمال  يف  امل��ت��ورط��ني  ال�����ش��ودان��ي��ني 
ا  اأي�شً وف��ر���ش��ت  دارف����ور،  يف  العنف 
عقوبات على �شركات اإ�شافية متلكها 

اأو ت�شيطر عليها حكومة ال�شودان.

عهد جديد
اأعقبت  التي  الثالثة  املرحلة  �شهدت 
االإطاحة بنظام املعزول عمر الب�شري 
جديدة  مرحلة   ،2019 اأب��ري��ل  يف 
وا�شنطن  اأعلنت  حيث  العالقة،  يف 
ل��ل��ت��غ��ي��ري الذي  ت��اأي��ي��ده��ا ودع��م��ه��ا 

حدث يف البالد.
رئي�س  ق���ام   ،2019 دي�����ش��م��ر  ويف 
ال�شابق، عبد اهلل حمدوك،  ال��وزراء 
املحللون  يعتقد  لوا�شنطن،  ب��زي��ارة 
باأنها كانت مبثابة حتول جذري يف 
العالقة بني البلدين، حيث ا�شتطاع 
ال����زي����ارة حتريك  ح���م���دوك خ����الل 
الكثري من امللفات العالقة؛ واأثمرت 
ا�شم  رف��ع  ع��ن  بالفعل  ال��زي��ارة  تلك 
ال�����ش��ودان م��ن ق��ائ��م��ة االإره�����اب.ويف 
وزارة  اأع��ل��ن��ت   ،2020 اأغ�����ش��ط�����س 
القيود  رفعها  االأم��ريك��ي��ة،  اخل��زان��ة 
عن تعامالت االأمريكيني املالية مع 
ال�شودان؛ وكانت هذه اخلطوة هامة 
مل�����ش��اع��دة اخل����رط����وم ع��ل��ى تخطي 
ال�شعوبات التي تواجهها ب�شبب تلك 
للتوتر  عادت  العالقات  القيود.لكن 
مرة اأخرى يف اأعقاب االإجراءات التي 
الفتاح  عبد  اجلي�س  ق��ائ��د  ات��خ��ذه��ا 
والع�شرين  اخل��ام�����س  يف  ال���ره���ان 

بحكومة  اأطاحت  والتي  اأكتوبر  من 
حمدوك واأنهت ال�شراكة التي كانت 
والع�شكريني  امل��دن��ي��ني  ب��ني  ق��ائ��م��ة 

منذ اإ�شقاط نظام الب�شري.
امل��ت��ح��دة كافة  ال����والي����ات  واأوق����ف����ت 
م�شاعداتها املالية لل�شودان وربطت 
ع��ودت��ه��ا ب��ا���ش��ت��ع��ادة امل�����ش��ار امل����دين، 
فيما اأجاز الكونغر�س يف وقت �شابق 
برئي�س  ي���ع���رف  ق���ان���ون  م�������ش���روع 
امل�شتقيل عبد اهلل حمدوك  ال��وزراء 
اإجراءات  وي��دي��ن  حكومته؛  ووزراء 

اخلام�س والع�شرين من اأكتوبر.
احلكم  اإىل  العودة  اإىل  القرار  ودع��ا 
الد�شتور  مب����وج����ب  ال����د�����ش����ت����وري 
اأغ�شط�س  يف  امل����ج����از  االن����ت����ق����ايل 
جمل�س  رئ��ا���ش��ة  وت�����ش��ل��ي��م   2019

ال�شيادة للمدنيني.
احرام  �شمان  على  ال��ق��رار  و���ش��دد 
االحتجاج  يف  ل��ل��ح��ق  االأم�����ن  ق����وات 
ا�شتخدموا  من  وحما�شبة  ال�شلمي 
انتهاكات  وارت��ك��ب��وا  امل��ف��رط��ة  ال��ق��وة 
وذات  ����ش���ف���اف���ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأخ��������رى 
وزير  من  القرار  م�شداقية.وطلب 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي حت��دي��د قادة 
اجلي�س واملتواطئني معهم للنظر يف 
فر�س عقوبات م�شتهدفة؛ ومراقبة 
تقوم  حم����اوالت  اأي  وردع  وتثبيط 
ب��ه��ا اأط������راف خ��ارج��ي��ة ل��دع��م قادة 
اجل��ي�����س.ووف��ق��ا ل��ل��ق��رار، ف����اإن على 
التن�شيق مع مدير  وزارة اخلارجية 
الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية 
الفيدرالية  احل��ك��وم��ي��ة  وال���وك���االت 
امل�شاعدات  جميع  ل��وق��ف  االأخ�����رى 
املقدمة  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة غ��ري 
النظام  ا�شتعادة  حتى  ال�شودان  اإىل 
ال��د���ش��ت��وري االن��ت��ق��ايل؛ وم��ع وزارة 
الواليات  ت�شويت  ل�شمان  اخلزانة 
املتحدة يف املوؤ�ش�شات املالية الدولية 
املتعلقة  االإج�����راءات  تعليق  ل�شالح 

مبنح القرو�س او االإعفاء منها.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�شوؤون ال�شينية جوردون ت�شانغ  راأى اخلبري املخت�س يف 
اأن ال�شني ت�شتعد خلو�س �شراع م�شلح، متوقعاً ن�شوب هذا 
اإنهم  ال��ق��ادة؛  كبار  يفعله  ما  وا�شحاً  قريباً.يبدو  ال�شراع 
يعدون للقوات ملزيد من التقدم حتت خط ال�شيطرة الفعلية 
الهندية  االأرا����ش���ي  م��ن  امل��زي��د  على  لال�شتيالء  الداخ،  يف 
“احلرب  كتاب  م��وؤل��ف  ت�شانغ،  واأف���اد  الهيمااليا  جبال  يف 
 The التكنولوجية الكرى بني الواليات املتحدة وال�شني
Great U.S.-China Tech War، يف حتليل 
املا�شي،  ال�شهر  “يف  االأم��ري��ك��ي،:   1945“ م��وق��ع  ن�شره 
اأخرين رجل اأعمال �شيني يعمل يف جمال �شناعة املعدات 
منه  طلبوا  املحليني  امل�شوؤولني  اأن  للم�شتهلكني  الطبية 
حتويل خطوط االإنتاج اخلا�شة به يف ال�شني حتى يتمكنوا 
من ت�شليم معدات للجي�س. وقال اإن كوادر احلزب ال�شيوعي 
كانوا ي�شدرون اأوامر مماثلة ل�شركات ت�شنيع اأخرى.«عالوة 
اإن  خا�س  ب�شكل  ال�شينيون  االأكادمييون  يقول  ذل��ك،  على 
الطرد امل�شتمر للزمالء االأجانب من جامعات ال�شني يبدو 
وكاأنه ا�شتعداد لالأعمال العدائية.واأ�شاف ت�شانغ: “ت�شتعد 
حتاول  وال  احل���رب  خل��و���س  ال�شعبية  ال�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة 
اإخفاء م�شاعيها. وكانت التعديالت التي اأدخلت على قانون 
الدفاع الوطني ال�شيني، والتي دخلت حيز التنفيذ يف اليوم 
االأول من العام املا�شي، قد نقلت كثري من ال�شالحيات من 

امل�شوؤولني املدنيني اإىل الع�شكريني.«
دور  التعديالت من  تقلل هذه  ب�شكل عام،  ت�شانغ:  واأو�شح 
جمل�س الدولة للحكومة املركزية من خالل حتويل ال�شلطة 
وعلى  اإىل “اللجنة الع�شكرية املركزية للحزب ال�شيوعي”. 

على  االآن  بعد  ال��دول��ة  جمل�س  ي�شرف  لن  التحديد،  وج��ه 
تعبئة جي�س التحرير ال�شعبي.

ملاذا اإذن نهتم بتعديالت قانون الدفاع الوطني؟
ي��خ��رن��ا ري��ت�����ش��ارد ف��ي�����ش��ر، م���ن امل���رك���ز ال�����دويل للتقييم 
“ت�شري  التعديالت  اأن  فرجينيا،  ومقره  واال�شراتيجية 
اإىل طموح ال�شني لتحقيق م�شتويات “على م�شتوى االأمة 
باأكملها” من التعبئة الع�شكرية خلو�س احلروب واإعطاء 
على  لل�شيطرة  ر�شمية  �شلطة  املركزية  الع�شكرية  اللجنة 

القدرات ال�شينية امل�شتقبلية للتدخل الع�شكري العاملي.
وي�شيف في�شر قائال: “على مدار االأربعني عاماً املا�شية، 

كان احلزب ال�شيوعي ال�شيني ي�شتعد حلرب وح�شية، واالآن 
تقوم املنظمة احلاكمة بت�شريع خططها.«

لل�شدفة. ففي  �شيئاً  للقتال، ال يرك  ي�شتعد  اإذ  فاحلزب، 
باملكتب  امل��رك��زي  التنظيم  اإدارة  اأ���ش��درت  )اآذار(،  م��ار���س 
على  امل�شوؤولني  واأب��ن��اء  اأزواج  على  يحظر  داخلياً  توجيهاً 
امل�شتوى الوزاري امتالك عقارات اأجنبية اأو اأ�شهم م�شجلة 
ع��ل��ى ه���وؤالء  اأي�����ش��اً  اأن احل��ظ��ر ينطبق  ي��ب��دو  يف اخل�����ارج. 
اأ�شولهم  بيع  ع��ن  ت��ق��اري��ر  ت��وج��د  اإذ  اأنف�شهم،  امل�����ش��وؤول��ني 
امل�شوؤولني  ل��ه��وؤالء  ُي�شمح  ال  ذل��ك،  على  ع��الوة  االأجنبية. 
والعائالت املبا�شرة، اإال يف ظروف حمدودة، بفتح ح�شابات 

التوجيه  ه��ذا  اإ���ش��دار  امل��ال��ي��ة.مت  املوؤ�ش�شات  م��ع  يف اخل���ارج 
بعد ف��رة وج��ي��زة م��ن ق��ي��ام ال��غ��رب بفر�س ع��ق��وب��ات على 
اأوكرانيا،  “غزو”  على  اأ�شرفوا  الذين  الرو�س  امل�شوؤولني 
خارج  ال�شينيني  امل�شوؤولني  اإب��ق��اء  منه  ال��ه��دف  اأن  وي��ب��دو 

دائرة اأي عقوبات حمتملة.
نف�شها  املركزية حماية  عالوة على ذلك، حتاول احلكومة 
م�شوؤولون  التقى  )ني�شان(،  اأبريل   22 يف  العقوبات.  من 
املركزي مع ممثلني عن ع�شرات  والبنك  املالية  وزارة  من 
اأن  HSBC، ملناق�شة ما ميكن  البنوك، مبا يف ذلك بنك 
اإج��راءات عقابية على ال�شني. تفعله بكني يف حالة فر�س 
�شتخو�س  ال�شني  كانت  اإذا  ما  االأج��ان��ب  املحللون  يناق�س 
احلرب يف اأي وقت قريب. وبات النظام ال�شيا�شي ال�شيني 
اأق����ل ���ش��ف��اف��ي��ة مب����رور ال���وق���ت، ل��ذل��ك ل��ي�����س م��ن الوا�شح 
يبدو  ت�شانغ،  يقول  ذل��ك،  ال��ق��ادة.وم��ع  كبار  فيه  يفكر  م��ا 
وا�شحاً ما يفعله كبار القادة؛ اإنهم يعدون القوات ملزيد من 
لال�شتيالء  الداخ،  يف  الفعلية  ال�شيطرة  خط  حتت  التقدم 
الهيمااليا.  ج��ب��ال  يف  الهندية  االأرا����ش���ي  م��ن  امل��زي��د  على 
املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ات��ي(  نوفمر)ت�شرين  يف  وج����ددوا، 
ويونيو )حزيران( من العام اجلاري، حماوالت منع اإعادة 
اجلنوبي.  ال�شني  بحر  يف  فلبينية  حدودية  مواقع  اإم��داد 
لليابان  ال�شيادية  امل��ي��اه  دخ���ول  على  �شفن  اأرب���ع  واأج����روا 
لل�شيطرة  اخلا�شعة  عليها  امل��ت��ن��ازع  �شينكاكو  ج��زر  ح��ول 
اليابانية يف بحر ال�شني ال�شرقي يف اأواخر يوليو )متوز(. 
يف  مبا  تايوان،  حول  متوا�شلة  با�شتفزازات  ال�شني  وتقوم 
اأوائل  يف  للجزيرة  ال�شيادي  اجل���وي  امل��ج��ال  انتهاك  ذل��ك 
فراير)�شباط(. وهناك �شيء اآخر ال لب�س فيه: يقوم �شي 

وكبار القادة بتجهيز مواطني ال�شني للحرب.

خطط لال�ضتيالء على اأرا�ٍس يف الهيماليا

ال�سني ت�ستعد للحرب.. هذه هي املوؤ�سرات

قتياًل يف الق�سف الرو�سي   25
بو�سط اأوكرانيا 

•• كييف-اأ ف ب

ارتفعت ح�شيلة الق�شف الرو�شي على حمطة القطارات يف و�شط اأوكرانيا 
م�شاء االأربعاء اإىل 25 قتياًل و31 جريًحا، ح�شبما اأعلنت  اأم�س اخلمي�س 

الهيئة امل�شّغلة للقطارات االأوكرانية.
قتياًل   25 لدينا  ال�شباحية،  املعلومات  “وفق  تلغرام  على  الهيئة  وقالت 

ا ُجرحوا منهم طفالن«. منهم طفالن. 31 �شخ�شً
وكان الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�شكي قد اأعلن م�شاء االأربعاء عن 
ق�شف �شاروخي رو�شي، يف م�شتهّل خطاب األقاه عر الفيديو اأمام جمل�س 
ا يف ح�شيلة  22 �شخ�شً املتحدة، وحت��ّدث عن مقتل  ل��الأمم  التابع  االأم��ن 

اأولية.
ت�����ش��اب��ل��ي��ن��و يف منطقة  يف  ق�����ط�����ارات  ع���ل���ى حم���ط���ة  ال���ق�������ش���ف  وح�������ش���ل 
“النريان  اأن  اإىل  زيلين�شكي  واأ�شار  اأوكرانيا.  و�شط  يف  دنيروبيروف�شك 

ا�شتعلت يف اأربع عربات لنقل الركاب«.
ح�شل الق�شف بالتزامن مع اإحياء اأوكرانيا ذكرى ا�شتقاللها عن االحتاد 
ال�شوفياتي يف العام 1991. ودخل الغزو الرو�شي الأوكرانيا االأربعاء �شهره 

ال�شابع.
يف حني اأن اجلزء االأكر من القتال يّركز حالًيا يف �شرق وجنوب اأوكرانيا 
رو�شيا  اإن  كييف  تقول  تقدًما،  يحرز  اجلانبني  م��ن  اأًي���ا  اأن  يبدو  ال  حيث 

ت�شرب بانتظام املدن االأوكرانية ب�شواريخ بعيدة املدى.
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اليابان ت�سّدد يف تون�س على »تنمية يقودها الأفارقة« 
•• تون�س-اأ ف ب

مع  حقيقية  “�شراكة”  ب��ن��اء  ت��ري��د  اأن��ه��ا  ال��ي��اب��ان  ت��وؤك��د 
اأفريقيا من اأجل “تنمية يقودها االأفارقة” خالل الندوة 
واالأح���د  ال�شبت  تنعقد  ال��ت��ي  ال��ق��ارة  دول  م��ع  امل�����ش��رك��ة 
ير�ّشخ  �شيني  مناف�س  وج��ود  اإغ��ف��ال  دون  م��ن  تون�س،  يف 

ح�شوره يف املنطقة.
اأفريقيا”  يف  للتنمية  ال��دول��ي��ة  طوكيو  “ندوة  وت��ه��دف 
عامل  اإن�����ش��اء  كيفية  “مناق�شة  اإىل  ر���ش��م��ي��ا   )8 )ت��ي��ك��اد 
والو�شع  كوفيد  لوباء  املعقد  “ال�شياق  يف  معا”  م�شتدام 
يف اأوكرانيا«.من خالل “ت�شليط ال�شوء على نقاط قوتها 

التي تتمثل يف “النمو املقرن باجلودة” و”الركيز على 
التي  التنمية  ب��ق��ّوة  تدعم  اأن  اليابان  تعتزم  االإن�شان”، 
وفق ما تورد وزارة خارجيتها  يقودها االأفارقة اأنف�شهم”، 

يف تقدميها للندوة على موقعها االإلكروين.
حوايل  اإىل  ال��ن��دوة  يف  امل�شاركني  ع��دد  ي�شل  اأن  وُينتظر 
5000 �شخ�س يف الفرة بني التقاط ال�شورة االفتتاحية 
واملوؤمتر ال�شحفي اخلتامي ظهر االأحد، مبا يف ذلك نحو 

30 رئي�س دولة وحكومة من اأنحاء القارة االإفريقية.
اأ�شيب بكوفيد  ال��وزراء فوميو كي�شيدا الذي  لكن رئي�س 
االإنرنت.  وي�شارك عر  اليابان  �شيبقى يف  القمة،  قبيل 
على  هايا�شي  يو�شيما�شا  اخلارجية  وزي��ر  حمله  و�شيحل 

�شيعقد  نف�شها،  الندوة  جانب  ال��ي��اب��اين.اإىل  الوفد  راأ���س 
منتدى اقت�شادي بني رجال االأعمال ف�شال عن فعاليات 
م���وازي���ة ت�شمل امل��ج��ت��م��ع امل���دين وت����دور حم���اوره���ا حول 
يف  �شيما  ال  واالب��ت��ك��ار  النا�شئة  وال�����ش��رك��ات  امل���راأة  متكني 
جمال الف�شاء.منذ اإن�شائها عام 1993، اأتاحت “تيكاد” 
الدويل واالحتاد  املتحدة والبنك  التي تتعاون مع االأمم 

االإفريقي، اإطالق 26 م�شروعا اإمنائيا يف 20 دولة.
و�شتتناول الندوة ثالثة موا�شيع رئي�شية، اأولها االقت�شاد 
مع “زيادة متوقعة يف اال�شتثمارات اليابانية يف اإفريقيا”، 
االأخ�شر،  واالقت�شاد  النا�شئة  ال�شركات  دعم  يف  �شيما  ال 
الغذائي يف  االأم��ن  “تعزيز  اإىل  التي تهدف  وكذلك تلك 

“نيكاي”  �شحيفة  ال��ت��ن��م��ي��ة«.واأك��دت  ومت��وي��ل  اإف��ري��ق��ي��ا 
االقت�شادية اليابانية اأن امل�شاعدات اليابانية الإفريقيا قد 
مقارنة  املقبلة،  الثالث  لل�شنوات  باملئة   40 بن�شبة  تزيد 
“تيكاد”  ن����دوة  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي   2022-2020 ب��ف��رة 
ال�شحيفة  2019.وقّدرت  ع��ام  يوكوهاما  يف  املنعقدة 
الواليات  على  لطوكيو  “رد”  مبثابة  �شيكون  ذل��ك  اأن 
تعمل  التي  ال�شني  االأب���رز  ومناف�شتها  واأوروب����ا  املتحدة 
وفق  لليابان،  ميكن  اإفريقيا.كما  يف  وجودها  تعزيز  على 
دعوة الدول االإفريقية اإىل مراجعة عالقاتها  “نيكاي”، 
ت��رزح حتت ثقل الديون  مع ال�شني حتى ال جتد نف�شها 
امل�����ش��ت��ح��ق��ة ل���ب���ك���ني.وي���دور امل���ح���ور ال���ث���اين ح����ول “بناء 

ب��رام��ج يف جماالت  خ��الل  م��ن  وم�شتدامة”  م��رن��ة  بيئة 
الكوارث  الوقاية من  �شيما  والبيئة، ال  والتعليم  ال�شحة 

الطبيعية.
ويركز املحور الثالث على ال�شالم واال�شتقرار من خالل 
ال��ق��ان��ون وجتّنب  ال��دمي��وق��راط��ي��ة ودول���ة  “توطيد  دع��م 
النزاعات والو�شاطة«.وياأمل اجلانب التون�شي اال�شتفادة 
من ا�شت�شافة الندوة يف العا�شمة التي تبعد �شاعتني جّوا 
تقريبا عن معظم العوا�شم االأوروبية.وال يبدو اأن االآمال 
يف   ”6 “تيكاد  اإذ قبل تنظيم  ف��راغ،  التون�شية نابعة من 
كينيا، مل يكن هناك �شوى 40 منظمة و�شركة يابانية يف 

البلد فيما يتجاوز عددها املئة حاليا.

•• عوا�صم-وكاالت

ا�شتهدفت  ب�شوريا  ال��زور  دير  االأمريكي �شربة يف  نفذ اجلي�س 
من�شاآت بنية حتتية ت�شتخدمها جماعات تابعة للحر�س الثوري 
اإن مثل  ب��ي��ان  امل��رك��زي��ة للجي�س يف  ال��ق��ي��ادة  االإي�����راين، وق��ال��ت 
هجمات  من  االأمريكية  القوات  حلماية  تهدف  ال�شربات  هذه 

اجلماعات املدعومة من طهران.
من  اأمريكيا  تذمرا  تعك�س  ال�شربة  ه��ذه  اأن  مراقبون  وي��رى 
ارتفاع وترية ا�شتهداف القواعد وامل�شالح االأمريكية يف �شمال 
الإيران،  املوالية  والف�شائل  امليلي�شيات  قبل  من  �شوريا  و�شرق 
واأنها متثل ر�شالة وا�شحة لطهران باإن وا�شنطن �شرد وبقوة.

وا�شعة  االأم��ور نحو مواجهة  اأن تتطور  ي�شتبعد حمللون  فيما 
وم��ف��ت��وح��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى امل�����ش��رح ال�������ش���وري، واأن هذه 
ال�شربة هي من باب رد الفعل على هجمات متكررة ا�شتهدفت 

االأمريكيني من قبل امليلي�شيات التابعة الإيران هناك.
وتداعياتها،  ودالالت��ه��ا  االأمريكية  ال�شربة  ه��ذه  على  وتعليقا 
ي��ق��ول م��دي��ر امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق االإن�����ش��ان رام����ي عبد 
“هذه ال�شربة  الرحمن، يف حديث ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
فاطميون  ل��ل��واء  تابعة  وخم���ازن  م�شتودعات  ا�شتهدفت  ال��ت��ي 
توايل  على  ردا  اأت��ت  �شورية،  وغ��ري  �شورية  اأخ��رى  وميلي�شيات 
الإي���ران  امل��وال��ي��ة  امليلي�شيات  ق��ب��ل  م��ن  م���وؤخ���را  اال���ش��ت��ه��داف��ات 
كل  ا�شتهداف  مع  ح�شل  كما  اأمريكية،  وقواعد  ملواقع  ب�شوريا 
من قاعدتي حقل العمر النفطي والتنف خالل االأيام الع�شرة 

اأنه  “الر�شالة االأمريكية هي  املا�شية«.وي�شيف عبد الرحمن: 
يف حال ا�شتمرار الهجمات على قواعدها وم�شاحلها يف �شوريا، 
فاإن الرد �شيكون على هذا النحو من اال�شتهداف املبا�شر وبوترية 
اأقوى، كون وا�شنطن تدرك اأنها لو جتنبت الرد، فاإن ذلك كان 
مواقعها،  على  والقذائف  ال�شواريخ  من  املزيد  انهمار  �شيعني 

وخا�شة بريف دير الزور ويف التنف بالبادية ال�شورية«.
�شتحاول  بل  مبا�شرة  ت��رد  لن  امليلي�شيات  “تلك  اأن  اإىل  ولفت 
امت�شا�س ال�شربة وا�شتيعابها، واإال لكنا راأينا ردا فوريا منها«.

ال�شوؤون  يف  اخلبري  الباحث  جوهر  �شرتيب  يقول  جهته،  من 
“هذه لي�شت  ال�شورية، يف حديث ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
ا�شتهداف ف�شائل موالية الإي��ران يف �شوريا  اأول مرة يتم فيها 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات االأم��ريك��ي��ة، ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل اإ���ش��ع��اف تلك 

الف�شائل وحتجيمها يف �شوريا والعراق معا«.
“اأن  املا�شيتني، وفق املتحدث:  ال�شنتني  املعطى الالفت خالل 
ا�شتهداف  ت��وايل  ثمة ما ميكن و�شفه بغ�س طرف رو�شي عن 
الدويل،  التحالف  قبل  من  ب�شوريا  الإي��ران  املوالية  اجلماعات 
وهو ما ي�شري ملدى تعقيدات امل�شهد امليداين ال�شوري وتداخل 

االأجندات االإقليمية والدولية وت�شاربها فيه«.
فخطوط عبور هذه اجلماعات عر احلدود العراقية ال�شورية 
ال�شنوات  مدى  على  “تعريها  جوهر:  ي�شرح  كما  التقليدية، 
لها،  التحالف  طريان  تعقب  اأبرزها  وم�شاعب  عقبات  املا�شية 
�شمال  بديلة حيث هناك خط  تبحث عن خطوط  فهي  ولهذا 

االأنبار عر معر الوليد بداأت باالعتماد عليه للعبور«.

االأمريكية  “الهجمات  ال�شورية:  ال�����ش��وؤون  يف  اخلبري  ويتابع 
�شتتوا�شل وال �شك بارتباط هذه اجلماعات، بالو�شع العراقي، 
امل�شالح  �شد  ال�شعبي  احل�شد  قبل  م��ن  ت�شعيد  ح�شل  فكلما 
ذل���ك تلك  م��ق��اب��ل  وا���ش��ن��ط��ن  ت�شتهدف  ب��ال��ع��راق،  االأم��ريك��ي��ة 
اجلماعات املوالية الإي��ران يف اجلانب ال�شوري يف م�شعى ردعي 

ويف تلويح بتو�شيع رقعة املواجهة«.
ويف تفا�شيل ال�شربة االأمريكية وفق املر�شد ال�شوري حلقوق 
االإن�������ش���ان ف��ق��د دوت ان���ف���ج���ارات يف م��دي��ن��ة دي���ر ال������زور، فجر 
اأمريكية،  ي��وم االأرب���ع���اء، نتيجة ���ش��رب��ات ج��وي��ة م��ن ط��ائ��رات 
االإيرانية  للميلي�شيات  ومع�شكرا  عيا�س  م�شتودعات  ا�شتهدفت 
للم�شادر  ووفقا  ال�شوري:  املر�شد  بيان  الزور.وي�شيف  دير  يف 
 3 من  اأك��ر  فجرا،  الرابعة  ال�شاعة  عند  الطائرات  �شنت  فقد 
�شربات جوية ب�شواريخ �شديدة االنفجار، مما اأ�شفر عن تدمري 
ميلي�شيا  تتخذه  ال��ذي  ال�شاعقة  ومع�شكر  عيا�س،  م�شتودعات 
 6 مقتل  عن  معلومات  و�شط  لها،  مركزا  االأفغانية  فاطميون 
يف  وجرحى  �شورية،  وغ��ري  �شورية  جن�شيات  من  احل��را���س  من 

�شفوف امليلي�شيات.
واأعلن اجلي�س االأمريكي اأّن مروحيات هجومية تابعة له اأغارت 
يف �شرق �شوريا على مواقع تابعة مليلي�شيات مدعومة من طهران 
ا�شتخدمت لق�شف قواته يف هذا البلد، م�شرياً اإىل اأّن رّده هذا 
اأّنهم  اأ�شخا�س ي�شتبه يف  اأو ثالثة  “�شخ�شني  اأ�شفر عن مقتل 

نا�شطون مدعومون من اإيران نّفذوا اإحدى الهجمات«.
اإّن  ب��ي��ان  يف  “�شنتكوم”  الو�شطى  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ال��ت 

���ش��واري��خ على  اإط����الق  ع��ل��ى  ال��ي��وم  رّدت  االأم��ريك��ي��ة  “القوات 
م��وق��ع��ني يف ���ش��وري��ا، ف���دّم���رت ث���الث ���ش��ي��ارات وامل���ع���دات التي 

ا�شتخدمت يف اإطالق بع�س ال�شواريخ«.
�شرق  يف  ق�شفت  اأّنها  الثالثاء  اأعلنت  املّتحدة  الواليات  وكانت 
نفي  اإىل  �شارعت  التي  الإي��ران  مليلي�شيات موالية  �شوريا قواعد 

ال�شربات  ا�شتهدفتها  التي  امل�شّلحة  باجلماعات  لها  �شلة  اأّي 
االأمريكية.

ويف بيانه اأّكد اجلي�س االأمريكي اأّن “الواليات املّتحدة ال ت�شعى 
االإج���راءات  اّت��خ��اذ  �شنوا�شل  لكّننا  اإي���ران  ن��زاع مع  للدخول يف 

الالزمة حلماية �شعبنا والدفاع عنه”. 

اجلي�س الأمريكي يعتربها ردًا على ق�ضف �ضاروخي

�سربة دير الزور.. هل ت�ستعل مواجهة اأمريكية اإيرانية يف �سوريا؟

   وللتعاطي مع هذه االأزمة، ال يخطط 
اأي م���ن امل��ت��ن��اف�����ش��ني ل��ت��غ��ي��ري ج����ذري يف 
تقاليد  م��ع  براجمهما  تتما�شى  امل�����ش��ار. 
املحافظني، ويف ا�شتمرارية مع االإجراءات 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون. من 
ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ه��ن��اك خ���الف ب���ني ليز 
اأف�شل  ���ش��ون��اك ح����ول  ت���رو����س وري�����ش��ي 
ط��ري��ق��ة مل�����ش��اع��دة ال��ري��ط��ان��ي��ني على 
يلي ما  نفقاتهم. ونعر�س يف ما  تغطية 
بريطانيا  �شيا�شات  عليه  تبدو  اأن  ميكن 

يف االأ�شهر املقبلة.

مكافحة  اأو  �ضريبية  تخفي�ضات 
الت�ضخم

فجوة  تظهر  ال�شرائية  امل��ق��درة  ح��ول     
اأ�شبحت  اإذا  املت�شابقني.  ب��ني  وا���ش��ح��ة 
ل��ي��ز ترو�س  ل�����ل�����وزراء، وع�����دت  رئ��ي�����ش��ة 
بتخفي�شات �شريبية �شخمة “من اليوم 
طارئة  ميزانية  اعتماد  وتعتزم  االأول”، 
تريد  امل��ث��ال،  �شبيل  على  الغر�س.  لهذا 
اإل��غ��اء ال���زي���ادة امل��خ��ط��ط ل��ه��ا يف �شريبة 
اإىل   19 م��ن  �شتنتقل  وال��ت��ي  ال�شركات، 

25 باملائة عام 2023.
   كما اأنها تريد اإلغاء الزيادة االأخرية يف 
م�شاهمات ال�شمان االجتماعي، املقدمة 
وتقرح  العامة،  ال�شحة  نظام  لتمويل 
وهي  اخل�شراء”،  “الر�شوم  ت��ع��ل��ي��ق 
من  جتعل  الطاقة  فواتري  على  �شريبة 

مثل  امل�شتدامة  امل�شاريع  متويل  املمكن 
ترو�س  ليز  واأ���ش��ارت  املتجددة.  الطاقات 
بداًل  ال�شريبي  االإعفاء  تف�شل  اأنها  اإىل 
غريت  لكنها  لالأ�شر،  “ال�شدقات”  من 
االأح����د، يف �شحيفة  واأ����ش���ارت  خ��ط��اب��ه��ا، 
امل�شاعدة  ت���ق���رر  ق���د  اأن���ه���ا  اإىل  ال�����ش��ن، 

املبا�شرة للبيوت.
   وع��ل��ى العك�س م��ن ذل���ك، وع���د ري�شي 
“مبجرد  ال�����ش��رائ��ب  ب��خ��ف�����س  ���ش��ون��اك 
فبالن�شبة له،  ال�شيطرة على الت�شخم”. 
االأولوية هي م�شاعدة االأ�شر على التغلب 
ع��ل��ى اأزم�����ة ت��ك��ل��ف��ة امل��ع��ي�����ش��ة، ول��ك��ن مع 
احلفاظ على جدية امليزانية. وهو يعتر 
اأن الزيادات ال�شريبية االأخرية، التي مت 
حتديدها عندما كان وزيراً للخزانة )ما 
احلفاظ  يجب  االقت�شاد(،  وزارة  يعادل 
بعد  احل�شابات  م��وازن��ة  اأج��ل  م��ن  عليها 

النهاية،  يف  ب��ال��وب��اء.  املرتبطة  النفقات 
وعد مع ذلك بتخفي�س املعدل االأ�شا�شي 
�شوناك  ري�شي  وينتقد  الدخل.  ل�شريبة 
ملناف�شته،  االق��ت�����ش��ادي��ة  اال�شراتيجية 
م�شوؤولة”،  “غري  ب���اأن���ه���ا  وي�����ش��ف��ه��ا 
التي  اخلرافية”  “احلكايات  م�شتنكرا 
وتعميق  ال��ت�����ش��خ��م  ب���ت���اأج���ي���ج  ت���خ���اط���ر 
ح�شاب  على  االأغنياء  وتف�شيل  ال��دي��ون 

االأكر توا�شًعا.

�ضيا�ضة ليربالية وموؤيدة للبزن�س
   وب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن ه����ذا اخل���الف 
من  ك��ل  يتبنى  ال�شرائية،  امل��ق��درة  ح��ول 
خط�������اً  �ش�������وناك  وري�����ش��ي  ت��رو���س  ل��ي��ز 

ليرالياً.
ذات تدخل �شئيل،  دول��ة  ي��وؤي��دان  اإنهما   
تاركني ال�شوق واملناف�شة احلرة الآلياتهما 

اإن�����ش��اء مناطق حرة  اخل��ا���ش��ة، وي��ع��ززان 
املوؤ�ش�شات.  وخ���ل���ق  االب���ت���ك���ار  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
اململكة  يف  هنا  الفر�س  حترير  “ميكننا 
ليز  املثال،  �شبيل  على  قالت،  املتحدة”، 
االأح��د، معترة  ال�شن  ل�شحيفة  ترو�س 

اإن الركود لي�س “حتمًيا«.

موقف مت�ضدد ب�ضاأن الهجرة
يختلف  ال  االج��ت��م��اع��ي��ة،  الق�شايا  يف     
الفوارق.  بع�س  هناك  كثريا،  املتناف�شان 
ال�شحي،  النظام  باالأزمة يف  يتعلق  فيما 
الوطنية،  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  ه��ي��ئ��ة 

يقرح ري�شي �شوناك، 
على  جنيهات   10 قدرها  غرامة  فر�س 

الذين ال يحرمون موعد طبيبهم، 
ويعد بتقلي�س قوائم االنتظار. وتقرح 
مناف�شته ت�شجيع االأطباء الذين خرجوا 

“العودة  على  ال��وب��اء  اأث��ن��اء  التقاعد  من 
اإىل املهنة«.

   فيما يتعلق بالهجرة، كالهما مت�شدد 
اللجوء  ت��رح��ي��ل ط��ال��ب��ي  وي���وؤي���د خ��ط��ة 
قانوين  غ����ري  ب�����ش��ك��ل  و����ش���ل���وا  ال����ذي����ن 

لالأرا�شي الريطانية اإىل رواندا. 
متاًما”،  “اأخالقيا  ت��رو���س  ليز  وتعتر 
املحكمة  اأوق���ف���ت���ه  ال�����ذي  امل�������ش���روع  ه����ذا 

االأوروبية حلقوق االإن�شان.
 اأما بالن�شبة للق�شايا ال�شيادية، فكالهما 

يوؤيد زيادة ميزانية الدفاع: 
املحلي  ال���ن���اجت  م���ن  ب���امل���ائ���ة   2.5 اإىل 
االإجمايل مقابل 2 باملائة اليوم بالن�شبة 
امل�شتوى  مي��ث��ل  ال���ذي  ���ش��ون��اك،  لري�شي 
ولي�س  “اأر�شية  ل���ه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  احل����ايل 
 2030 عام  بحلول  باملائة  و3  �شقًفا”؛ 

بالن�شبة لليز ترو�س.

غري  وو�ضائل  طموح  هــدف  املــنــاخ: 
وا�ضحة

   نف�س االإج��م��اع على اأه���داف امل��ن��اخ: ال 
ي�����ش��ك��ك��ان يف هدف  ���ش��ون��اك  ت���رو����س وال 
حت��ق��ي��ق احل��ي��اد ال��ك��رب��وين ب��ح��ل��ول عام 

.2050
ب�شوت  يتحدثان  ال  فاإنهما  املقابل،  يف   
يقرح  ذل��ك.  حتقيق  و�شائل  ب�شاأن  ع��اٍل 
ري�شي �شوناك على وجه اخل�شو�س اإزالة 
رياح  م��زارع  بناء  على  املفرو�س  احلظر 
ب��ري��ة ج��دي��دة، وت��ط��وي��ر م��زرع��ة الرياح 
ال��ب��ح��ري��ة، وم�����ش��اع��دة االأ���ش��ر ع��ل��ى عزل 
مكتفية  اململكة  جعل  وي��ري��د  منازلهم، 
ذاتًيا من الطاقة بحلول عام 2045، اأو 

حتى قبل ذلك.
   ولئن روجت للطاقة النووية، تعتزم ليز 
ترو�س يف نف�س الوقت، العودة اإىل احلظر 

الهيدروليكي  التك�شري  على  امل��ف��رو���س 
من  جتعل  للغاية  ملوثة  عملية  )وه���ي 
املمكن ا�شتخراج الغاز ال�شخري( وتعليق 

“الر�شوم اخل�شراء«.

قطيعة تامة ورف�س ال�ضتقالل 
   ليز ترو�س هي مهند�شة م�شروع قانون 
مثري للجدل اإىل حد كبري، اإذا مت اإقراره، 
اجلانب  اأح���ادي  تغيري  مبثابة  ف�شيكون 
الن�س  ه��ذا  ي��ط��رح  الريك�شت.  الت��ف��اق 
التخلي عن اأق�شام كاملة من بروتوكول 
ت�شميمه  مت  ال���ذي  ال�شمالية،  اإي��رل��ن��دا 
حلل م�شاكل حركة االأ�شخا�س والب�شائع 
وجمهورية  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اإي���رل���ن���دا  ب���ني 
اإي��رل��ن��دا، الع�شو يف االحت���اد االأوروب����ي. 
ويوؤيد ري�شي �شوناك هذا امل�شروع. وعلى 
عن  التخلي  كالهما  يريد  اأو�شع،  نطاق 
بع�س الت�شريعات االأوروبية التي ال تزال 

�شارية موؤقًتا يف بريطانيا.
   كما تلتقي ليز ترو�س وري�شي �شوناك 
ا�شتفتاء  اإج����راء  لفكرة  معار�شتهما  يف 
جديد على ا�شتقالل ا�شكتلندا. ي�شار اىل 
نيكوال  االإ�شكتلندية  ال���وزراء  رئي�شة  ان 
يف  ا�شت�شارة  تنظيم  تعتزم  �شتورجيون، 
اأو بدون اتفاق  2023، مع  اأكتوبر   19
غرّي  ق��د  الريك�شيت  اأن  بحجة  ل��ن��دن، 

قواعد اللعبة منذ ا�شتفتاء 2014.
عن لو جورنال دي دميان�س

مر�ضحان خلالفة بوري�س جون�ضون

بريطانيا: هذا ما يقرتحانه ليز ترو�س وري�سي �سوناك
•• الفجر -خرية ال�صيباين

النهائيان  املر�ضحان  يتعار�س  املتحدة،  اململكة  يف     
يف  �ضوناك،  وري�ضي  ترو�س  ليز  الــوزراء،  رئي�س  ملن�ضب 
يخنق  الــذي  التاريخي  الت�ضخم  ملحاربة  طريقتهما 

الأ�ضر، يف حني يتنّزل ما تبقى من برناجمهما يف �ضميم 
تقاليد حزب املحافظني.

ما  املتحدة،  اململكة  يف  لالإقناع:  اإ�ضافيان  اأ�ضبوعان    
لديهم  املحافظني  حزب  يف  ع�ضو  األف   200 من  يقرب 
بالربيد،  اأو  الإنرتنت  عرب  للت�ضويت،  �ضبتمرب   2 حتى 

بوري�س  امل�ضتقيل،  الــوزراء  لرئي�س  خليفة  وانتخاب 
جون�ضون.

   متقدمة اإىل حد كبري يف ا�ضتطالعات الراأي، تنطلق 
وزيرة اخلارجية ليز ترو�س بفارق وا�ضح على املر�ضح 
الذي  والفائز،  �ضوناك.  ري�ضي  النهائي،  للدور  الخر 

�ضبتمرب،   6 يف  �ضرتيت  داونينغ   10 على  �ضي�ضتحوذ 
�ضريث دولة يف حالة ا�ضطراب، 

ركود،  من  وخمــاوف  باملائة،   10 يتجاوز  ت�ضخم  بني 
بوري�س  بينما  تاريخي،  وجفاف  �ضخمة،  واإ�ضرابات 

جون�ضون يف �ضجّل الغائبني.

- يختلفان يف طريقة حماربة الت�ضخم ويجتمعان يف 
ما تبقى من برناجمهما يف تقاليد حزب املحافظني

- ينا�ضران القطيعة التامة مع الحتاد 
الأوروبي، ويرف�ضان ا�ضتقالل ا�ضكتلندا

ري�شي �شوناك يحتفظ بحظوظه كاملةليز ترو�س تنطلق بفارق وا�شح على مناف�شها

- للتعامل مع الأزمة، ل يخطط اأي من املتناف�ضني لتغيري جذري يف امل�ضار
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•• كييف-اأ ف ب

مع دخول احلرب يف اأوكرانيا �شهرها ال�شابع، تعتزم 
ملحاكمة  املقبل  ال��ع��ام  دول��ي��ة  حمكمة  اإن�����ش��اء  كييف 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني وك��ب��ار قادته 

الع�شكريني ل�شّنهم الغزو.
االإدارة  رئي�س  نائب  �شمرينوف  اأن��دري��ه  و�شي�شرف 
الرئا�شية االأوكرانية، على خطة اإن�شاء هذه املحكمة 

التي �شتحقق يف “جرمية العدوان” الرو�شية.
واع��ُت��م��د ت��ع��ري��ف ج��رمي��ة ال���ع���دوان يف ن��ظ��ام روما 
االأ�شا�شي للمحكمة الدولية اجلنائية الذي و�شع عام 

2010 وا�شتخدم مفهوم “جرمية �شد ال�شالم” يف 
العاملية  ن��ورم��رغ وط��وك��ي��و بعد احل���رب  حم��اك��م��ات 

الثانية.
اأخطر  يف  تنظر  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  واملحكمة 
اأ�شال يف جرائم  اجلرائم منذ ع�شرين عاما، حتقق 
احلرب واجلرائم �شد االإن�شانية واالإب��ادة اجلماعية 

يف اأوكرانيا.
بالعدوان  االت��ه��ام��ات  يف  ال��ن��ظ��ر  ت�شتطيع  ال  لكنها 
روما  نظام  على  �شادقتا  رو�شيا  وال  اأوكرانيا  ال  الأن 

االأ�شا�شي.
وق����ال ���ش��م��رين��وف ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن هذه 

حما�شبة  ل�شمان  ال��وح��ي��د  ال�شبيل  “هي  املحكمة 
امل��ج��رم��ني ال��ذي��ن ب����داأوا ح��رب اوك��ران��ي��ا ب�شرعة”. 
تبداأ  اأن  اأود  العامل ق�شرية. لذلك،  “ذاكرة  واأ�شاف 

هذه املحكمة عملها العام املقبل«.
يكونوا  ل��ن  املتهمني  اأن  تعلم  اأوك��ران��ي��ا  اأن  واأو���ش��ح 
�شمان  على  “�شتعمل  املحكمة  هذه  لكن  حا�شرين، 
اأن ي�شّنف هوؤالء االأ�شخا�س على اأنهم جمرمون واأال 

يتمكنوا من التنقل يف العامل املتح�شر«.
وروى �شمرينوف اأن فكرة اإن�شاء هذه املحكمة اخلا�شة 
اليوم  ���ش��ب��اط/ف��راي��ر، يف   25 ي��وم  باله  خطرت يف 
ال�شيا�شيون،  ال��ق��ادة  فيها  و�شيحاكم  للغزو.  ال��ت��ايل 

والقيادة  امل��ق��دم��ة،  يف  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري  ال��رئ��ي�����س 
الع�شكرية العليا الرو�شية التي �شنت احلرب.

600 م�شتبه  امل���ّدع���ون االأوك���ران���ي���ون ح���واىل  ح���ّدد 
م�شوؤولون  بينهم  م��ن  االآن،  حتى  ال��ع��دوان  يف  بهم 
للحمالت  ومروجون  و�شيا�شيون  ب��ارزون  ع�شكريون 
ال��دع��ائ��ي��ة.ومت��ت ���ش��ي��اغ��ة م��ع��اه��دة دول��ي��ة الإن�شاء 
امل��ح��ك��م��ة واأ���ش��ب��ح��ت ج���اه���زة ل��ت��وق��ي��ع��ه��ا م���ن جانب 
تكون  ومبوجبها،  ذل��ك.  يف  ترغب  التي  احلكومات 
قرارات املحكمة �شارية على اأرا�شي الدول املوقعة ما 

يعني اأنه ميكن توقيف اأي جمرم مدان فيها.
اأن  اإىل  ���ش��م��رين��وف  اأ�����ش����ار  ت�����ش��م��ي��ت��ه��ا،  دون  وم����ن 

ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ���ش��ت��وّق��ع ال��وث��ي��ق��ة ق��ب��ل نهاية 
ال�شركاء  من  “العديد  مع  جارية  واملفاو�شات  العام 
ا�شتعدادهم ال�شت�شافة  اأب��دوا  )ال��ذي��ن(  االأوروب��ي��ني 

املحكمة«.
هذه  ب����ق����رارات  االع�������راف  ي��ت��م  اأن  “نريد  وق�����ال 
املحكمة  اأن  “يدرك متاما”  اأنه  مو�شحا  املحكمة” 

حتتاج اإىل �شرعية قوية.
لكن يف حني اأن املفاو�شات مع اأقرب �شركاء اأوكرانيا، 
فاإن  ب�شرعة،  جت��ري  البلطيق،  ودول  ب��ول��ن��دا  مثل 
اأنها  ي��ع��ت��رون  وفرن�شا  اأمل��ان��ي��ا  اآخ��ري��ن مثل  ���ش��رك��اء 

فكرة “رمزية«.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ش����در 
واال���ش��ت�����ش��ارات ال��ك��ت��اب ال��ث��ام��ن من 
حتت  امل�شلمني  االإخ����وان  مو�شوعة 
االإخ���وان  جماعة  “عالقة  ع��ن��وان: 
ف�ي  ال�حك���م  ب�����اأن��ظ��م�����������ة  امل�����ش��ل��م��ني 
طبيعة  اأغ������وار  ل��ت�����ش��ر  م��ش��ر”، 
واالأنظمة  اجل��م��اع��ة  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
املتعاقبة على حكم الدولة امل�ش�رية 
ع����ام  حت��ى  ال�ملك���ي  ال�ع�ه��د  م�ن��ذ 
هذه  م���الم���ح  وت��ك�����ش��ف   ،2021
اجلماعة  تلك  ن�����ش��اأة  منذ  ال��ع��الق��ة 
العامة  ال�شمات  وتبني  االآن،  حتى 
اجلماعة  من  املُ�شتخدمة  واالأدوات 
املتاأرجحة.  العالقة  ه��ذه  اإدارة  يف 
واملمار�شة  ال�������ش���ل���وك  حت���ل���ل  ك���م���ا 
قامت على  التي  للجماعة،  الفعلية 
م�ش�روعها  خلدمة  الدين  توظيف 
الدولة  حل���دود  ال��ع��اب��ر  ال�ش�يا�ش�ي 

الوطنية. 
تبداأ  ف�شول  �شتة  ال��ك��ت��اب  وي�شمل 
اإىل  ال��ن��ظ��ري،  واالإط�����ار  باملنهجية 
ت�شمنت  ال���ت���ي  ال���ف�������ش���ول  ج���ان���ب 

حم���ددات وم��رت��ك��زات ال��ع��الق��ة بني 
واأنظمة  امل�شلمني  االإخ���وان  جماعة 
وعالقة  م�شر،  يف  املتعاقبة  احلكم 
اجلماعة بالنظم والقوى ال�شيا�شية 
 -  1928“ ال��������ف��������رة  خ����������الل 
وكذلك عالقة اجلماعة   ،”1970
بكل من الرئي�شني الراحلني حممد 
ح�شني  وحم���م���د  ال���������ش����ادات  اأن�������ور 

مبارك، اإ�شافة اإىل عالقة االإخوان 
امل�شلمني بثورة 25 يناير وقراءة يف 
وعالقة  والهاوية،  ال�شعود  اأ�شباب 
االإخوان امل�شلمني بنظام احلكم بعد 

3 يوليو 2013.
املدقق  امل��ت��اب��ع  اأن  ال��دار���ش��ة  وب��ي��ن��ت 
مل��ح��ددات وم��رت��ك��زات ال��ع��الق��ة بني 
اجل���م���اع���ة واأن���ظ���م���ة احل����ك����م، منذ 

اأنها  يجد  االآن،  حتى  امللكي  العهد 
واحدة،  وت��رية  على  قائمة  تكن  مل 
املراوحة  بل هي عالقة قائمة على 
والتوظيف  وال�شدام،  التعاون  بني 

املتبادل.
وذكرت اأن اجلماعة ا�شتخدمت اأدوات 
و�ش�يا�ش�ية،  واإعالمية،  )دينية،  عدة 
واقت�شادية، واجتماعية(، ومل ترك 

“القوة  اأدوات  ال���ش��ت��خ��دام  ف��ر���ش��ة 
باخلارج”  و”اال�شتقواء  اخل�شنة” 
اإال انتهزتها ملواجهة اأنظمة احلكم، 
مرجعياتها  م���ن  ان���ط���الق���اً  وذل����ك 

الفكرية واالأيديولوجية. 
اأن ثمة جمموعة من  اإىل  واأ���ش��ارت 
اجلماعة  لتعامل  ال��ع��ام��ة  ال�شمات 
مع ُنُظم احلكم يف م�ش�ر؛ من بينها: 
الف�شل يف تقدير قوة هذه االأنظمة 
واملرونة  معها،  ال�ش�راع  اإدارة  ويف 
بدايات  وت�����ش��اب��ه  وال���راغ���م���ات���ي���ة، 
اأنظمة  مبختلف  العالقة  ونهايات 
هذه  خمتلف  مع  وال�شدام  احلكم، 
االأنظمة دون ا�شتثناء، واالزدواجية 
واالن��ت��ه��ازي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل، وادع����اء 
لك�شب  التاريخية”  “املظلومية 
املختلفة،  بفئاته  املجتمع  تعاطف 

والعداء الدائم للدولة الوطنية. 
اجلماعة  اأن  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 
اخ���ت���ارت االأ����ش���ل���وب ال��ع��ن��ي��ف الذي 
اخ��ت��ط��ت��ه ل��ن��ف�����ش��ه��ا اع���ت���م���اداً على 
على  القائمة  املرجعيات  من  جملة 
ال�ش�رعية”،  “عودة  خ��ط��اب  تبني 
على  القائمة  الدينية  واملرجعيات 

اجل���م���اع���ة، ف�شاًل  ���ش�����ي��وخ  ف���ت���اوى 
اجلماهريية،  التعبئة  اأدوات  ع��ن 
وامل�شلح،  ال��ع��ن��ي��ف  ال��ع��م��ل  واإط�����الق 
وموؤ�ش�شاتها،  الدولة  رموز  وت�شويه 
وحماولة اإنهاك االقت�شاد الوطني. 
عاماً  اأن  اإىل  ال���درا����ش���ة  وخ��ل�����ش��ت 
واحداً من حكم اجلماعة كان كافياً 
القدرة  وافتقادها  تناق�شها  لك�شف 
ع��الق��ة جماعة  واأن  ال��ق��ي��ادة.  ع��ل��ى 
بعد  ال�ش�يا�ش�ي  ب��ال��ن��ظ��ام  االإخ�����وان 
ثورة 30 يونيو ات�شمت بخ�ش�ي�شة 
واح������دة، وه����ي امل���واج���ه���ة م���ن اأجل 
حممد  ال����دك����ت����ور  ال�����ب�����ق�����اء.واأك�����د 
التنفيذي  الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل 
ملركز تريندز للبحوث واال�شت�شارات 
اأه��م��ي��ة االإ�����ش����دار اجل���دي���د �شمن 
م��و���ش��وع��ة ت��ري��ن��دز ح���ول االإخ�����وان 
املو�شوعة،  اأن  اإىل  امل�شلمني، م�شرياً 
و�شدر  كتاباً   35 م��ن  تتكون  ال��ت��ي 
تهدف  ك���ت���ب،   8 االآن  ح��ت��ى  م��ن��ه��ا 
اجلماعة  ه�����ذه  زي�����ف  ك�����ش��ف  اإىل 
بحث  خالل  من  ادعاءاتها،  وتفنيد 
علمي ر�شني وموثق. واأ�شار اإىل اأن 
من  ع��دد  برجمة  ق��ام  “تريندز” 

نظراً  لغة   16 اإىل  املو�شوعة  كتب 
البحثية  امل��و���ش��وع��ة  ه���ذه  الأه��م��ي��ة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، و���ش��ي��وا���ش��ل ذل����ك يف 

اإطار ا�شراتيجيته العاملية الإي�شال 
اأ�شقاع  خم��ت��ل��ف  اإىل  اإ�����ش����دارات����ه 

العامل.

اأوكرانيا تعتزم اإن�ساء حمكمة دولية ملحاكمة بوتني 

•• باري�س-اأ ف ب

للرئي�س  امل���رت���ق���ب���ة  ال�����زي�����ارة  ت���ب���دو 
ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون اإىل 
حول  بالتحديات  حمفوفة  اجل��زائ��ر 
ال���ذاك���رة واحل����رب يف  اأب���رزه���ا  ق�شايا 
اأوكرانيا والغاز اجلزائري والتاأ�شريات 
اأقلها  ول��ي�����س  ال�����ش��اح��ل،  يف  واالأم������ن 
جت�����اوز اخل���الف���ات ال���ت���ي ط��غ��ت على 

واليته االأوىل.
منذ انتخابه عام 2017، مل يتوقف 
اإميانويل ماكرون، اأول رئي�س فرن�شي 
ا���ش��ت��ق��الل اجلزائر  ب��ع��د ح����رب  ول����د 
حماولة  ع��ن   ،”1962-1954“

تطبيع العالقات بني ال�شعبني.
مر�شحا  ك��ان  عندما  ماكرون  و�شرب 
عندما  ح�شا�س  وتر  على  لالنتخابات 
“جرمية  ب���اأن���ه  اال���ش��ت��ع��م��ار  و����ش���ف 
�شاعف  وق������د  االإن�شانية”،  ����ش���د 
الذاكرة.  م��ل��ف  يف  م���ب���ادرات���ه  م����ذاك 
اأ�شفها الأن  اأع��رب��ت عن  لكن اجل��زائ��ر 
الرئي�س الفرن�شي مل يقدم “اعتذارا” 
اال�شتعمار  م����ن  ع���ام���ا   132 ع���ل���ى 

الفرن�شي.
بعد اأ�شهر من التوتر، اعتر اإميانويل 
اجلزائرية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  م���اك���رون 
ح���رب  لذاكرة”  “ريعا  اأن�����������ش�����اأت 
�شرعيتها،  على  للحفاظ  اال�شتقالل 
و���ش��ّك��ك يف وج���ود اأم���ة ج��زائ��ري��ة قبل 

اال�شتعمار.
اأي�شا على  بثقلها  امل�شاألة  وتلقي هذه 
ع��ل��ى �شفتي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
اإذ هناك  امل��ت��و���ش��ط،  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر 
مرتبطني  ف��رن�����ش��ي  م���الي���ني  ���ش��ب��ع��ة 

باجلزائر بطريقة اأو باأخرى.
واأ�شار املوؤرخ جيل مان�شريون على اأثري 
“بني  اأن  اإىل  اإنفو”  “فران�س  اإذاع���ة 
م�شت�شاريه )اإميانويل ماركون(، وبني 

القوى ال�شيا�شية التي يعتمد عليها اأو 
التي ياأمل احل�شول على دعم �شمني 
ما، هناك وجهات نظر  اإىل حد  منها 
“حنني  وج��ود  اإىل  ولفت  خمتلفة”. 
اأق�شى  �شفوف  يف  قوي”  ا�شتعماري 
من  جزء  “لدى  اأي�شا  ولكن  اليمني، 

اليمني الفرن�شي«.
اأوكرانيا باتت  ان��دالع احل��رب يف  منذ 
اجل��زائ��ر، وه��ي م��ن ب��ني اأك���ر ع�شرة 
م��ن��ت��ج��ني ل��ل��غ��از يف ال���ع���امل، حُم����اورا 
ال�شاعني  لالأوروبيني  للغاية  مرغوبا 
الغاز  ع��ل��ى  اع���ت���م���اده���م  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل 

الرو�شي.
ويتوقع اخلبري االقت�شادي اجلزائري 
“يطلب  اأن  م��ب��ت��ول  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
بذل  اجلزائر  من  الفرن�شي  الرئي�س 
ج��ه��د مل���ح���اول���ة زي������ادة اإن���ت���اج���ه���ا من 

الغاز«.
الفرن�شيون  اأراد  “اإذا  اأن��ه  ي��رى  لكنه 
املزيد، فعليهم اال�شتثمار” يف �شناعة 
الغاز والطاقات املتجددة يف اجلزائر.

الرئي�شي  الغاز  امل��ورد  اجلزائر  وباتت 
الإي��ط��ال��ي��ا يف االأ���ش��ه��ر االأخ�����رية عر 
خط اأنابيب “تران�شميد” الذي مير 

عر تون�س.
يف  اقت�شادية  �شعوبات  فرن�شا  تواجه 
اجلزائر بح�شة من ال�شوق تناهز 10 
ب��امل��ئ��ة، وق���د جت��اوزت��ه��ا ال�����ش��ني )16 
املوّرد االأول للبلد  التي �شارت  باملئة( 

االأكر جغرافيا يف اإفريقيا.
وخ�شرت جمموعة “�شويز” الفرن�شية 
اإدارة �شبكة املياه يف اجلزائر العا�شمة، 
فيما خ�شرت �شركة “راتيبي باري�س” 
م����ط����ارات  و”�شركة  امل�������رو  اإدارة 
باري�س” اإدارة مطار هواري بومدين 

يف العا�شمة.
ال�شيارات  جم���م���وع���ة  م�����ش��ن��ع  اأم������ا 
من  ب��ح�����ش�����س  م��ك��ّب��ل  ف��ه��و  “رينو” 

ال�شلطات  تفر�شها  امل�شتوردة  القطع 
اجلزائرية.

اأن  اإىل  مبتول  الرحمن  عبد  وي�شري 
يجب  ولكن  كثرية  احتماالت  “هناك 
تعاملها،  طريقة  تغيري  فرن�شا  على 

فقد خ�شرت الكثري يف اإفريقيا«.
خّف�شت باري�س بن�شبة 50 باملئة عدد 
للجزائريني  امل��م��ن��وح��ة  ال��ت��اأ���ش��ريات 
)وكذلك االأمر بالن�شبة اىل املغاربة( 
البلدين  ح��ك��وم��ت��ي  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��غ��ط 
متعاونتني  غ���ري  ت��ع��ت��ره��م��ا  ال��ل��ت��ني 
من  املطرودين  مواطنيهما  اإع���ادة  يف 

فرن�شا.
و�شدد ال�شفري الفرن�شي االأ�شبق لدى 
اجل���زائ���ر ك��زاف��ي��ي��ه دري��ن��ك��ور ع��ل��ى اأن 
“تقلي�س عدد التاأ�شريات له تداعيات 
وي�����ش��ل��ط ذلك  ك���ب���رية يف اجل����زائ����ر، 

�شغطا على ال�شلطة اجلزائرية«.
“امل�شي  واجل����زائ����ر  ب��اري�����س  وت���ري���د 
الرئا�شة  وف��ق  امل��ل��ف،  ه��ذا  يف  قدما” 
اآذار/ منذ  اأن��ه  توؤكد  التي  الفرن�شية 
ال�شلطات  اأ����ش���درت   2022 م��ار���س 
اجلزائرية “300 ت�شريح )للعودة(، 
يف  نف�شها  ال��ف��رة  خ��الل   17 مقابل 

2021 و91 يف 2020«.
ماكرون  ال��رئ��ي�����س  زي������ارة  ت��ث��ري  ق���د 
توترا اأو انتقادات من املغرب، املناف�س 
االإق��ل��ي��م��ي االأك�����ر ل��ل��ج��زائ��ر وال���ذي 
���ش��ه��دت ع��الق��ات��ه م��ع ب��اري�����س ب���رودة 

موؤخرا.
دائما  “هناك  درينكور  كزافييه  وقال 
مناف�شة بني اجلزائر واملغرب، )بهذه 
ت�شجيل  اجل����زائ����ر  ت���ري���د  ال�����زي�����ارة( 

نقاط«.
ُتظهر  اأن  ال���رب���اط  ت��ري��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
فرن�شا دعمها “ب�شكل اأو�شح” خلطة 
نزاع  لت�شوية  املغربية  ال��ذات��ي  احلكم 

ال�شحراء الغربية.

وق��ط��ع��ت اجل����زائ����ر، ال���داع���م االأب�����رز 
جل���ب���ه���ة ب����ول����ي���������ش����اري����و، ال����ع����الق����ات 
اآب/ امل���غ���رب يف  م���ع  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

اأغ�شط�س 2021.
ال����درا�����ش����ات  “مركز  م����دي����ر  ي�������ش���ري 
العربي  ال����ع����امل  ح������ول  وال����ب����ح����وث 
يف جنيف ح�شني عبيدي  واملتو�شط” 
اأنه  يعرف  ماكرون  “الرئي�س  اأن  اإىل 
من دون تعاون اجلزائر، من ال�شعب 
اأدن���ى اخ���راق يف ملفي  ج���ًدا حتقيق 

ال�شاحل وليبيا«.
توؤدي  اجل��زائ��ر  اأن  اخل��ب��ري  وي�شيف 
ان�شحب  ال���ت���ي  م����ايل  يف  م��ه��م��ا  دورا 
م��ن��ه��ا اجل���ي�������س ال���ف���رن�������ش���ي م���وؤخ���را 
وحتافظ على “عالقات ممتازة” مع 
باماكو،  يف  احلاكم  الع�شكري  املجل�س 
املهمة”  “العالقات  اإىل  اأي�شا  م�شريا 
ب���ني اجل���زائ���ر ون��ي��ام��ي وغ���ريه���ا من 

العوا�شم االإفريقية.
احلكومية  غ���ري  امل��ن��ظ��م��ات  ت�شتنكر 
ت���������ش����دي����د اخل������ن������اق ع����ل����ى احل��������راك 
االحتجاجي ال�شعبي يف اجلزائر الذي 
قاد اإىل �شقوط الرئي�س الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة عام 2019.

•• عوا�صم-وكاالت

يف  املخت�س  بينكو�س،  وال��ر  ال�شحفي  الكاتب  راأى 
ن�شره موقع  ل��ه  ال��ق��وم��ي، يف حتليل  االأم���ن  جم��ال 
باالأخبار  املخت�س  االأم��ري��ك��ي  �شايربريف”  “ذا 
املتحدة  ال�شني والواليات  اأن  االأمنية،  والتحليالت 
وتايوان اأظهرت قدرتها على اإدارة اأزمة دون اأخطاء 
تعاملها  على  بناًء  مواجهات  ح��دوث  اأو  التقدير  يف 
مع ال�شجة التي اأحدثتها بكني ب�شاأن زيارة رئي�شة 
تايوان.راأى  اإىل  بيلو�شي  نان�شي  ال��ن��واب  جمل�س 
ال��ك��ات��ب ال�����ش��ح��ف��ي وال����ر ب��ي��ن��ك��و���س، امل��خ��ت�����س يف 
ن�شره موقع  ل��ه  ال��ق��وم��ي، يف حتليل  االأم���ن  جم��ال 
باالأخبار  املخت�س  االأم��ري��ك��ي  �شايفربريف”  “ذا 
املتحدة  ال�شني والواليات  اأن  االأمنية،  والتحليالت 
وتايوان اأظهرت قدرتها على اإدارة اأزمة دون اأخطاء 
تعاملها  على  بناء  مواجهات  ح��دوث  اأو  التقدير  يف 
مع ال�شجة التي اأحدثتها بكني ب�شاأن زيارة رئي�شة 

جمل�س النواب نان�شي بيلو�شي اإىل تايوان.
مناوراتها  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ال�شني  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو���ش��ح 
الذي  اليوم  وه��و  )اآب(،  اأغ�شط�س   2 يف  الع�شكرية 
و�شلت فيه بيلو�شي اإىل تايبه التايوانية، لكنها قالت 
اإنها لن تبداأ حتى الرابع من اأغ�شط�س. وقد اأتاح ذلك 
البحري  وامل���رور  املدنية  ال��ط��ريان  ل�شركات  الوقت 
املعنية.باالإ�شافة  املناطق  وجتنب  خططها  تغيري 
اإىل ذلك، على الرغم من اأنه كان من املفر�س اأن 
تبداأ التدريبات ال�شينية يف ال�شاعة 6:30 �شباحاً 
يف 4 اأغ�شط�س، فاإنها يف الواقع مل تبداأ حتى الظهر. 
وتايوان  االأمريكيني  للمراقبني  التحول  هذا  �شمح 
و�شول  مبتابعة  الدوليني  املراقبني  م��ن  وغ��ريه��م 
وجتنب  مواقعها  اإىل  ال�شينية  الع�شكرية  االأ�شول 
الباكر  ال�شباح  �شاعات  يف  اأو  الليل  خ��الل  حركتها 
للتدريبات  حتليله  و���ش��وح��اً.ويف  اأق��ل  �شتكون  حيث 
ال�شينية، اأ�شار را�شل ه�شياو، املدير التنفيذي ملعهد 
تايوان العاملي، اإىل اأن �شواريخ بكني البالي�شتية من 
طراز DF التي حلقت فوق تايوان يف 4 اأغ�شط�س 
اجتازت  ول��و  للبالد.  اجل��وي  الغالف  “خارج  كانت 

هذا  لكان  لتايوان،  اجل��وي  املجال  ال�شواريخ  ه��ذه 
عماًل اأكر ا�شتفزازاً.«وقال ه�شياو اأن اأحد املحللني 
التايوانية  الدفاع  وزارة  متولها  بحثية  موؤ�ش�شة  يف 
“يعتقد اأن حتليق ال�شواريخ كان �شكاًل من اأ�شكال 
احلرب النف�شية التي ي�شنها جي�س التحرير ال�شعبي 
البال�شتية  ال�شواريخ  اأن  ه�شياو  ال�شيني«.واأو�شح 
ال�شينية من طراز DF، التي اأُطلقت على التوايل 
اأواًل  ت�شتهدف  ك��ان��ت  لل�شني،  الرئي�شي  ال��ر  م��ن 
ت���اي���وان اجلنوبية  ���ش��واح��ل  ب��ال��ق��رب م���ن  اأه����داف����اً 
امل��ن��ط��ق��ة اجلنوبية  ث��م يف  ال�����ش��رق��ي��ة.  وال�����ش��م��ال��ي��ة 
الغربية، ثم ال�شواحل ال�شمالية الغربية وال�شرقية. 
واأخرياً، هبطت ال�شواريخ االأربعة التي حلقت فوق 

تايوان قبالة ال�شاحل ال�شرقي للجزيرة.
“من الوا�شح اأن ت�شل�شل االختبار  واأ�شاف ه�شياو: 
تايوان-  الرئي�شية يف  اجلزيرة  نحو  توّجهاً  يحاكي 
اأ�شلوب  وه��و  وال��غ��رب-  وال�شرق  واجل��ن��وب  ال�شمال 
ل�شرب  ا�شتعداداً  املدفعية  ق��وات  ت�شتخدمه  اإ���ش��ارة 
بكني  �شلطات  فيها  اأطلقت  مرة  اآخر  هدف«.وكانت 
تايوان وو�شعت اجلزيرة حتت  DF على  �شواريخ 
احل�شار خالل اأزمة م�شيق تايوان الثالثة 1995-
التايوانيني بعدم  اإقناع  اإذ كان الهدف هو   ،1996
االبتعاد عن �شيا�شة ال�شني الواحدة قبل االنتخابات 

الرئا�شية يف اجلزيرة عام 1996. يف ذلك الوقت، 
على   DF ط��راز  10 �شواريخ من  االأم��ر  ا�شتغرق 

مدار ثمانية اأ�شهر لو�شع تايوان حتت احل�شار.
تايوان حتت احل�ضار

ال�شاروخية  ال��ق��وة  اأطلقت  )اأب(،  اأغ�شط�س   4 يف 
طراز  م��ن  ���ش��اروخ��اً   11 ال�شعبي  التحرير  جلي�س 
 132 خ��الل  احل�شار  حتت  تايوان  وو�شعت   DF
ب��ي��ن��ك��و���س، احل����ائ����ز جائزة  وال������ر  دق���ي���ق���ة.وق���ال 
كانوا  ال�شينيني  اأن  اإ����ش���ارات  يل  بوليرز:”بدت 
قلقني من اأن اأن�شطتهم الع�شكرية مبالغ فيها قلياًل 
�شحف  ن�شرتهما  مقالني  يف  م��وؤخ��راً  ذل��ك  وظ��ه��ر 
اأنه  اإىل  بينكو�س  ال�شيني«.واأ�شار  ال�شيوعي  احلزب 
ق�شارى  ال�شينيون  بذل  اأي�شاً،  املا�شي  االأ�شبوع  يف 
جهدهم للتاأكيد من جديد على خططهم اخلا�شة 
املناورات  انتهاء  وم��ع  ل��ت��اي��وان.  ال�شلمي  بالتكامل 
�شوؤون  مكتب  ن�شر  اأغ�����ش��ط�����س،   10 يف  الع�شكرية 
بعنوان  ب��ح��ث��اً  ال�شينية  للحكومة  ال��ت��اب��ع  ت��اي��وان 
الع�شر  يف  ال�شني  توحيد  واإع���ادة  ت��اي��وان  “م�شاألة 
ال�شلمي  التوحيد  اإع���ادة  اق��رح  وال���ذي  اجلديد”، 
دّعم  الذي  “الع�شر اجلديد”  اأ�شماه  فيما  لل�شني 
اأ�شفى  ول��ك��ن��ه  ونظامني”  واح����دة  “دولة  م��ف��ه��وم 

بع�س التح�ّشينات عليه.

•• تايبيه-اأ ف ب

التي  الع�شكرية  ميزانيتها  زي��ادة  تعتزم  اأنها  اخلمي�س  اأم�س  تايوان   اأعلنت 
ال�شني  ت�شاعد اخلالفات مع  اأج��واء  اإىل م�شتوى غري م�شبوق يف  �شت�شل 
�شواحل  قبالة  م�شبوقة  غ��ري  ع�شكرية  م��ن��اورات  ال�شهر  ه��ذا  ن��ف��ذت  ال��ت��ي 

اجلزيرة.
دوالر  مليار   415،1 بقيمة  جديدة  ع�شكرية  ميزانية  تايبيه  واق��رح��ت 
تايواين )13،7 مليار يورو( للعام املقبل بزيادة قدرها %13 باملقارنة مع 

ميزانية العام املا�شي.
وينبغي اأن يوافق الرملان على هذا املبلغ القيا�شي.

�شراء  مبلغ  تخ�شي�س  �شيتم  اإن��ه  بيان  يف  بامليزانيات  املكلفة  الهيئة  وقالت 
طائرات مقاتلة.

و�شرح متحدث نقاًل عن رئي�س الوزراء �شو ت�شينغ ت�شانغ “من اأجل حماية 

االأمن القومي �شت�شل امليزانية االإجمالية للدفاع العام املقبل اإىل 586،3 
مليار دوالر تايواين وهو رقم قيا�شي«.

ال�شهر  خ��الل  ال�شني  بها  قامت  التي  ال�شخمة  الع�شكرية  امل��ن��اورات  اأدت 
اإىل  بيلو�شي  نان�شي  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة  زي���ارة  بعد  اجل���اري 
تايبيه، اإىل ت�شعيد التوتر يف م�شيق تايوان اإىل اأعلى م�شتوى منذ �شنوات، 
التي  اجل��زي��رة  على  لل�شيطرة  ال��ق��وة  بكني  ا�شتخدام  م��ن  امل��خ��اوف  زاد  م��ا 

تعترها جزءا من اأرا�شيها.
وما زالت بكني متفوقة عدديا وبفارق كبري على تايوان التي ي�شم جي�شها 
88 األف جندي يف �شالح الر مقابل مليون رجل لل�شني، ح�شب تقديرات 

وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون(.
و�شط  االأخ���رية  ال�شنوات  يف  املتقادم  القتايل  اأ�شطولها  اجل��زي��رة  وح��دث��ت 
طلعات  وا���ش��ت��م��رار  ال�شني  قبل  م��ن  ع�شكري  عمل  م��ن  م��ت��زاي��دة  خم���اوف 

الطائرات ال�شينية املتكررة يف منطقة حتديد الدفاع اجلوي.

•• رانغون-اأ ف ب

الريطانية  ال�����ش��ف��رية  ال��ب��ورم��ي��ة  ال�شلطات  حتتجز 
م�شدر  اأف���اد  كما  ب��وم��ان،  فيكي  ب��ورم��ا  ل��دى  ال�شابقة 

دبلوما�شي وكالة فران�س بر�س اخلمي�س.
لبلدها يف  �شفرية  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ب��وم��ان  فيكي  واأوق��ف��ت 
رانغون  يف  االأرب���ع���اء  و2006،   2002 ب��ني  ب��ورم��ا 
العا�شمة االقت�شادية للبالد التي ت�شهد �شراعا عنيفا 
وفقا   ،2021 �شباط/فراير  االأول من  انقالب  منذ 

لهذا امل�شدر الذي طلب عدم ك�شف هويته.
دبولوما�شية  بومان  كانت  املن�شب،  ذلك  توليها  وقبل 
برتبة �شكرتري ثان يف ال�شفارة الريطانية من 1990 

اإىل 1993.

وقال ناطق با�شم ال�شفارة الريطانية لوكالة فران�س 
يف  بريطانية  ام��راأة  احتجاز  اإزاء  قلقون  “نحن  بر�س 
بال�شلطات  ات�����ش��ال  على  “نحن  واأ���ش��اف  ميامنار”. 

املحلية ونحن نقدم م�شاعدة قن�شلية«.
والفنان  بومان  زوج  اأن  الدبلوما�شي  امل�شدر  واأو���ش��ح 

هتني لني احتجز اأي�شا.
اأن بومان وزوجها نقال  اإع��الم حملية  واأوردت و�شائل 
تهمة  اإليهما  و�شتوجه  ران��غ��ون  يف  اإن�شني  �شجن  اإىل 

انتهاك قوانني الهجرة.
ومل يرد ناطق با�شم املجموعة الع�شكرية على طلبات 

وكالة فران�س بر�س للتعليق.
لالأعمال  م��ي��امن��ار  “مركز  يف  م��دي��رة  ب��وم��ان  وتعمل 

امل�شوؤولة” وتتحدث اللغة البورمية بطالقة.

الذاكرة والغاز والتاأ�سريات.. رهانات زيارة ماكرون اإىل اجلزائر 

ماذا ا�ستفادت ال�سني من مناورات تايوان؟

تايوان تعتزم رفع نفقاتها الع�سكرية اإىل م�ستوى قيا�سي 

ال�سلطات البورمية حتتجز �سفرية بريطانية يف رانغون

يف جديد مو�ضوعته حول الإخوان امل�ضلمني

»تريندز« ي�سدر الدرا�سة الثامن�ة بعنوان: »عالقة جماعة الإخوان امل�سلمني ب�اأنظم���ة ال�حك���م ف�ي م��س��ر«
د. حممد العلي: املو�ضوعة تك�ضف زيف هذه اجلماعة وتفّند ادعاءاتها
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عربي ودويل

 ال اأح��د يعرف يف ه��ذه املرحلة من يقف 
الكرملني  وراء الهجوم، ومع ذلك، �شارع 
بعملية  االأوك��ران��ي��ة  االج��ه��زة  ات��ه��ام  اإىل 
االغ����ت����ي����ال. وق����ال����ت م����اري����ا زاخ�����اروف�����ا، 
الرو�شية،  الدبلوما�شية  با�شم  املتحدثة 
املخت�شة  ال�شلطات  اأك��دت  “اإذا  برقية  يف 
�شلوع االأوكرانيني، ف�شيكون ذلك مبثابة 

�شيا�شة اإرهاب دولة لنظام كييف«.
ب���ودوالك،  ميخائيلو  نفى  جهته،  م��ن     
تورط  اأي  االأوك����راين،  الرئي�س  م�شت�شار 
ميخالو  وق�����ال  ال���ه���ج���وم.  يف  اأوك��������راين 
تلفزيونية:  م��داخ��ل��ة  خ���الل  ب��ودول��ي��اك 
باالنفجار،  الأوك��ران��ي��ا  ع��الق��ة  ال  “رمبا 

الأننا ل�شنا دولة اإجرامية«.
يوم  الرو�شية،  االأم���ن  اأج��ه��زة  واتهمت     
االثنني، “االأجهزة اخلا�شة” االأوكرانية 
بقتل ابنة دوجني. ونقلت وكاالت رو�شية 
عن مكتب االأمن الفيدرايل قوله يف بيان، 
وارتكبته  اأع��دت��ه  دوغينا  داري���ا  “قتل  اإن 
وبح�شب  االأوكرانية”.  اخلا�شة  االجهزة 
امل�شدر نف�شه، فر ال�شخ�س الذي حا�شر 
اإ���ش��ت��ون��ي��ا. واإذا  ���ش��ي��ارة داري���ا دوغ��ي��ن��ا اإىل 
يعني  فهذا  الرواية �شحيًحة،  كانت هذه 
االجهزة  من  لالخراق  قابلة  رو�شيا  اأن 
اأرا�شيها، وهذه  االأوكرانية على  اخلا�شة 

لي�شت اأخبار �شاّرة ملو�شكو.

»على طريق احلقيقة يف الكفاح �ضد 
العوملة«

   يف كل االأحوال، رمبا ماتت داريا دوغينا، 
29 ع��اًم��ا، ب���داًل م��ن وال��ده��ا ال���ذي رمبا 
ال�شيارة  مقود  يف  يكون  اأن  يفر�س  ك��ان 
املفخخة. ويف كل االأحوال، مل تكن ال�شابة 
نف�شها  ه��ي  ك��ان��ت  ل��ق��د  “ابنة”،  جم���رد 
نا�شطة، وم�شبعة باأفكار والدها، وظهرت 
موؤخًرا على التلفزيون الرو�شي للرويج 

ل� “العملية اخلا�شة«.
  ك��م��ا ظ��ه��رت يف االأ���ش��ه��ر االأخ�����رية على 
وباك�شتانية  ت��رك��ي��ة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ق��ن��وات 
���ش��ح��ف��ي��ة وحمللة  وه���ن���دي���ة.  و���ش��ي��ن��ي��ة 
عن  �شادر  �شحفي  بيان  ووف��ق  �شيا�شية، 
حمققني رو�س، اأيدت ب�شدة غزو مو�شكو 

الأوك���ران���ي���ا. وم��ث��ل وال���ده���ا، ع��وق��ب��ت من 
واالمريكية  الريطانية  ال�شلطات  قبل 
االإن����رن����ت.  ع���ر  “الت�شليل”  ب�����ش��ب��ب 
اآزوف�شتال  م�شنع  اأط��الل  م��وؤخ��ًرا  وزارت 
يف ماريوبول، لالحتفال بالن�شر الرو�شي 

على “النازيني” االأوكرانيني.
م��وق��ع فرن�شي  م��ع  ح��دي��ث��ة     يف مقابلة 
اأن���ه���ا فخورة  اأع��ل��ن��ت  مي��ي��ن��ي م��ت��ط��رف، 
الغرب:  عاقبهم  ال��ذي��ن  ب��ني  م��ن  لكونها 
مع  امل��رك��ب  نف�س  يف  اأك���ون  اأن  “ي�شرفني 
لعقوبات  خا�شعون  اأننا  حقيقة  وال���دي. 
واأ�شراليا  وك��ن��دا  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن 
���ا رم����ز اىل  وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ه���ي اأي�������شً
طريق  على  ن�شري  دوغ���ني،  ال  نحن  اأن��ن��ا 
احلقيقة يف الكفاح �شد العوملة، لذلك اأود 
اأن اأقول اإنه ل�شرف كبري اأن نولد يف مثل 

هذه العائلة«.
   ك��ان وال��ده��ا ي��داف��ع منذ ث��الث��ة عقود 
عن اإن�شاء نظام عاملي جديد تكون رو�شيا 
نهائية  قطيعة  النهاية،  يف  م��ع،  حم��وره. 
ال�شامة”  النفايات  “مقرة  ال��غ��رب،  مع 
حد  ع��ل��ى  فا�شدة”،  “اأخالق  م���ع  ه����ذه 
)يقول  املثلية  احل��رك��ات  جت�شدها  قوله، 
احلديث،  “الغرب  دوغ��وي��ن(.  األك�شندر 
و�شورو�س  روت�����ش��ي��ل��د  اآل  ان��ت�����ش��ر  ح��ي��ث 
الظاهرة  ه��و  وزوك���رب���ريج،  جيت�س  وب��ي��ل 
االأكر اإثارة لال�شمئزاز يف تاريخ العامل. 
عاجل  ب�شكل  عنه  رو�شيا  انف�شلت  وكلما 
وب�شكل كامل، كلما ا�شرعت يف العودة اإىل 
جذورها”، يكتب نبي اال�شتياء هذا، الذي 
“االأورا�شية”  ت�شمى  اأيديولوجية  ط��ور 

تدعو اإىل والدة رو�شيا من جديد.
   لكن من اأي��ن اأت��ى دوغ��ني؟ بعد �شقوط 
بداأ   ،1991 ع���ام  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  االحت����اد 

اأيديولوجي  الرو�س يف البحث عن قالب 
عهد  يف  ال�شيوعية.  حم��ل  ليحل  ج��دي��د 
تاأّمل  جلنة  ت�شكيل  مت  يلت�شني،  بوري�س 
ل��ل��ت��ف��ك��ري يف االأم������ر، ل��ك��ن مل ت�����ش��ل اإىل 
كان  املنت�شرة،  الليرالية  زمن  يف  �شيء. 
األ��ك�����ش��ن��در دوغ����ني م��ق��ت��ن��ًع��ا باأنه  ال�����ش��اب 
يوؤكد  ك��م��ا  التاريخ”،  “نهاية  ي�شهد  ال 
فران�شي�س فوكوياما، بل على العك�س من 
اأعلنه  ال��ذي  احل�شارات”،  “�شراع  ذل��ك 
�شموئيل هنتنغتون. يبقى حتديد ماهية 

احل�شارة الرو�شية.
   يف ذل��ك ال��وق��ت، اأع���اد دوج��ني اكت�شاف 
تيار فكري هام�شي لقي  االأورا�شية، وهو 
رواجا بني الهجرة الرو�شية يف ع�شرينات 
يتم  لالأورا�شيني،  ووفًقا  املا�شي.  القرن 
ات�شاعها  خ��الل  م��ن  اأواًل  رو�شيا  تعريف 

ال��ت��ف��ك��ري بطريقة  ي��ج��ره��ا ع��ل��ى  ال����ذي 
املعادية  ال�شعوب  واإخ�شاع  اإمراطورية، 

على احلدود.
الرو�س  يكون  اأن  يجب  لهم،  بالن�شبة     
ن��ظ��ره��م، بطر�س  ل��ل��غ��رب. ويف  م��ع��ادي��ن 
البالد  ا خائن الأنه جعل  اأي�شً االأك��ر هو 
�شانت  ت���اأ����ش���ي�������س  خ�����الل  م����ن  اأوروب������ي������ة 
االورا�شيون  خ��ي��ال��ه��م،  ويف  ب��ط��ر���ش��رغ. 
الرو�س  ال��غ��رب��ي��ني  ي��ع��ار���ش��ون  -ال���ذي���ن 
ورثة  اأن��ه��م  على  اأنف�شهم  اإىل  -ي��ن��ظ��رون 
املغويل جنكيز خان، موؤ�ش�س دولة مركزية 
قوية مركزية وعمودية، وهم ال يرددون 
يف القول اإن الع�شور الو�شطى اأكر نباًل 

من ع�شر النه�شة!
ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، مل حت����ظ هذه  خ�����الل     
واأ�شبح  ���ش��ع��ي��ف  ب�����ش��دى  اإال  ال��ف��ل�����ش��ف��ة 

للمحر�س  ال�شفر  رفيق  األك�شندر دوجني 
االأحمر -البني اإدوارد ليمونوف لتاأ�شي�س 
انف�شلت  ث��م  البل�شفي.  القومي  احل���زب 
و�شديدي  االأط���������وار  غ���ري���ب���ي  م�������ش���ارات 
الذكاء، ولكن “امل�شطربني نف�شيا”. ن�شر 
-عار�س  بعد  -فيما  و  رواي���ات  ليمونوف 
دوغ�����ني مدر�شة  اأ����ش�������س  ب��ي��ن��م��ا  ب���وت���ني، 
باأ�شهر  ومت��ي��ز  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا 
ال�شيا�شية  اجلغرافيا  اأ�شا�شيات  اأعماله: 

.)1997(
  يف مو�شكو، تتغلغل االأفكار “الدوغينية”، 
خا�شة بني ال�شيلوفيكي، ا�شم ُيطلق على 
يقودون  ال���ذي���ن  االأقوياء”  “الرجال 
م�شت�شار  وال�شرطة.  والتج�ش�س  اجلي�س 
زيلينيف  جينادي  ج��ًدا  املحافظ  النائب 
م�شت�شار  ا  اأي�شً هو  دوغ��ني   ،1999 ع��ام 

�شريجي ناري�شكني، الذي �شي�شبح رئي�ًشا 
 ،2008 ع��ام  لبوتني  الرئا�شية  ل���الإدارة 
ثم رئي�ًشا لال�شتخبارات اخلارجية )منذ 
م��ث��ل كل  االأخ�����ري،  2016(. وه����ذا  ع���ام 
من  ال��ن��ه��ل  يف  ي�شتمر  ال��ك��رم��ل��ني،  نخبة 
امل�شدر االأورا���ش��ي ال��ذي يدعو اإىل وحدة 

االأرثوذك�س وال�شالف.
   منذ ظهور بوتني، اكت�شبت اأيديولوجية 
دوًرا  الرجل  لعب  كبرية.  �شعبية  دوغ��ني 
عام  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  �شم  حتى  مهًما 
2014، والذي دعا اإليه منذ بداية العقد 
والع�شرين،  احل����ادي  ال��ق��رن  م��ن  االأول 
لكنه فقد م�شداقيته جزئًيا الأنه مل يكن 
االأوكرانيني على  ق��درة  توقع  ق��ادًرا على 

املقاومة. 
   واليوم، هو لي�س “م�شت�شاًرا لالأمري”، 
م��ث��ل ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق ل���� ج��ه��از االمن 
باترو�شيف،  نيكوالي  الرو�شي  الفدرايل 
“كاهن  و  ب��ط��ري��رك م��و���ش��ك��و  وت��ي��خ��ون، 
االعراف” ل�شيد الكرملني، اأو حتى رجل 
يلقب  م��ال��وف��ي��ف،  كون�شتانتني  االع��م��ال 
االأرثوذك�شي”.  “االأوليغار�س  ب���  اأح��ي��اًن��ا 
يف  وح���ا����ش���ر  ل���ل���غ���اي���ة،  م���رئ���ي  “دوغني 
م��ق��ّرب��ا من  لي�س  لكنه  االإع����الم،  و���ش��ائ��ل 
بوتني. اإنه جزء من �شدمي اأيديولوجي”، 
املجل�س  يف  باحثة  دومولني،  م��اري  تقول 

االأوروبي للعالقات الدولية.

ــى الـــربازيـــلـــي  ــت اأفــــكــــار تـــغـــري ح
بول�ضونارو

االأورا�����ش����ي����ة  وج�������دت   ،2014 ع������ام     
تاأ�شي�س  م�����ع  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  ت���رج���م���ت���ه���ا 
)رو�شيا،  االأورا���ش��ي  االقت�شادي  االحت���اد 
يهدف  ال���ذي  ك��ازاخ�����ش��ت��ان(،  بيالرو�شيا، 

اأق��ط��اب ع��امل متعدد  اأح���د  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
ت��ك��ون والدة  اأن  ي��ج��ب  االأق����ط����اب، ح��ي��ث 
الرو�شية  االأرث��وذك�����ش��ي��ة  االإم��راط��وري��ة 
م��ث��ااًل ي��ح��ت��ذى الإم���راط���وري���ات اأخ���رى: 
والعربية  والفار�شية  والركية  ال�شينية 
والهندية واأمريكا الالتينية واالأفريقية. 
ول�����ش��وء ح���ظ ب���وت���ني، ف����اإن اإط�����الق هذه 
حجبته  ك��رى،  ب�شجة  امل�شركة  ال�شوق 
اأوك��ران��ي��ا حيث مت ط��رد الرئي�س  اأح���داث 
من  يانوكوفيت�س  فيكتور  لرو�شيا  املوايل 

ال�شلطة من طرف ال�شارع.
    مقوالت دوغني، املتعدد اللغات -يتحدث 
واالإجنليزية  الفرن�شية  منها  لغات  ت�شع 
ب�������ش���ك���ل م����ث����ايل – ت���ت���خ���ط���ى احل�������دود 
اإن��ه يغري حتى  اآف��اق عديدة.  اإىل  وت�شل 
بول�شونارو:  جايري  ال��رازي��ل��ي  الرئي�س 
ذهب  فقد  ب��اي��دن،  الإدارة  معاد  ا  اأي�شً هو 
اندالع  م��ن  قليلة  اأي���ام  قبل  مو�شكو  اإىل 
احلرب يف اأوكرانيا. اأما اليمني الفرن�شي 
املتطرف، فهو مفتون بالفيل�شوف. باحث 
بينوي�شت،  دي  اآالن  اجلديد”  “اليمني 
من اأ�شدقائه القدامى، وقّدم اآالن �شورال 
زمور،  الإري���ك  بالن�شبة  اأم���ا  كتبه.  الأح���د 
عندما  املنظر  دوك�شا  يحفظ  اأن��ه  فيبدو 

يتحدث عن عدم وجود دولة اأوكرانية.
   ان “اأوكرانيا كم�شروع هي، وال ميكن اأن 
تكون، اإال معادية لرو�شيا، واإال ملاذا تكون 

دولة م�شتقلة؟”،
يعتر  ال������ذي  “را�شبوتني”  ي���ه���اج���م   
خ�شوع كييف ملو�شكو واجًبا اأخالقًيا الأن 
رو�شيا لها احلق يف جمالها احليوي. “اأنا 
الأن هذا  اأوك��ران��ي��ا،  �شيطنة  اإىل  اأم��ي��ل  ال 
والذي  ال�شرقيني،  ال�����ش��الف  م��ن  اجل���زء 
تاريخًيا  اأث��ب��ت  ال�����ش��غ��ار،  ال��رو���س  ي�شمى 
بناء دولة، فهم  الكاملة على  عدم قدرته 
ال ي��ع��رف��ون ك��ي��ف ي��ف��ع��ل��ون ذل����ك. لذلك 
اخ���ت���اروا امل��ه��رج��ني وال��ن��ازي��ني ب���داًل من 
ينظمون  اإن��ه��م  امل��ح��رف��ني.  ال�شيا�شيني 
ال�شروري  م��ن  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  الوح�شية 
كتب بتهكم  اإظهار االإن�شانية والوداعة”، 
على موقعه جيوبوليتيك، قبل اأيام قليلة 

من الهجوم الرو�شي.

- مل تكن ال�ضابة جمرد »ابنة«، كانت هي نف�ضها 
نا�ضطة، وم�ضبعة باأفكار والدها

- دوغني مرئي للغاية وحا�ضر يف و�ضائل الإعالم، لكنه لي�س 
مقّرًبا من بوتني... اإنه جزء من �ضدمي اأيديولوجي

بوتني تاأثر بالفكرة االورا�شية

حلظة انفجار ال�شيارة

داريا دوغينا �شحبة والدها

دوغني والد ال�شحية ورمبا امل�شتهدف احلقيقي

م�شرح اجلرمية

احلرب يف اأوكرانيا:

داريا دوغينا، حياة وموت منا�سرة لبوتني...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

قريبة  اأعم،  وب�ضكل  لوباآن،  ماري�ضال  ماريون  �ضديقة     
من اأق�ضى اليمني الفرن�ضي، داريا دوغينا “ يف رو�ضيا، يتم 
‘اأ’ يف النهاية” اغتيلت يف  تاأنيث الألقاب وتاأخذ عالمة 

هو  امل�ضتهدف  كان  رمبا  ال�ضبت.  م�ضاء  مو�ضكو،  يف  هجوم 
الذي يطلق  األك�ضندر دوغني،  والفيل�ضوف  املنظر  والدها، 
عليه البع�س، ب�ضكل م�ضيء قلياًل، “را�ضبوتني بوتني”، يف 

اإ�ضارة اإىل م�ضت�ضار نيكول�س الثاين.
واملناه�س  والــغــرب  لليربالية  املناه�س  الفكر  بطل     

العقوبات  ا�ضتهدفته  الذي  الأخري،  هذا  �ضكل  للحداثة، 
املنظومة  كبري  حد  اإىل   ،2014 عــام  منذ  الأمريكية 
الرو�ضي  للجي�س  العاملية،  ــروؤيــة  وال الأيــديــولــوجــيــة، 
والنخبة ال�ضيا�ضية يف مو�ضكو، واأثرت ب�ضكل غري مبا�ضر 
الرو�ضي  املنظر  ابنة  على فالدميري بوتني نف�ضه.   لقيت 

املقربة من الكرملني، م�ضرعها يف انفجار �ضيارتها. داريا 
دوغينا، ال�ضحفية واأ�ضتاذة العلوم ال�ضيا�ضية، كانت تقود 
�ضيارة تويوتا لندكروزر عندما انفجرت قبل اأن تلتهمها 
بول�ضي  قرية  من  بالقرب  �ضريعة  طريق  على  النريان، 

فيزيومي، على بعد اأربعني كيلومرًتا من مو�ضكو.

- اأيدت ب�سدة غزو مو�سكو لأوكرانيا، ومثل والدها، عوقبت من قبل ال�سلطات الغربية

- منذ ظهور بوتني، اكت�سبت اأيديولوجية دوغني �سعبية كبرية



اجلمعة   26  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13630  
Friday    26    August    2022   -  Issue No   13630

13

املال والأعمال

اأبوظبي تدر�س اإطالق ا�سرتاتيجية البلوك ت�سني والأ�سول امل�سفرة
•• اأبوظبي-وام:

االأول  اجتماعها  امل�شفرة  واالأ���ش��ول  ت�شني  للبلوك  اأب��وظ��ب��ي  جلنة  ع��ق��دت 
التنمية  دائ��رة  ال�شرفاء احلمادي رئي�س  برئا�شة معايل حممد علي حممد 
وال�شلع،  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  باأبوظبي  االقت�شادية 
ملناق�شة اإطالق ا�شراتيجية خا�شة بها مبا يتما�شى مع ا�شراتيجية االإمارة 
االقت�شادية.و ركزت اللجنة يف االجتماع على اأهمية تنظيم ن�شاطات البلوك 
املحلية  واللوائح  بالقوانني  االل��ت��زام  �شمان  مع  امل�شفرة  االأ���ش��ول  و  ت�شني 
والدولية املنظمة ملكافحة غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب، وتطوير 
وجذب  الثقة  بناء  يف  ي�شهم  ال��ذي  االأم��ر  بال�شفافية،  تتميز  اآمنة  منظومة 
اإمارة  تناف�شية  لتح�شني  اللجنة  اأبوظبي.تاأ�ش�شت  اإىل  ال�شركات  من  املزيد 

اأبوظبي يف جمال البلوك ت�شني واالأ�شول الرقمية، والتن�شيق بني اجلهات 
وتطوير  والرقابية،  التنظيمية  اجلهات  مع  والتوا�شل  املجال،  يف  الفاعلة 
م�شتوى امتثال االأطراف العاملة يف املجال مع املعايري الدولية واملتطلبات 
ومكافحة  االأم��وال  غ�شل  مبكافحة  يتعلق  ما  خا�شة  والرقابية،  التنظيمية 

متويل االإرهاب، ودعم عملية تبادل املعلومات واأف�شل املمار�شات.
ت�شم جلنة اأبوظبي للبلوك ت�شني واالأ�شول الرقمية ، لتحقيق هذه االأهداف 
يف  واملخت�شة  املعنية  واجل��ه��ات  احلكومية  ال��دوائ��ر  اأب���رز  ممثلي  م��ن  ع���ددا 
املجال، منهم ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�س التنفيذي ل�شلطة الت�شجيل 
يف �شوق اأبوظبي العاملي، وواي لوم كوك، املدير التنفيذي يف �شلطة الت�شجيل 
يف  اال�شراتيجية  امل�شاريع  رئي�س  قي�شي،  وحممد  العاملي،  اأبوظبي  ب�شوق 
يف  ل�لحا�شنات  التنفيذي  املدير  احل��م��ادي،  وفي�شل   ،»ADQ “القاب�شة 

التنفيذي  الرئي�س  الرحمي،  و�شعادة حممد جميل   ،»ADQ- القاب�شة“
نيكوال�س ميتاني�س،  والدكتور  “م�شدر”،  امل�شتقبل  اأبوظبي لطاقة  ل�شركة 
واإبراهيم عجمي، رئي�س  امل�شت�شار يف مكتب الرئي�س التنفيذي ل�”م�شدر”، 
امل�شاريع والنمو يف مبادلة للتنمية، واملهند�س عبد اهلل ال�شام�شي، املدير العام 
ملكتب اأبوظبي لال�شتثمار، و�شعادة الدكتورة مرمي بطي ال�شويدي، الرئي�س 
التنفيذي لهيئة االأوراق املالية وال�شلع.وقال معايل حممد علي ال�شرفاء : 
“ ياأتي تاأ�شي�س جلنة اأبوظبي للبلوك ت�شني واالأ�شول امل�شفرة يف اإطار روؤية 
اقت�شادية  بيئة  تاأ�شي�س  من  االإم���ارة  مكنت  التي  احلكيمة  القيادة  ومنهج 
داعمة، واإجناز بنية حتتية وات�شاالت مب�شتويات عاملية تتميز بروؤية ومنهج 
لتحقيق  ودعمهم  للجميع،  النمو  فر�س  توفري  ت�شتهدف  االأع��م��ال  لريادة 
واالأ�شول  ت�شني  للبلوك  اأبوظبي  جلنة  “اأن   : اإمكاناتهم«.واأ�شاف  اأق�شى 

تنظيمي  اإط���ار  ببناء  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  ع�شويتها  يف  جتمع  امل�شفرة 
احلوكمة  وجوانب  املخاطر  خمتلف  مع  تتعامل  متكاملة  اأعمال  ومنظومة 
امل�شتثمر،  االإره��اب، وحماية  ومكافحة متويل  االأم��وال  غ�شل  مثل مكافحة 
البلوك  ن�شاط  تعزيز  بهدف  االأ���ش��ول  حفظ  وخماطر  التقنية،  واحلوكمة 
ت�شهم يف  اخل��ط��وة  اأن  ال�شرفاء  م��ع��ايل  امل�����ش��ف��رة».واأو���ش��ح  واالأ���ش��ول  ت�شني 
من  امل�شفرة  واالأ���ش��ول  ت�شني  البلوك  تقنية  على  لالعتماد  الفر�شة  اإتاحة 
التي  للمجاالت  ذلك  يف  االأولوية  و�شتكون  اأبوظبي،  طموحات  حتقيق  اأجل 
والتكنولوجيا  ال��زراع��ي��ة  التقنيات  ذل��ك  يف  مب��ا  اأع��ل��ى،  من��و  بفر�س  تتميز 
املالية والرعاية ال�شحية وال�شناعة الدوائية، والطاقة، وال�شياحة، وتقنية 
التو�شع  القطاعات ل�شمان  االأعمال يف هذه  ال�شعي لدعم  املعلومات موؤكدا 

وت�شريع النمو.

»اإعمار للت�سوق« تربم 
اتفاقية مع »نون« لبيع كامل 

ح�ستها يف »من�سي«
••دبي - وام:

اأعلنت اإعمار الإدارة مراكز الت�شّوق، ال�شركة التابعة اململوكة بالكامل ل�شركة 
اأم�س عن  “نون”،  اإيه دي هولدينجز ليمتد  اإعمار العقارية، و�شركة نون 
توقيع العقود النهائية الالزمة لقيام �شركة اإعمار ملراكز الت�شّوق ببيع كامل 
ل�شالح �شركة نون  “من�شي”  ح�ش�شها يف �شركة من�شي هولدينج ليميتد 

مبقابل نقدي اإجمايل قدره 1.23 مليار درهم “335.2 مليون دوالر«.
ومي��ّث��ل امل��ق��اب��ل امل���ح���ّدد زي����ادة ق��دره��ا 127 م��ل��ي��ون دره���م ع��ل��ى اإجمايل 
مبا يف ذلك مقابل  “ من�شي”  الت�شّوق يف  اإعمار الإدارة مراكز  ا�شتثمارات 

ال�شراء واال�شتثمار الالحق.
التي  االأ���ش��ول  ع��ن  للتخّلي  اإع��م��ار  ا�شراتيجية  م��ع  ال�شفقة  وتتما�شى 
القيمة  �شمان  اأج��ل  من  االأ�شا�شية  الأعمالها  بالن�شبة  جوهرية  تعتر  ال 
اأعمالها  يف  ال�شفقة  ع��ائ��دات  اإع��م��ار  مل�شاهميها.و�شت�شتثمر  امل�شتدامة 
االأ�شا�شية يف جمال التطوير العقاري مبا يتما�شى مع ا�شراتيجية اإعمار 
اال�شتثمار يف  على  الركيز  مع  املجموعة  امل��ال �شمن  راأ���س  توزيع  الإع��ادة 
االأعمال التجارية ذات القيمة اال�شراتيجية االأ�شا�شية.ومن املتوّقع اإغالق 
ال�شفقة يف غ�شون االأ�شهر ال�شّتة املقبلة، ب�شرط ا�شتيفاء �شروط خمتلفة، 
من  املوافقة  على  واحل�شول  النهائية  النظامية  املوافقات  �شمنها  وم��ن 
م�شاهمي اإعمار، من بني اأمور اأخرى.وكانت كّل من �شركتي “االإمارات دبي 
الوطني كابيتال املحدودة” و”لينكليرز ال ال بي ، قد قّدمتا اال�شت�شارة 
املالية والقانونية ل�شركة اإعمار الإدارة مراكز الت�شّوق ب�شاأن ال�شفقة.. فيما 
اال�شت�شارة  و”كاليد اند كو ال ال بي”،  قدمت �شركتا “كريدي �شوي�س”، 

املالية والقانونية ل�شركة نون بخ�شو�س ال�شفقة ذاتها.

�سعيد الطاير يطلع على �سري العمل يف اأكرب مركز بيانات اأخ�سر التابع ملركز »مورو«

•• دبي-وام:

الع�شو  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  اط��ل��ع 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
ومياه دبي على تقدم �شري العمل يف اأكر مركز 
االأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  اأخ�����ش��ر  ب��ي��ان��ات 
و�شمال اأفريقيا والتابع ملركز البيانات للحلول 
قبل  من  بالكامل  اململوك  “مورو”  املتكاملة 
“ديوا الرقمية” الذراع الرقمي لهيئة كهرباء 
اآل  را�شد  بن  دب��ي �شمن جممع حممد  ومياه 
مكتوم للطاقة ال�شم�شية اأكر جممع للطاقة 
ال�شم�شية يف موقع واحد على م�شتوى العامل 

 5000 اإىل  االإنتاجية  قدرته  �شت�شل  وال��ذي 
ميجاوات بحلول عام 2030.

رافق معايل الطاير يف الزيارة كل من املهند�س 
االإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  بن حيدر  م��روان 
للقطاع الرقمي والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
�شلمان  بن  وليد  واملهند�س  الرقمية”  “ديوا 
الطاقة  لقطاع  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
وحممد بن �شليمان الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
“مورو.وُيعد املركز ثاين مركز بيانات اأخ�شر 
تطلقه �شركة “مورو” باالعتماد على الطاقة 
ال�شم�شية يف دبي و�شيقدم املنتجات واخلدمات 
الثورة  اأحدث تقنيات  الرقمية باالعتماد على 

ال�شحابية  اخل��دم��ات  مثل  الرابعة  ال�شناعية 
واإنرنت االأ�شياء والذكاء اال�شطناعي.

هذا  ياأتي  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
املركز متا�شياً مع روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
املناخي  واحلياد  االنبعاثات  �شفرية  لتحقيق 
اال�شراتيجية  مع  وان�شجاماً   2050 بحلول 
االإمارات  للذكاء اال�شطناعي لدولة  الوطنية 
العربية املتحدة 2031 التي تهدف لالرتقاء 
باالأداء احلكومي وت�شريع االإجناز وخلق بيئات 
عالية.  اإن��ت��اج��ي��ة  ذات  ومبتكرة  مبدعة  عمل 

واأ�شاف �شيكون للمركز دور اأ�شا�شي يف تطوير 
نظام بيئي م�شتدام معتمد على اأحدث التقنيات 
اإ�شافة  ال�شم�شية وتخزينها  الطاقة  يف جمال 
اإذ  واال�شتدامة  اال�شطناعي  الذكاء  نظم  اإىل 
�َشُيمكن املركز ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة يف 
احلو�شبة املتقدمة وال�شركات املحلية والهيئات 
احلكومية من الو�شول اإىل حو�شبة خالية من 
املوؤ�ش�شات  �شي�شاعد  كما  الكربونية  االنبعاثات 
بها  اخلا�شة  اال�شتدامة  م��ب��ادرات  تنفيذ  على 

واحلد من ب�شمتها الكربونية.
التقنيات  ب��ني  للجمع  امل��رك��ز من��وذج��اً  ومي��ث��ل 
لتلبية  وم�شمم  ال��ط��اق��ة  وت��ق��ن��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة 

االأهداف امل�شتدامة والبيئية عن طريق توفري 
ال�شديقة  املعلومات  لتكنولوجيا  حتتية  بنية 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وامل��ن��خ��ف�����ش��ة ال���ك���رب���ون ال���ت���ي تعمل 

با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية.
انبعاثات  تقليل  على  “مورو”  �شركة  وتعمل 
اأطنان   13،806 اأك�شيد الكربون بنحو  ثاين 
للمباين  البناء  معايري  امل��رك��ز  ويتبع  �شنوياً 
اخل�شراء ومت ت�شميمه للح�شول على �شهادة 
»Tier-III« من معهد “اأب تامي” ويعتمد 
امل��ح��اي��د للكربون  ال��ب��ي��ان��ات االأخ�����ش��ر  م��رك��ز 
قدرته  و���ش��ت��ت��ج��اوز  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 

اال�شتيعابية 100 ميجاوات.

دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي: ت�سجيل اأعلى عدد للمبايعات العقارية باإمارة دبي خالل العقد املا�سي
•• دبي-الفجر

 �شهد ال�شوق العقاري يف اإمارة دبي ت�شجيل نحو 7،092 
مليار   21 بقيمة   ،2022 يوليو  خ��الل  عقارية  مبايعة 
درهم، االأمر الذي يعّد اأعلى اأداء لل�شوق ل�شهر يوليو خالل 
العقد املا�شي، وُتظهر البيانات زيادة كبرية يف االأداء العام 
 ،63.56% املبايعات بن�شبة بلغت نحو  حلجم معامالت 
%88.41 على  بنحو  املبايعات منواً  �شهدت قيمة  بينما 
اأ�شا�س �شنوي، وذلك وفقاً لبيانات املوؤ�شر الر�شمي الأ�شعار 
البيع واالإيجارات الذي اأطلقته دائرة االأرا�شي واالأمالك 

يف دبي بالتعاون مع “بروبرتي فايندر«.
وت�شري بيانات املوؤ�شر الر�شمي الذي يتخذ من �شهر يناير 
لعام 2012 ك�شنة اأ�شا�س، ومن الربع االأول 2012 ربع 
ل�شهر  للمبايعات  العام  ال�شهري  املوؤ�شر  اأن  اإىل  االأ�شا�س، 
ب�شعر  ن��ق��ط��ة   1.338 ن��ح��و  ���ش��ج��ل  ق���د   2022 ي��ول��ي��و 
1،303،493 درهم. يف حني �شّجل املوؤ�شر ال�شهري لل�شقق 
ال�شكنية نحو 1.414 نقطة ب�شعر   1،218،379درهم، 
و�شّجل املوؤ�شر ال�شهري للفلل - تاون هاو�س نحو 1.349 

نقطة ب�شعر موؤ�شر قدره 2،162،530 درهم. 
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ���ش��ج��ل امل��وؤ���ش��ر ال�����ش��ه��ري ال���ع���ام الأداء 
يوليو  خ��الل  نقطة   0.978 نحو  ال�شكنية  االإي���ج���ارات 
�شّجل  حني  يف  اإم��ارات��ي،  دره��م   52،248 ب�شعر   2022

ب�شعر  ن��ق��ط��ة   0.981 ن��ح��و  ل��ل�����ش��ق��ق  ال�����ش��ه��ري  امل���وؤ����ش���ر 
-تاون  للفلل  ال�شهري  املوؤ�شر  لي�شّجل  دره��م،   48،688

هاو�س نحو 0.880 نقطة ب�شعر 135،456 درهم.
نظرة عامة

ُتظهر بيانات “املوؤ�شر” ل�شهر متوز -يوليو االأداء االإيجابي 
ل��ق��ط��اع ال��ع��ق��ارات م��ن خ���الل ال��ن��م��و امل��ت��وا���ش��ل الإجمايل 
يوليو  �شهر  معامالت  جت��اوزت  حيث  املبايعات،  معامالت 
2022 ذروة مبايعات �شهر يوليو من عام 2013 والتي 
بن�شبة  زي���ادة  ميثل  وه��ذا  مبايعة،   5،024 نحو  �شجلت 
ل�شهر  �شهري  اأ���ش��ا���س  على  ال�شوق  ذروة  ع��ن   41.16%
يوليو. ويوا�شل ال�شوق الثانوي اال�شتحواذ على اأكر عدد 
من املعامالت بن�شبة %59من حيث عدد املعامالت ونحو 

%70.6 من حيث القيمة.
اأ�شا�س �شنوي مع نف�س الفرة  ومبقارنة االأداء العام على 
م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، ���ش��ه��د ال�����ش��وق ال��ث��ان��وي اأع���ل���ى حجم 
�شهد  حيث  املا�شي  العقد  خ��الل  يوليو  ل�شهر  معامالت 
ونحو  املعامالت  ع��دد  حيث  من   61.17% بنحو  زي��ادة 
املبايعات  حققت  وكذلك  القيمة.  حيث  من   91.47%
على اخلارطة اأعلى حجم معامالت ل�شهر يوليو 2022 
م�شجلة زيادة قدرها %67.13 من حيث عدد املعامالت 
يوليو  ب�شهر  القيمة مقارنة  %81.43 من حيث  ونحو 

.2021

اإج��م��ايل ع��ق��ود االإي��ج��ار يف يوليو  اأخ���رى، بلغ  م��ن ناحية 
املا�شي 42،698 عقد اإيجار، %56.04 منها من العقود 
اجلديدة، بينما %43.9 من العقود املجددة. وا�شتحوذت 
العقود ال�شنوية على نحو %85.94 من اإجمايل العقود 
باالإ�شافة  ال�شنوية.  غري  العقود  من   14.06% مقابل 
لالأغرا�س  امل�شجلة  االإي��ج��ار  عقود  ا�شتحوذت  ذل��ك،  اإىل 
ال�شكنية على نحو %72.98 من اإجمايل العقود، بينما 

مت ت�شجيل %25.66 عقد الأغرا�س جتارية.
االإيجابي  النمو  يوليو  ل�شهر  االإي��ج��ار  ع��ق��ود  وح��اف��ظ��ت 
بالعقود  %4.33، مدعومة  بنحو  زيادة  و�شهدت  لل�شوق 
املجددة التي �شهدت منواً بنحو %24.65 مقارنة ب�شهر 
يونية 2022. وال تزال العقود ال�شنوية تهيمن على �شوق 
مقارنة   7.14% بنحو  زي���ادة  �شهدت  حيث  االإي���ج���ارات 
2022، كما ارتفعت عقود االإيجار ال�شكنية  ب�شهر يونية 

بنحو %5.67 مقارنة بنف�س الفرة.
اأبرز املناطق ح�شب اإيجاري

وبح�شب اإيجاري، جاءت املناطق االأوىل من حيث عدد عقود 
منطقة  كالتايل:   2022 يوليو  خ��الل  امل�شجلة  االإي��ج��ار 
االأوىل  ال��ور���ش��ان  عقداً”،   1،557“ االأوىل  ع��ل��ي  ج��ب��ل 
عقود”،   1،209“ التجاري  اخلليج  عقًدا”،   1،534“
الق�شي�س  عقداً”،   1،173“ ال��راب��ع��ة  ج��ن��وب  ال��ر���ش��اء 
“1،133 عقداً”،  دبي  “1،145 عقداً”، مر�شى  االأوىل 

 961“ اخل��ام�����ش��ة  الثنية  عقداً”،   1،111“ ح�شة  ن��د 
 867“ “912 عقداً”، ومردف  االأوىل  عقداً”، الر�شاء 

عقداً«.
اأهم املناطق ح�شب الطلب

ووفقاً لبيانات الطلب من قاعدة البيانات اخلا�شة ب�شركة 
ال�شقق  عن  البحث  عمليات  ت��رّك��زت  فايندر”  “بروبرتي 
تاأتي يف  والتي  دب��ي  م��ن: مر�شى  2022 يف كل  يوليو  يف 

ثم  دب��ي  و�شط مدينة  تليها  بحثاً  االأك��ر  املناطق  مقدمة 
الدائرية  جمريا  وقرية  جمريا  ونخلة  التجاري  اخلليج 
واأبراج بحرية جمريا. هذا وقد جاءت كل من مناطق دبي 
هيلز ا�شتيت ونخلة جمريا واملرابع العربية وداماك هيلز 
ومدينة حممد بن را�شد ودبي الند  “اأكويا باي داماك” 
الفلل  ع��ن  البحث  عمليات  حيث  م��ن  القائمة  راأ����س  على 

ومنازل التاون هاو�س املعرو�شة للبيع.

بالتزامن مع الحتفاء بيوم املراأة الإماراتّية

»�سيدات اأعمال ال�سارقة« ُيطلق مبادرة »متدربات املجل�س« لتعزيز املهارات الريادية للمنت�سبات الطموحات
•• ال�صارقة-الفجر:

االإماراتّية؛  امل��راأة  يوم  احتفاالت  مع  بالتزامن 
ال�شارقة”  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  “جمل�س  ُي��وا���ش��ل 
التابع لنماء جهوده امل�شتدامة لتعزيز م�شاركة 
الدولة،  االقت�شادية يف  املجاالت  �شتى  امل��راأة يف 
“متدّربات  اإط��الق��ه م��ب��ادرة  اأم�����س ع��ن  ُم��ع��ل��ن��اً 
املجل�س” والتي ت�شتمر حتى دي�شمر 2022، 
ة توجيهية وتدريبّية جليل  بهدف توفري من�شّ
الطموحات،  االأع���م���ال  ���ش��ّي��دات  م��ن  امل�شتقبل 
االأعمال  ب����دء  وم���رت���ك���زات  اأ���ش�����س  وت��ع��ل��ي��م��ه��ّن 
واإطالق امل�شاريع اخلا�شة بهّن واإدارتها، وذلك 
واإ�شراف نخبة من مديرات وم�شوؤوالت  برفقة 
عدد من ال�شركات الناجحات يف اأبرز القطاعات 

التي ت�شهد منواً مت�شارعاً يف االأ�شواق.
قطاع  م��ن:  ك��اًل  امل�شتهدفة  القطاعات  وت�شمل 
الت�شميم  و  الهند�شة  وامل�����ش��روب��ات،  امل���اأك���والت 
العطور،  وامل����ج����وه����رات،  االأزي��������اء  ال���داخ���ل���ي، 
ُي�شهم  اأن  �شاأنه  الذي من  االأمر  والتكنولوجيا، 
باملعارف  االإماراتّية، وتزويدها  امل��راأة  يف متكني 
�شركات  الإط����الق  ال��الزم��ة  العملية  وامل���ه���ارات 

ناجحة يف القطاعات التقليدية وال�شاعدة.

موعد الت�ضجيل
ول��ل��راغ��ب��ات ب��االل��ت��ح��اق ب��ه��ذه امل����ب����ادرة؛ ُيتيح 
لكافة  ال�������ش���ارق���ة  اأع�����م�����ال  ����ش���ي���دات  جم���ل�������س 

من  التدريبي  الرنامج  يف  امل�شاركة  ع�شواته 
https:// ال���راب���ط   ع��ر  الت�شجيل  خ���الل 
www.surveymonkey.com/r/
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املقبل، حيث �شتقوم نخبة من  8 �شبتمر  قبل 
�شيدات االأعمال ع�شوات جمل�س االإدارة وجلانه  
مّت  ال��ل��وات��ي  امل�����ش��ارك��ات  با�شطحاب  التنفيذية 
تبداأ  م��ت��ك��ام��ل��ة،  تعليمية  رح��ل��ة  يف  اخ��ت��ي��اره��ن 
ب�شعة  تليها  اه��ت��م��ام��ات��ه��ّن،  جم���االت  بتحديد 
اأ�شابيع لعقد االجتماعات واللقاءات التمهيدية 
ملناق�شة فكرة  ال�شركات  املدربات و�شاحبات  مع 

وتقييم  م�����ش��ارك��ة،  ك��ل  ال��ت��ي تطرحها  امل�����ش��روع 
جدواها ومدى جناحها.

ومن ثّم ُيوا�شل الرنامج رحلته مع امل�شاركات، 
العملي  ال��ت��دري��ب  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع  بخم�شة  ل��ي��ب��داأ 
درا�شة  من  خاللها  امل�شاركات  ت�شتفيد  املكثف، 
وور����س  امل��ك��ات��ب  يف  وي��ت��ع��ل��م��ن  ���ش��رك��ة،  اأي  اأداء 
ك���لٌّ م��ن��ه��ن م��ع مر�شدتها  ال��ع��م��ل،  وم�����ش��اح��ات 

ومدربتها املتخ�ش�شة.
وخ����الل االأ���ش��اب��ي��ع االأخ�����رية م��ن ال��رن��ام��ج يف 
م�شاركة  ك��ل  �شتتلقى   ،2022 دي�شمر  �شهر 
من  والعمليات  العمل  خلطط  مف�شاًل  تقييماً 

امل��وج��ه��ات، و���ش��ي��ت��م ت��ع��ري��ف��ه��ّن ع��ل��ى جمموعة 
االأخرى  الرئي�شة  وال�شخ�شيات  امل��وردي��ن  م��ن 
التدريب  ����ش���اأن  وم���ن  ت��خ�����ش�����ش��ه��ّن.  يف جم���ال 
اإعداد  اأن ُيثمر بتمكني امل�شاركات من  املتوا�شل 

خطط ال�شركات والت�شويق امللمو�شة.

التعليم الآين وفهم ديناميكيات ال�ضوق
جمل�س  مديرة  ال�شيخ،  بن  را�شد  مرمي  وقالت 
�شيدات اأعمال ال�شارقة: “مع االحتفاء مبنجزات 
دولة  تعزيز مكانة  ودوره��ا يف  االإماراتية  امل��راأة 
اأف�����ش��ل وجهات  م��ن  واح����دة  لت�شبح  االإم�����ارات 

العامل للعي�س والعمل، اتخذنا يف جمل�س �شيدات 
اجليل  لتمكني  جديدة  خطوة  ال�شارقة  اأعمال 
)مبادرة  تتما�شى  حيث  القياديات،  من  ال��ق��ادم 
م��ت��درب��ات امل��ج��ل�����س( م��ع روؤي����ة ���ش��اح��ب ال�شمو 
القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
وقرينته  ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
باملراأة، لتقدمي فر�س  رئي�شة )مناء( لالرتقاء 
التعليم العملية املتخ�ش�شة لالأجيال املتالحقة 

من ال�شيدات«.
والعاملي  االإقليمي  االقت�شاد  “ميتاز  واأ�شافت: 

خمتلف  بطابع  والع�شرين  ال��واح��د  ال��ق��رن  يف 
عن القرون التي �شبقته، حيث �شهدت ال�شنوات 
فر�شتها  رئ��ي�����ش��ة  حت�����والت  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
التدريب  اأهمية  ترز  وهنا  اجلائحة،  تداعيات 
العملي الذي يتيح للم�شاركات م�شاهدة ودرا�شة 
يخرنها،  التي  املجاالت  يف  الناجحة  ال�شركات 
م�شريتهّن  يف  حت����ول  ن��ق��ط��ة  ل���ه���ّن  و���ش��ي�����ش��ك��ل 
املهنية، فعلى الرغم من اأهمية املعرفة النظرية، 
يف  حم��وري��اً  دوراً  االآين  العملي  التعليم  يلعب 
واإع���داد  لل�شوق،  احل��ال��ي��ة  الديناميكيات  فهم 

اال�شراتيجيات وخطط العمل املالئمة لها«.

املوّجهات
مهمة  العو�شي  و�شارة  النعيمي  ن��وال  �شتتوىل 
املاأكوالت  قطاع  يف  والتوجيه  التدريب  تقدمي 
اخلييلي  �شفيى  ت�����ش��رف  ح��ني  يف  وامل�����ش��روب��ات، 
الداخلي،  وال��ت�����ش��م��ي��م  ال��ه��ن��د���ش��ة  ق��ط��اع  ع��ل��ى 
التدريب  العطور  قطاع  يف  امل�شاركات  وتتلقى 
ال�شمكري،  لينا  والدكتورة   ، طّبا�س  اأوملبيا  من 
اأما  تروت�شي،  واأودري  عبدالرحمن،  وجرجانة 
قطاع االأزياء، فياأتي حتت اإ�شراف وفاء باالأ�شود، 
وميثاء االأن�شاري، فيما تدرب �شيخة ال�شركال 
وعلياء بن عمري امل�شاركات يف قطاع املجوهرات، 
التكنولوجيا  قطاع  يف  التدريب  يقدم  واأخ���رياً 
ومرمي  العماري،  ورمي  اللواتي،  ن��دى  من  ك��لٌّ 

اجلنيبي.
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املال والأعمال
»طاقة« و»اإجنازات« تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي يف الإمارات

•• اأبوظبي- وام: 

جماالت  يف  العاملة  االإم��ارات��ي��ة  التكنولوجيا  �شركة  “اإجنازات”  اأعلنت 
فوزها  اأم�س  ال�شيراين،  واالأم��ن  ال�شحابية  واخل��دم��ات  الرقمي  التحول 
“طاقة”  جمموعة  ل�شالح  الرقمي  التحّول  م�شاريع  اأح��د  تنفيذ  بحقوق 
املتخ�ش�شة يف جمال توفري املياه والطاقة منخف�شة االنبعاثات الكربونية 
منطقة  يف  متكاملة  خ��دم��ي��ة  ���ش��رك��ات  ع�شر  اأف�����ش��ل  واإح����دى  اأب��وظ��ب��ي  يف 
التنفيذ م��ن قبل  واأف��ري��ق��ي��ا.ج��رى توقيع عقد  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق  اأوروب����ا 
اأ�شامة ذهبية، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اإجنازات، وعمر الها�شمي، املدير 
“ وذلك  “طاقة  لدى جمموعة  والتوزيع  النقل  اأعمال  لوحدة  التنفيذي 
لتنفيذ امل�شروع  “اإجنازات”  على  “طاقة”  خالل حفل ر�شمي.ووقع خيار 
من بني جمموعة من ال�شركات العاملية املناف�شة، وهو ما ميثل ثقة كبرية 

�شركة خدمات  اإىل  �شيكفل حت��ول طاقة  ال��ذي  امل�شروع  ه��ذا  ب��اإجن��ازات يف 
وتتناول  امل��ع��ل��وم��ات.  لتقنية  حُم��ّدث��ة  حتتية  بنية  على  باالعتماد  رقمية 
جمموعة  و�شُتوفر  املتنوعة  املخاطر  بالرنامج  اخلا�شة  العمل  م�شارات 
التعامل  حيث  من  املوظفني  مهارات  من  و�شُتعزز  االإمكانات  من  جديدة 
مع التقنيات اجلديدة. واإىل جانب ذلك، �شُتزود اإجنازات، عن طريق مركز 
بقيمة طويلة االأمد من خالل حت�شني  “طاقة”  التميز لديها، جمموعة 
الها�شمي،  عمر  ق��ال  جانبه،  لديها.من  العميل  جتربة  وتعزيز  اأنظمتها 
“طاقة”:  لدى جمموعة  والتوزيع  النقل  اأعمال  لوحدة  التنفيذي  املدير 
“متثل �شراكتنا مع اإجنازات يف هذا امل�شروع خطوة بالغة االأهمية يف رحلتنا 
نحو التحول الرقمي، وتعزيز موقعنا الريادي يف جميع اأرجاء املنطقة.. و 
تقدمها  التي  والرقمية  التقنية  احللول  اأف�شل  على  اإىل احل�شول  نتطلع 
جميع  ع��ر  الرقمي  ال��ت��ح��ّول  م�شرية  تعزيز  يف  �شُت�شهم  وال��ت��ي  اإجن����ازات، 

مفا�شل اأعمالنا، ف�شاًل عن توفري القيمة االإ�شافية ومواجهة التحديات 
الت�شغيلية وتعزيز جتربة العميل«.و قال اأ�شامة ذهبية، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة اإجنازات: “اأتاح لنا التزام اإجنازات بتقدمي اأف�شل اخلدمات التقنية 
فر�شة التاأ�شي�س لعالقات متفردة مع عمالئنا االأوفياء.. و اأنا فخور للغاية 
اليوم  اإع��الن  يعك�س  و  املوهوب..  بفريقنا  املتزايدة  الثقة  م�شتويات  بروؤية 
التطور الكبري الذي حققته اإجنازات يف جمال اخلرة املحلية والقدرة على 
التنفيذ، كما ُي�شلط ال�شوء على جناحنا يف تقدمي اأف�شل جتربة لعمالئنا 
من خالل م�شاركتهم يف عملية االبتكار وبناء احللول االأن�شب لهم.. ونحن 
لتنميتها  ونتطلع  “طاقة”،  جمموعة  مع  ال�شراكة  بهذه  للغاية  �شعداء 
وتعزيزها يف امل�شتقبل.. ونحن واثقون من جناحنا يف بناء منظومة رقمية 
متكاملة وفعالة تنتقل مبجموعة “طاقة” اإىل امل�شتقبل من خالل حتويلها 

اإىل �شركة رقمية بالكامل«.

مراكز الت�سوق يف دبي تطلق 
حملة »العودة اإىل املدار�س«

•• دبي -وام:

اإىل  “العودة  حملة  اإط��الق  عن  دب��ي،  يف  الت�شوق  مراكز  جمموعة  اأعلنت 
املجموعة  متنح  حيث  املقبل،  �شبتمر   4 حتى  ت�شتمر  وال��ت��ي  املدار�س” 
دبي  �شيف  مفاجاآت  خ��الل  ك��رى  نقدية  جوائز  لربح  فر�شة  املت�شوقني 

.2022
املذهلة  وال��ع��رو���س  ال��ك��رى  اخل�شومات  م��ن  اال�شتفادة  للعمالء  وميكن 
على امل�شتلزمات الدرا�شية واملالب�س االأنيقة واأحدث االأجهزة االإلكرونية، 
التي  املدار�س”  اإىل  “العودة  امل�شاركة يف حملة  الت�شوق  املتوفرة يف مراكز 

تنظمها جمموعة مراكز الت�شوق يف دبي .

الرئي�س التنفيذي ل� »حديد الإمارات اأركان«: املجموعة 
تدر�س التو�سع يف اأ�سواق جديدة باآ�سيا واأفريقيا

 DUBUY.com مزارع العني تن�سم ملن�سة
من خالل �سبكة »دي بي ورلد« العاملية

»النقد العربي« : 94 مليار درهم الت�سهيالت 
الئتمانية العقارية التجارية يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

الت�شهيالت  اإجمايل  اإن  العربي  النقد  قال �شندوق 
ملجموعة  ال��ع��ق��اري  للقطاع  امل��م��ن��وح��ة  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ارت��ف��ع ب��ح��وايل 28 م��ل��ي��ار دوالر 
بنهاية العام املا�شي 2021، م�شرياً اإىل اأن القطاع 
العقاري يف الدول العربية يعتر اأحد اأهم القطاعات 
يف  ال�شندوق  االقت�شادي.واأو�شح  للنمو  الداعمة 
اأن اإجمايل  تقرير اال�شتقرار املايل للدول العربية، 
جمموعة  ل��دى  ال��ع��ق��اري��ة  االئتمانية  الت�شهيالت 

9 دول عربية و�شل اإىل  الدول العربية التي ت�شم 
 ،2021 العام  نهاية  دوالر يف  مليار   245 ح��وايل 
 ،2020 217 مليار دوالر يف نهاية  مقارنة بنحو 

بارتفاع بن�شبة 12.9%.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر اأن ال�����ش��ع��ودي��ة وامل��غ��رب واالإم�����ارات 
ال��ث��الث االأوىل م��ن ح��ي��ث ن�شبة  امل��رات��ب  ت�����ش��درت 
الت�شهيالت  اإج���م���ايل  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
االئتمانية حيث بلغت الن�شب لديهم يف نهاية العام 
%27.6 و%27.4 و%26 على  املا�شي حوايل 
التوايل.واأ�شار اإىل اأن دولة االإمارات ت�شدرت املرتبة 

حيث  م��ن  ال����دول  جم��م��وع��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  االأوىل 
بقيمة  لديها  التجارية  العقارية  الت�شهيالت  حجم 
فيما  دره��م/،  مليار  دوالر /94.03  مليار   25.6
مليار   8.3 بقيمة  الثانية  املرتبة  يف  م�شر  ج��اءت 
امل�شارف  قبل  م��ن  اهتمام  وج��ود  اإىل  دوالر.ول��ف��ت 
املركزية وموؤ�ش�شات النقد العربية والقطاع امل�شريف 
يف الدول العربية لدعم القطاع العقاري من جهة، 
بالتقييم  املركزية  امل�شارف  قيام  اأخ��ري  جهة  ومن 
امل�شتمر للمخاطر النظامية التي قد تن�شاأ عن هذا 

القطاع.

•• اأبوظبي-وام:

الرميثي،  غ���م���ران  ���ش��ع��ي��د  امل��ه��ن��د���س  ق����ال 
“حديد  مل���ج���م���وع���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اإن املجموعة تدر�س ب�شكل  االإمارات اأركان”، 
جديدة  اأ���ش��واق  يف  التو�شع  اإمكانية  م�شتمر 
باآ�شيا واأفريقيا مبا يعزز من تناف�شيتها على 

ال�شعيد العاملي.
واأو�شح الرميثي – يف حوار مع وكالة اأنباء 
امل��ج��م��وع��ة تهدف  “ – اأن  “ وام  االإم�����ارات 
ا�شتك�شاف  خ����الل  م���ن  اأع��م��ال��ه��ا  من���و  اإىل 
والكفاءة،  االإن���ت���اج  وزي�����ادة  ج��دي��دة  اأ����ش���واق 
متكّن  اإىل  م�شرياً  جديدة،  منتجات  وابتكار 
امل��ج��م��وع��ة م���ن ت��و���ش��ي��ع اأ�����ش����واق ����ش���ادرات 
نهاية  �شوقاً يف   60 اإىل  االإمارات”  “حديد 
الن�شف االأول من العام اجلاري مقابل 56 

�شوقاً يف بداية 2022.
املجموعة  �����ش����ادرات  زي�����ادة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
لتنويع  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ���ش��م��ي��م  يف  ي���اأت���ي 
ت�شويق  قنوات  خ��الل  من  اإيراداتها  م�شادر 
متنوعة، اإ�شافة اإىل تعزيز القدرة التناف�شية 
للمنتجات الوطنية لدعم الهوية ال�شناعية 
الهادفة  االإمارات”،  يف  ا���ش��ن��ع   “ امل���وح���دة 
الوطني،  امل��ن��ت��ج  ودع���م  الت�شنيع  لت�شجيع 
اأ�شواق الت�شدير متثل حالياً  اأن  اإىل  م�شرياً 
“حديد  مبيعات  اإج��م��ايل  م��ن   45% نحو 
االإمارات” مقابل %55 مبيعات يف ال�شوق 
املحلية.ولفت اإىل اأن املجموعة متتلك خطط 
النجاحات  م��ن  امل��زي��د  �شتحقق  واع���دة  من��و 
املحافظة  و�شت�شمن  املقبلة  ال��ف��رة  خ��الل 
على م�شتويات الطاقة االإنتاجية للمجموعة، 
حافظت  االإمارات”  “حديد  اأن  اإىل  م�شرياً 
فيما   60% البالغة  ال�شوقية  ح�شتها  على 

الن�شبة م�شتقباًل من  تعمل على زي��ادة هذه 
وم�شتدامة،  ج��دي��دة  منتجات  ابتكار  خ��الل 
مب���ا ي��ع��زز م�����ش��اه��م��ة ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي يف 

الناجت املحلي االإجمايل للدولة.
 3.5 ُتنتج  االإمارات”  “حديد  اأن  واأو���ش��ح 
م��ل��ي��ون ط���ن ���ش��ن��وي��اً م���ن م��ن��ت��ج��ات حديد 
واملقاطع  احلديد  اأ�شالك  ولفائف  الت�شليح 
االإن�����ش��ائ��ي��ة واالأل�����واح االرت��ك��ازي��ة مب��ا يكفي 
وتنويع  املحلية  االأ���ش��واق  احتياجات  لتلبية 
�شادراتها  تعزيز  خالل  من  اقت�شادها  بنية 
االإنتاجية  ال��ط��اق��ة  تبلغ  فيما  ال��ع��امل،  اإىل 
طن  م��ل��ي��ون   5.7 لالإ�شمنت  ال��ع��ني  مل�شنع 
من  ط��ن  م��الي��ني  و4  االإ�شمنت  م��ن  �شنوياً 
طابوق  “م�شانع  ت��ت��وىل  ب��ي��ن��م��ا  ال��ك��ل��ن��ك��ر، 
اإجمالية  بطاقة  الطابوق  اإنتاج  االإمارات” 

تبلغ 235 األف طابوقة يومياً.
اأدائ���ه���ا املايل  وت��وق��ع اأن ت��وا���ش��ل امل��ج��م��وع��ة 
م�شتفيدة  اجل������اري  ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  ال���ق���وي 
االقت�شادي  االن��ت��ع��ا���س  م��ن  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل 
ال���ذي ت�����ش��ه��ده دول���ة االإم������ارات اإ���ش��اف��ة اإىل 
طفرة النمو يف القطاع العقاري، وال�شراكات 
القطاع  لتطوير  امل�شتمرة  اال�شراتيجية 

ال�شناعي ودعم االبتكار واال�شتدامة.
حديد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وق���در 
االإمارات اأركان، اأن تتحقق %90 من اإجمايل 
اأعمال  من   2022 لعام  املجموعة  اإي���رادات 
اأعمال  ت�شاهم  اأن  على  االإمارات”،  “حديد 
كل  حققت  اأن  بعد   10% بنحو  “اأركان” 
وحدات اأعمالها اأرباحاً خالل الن�شف االأول 
من العام اجلاري. وقال اإن خطوة االندماج 
لها  كان  و”اأركان”  االإمارات”  “حديد  بني 
الت�شغيلي  االأداء  حت�شني  على  االأك��ر  االأث��ر 
لل�شركتني، م�شرياً اإىل اعتماد املجموعة ا�شم 

جتارية  كعالمة  اأركان”  االإم���ارات  “حديد 
عن  املنا�شب  الوقت  يف  �شنعلن  فيما  موؤقتة، 

هوية املجموعة اجلديدة.
االندماج  “ ل�شمان جناح خطوة   : واأ�شاف 
اأعمالنا،  من���و  م�����ش��رية  يف  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
�شامل  برنامج  بتنفيذ  العام  بداية  يف  قمنا 
لتعزيز الهيكل التنظيمي للمجموعة بهدف 
اأوجه  وا�شتك�شاف  التكامل،  وت���رية  ت�شريع 
جديدة لتوحيد االأعمال، واالرتقاء بجوانب 
الكفاءة الت�شغيلية.. كما قمنا بتعيني �شركة 
الكربونية  ال��ب�����ش��م��ة  ل��ت��ق��ي��ي��م  ا���ش��ت�����ش��ارات 
مف�شلة  طريق  خارطة  وو�شع  للمجموعة، 
االنبعاثات  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  وت���رية  لت�شريع 

الكربونية ال�شفرية«.
ل��الآف��اق ال��واع��دة خلطوة  اأن��ه انعكا�شاً  وذك��ر 
اأداًء  املجموعة  حققت  الناجحة  االن��دم��اج 
قوياً خالل الن�شف االأول من العام اجلاري 
مليون   280 اإىل  اأرب����اح����ه����اً  و����ش���ول  م���ع 
4.61 مليار  اإىل  اإي��رادات��ه��ا  دره��م وارت��ف��اع 
دره���م، ب��دع��م م��ن ع��دة ع��وام��ل رئي�شية من 
االأ�شعار  وزي��ادة  املبيعات  زيادة حجم  �شمنها 
حت�شني  على  امل�شتمر  العمل  اإىل  باالإ�شافة 

كفاءة العمليات الت�شغيلية.
كفاءة  تعزيز  م��ن  متكنت  ال�شركة  اأن  واأك���د 
نهج حكيم  اعتماد  اأداء م�شانعها من خالل 
يف اإدارة خمزون املواد اخلام مع احلفاظ على 
انخفا�س م�شتويات كميات املنتجات النهائية 
لال�شتفادة من زيادة االأ�شعار واإدارة املخاطر 
انخفا�س  اإىل  م�شرياً  بتقلباتها،  املرتبطة 
الن�شف  بنهاية  امل�شرفية  ال��ق��رو���س  حجم 
العام اجلاري مع تقليل االعتماد  االأول من 
ع��ل��ى ق���رو����س ال�����ش��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة ق�شرية 
االأج�����ل، وه���و م��ا اأ���ش��ه��م يف حتقيق وف���ورات 

ب�شكل  النقدية  ال�شيولة  وحت�شني  اإ�شافية 
ع���ام.واأو����ش���ح ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حلديد 
طلباً  ت�شهد  املجموعة  اأن  اأرك����ان،  االإم����ارات 
متزايداً من عمالئها على منتجات �شديقة 
الت�شليح  اأطلقت موؤخراً حديد  للبيئة حيث 
ثورة  اأح��داث  �شي�شهم يف  ال��ذي   »ES600«
وا�شتدامته  وزن�����ه  خل��ف��ة  ال��ب��ن��اء  ق���ط���اع  يف 
التزام املجموعة بتقليل  و�شالبته مبا يعزز 
هذا  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  ال��ب�����ش��م��ة 
مل�شرية  م�شجعة  بداية  يعتر  اجلديد  املنتج 
حالياً  املجموعة  ت�شتثمر  التي  اال�شتدامة 
التزام  اإىل  اآف��اق��ه��ا.ول��ف��ت  ومن���و  ت��ن��م��ي��ة  يف 
يف  الن�شطة  م�شاهمتها  بتعزيز  امل��ج��م��وع��ة 
الوطنية  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق 
“م�شروع  املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�شناعة 
اال�شتثمار  خالل  من  وذل��ك  مليار”،   300
يف تعزيز ا�شتدامة عملياتها وتوظيف اأحدث 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  وحلول  التقنيات 
وابتكار منتجات جديدة م�شتدامة، باالإ�شافة 
اإىل امل�شاركة يف مبادرات ال�شراكة ال�شناعية 
واإثراء مبادراتها وفتح  الدولة  التي تقودها 
اأف���ق ج��دي��دة ل��الب��ت��ك��ار وال��ن��م��و مم��ا يرتقي 
بالقطاع ال�شناعي الوطني ويعزز م�شاهمته 

يف حتقيق اقت�شاد وطني متنوع وم�شتدام.
واأكد حر�س املجموعة على موا�شلة جهودها 
والكفاءات  املواهب  و�شقل  لتمكني  الرامية 
اإىل اأن  املحلية ورفع ن�شب التوطني، م�شرياً 
عر  املجموعة  يف  تعمل  املواطنة  ال��ك��ف��اءات 
والهند�شية،  الفنية  التخ�ش�شات  خمتلف 
مع موا�شلة دعمنا خلطط وبرامج التوطني 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  امل��زي��د  ال�شتقطاب 
وتنمية  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  اإىل  االإم��ارات��ي��ة 

م�شاراتهم الوظيفية.

•• دبي-وام:

رّحبت من�شة DUBUY.com بان�شمام مزارع العني، 
ال�شركة الرائدة يف اإنتاج االألبان والدواجن يف دولة االإمارات، 
ت�شت�شيفها  التي  ال��رائ��دة  التجارية  العالمات  قائمة  اإىل 

املن�شة العاملية للتجارة االإلكرونية.
املحلية على  االألبان  العني منتجاتها من  و�شتعر�س مزارع 
املن�شة لت�شديرها اإىل جميع البلدان التي تغطيها املن�شة، 
لتكون بذلك من ال�شركات االإماراتية الرائدة التي اأ�شبحت 
ورواندا،  وتنزانيا  كينيا  اأ�شواق جديدة مثل  اإىل  ت�شل  االآن 
القائمة  اإىل  ان�شمتا  اللتني  وزام��ب��ي��ا  غ��ان��ا  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
جمموعة  اإىل  اخلطوة  بهذه  العني  م��زارع  موؤخراً.وتن�شم 
ال�شركات متنوعة االخت�شا�شات التي ت�شتفيد من العرو�س 
 DUBUY.com م��ن�����ش��ة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة 
اأ�شواق  يف  خدماتها  وتقدمي  جديدة  مناطق  اإىل  للو�شول 
جديدة، م�شتفيدًة من اإمكانات “دي بي ورلد” اال�شتثنائية 

يف جمال اخلدمات اللوج�شتية العاملية املتكاملة والتقنيات 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  الب�شتكي،  حم��م��ود  امل��ت��ق��دم��ة.ورح��ب 
ورلد”،  ب��ي  “دي  يف  الرقمية  ال��ت��ج��ارة  ح��ل��ول   - للعمليات 
االإلكرونية  ال��ت��ج��ارة  من�شة  اإىل  ال��ع��ني  م���زارع  بان�شمام 
لتو�شيع اأعمالها يف اأ�شواق خارج دولة االإمارات، حيث و�شلت 
DUBUY.com الأكر من مليوين زائر منذ تد�شينها 
م�شّجل  متعامل   10،000 ورب��ط��ت   ،2021 نوفمر  يف 
 1.4 ل�  اليومية  التجارة  لتن�شيط  م��وّرد   2،000 ب�حوايل 
مليون منتج، م�شيفاً اأن مزارع العني �شتحقق منواً اإ�شافياً 
يف اأعمالها.من جانبه، قال ح�شن �شايف، الرئي�س التنفيذي 
ملزارع العني، اإن اخلطوة �شت�شاهم يف حتقيق مبيعات ت�شدير 
ا�شتثنائية اإىل القارة االأفريقية حيث تن�شط املن�شة؛ خا�شة 
بالن�شبة ملجموعة منتجات حليب االإبل االإماراتية الفريدة 
معرباً   ،/Camelait/ التجارية  العالمة  حتمل  والتي 
عن رغبته يف تعزيز التعاون والتو�شع يف املزيد من املناطق 

والبلدان.

Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15379/2022

Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate Reema Al Jarshi, UAE national, 
under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 7696/2020, dated 08.04.2020, 
who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai Notary Public under No 
4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point Building, I" Floor, office 
No 101. Mobile No 056-145 6922.
Respondent:Gholam Mostafa Nizar Ahmad, Pakistani national, residing at Ras Al Khaimah. Al nfaah, 
next to As-Sidiq Mosque, building No13, Flat 5, Mobile No 055-268 3714

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 23,834
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto-finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 23.834; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

84176 Sharjah 1 Nisar Sunny White 2015

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the date of your receipt of this 
Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal action against you for the recovery of our rights under 
the applicable law plus the expenses and lawyer's fees.
Please accept the assurance of our appreciation and respect
Notifier: Tarck Fat-hi Mahmoud

70392 Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15380/2022 

Notifier:Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national, under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020, who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai. Diera. Port Saced. Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101. Mobile No 056-145 6922
Respondent:Syedah Zohour Fatunah Syed Hazudin Fadhel. Indian national, residing at Ras Al 
Khaimah, Red Island. next to As-Sidiq Mosque, building No1. Flat 30, Mobile No 050-808 7581

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 21,964
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto-finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 21.964; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the night to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

29556 Abu Dhabi 16 Nisar Micra White 2015

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the date of your receipt of this 
Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal action against you for the recovery of our rights under 
the applicable law plus the expenses and lawyer's fees.
Please accept the assurance of our appreciation and respect
Notifier: Tarck Fat-hi Mahmoud

Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630

Legal Publication Notice No. 2022/ 150402
From the Warner:Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)- Nationality UAE. 
Against the Warnee: Belvin Maurice williams- Nationality America.
Subject:The Warner sends this Notice to the person Warnee to take effect 
legally, and warns him of the necessity to pay the amount of 31,233.07 
dirhams that he owes as a result of his failure to pay the installments due 
on the car No. 12/24640 Special Abu Dhabi - Suzuki Swift 2020 - Gray 
- Japan chassis No. J5220661216100064 pursuant to Murabaha Contract 
No. 79467422 within 7 days from the date of publishing the Notice. In the 
event that this period has passed without paying an amount of 31,233.07 
dirhams, the Warner shall be entitled to take the necessary Procedures 
to sell the mortgaged car in favor of the bank, while preserving all other 
rights of the Warner of any kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630

Dubai Courts of First Instance 
Notification by Publication

In the execution No.211/2022/674-real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution:executing the judgment issued in the case No. 1115/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 148.019), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport St| Port 
Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947| Email: 
Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826) IBAN AE090500000000020106942
Notifiee:1- Osman Bobo Faki, his capacity: Defendant
Subject of Notification:has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 148.020) to the 
execution applicant or court's treasury.Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630

Dubai Courts of First Instance 
Notification by Publication

In Case No.:11/2022/1329- Partial Civil
To be Considered before:Thirteenth Case Management Department No. 414
Subject matter of the Case:Claim to oblige the Respondents jointly to pay an amount 
of (AED 200000) and fees, expenses, attorneys' fees  and legal interest by 5% from the 
date of the accident 03/03/2022 until the full payment.
Plaintiff:Abdul Kader Abbas Mukadam,Address:United Arab Emirates Emirate of 
Dubai - Garhoud - Deira - Dubai street garhoud- Orchid Building- Apartment No. 306 
-GGICO Metro Station.
Name of the person to be notified: 1- Muthiraparambil Habeeb Koya, in his capacity 
as a Respondent.
Subject matter of the Notification:The Case has been filed against you and its subject 
is the claim to oblige the Respondents jointly to pay an amount of (AED 200000) and 
fees, expenses, attorneys' fees and the interest of by 5% from the date of the accident 
03/03/2022 until the full payment. The Hearing for which has been set on Monday 
29/08/2022 at 09:00 am in the Remote Litigation Chamber, and you are obligated to 
attend or by your legal representative, and you must submit to the Court all memos or 
documents that you have, at least three days prior to the Hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630
Notification by publication order in the executive lawsuit

Notification by publication of a defendant
Sharjah Federal Court-civil Executive court - Madras Building 

Contracting Company LLC, represented by/ Ramasame Tinkarago- as a manager - Indian national
Payment notice in lawsuit No. SHCEXCICPL2022/0004774- payment order
To:The convicted: Madras Building Contracting Company LLC, represented by/ Ramasame 
Tinkarago- as a manager - Indian national.Address: Sharjah - Maysaloon area - behind sheikh 
Zayed road - office No.208.
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff
Al-Jusoor Building Materials Trading, represented by Abdullah Pour Ahmadi In the 
aforementioned lawsuit.
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of the 
aforementioned judgment and the fee' specified for that has been paid, and since the judgment 
requested to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 53236.0
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your 
announcement.In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah federal court/civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630
Notification by Publication

Notice of Appeal No. 491/2022 represented by the Attorney/ Abdulla Al Matrooshi

To,1- Roshanak Mahmoud Moradi
Be it hereby known to all that the appealed judgment No. 
1195/2021-commercial issued on 29/03/2022 has been repealed 
by/ Chapal Worlds LLC in the appeal mentioned hereinabove. 
You should submit a memo of your defense supporting by a 
power of attorney for the lawyer authorized from your side and 
documents to be submitted to the Case Management Office in 
a period not exceeding fifteen days from the date of publishing 
this notification.
Laila Mohammed Al Shakeeli
Head of Case Management Office

UNITED ARAB EMIRATES
UNION SUPREME COURT 

70472 Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630

Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court

Case No. SHCFICIREA2022/0004429 Civil/ Partial

To Defendant: Royal Max Holidays,Unknown place of residence.

You are requested to attend the hearing on 13/09/2022 before case 

management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin 

office 3) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 

along with all documents within 10 days of the date of publication in 

order to consider the above-mentioned case in your capacity as defendant. 

Notification by Publication for a Defendant in English & Arabic.

Legal Services Office/Najog Talib Alamri 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630

Subject Matter: Service by Publication to Appear at the Accounting Expert's 
Meeting regarding Case No.1256/2021 Funds Prosecution Petitions, Full Jurisdiction
• Complainant: Mediclinic Medical Hospital
• Respondent: MD Ali Molla Abdul Ohab
Due to the Expert's inability to reach the Respondent (Mr. MD Ali Molla 
Abdul Ohab) to appear at the Expert meeting in Case No. 1256/2021 Funds 
Prosecution Petitions, Full Jurisdiction it is resolved that the Respondent 
is notified to appear at the accounting expert in the abovementioned case 
on Wednesday, corresponding to 31/08/2022 at 11:00 a.m. at the head 
office of the Complainant located in Abu Dhabi, Airport Road, before 
Zayed Sports City, Block (C)
The Expert assigned the Complainant to serve notice upon the Respondent by 
publication to appear at the Expert's meeting at the specified time and place.
Accounting Expert /Issam Hussein Al-Hamid 
050-3314644

Service by Publication  

70482

Date 26/ 8/ 2022  Issue No : 13630

Notification by publication of a defendant
In lawsuit No SHCIFCIPOR2022/0005005,commercial(partial)
To the defendant: Misbar Alnujum trading
We inform you that the plaintiff Blue Beach Trading - has 
filed the above-mentioned lawsuit for claim 0.0, so you must 
appear before the Sharjah Federal Court, the Civil Court of First 
Instance corresponding to the hour to present your defense and 
documents, and in the event that you do not attend or send an 
authorized agent on your behalf, the court will proceed with the 
procedures. legal in your absence.
Customer Happiness Center
Judge/Mohammed Awad Mohammed Al-Humairi
Sharjah federal court/civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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املال والأعمال
ابتعاث 32 مواطنا ب�قطاع اخلدمات امل�سرفية اإىل جامعة اأك�سفورد لتطوير مهاراتهم القيادية

•• دبي-وام: 

واملالية،  امل�شرفية  ل��ل��درا���ش��ات  االإم�����ارات  معهد  اأع��ل��ن 
اإطالق دورة جديدة من “ برنامج تطوير القادة بكلية 
�شعيد الإدارة االأعمال “ يف جامعة اأك�شفورد، والتي تعد 
اإدارة االأع��م��ال يف العامل، وذلك  اأب��رز كليات  واح��دة من 
بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة املواطنني 
ي�شم  ج��دي��دة  م��ه��ارات  وامل���ايل على  امل�شريف  القطاع  يف 
32 مواطناً ومواطنة من املديرين لدى جمموعة بنك 

االإمارات دبي الوطني.
والتحق امل�شاركون بكلية �شعيد الإدارة االأعمال يف جامعة 

برنامج  يف  للم�شاركة  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  اأوائ����ل  اأك�����ش��ف��ورد 
تدريبي مكثف مدته ثمانية اأيام وم�شمم لتدريب اأبرز 
واملالية  امل�شرفية  اخلدمات  قطاع  يف  واملديرين  القادة 

عر تطوير مهاراتهم القيادية ال�شخ�شية واملهنية.
“القيادة  ع���ن���وان  امل�����ش��م��م خ�����ش��ي�����ش��اً  ال��رن��ام��ج  ح��م��ل 
ومتت هيكلته بناًء  االإ�شراتيجية يف ع�شر االبتكارات”، 
فعالية  ل�شمان  اأ�شا�شية  تعد  عامة  حم��اور  ثالثة  على 
القيادة االإ�شراتيجية: ابتكارات القطاع، وعقلية اخلبري 
تلك  وتوؤ�ش�س  واالآخرين..  ال��ذات  وقيادة  االإ�شراتيجي 
منها  ُيتوقع  �شاملة  وتطوير  تعليم  لتجربة  املو�شوعات 

االرتقاء مبعرفة املتخ�ش�شني يف القطاع.

حتت  ال����رن����ام����ج،  م����ن  االأول  ال���ن�������ش���ف  ي��ت�����ش��م��ن  و 
قطاع  يف  االإ����ش���رات���ي���ج���ي  اخل���ب���ري  “عقلية  ع����ن����وان 
القدرات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ج��ل�����ش��ات  االبتكارات”،  ت�����ش��وده 
االإ�شراتيجية للقادة، مثل التوافق اال�شراتيجي وفهم 
املطالب  بني  التوازن  وحتقيق  التكنولوجية  االبتكارات 
تت�شل  جل�شات  جانب  اإىل  املتناف�شة..  االإ�شراتيجية 
مبا�شرة باخلدمات املالية ، ف�شال عن جل�شات متعمقة 
حول التفكري اال�شراتيجي ومهارات القادة عند اتخاذ 
القرارات وتاأ�ش�س الرنامج بناًء على جتارب ذات توجه 
ّمم  و�شُ امل�شاركني،  على  تركز  درا�شية  ومناق�شات  عملي 
لتنمية القياديني وتزويدهم باملهارات واملعرفة املنا�شبة 

ل�شمان منوهم ومنو موؤ�ش�شاتهم.
الهدف  اإن  العام للمعهد،  املدير  و قال جمال اجل�شمي، 
ه��و االرت���ق���اء مب���ه���ارات ق����ادة ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف وامل���ايل 
وتزويدهم  للم�شتقبل،  ا�شتعدادهم  و�شمان  االإم��ارات��ي، 
وتلبية  وال��ن��م��و  االزده�����ار  لتحقيق  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات 
جتربة  من  واال�شتفادة  الديناميكية،  ال�شوق  متطلبات 
تعليمية  جتربة  يف  وامل�شاركة  امل�شتوى  عاملي  الرنامج 

مهنية ثرية.
مكانة  ب��ن��اء  يف  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ��الل  املعهد  جن��ح  و 
ب���رام���ج التدريب  اأف�����ش��ل  امل��ن��ط��ق��ة، م��ق��دم��اً  خ��ا���ش��ة يف 
وامل��ايل، حيث مت  امل�شريف  القطاع  فئتها يف  والتعليم يف 

امل�شريف  ال��ق��ط��اع  يف  متخ�ش�س   300،000 ت��دري��ب 
خالل ال� 38 عاماً املا�شية.

�شّكل   ،2021 ع��ام  مهنياً   32،317 املعهد  دّرب  فيما 
امل�شرفيون االإماراتيون %36 منهم، موؤدياً بذلك دوراً 
التمثيل  وتعزيز  التوطني  ا�شراتيجية  دع��م  يف  مهماً 

االإماراتي يف القوى العاملة.
التدريب  خطة  ع��ن  امل��ا���ش��ي  اأك��ت��وب��ر  يف  املعهد  ك�شف  و 
مهارات  خريطة  ت�شكل  ال��ت��ي   ،2022 ل��ع��ام  ال�شنوية 
تعميق  اإىل  تهدف  وامل�شرفيني  املاليني  للمتخ�ش�شني 
تقدمي  من  ومتكينهم  املتخ�ش�شني  مهارات  جمموعات 

خدمة اأف�شل للمنظومة امل�شرفية املتنامية يف الدولة.

غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون 
القت�سادي وال�ستثماري مع كوريا اجلنوبية

اخليمة راأ�س  اقت�سادية  يف  الأعمال  لرواد  ا�ست�سارة   2421
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

قدمت دائرة التنمية االقت�شادية يف راأ�س اخليمة 2421 
ا�شت�شارة جمانية لرواد االأعمال وطلبة اجلامعات خالل 
فرة الن�شف االأول للعام اجلاري، حيث حتظى امل�شاريع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ب��ت�����ش��ج��ي��ع دائ�����م ���ش��م��ن خطط 
املوارد  وبناء  تنمية  يف  الأهميتها  الدائرة  وا�شراتيجية 
الب�شرية الوطنية، �شمن باقة من املبادرات التي تقدمها 
العيان  عبيد  عائ�شة  االأعمال.واأو�شحت  ل��رواد  ال��دائ��رة 
وفرت  الدائرة  اأن  بالوكالة  االعمال  تطوير  اإدارة  مدير 
احل�شول  على  للراغبني  التوا�شل  القنوات  من  العديد 
ا�شت�شارات  طلب  �شواء  جمانية  ا�شت�شارية  جل�شات  على 

قانونية مثل اإجراءات التنازل عن الرخ�شة التجارية، اأو 
العقود، اأو اإنهاء �شراكة، اأو طلب تظلم، اأو اعرا�س على 
تعميم �شادر �شد ال�شركة، اأو طلب حل ودي مع �شريك 
التي  باالإ�شافة لال�شت�شارات االقت�شادية  اآخر، وغريها، 
يف  اأو  ج���دوى،  درا���ش��ة  اإع����داد  يف  م�شاعدة  طلب  ت�شمل، 
اختيار اال�شم التجاري املنا�شب، اأو تعلم مهارات ت�شويقية 
على  للتغلب  خطة  اإع���داد  يف  م�شاعدة  طلب  اأو  رقمية، 
وغريها  االأعمال  ا�شتمرار  يف  تواجههم  التي  التحديات 
خللق مناخ تناف�شي اإيجابي واالرتقاء بامل�شاريع واالأعمال 
رواد  ومت��ك��ني  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  وخ��ا���ش��ة 
لي�شكلوا قوة  اخل��ا���س  العمل  �شوق  دخ��ول  م��ن  االأع��م��ال 

دافعة لالقت�شاد الوطني.

•• عجمان ـ الفجر 

غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي  عبداهلل  �شعادة  ا�شتقبل 
جتارة و�شناعة عجمان، �شعادة مون بيوجن جون قن�شل عام 
امل�شرك  ال��ت��ع��اون  �شبل  لبحث  اجلنوبية،  ك��وري��ا  جمهورية 
الفر�س  وا����ش���ت���ع���را����س  االق���ت�������ش���ادي���ة  ال���ع���الق���ات  وت���وط���ي���د 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة وزي�����ادة ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة بني 

البلدين.
املدير  اجلناحي  علي  حممد  الغرفة  مقر  يف  اللقاء  ح�شر   
التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعالقات الدولية يف غرفة 
عجمان، ويو�شون مني � �شابط رئي�شي ال�شوؤون الدبلوما�شية 
كوريا  جلمهورية  العامة  للقن�شلية  والثقافية  واالقت�شادية 

بدبي.
باحل�شور  املويجعي  عبداهلل  �شعادة  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
ال�شديقني،  البلدين  املتينة بني  والعالقات  بالروابط  واأ�شاد 
بني  كبرية  بتطورات  يحظى  االقت�شادي  القطاع  اأن  م��وؤك��داً 
االإم������ارات وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة االأم����ر ال����ذي ي��دع��م ال�شراكة 
االق��ت�����ش��ادي��ة وي��ف��ت��ح اآف����اق ل��ل��ت��ع��اون ب��ني اأ���ش��ح��اب االعمال، 

مو�شحاً اأن اللقاء ياأتي ا�شتكمااًل لزيارة قن�شل عام جمهورية 
كوريا اجلنوبية اإىل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 

عهد عجمان يف ديوان احلاكم خالل ال�شهر اجلاري.
واأ�شاف “غرفة عجمان ت�شعى اإىل تعزيز عالقاتها و�شراكاتها 
الرويج  بهدف  الر�شيدة،  القيادة  من  بتوجيهات  اخلارجية 
قطاعات  يف  عجمان  اإم���ارة  يف  املتاحة  اال�شتثمارية  للفر�س 
وال�شحة  والتعليم  وال�شياحة  واخلدمات  والتجارة  ال�شناعة 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات، وب��ح��ث فر�س 
ال��وط��ن��ي��ة مب��ا يحقق  للمنتجات  الأ����ش���واق ج��دي��دة  ال��و���ش��ول 
�شناعة  ممكنات  تعزيز  اإىل  الرامية  عجمان  غرفة  اأه���داف 
وتنويع  االعمال  ا�شتدامة ومنو جمتمع  و  االأعمال  م�شتقبل 

ممكنات التناف�شية والريادة.
وخالل اللقاء مت بحث فر�س التعاون وتبادل اخلرات واأف�شل 
التكنولوجيا  وحلول  والتعليم  التدريب  جمال  يف  املمار�شات 
والذكاء واال�شطناعي واالبتكار، كما اأكد احل�شور على اأهمية 
املتخ�ش�شة  املعار�س  يف  واملُ�شاركة  وال��وف��ود،  ال��زي��ارات  تبادل 
من  االع��م��ال  اأ�شحاب  ب��ني  وال�شراكة  للتعاون  ق��ن��وات  وفتح 
البلدين، وتعزيز التعاون امل�شرك وتبادل اخلرات يف تنمية 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وريادة االعمال.
من جانبه اأ�شاد �شعادة مون بيوجن جون قن�شل عام جمهورية 
يف  االقت�شادية  وامل��ج��االت  الفر�س  بتنوع  اجلنوبية،  ك��وري��ا 
وعجمان،  كوريا  بني  العالقات  تعزيز  يف  ذل��ك  ودور  عجمان 
ملا  نظراً  ال�شياحي  القطاع  يف  التعاون  اأهمية  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
متتلكه كاًل من كوريا وعجمان من مقومات يف هذا القطاع 

احليوي.  
هذا وقدم حممد علي اجلناحي، نبذة حول اقت�شاد عجمان 
وما يتميز به القطاع من مقومات متنوعة وفر�س ا�شتثمارية 
تناف�شية  بيئة  توفري  يف  االإم����ارة  جهود  وا�شتعر�س  ج��اذب��ة، 
تت�شم باملرونة و�شرعة اجناز املعامالت، كما قدم �شرحاً حول 
اأن زخم  واأو�شح  االإم��ارة،  الرئي�شية القت�شاد  القطاعات  اأهم 
 1000 م��ن  الأك��ر  وامتالكه  االإم���ارة  يف  ال�شناعي  القطاع 
م�شنع �شيعزز التعاون بني عجمان وكوريا يف جمال االبتكار 
واالعتماد على الذكاء االإ�شطناعي واال�شتفادة من اخلرات 

املتاحة لدى اجلانب الكوري يف املجال ال�شناعي.
ال��ت��ذك��اري��ة بني  ال���دروع وال��ه��داي��ا  ت��ب��ادل  و�شهد خ��ت��ام اللقاء 

�شعادة عبداهلل املويجعي و�شعادة مون بيوجن جون.

ال�سفينة »كوين اإليزابيث 2« حتتفي مبرور 4 �سنوات على حتويلها لأكرب فندق عائم يف دبي

•• دبي-وام: 

يف الوقت الذي انتهى ق�شر باكنغهام من احتفاله 
عقود  �شبعة  مرور  مبنا�شبة  البالتيني  باليوبيل 
الثانية  اإليزابيث  الريطانية  امللكة  ت��ويل  على 
التاريخية  ال�شفينة  املتحدة؛ كانت  اململكة  عر�س 
ال�شرق  اأق�شى  يف  القابعة   ”2 اإليزابيث  “كوين 
حتديداً يف مر�شى ميناء را�شد ت�شتعد لالحتفال 
مبرور اأربع �شنوات على حتويل دّفتها وافتتاحها 
ك�����اأك��ر ف��ن��دق ع��ائ��م ف��اخ��ر وف��ري��د م��ن ن��وع��ه يف 

دبي.
وقامت وكالة اأنباء االإمارات “ وام “ بجولة على 
متنها ال�شتك�شاف معاملها، والتعرف على تاريخها 
العريق من خالل معر�س ومتحف “كيو اإي 2” 
رحالتها  تاريخ  يعر�س  الذي  التفاعلي  الراثي 
ال�شتينات، حيث راكمت ر�شيداً  خالل ذروتها يف 
اأعوامها االأربعني يف  كبرياً من الذكريات خالل 

عر�س البحار، فبعد ما يقرب من ن�شف قرن من 
الزمان وانتهاء رحلتها اختارت التقاعد يف اإمارة 

دبي يف ميناء را�شد.
و”امللكة اإليزابيث QE2 »2 - اأكر فندق عائم 
 ،1967 ع��ام  بريطانيا  اأطلقتها ملكة   - دب��ي  يف 
وب����داأت رحلتها ع��ر االأط��ل�����ش��ي بعد ع��ام��ني من 
25 رح���ل���ة ع��امل��ي��ة، عرت  اإط���الق���ه���ا، واأك���م���ل���ت 
املحيط االأطل�شي الأكر من 806 مرات، واأمتت 
ال�شفينة اآخر رحالتها يوم 11 نوفمر 2008 
امل��ت��ح��دة اإىل دولة  امل��م��ل��ك��ة  ح��ي��ن��م��ا اجت��ه��ت م���ن 

االإمارات .
بداأت رحلتنا الغامرة داخل ال�شفينة االأ�شطورية 
اأقدامنا  وط��اأت  اأن  فمنذ  ال�شفينة،  م�شوؤويل  مع 
اخل�شبي  ال��ب��ل��وط  رائ���ح���ة  اإل��ي��ن��ا  ت�شللت  امل���رف���اأ 
ال���ق���دمي، ت��ت��ه��ادى ب��ج��م��ال��ي��ات��ه��ا ال���ف���ري���دة على 
 100 بنحو  ترميمها  بعد   ، دب��ي  م��ي��اه  �شفحة 
ال�شابق  اإع�����ادة جم��ده��ا  اأج���ل  م��ن  م��ل��ي��ون دوالر 

قطع  م��ن  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  ع��ل��ي  واحل���ف���اظ 
ت�شت�شعر  ال�شهرية،  ولوحاتها  القدمية  االأث���اث 
يف كينونتك عبق التاريخ والزمان لتلك ال�شفينة 
امللكية، والتي قاومت �شخب املوج لعقود طويلة، 
لتغدو كاأنها قطعة مليئة باأ�شرار البحار وعوامله.
اأبحرن�ا يف جولة مليئة بال�شحر والكنوز، ف�شاهدنا 
اإليزابيث االأم تقدر قيمتها  مثاًل: �شورة للملكة 
اأخرى  و�شورة  اإ�شرليني،  جنيه  مليون   2.6 ب� 
هيالدي  اإدوارد  الفنان  ر�شمها  احلالية  للملكة 
عر�شت  بينما  اإ�شرليني،  مليون   1.5 ب�  وتقدر 
اآخر  موديال   QE2 لل�شفينة  امل�شنعة  ال�شركة 
وُتدعي  تقريبا  اأم��ت��ار   6 ط��ول��ه��ا  يبلغ  ل�شفينة 
ثمن  ويقدر   ،  1906 ع��ام  �شنعت  “مورتيانا” 
ذل��ك امل��ودي��ل اخل�شبي ال��ق��دمي م��ا ي��ق��رب م��ن 4 
اإ�شرليني، عالوة على متثال فخم من  ماليني 
نحته  ويعود  اإليزابيث  للملكة  اخلال�س  الرونز 

اإىل عام 1969.

م�شوؤولة  ب��اج��ي��وروك��ي  كون�شتانتيا  واأو���ش��ح��ت 
الفندق يف �شفينة “امللكة اإليزابيث 2” ل� “وام”، 
اأن ال�شفينة قد عادت للحياة مرة اأخرى، يف اأكتوبر 
دبي،  دائ��م يف  ب�شكل  2018 كفندق عائم ير�شو 
بعد اأن ا�شتقلها اأكر من مليونني ون�شف املليون 
وحطت  وم�شاهري  �شيا�شيون  بينهم  م��ن  راك���ب 
العامل،  ح��ول  ميناء   200 م��ن  اأك��ر  يف  رحالها 
ال�شفينة  يف  الرئي�شية  اجل��ذب  مناطق  تركز  لذا 
اأروقة  التنزه يف  اإىل فر�شة  اإ�شافة  املا�شي،  على 
�شار فيها اأ�شخا�س مثل نيل�شون مانديال، ديفيد 
بووي، اإليزابيث تايلور، وبز األدرن، باالإ�شافة اإىل 
التابعة  امللكية  االأجنحة  لزيارة  ح�شرية  جتربة 

للملكة اإليزابيث ووالدتها.
الداخل  بال�شحر؛ ومن  مفردات جمالية مفعمة 
التفا�شيل:  م��ن  ذات���ه  ب��امل��ق��دار  ال�شفينة  تّت�شم 
دّف�������ت���ه���ا، ك��اب��ي��ن��ة ق���ي���ادت���ه���ا، م��ت��اري�����ش��ه��ا، غرفة 
القدمية،  واملعي�شة  االإغ��اث��ة  و�شائل  حمركاتها، 

باأثاث  ويتميز  طابقاً   13 من  الفندق  يتكون  اإذ 
كانت  عندما  وتذكارات  تاريخية  ولوحات  قدمي 
ال�شفينة هي ال�شفينة البحرية الر�شمية للملكة 
من  مكونة  جمموعة  وي�شم  الثانية،  اإليزابيث 
ملكيني  وجناحني  واالأجنحة  الغرف  من   447
منهما  ج��ن��اح  ك��ل  يت�شمن  ل��ل��دع��وة  خم�ش�شني 
للطعام  وغرفة  زجاجية  وغرفة  خا�شة،  �شرفة 

اإ�شافة اإىل غرفة نوم فاخرة.
االأ�شلية  امل�����ش��ت��دي��رة  ال�شفينة  ن��واف��ذ  والت�����زال 
ال�شيافة  غ���رف  يف  ال��ب��ح��ر  ب��ج��و  ���ش��ع��وراً  ت�شفي 
اجل���ذاب���ة امل����ج����ّددة، م���ع ���ش��م��اع م��و���ش��ي��ق��ي اجلاز 
من  جم��م��وع��ة  ح��اف��ظ��ت  ك��م��ا  “ال�شبعينية”؛ 
مطاعمها االأ�شلية على اأ�شمائها وديكوراتها كما 
كانت عليه يف اأعوامها ال�شابقة، ويف حني حافظت 
مّت  فقد  االأ�شيلة،  عنا�شرها  عبق  على  ال�شفينة 

جتهيزها باأحدث الو�شائل التكنولوجية اأي�شاً.
للركاب  ب���اخ���رة  اآخ����ر   ،  ”2 اإي  “كيو  وت��ع��ت��ر 

خدمة  يف  االأطل�شي  املحيط  تعر  بالنفط  تعمل 
جتديدها  مت  حتى  املنتظمة  املالحية  اخلطوط 
ت�شغيلها  1986، ومت  يف  دي��زل حديث  مبحرك 
و�شفينة  ل��الأط��ل�����ش��ي  ع��اب��رة  �شفينة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
 ،2008 ع����ام  اإىل   1969 ع����ام  م���ن  رح�����الت 
عبور  خل��دم��ة  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�شفينة  و�شممت 
�شاوثهامبتون  االأطل�شي من موطنها يف  املحيط 
 “  2 م��اري  “امللكة  ، حتى خلفتها  نيويورك  اإىل 

يف عام 2004.
االأوىل  ال�شياحية  الوجهة  را�شد،  ميناء  ويعتر 
ال�شنوات  مدار  على  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف 
ت�شهد  ل��ذا  العاملية،  ال�شفر  جوائز  وف��ق  املا�شية 
ال�شفينة حالياً، منا�شبات وحفالت عديدة، وكاأن 
التي  امللكية  ال�شفينة  بتلك  ي��ت��ب��ارك��ون  اجلميع 
تن�شى  ال  وم�شاهد  التاريخ  من  �شفحات  تعك�س 
ر�شيداً  راك��م��ت  ال��ت��ي  ال�شفينة  ت��ل��ك  م��نت  ع��ل��ى 

كبرياً من الذكريات الرائعة.
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تنازل /بيع
اعالن

حيث ان ال�شيد:خالد حممد �شامل حميد الطنيجي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
رخ�شة  مبوجب  بال�شارقة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  ال�شيارات(  لتلميع  االوىل  )اخلطوة 
رقم:704585 حيث ان ال�شيد:خالد حممد �شامل حميد الطنيجي - اماراتي اجلن�شية يرغب 
ال�شيارات(  التجارية )اخلطوة االوىل لتلميع  الرخ�شة  البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف  يف 
تنازل  اجلن�شية  �شودانية   - حممد  عبدالرحمن  عثمان  ال�شيد:عبري  اىل   %100 البالغة 
القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  وكيل خدمات.   دخول  �شاحب الخر 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 

لديه اي اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل /بيع
اجلن�شية  بنغالدي�شي   - دعا�س  باالرام  دعا�س  ال�شيد:منتو  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 10% وذلك اىل ال�شيد:حممد رفيق 
عبداحلميد - بنغالدي�شي اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )�شالون ا�شلوب احلياة للرجال( 
والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه رقم:614157 ال�شادرة من دائرة 

التنميه االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:خروج �شريك ، تغيري وكيل خدمات.
.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ار�س ال�شالم للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001172/ 

اإىل املحكوم عليه : ار�س ال�شالم للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت 
املنفذ:غالم  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
م�شطفى غالم حمي الدين - اجلن�شية باك�شتاين ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك 
وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،

:57832 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية  بالن�شر 

مدين  AJCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002782/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة ال�شباح ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:عبدالرحمن 
اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�شية   - الهاجري  عبيد  �شامل 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم  اعاله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :4976954.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ال�شراج االول ملقاوالت النجارة امل�شلحة
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005091/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�شراج االول ملقاوالت النجارة امل�شلحة 
املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
املنفذ:موتوكوماران رادهاكري�شنان رادهاكري�شنان - اجلن�شية هندي ، يف الق�شية امل�شار 
ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها 
�شامال  الكلي  املجموع   : تنفيذه كاالآتي  املطلوب   ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�شم 

الر�شوم وامل�شاريف :6400
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004429 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رويال ماك�س هوليديز م.م.ح - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   3 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

جنود طالب العامري 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005562 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد طارق ا�شماعيل حممد - جمهول حمل االإقامة 
الق�شية املرفوعة من املدعي/القوارب للنزهة والتي تطالبكم فيها ب���:احلكم بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )7900( مع فوائد املبلغ املذكور من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
تاريخ متام ال�شداد بواقع 9% �شنويا وذلك بالت�شامن فيما بينهما - احلكم بالزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/31 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/24  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حممد ح�شني امني املال 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم بابورجي �س.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم 13-14 ملك �شلطان علي �شلطان هالل ال�شبو�شي - ام رمول ،  ال�شكل 
762577 رقم القيد بال�شجل  ،  رقم الرخ�شة :  القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حم��دودة 
التجاري : 1238292 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/8/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�ضابات 
ديرة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان   ،
كافة  معه  م�شطحباً  فاك�س:042973071   - هاتف:042973060   - بور�شعيد   -

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�ضابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية مطعم بابورجي �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
يف الدعوى رقم:2019/5841 تنفيذ جتاري

يعلن امل�شفي/را�شد احمد ال�شيخ املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم ال�شادر 
عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ:2019/7/16 املرفوعة من طالبة التنفيذ رفيعة 
�س.ذ.م.م  وورل��د  راون���داب  ب�شركة  �شريكة  وب�شفتها  نف�شها  عن  امل��ال  �شعيد  حممد  عبداهلل 
ذ.م.م  لال�شتثمارات  جلوبال  اي�شت   54 جمموعة  االوىل  �شدها  املنفذ  امل�شفي  يعلن  وعليه 
واملنفذ �شدها الثانية �شركة رونداب وورلد �س.ذ.م.م وما ميثلهم حل�شور اجتماع الت�شفية 
يوم الثالثاء املوافق:2022/8/30 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 11:00احل�شور مبقر مكتبنا 
والعمال  العمل  وزارة  بجوار  االحت��اد  �شارع  بابوهيل  �شرق  العنز  هور  مبنطقة  بدبي  الكائن 
االول  ال���دور  املكتوم  خليفة  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  بناية  ال��ق��ي��ادة  م��رو  حمطة  مقابل  القدمية 
الدعوى  توؤيد موقفكم يف  التي  وامل�شتندات  الوثائق  كافة  واح�شار   119 &  118 رقم  مكتب 
حتى ن�شتطيع اداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد واالأ�شول ويف الوقت املحدد - لال�شتف�شار 

االت�شال على الرقم ت:042686888 - هاتف متحرك:054309266 .
امل�ضفي/را�ضد احمد ال�ضيخ مبارك

اعالن حل�شور اجتماع امل�شفي

70488 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإنذار بالن�شر

رقم  2022/150365    
املنذر:ح�شام الدين حمدي فوؤاد عبدالقادر ، م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم:6910972-0-

متحرك:0551444485 هاتف   - املتحدة  العربية  االمارات   - العنوان:دبي   -  784-1972
املنذر اليه:ذي اليت لتاأجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م - رخ�شة رقم:846619 - العنوان:العقار �شقة 
�شكنية - املنطقة احلبيه الثانية - رقم االر�س 105 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى جليتز ريزيدن�س 3 - 
تاور 1 - رقم العقار 122 - رقم الطابق 1 - دبي - االمارات العربية املتحدة - ت:0509398913 .

لذلك:يخطر املخطر/املخطر اليهم ب�شداد مبلغ وقدره )17.500( �شبعة ع�شر الفا وخم�شمائة درهم 
الت�شديد  العقار ويف حال عدم  االن��ذار واخ��الء  ن�شر هذا  تاريخ  30 يوم من  اأق�شاها  وذل��ك خالل مدة 
�شي�شطر املنذر التخاذ االجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار امر االداء للمطالبة 
مبا ذكر باال�شافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0001218 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / هيثم م�شلم �شيويف حممد املهري - العنوان:9496295 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/7/5 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�شالح / م�شرف عجمان - �شركة م�شاهمة عامة بالتايل حكمت املحكمة 

بالزام املدعي عليه باداء مبلغ )131.230.12( درهم مائة وواحد وثالثني الف ومائتني 

وم�شروفات  بر�شوم  الزامه  مع  املدعي  للبنك   - فل�شا  ع�شر  واثنا  درهما  وثالثني 

الدعوى ومبلغ الفي درهم اتعاب حماماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابال 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن �سحيفة الطعن رقم 2022/491 بوكالة املحامي/عبداهلل املطرو�سي

اىل:1- رو�شنك حممود مرادي
جتاري   2021/1195 رقم  اال�شتئناف  احلكم  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
ب��ت��اري��خ:2022/3/29 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف  ال�شادر 
وعليكم  اع��اله  اليه  امل�شار  الطعن  يف   ، ت�شابال  ع��امل  الطاعن/�شركة 
عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�شند  م�شفوعة  بدفاعكم  مذكرة  اي��داع 
الدعوى يف موعد  ادارة  التي يرى تقدميها لدى مكتب  وبامل�شتندات 

اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
ليلى حممد ال�ضكيلي
مدير مكتب اإدارة الدعوى

اإعالن بالن�شر 

70472
العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

     املو�شوع: االأ�شماء
را�شد احمد  امل��دع��و/ �شيف  ب��ان  را���س اخليمة  دائ��رة حماكم   تعلن 
�شعدون احلب�شي ، تقدم بطلب تغيري املقطع االول ال�شم ابنته  من 
)�شمر( اىل )�شيخة( ليكون ا�شمها بعد التغيري/�شيخة �شيف را�شد 
على  االعرا�س  له م�شلحة يف  وان من   - احلب�شي  �شعدون  احمد 
ذلك ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�شم 

اال�شهادات يف حمكمة را�س اخليمة االبتدائية.
طارق عبدالرحمن جمعه
قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70021

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - زين �شاطع زيتون
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBPUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004630/ 

اإىل املحكوم عليه : زين �شاطع زيتون 
العنوان:امارة ال�شارقة منطقة الق�شباء �شارع اخلان بالقرب من اطيب فالفل برج االأ�شفر �شقة رقم 701 

�س.ب:28912 - هاتف املنزل:065677924 - هاتف حممول:0501071033 
ZAIN.ZAITON@ICLOUD.COM:امييل 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف ال�شارقة اال�شالمي 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  ، يف الق�شية 
الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
:167486.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
- ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اإعالن مدعي عليه  بالن�شر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2022 يف الدعوى  رقم 0000595/ 

اىل املدعي عليه:�شركة افاق املجد التجارية ذ.م.م
نعلمكم بان املدعي:كرو�شينجز انرنا�شونال �س.م.ح ، �شوري/اجلن�شية قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة نامر بالزام املقدم �شدها بان توؤدي 
للطالب مبلغ )112287.20( درهم مائة واثنا ع�شر الف ومائتان و�شبعة 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 والفائدة   - فل�شا  وع�شرون  درهم  وثمانون 
وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات - 

حرر بتاريخ:2022/8/18 . 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5065/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

االمارات  م�شرف  على  وامل�شحوب   )000107( رق��م  امل��رجت��ع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
م�شرف  على  وامل�شحوب  رق�����م:000110(  امل��رجت��ع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   -  )21000( بقيمة  اال�شالمي 

االمارات اال�شالمي بقيمة )31500( جمموع املطالبة 52500 درهم واملبلغ االجمايل بالر�شوم:55075  .
طالب التنفيذ : االنفال للمواد الزراعية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

بناية  ه��ادي -  بناية ظافر م�شعود   - 8 اللجني  �شارع  النقلة -  ال�شناعية - حي  العني -  عنوانه:ابوظبي 
رقم 28

املطلوب اإعالنه : 1- ام ات�س كيه الظنحاين ملقاوالت البناء - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)55.075( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1036/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 6395/2021 امر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)381.172.47( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ :ادفان�شد بزن�س كون�شبت اي بي �شي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اب��راج رجال  امل�شتقبل - مبنى  �شارع  دب��ي -  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 
االعمال ا�شبكت تاور -�شقة 3401 رقم مكاين:2527587343 - وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر

املطلوب اإعالنه : 1- �شوبا انريرز �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )381.172.47(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 4699/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- طاهر �شامل  

جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�شيب للتطوير العقاري

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د 
وقدره )131035( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ ر�شوم 
خلزنية املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بالن�شر        

 2387/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- عدنان طاهر ميان ميان حممد طاهر  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :هيئة كهرباء ومياه دبي �س.م.ع 

وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
)28.303.78( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة. 
قاعة  �شباحا يف   09:00 ال�شاعة   2022/8/30 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن حكم بالن�شر        
1460/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- �شركة القدرة النظمة احلماية وال�شالمة ذ.م.م - فرع دبي 

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له :�شا�شكو ل�شناعات التكييف املركزي ذ.م.م 

بالزام املدعي  املنعقدة بتاريخ  2021/7/29  مبثابة احل�شوري  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )7665( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
الق�شائية احلا�شل يف 2021/3/30 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:2395/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�شوع املنازعة : الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )167.142.07( درهم مائة و�شبعة و�شتون الف ومائة 
واثنان واربعون درهم و�شبعة فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام 2- الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:كابارول للدهانات �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ال�شناعيه - بردبي - دبي - مبنى قطعة االر�س رقم 151-369 مقابل مكتب 
الرخاء - وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه 

املطلوب اإعالنه :  1- دوت�س �شمارت لركيب املواد العازلة يف االأبنية �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )167.142.07( درهم 
مائة و�شبعة و�شتون الف ومائة واثنان واربعون درهم و�شبعة فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 2- الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة- 
التقا�شي عن بعد لذا  ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة  امل��واف��ق:2022/8/30  الثالثاء  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70519 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  674/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1115/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )148.019( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد االلكروين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- عثمان بوبو فقي  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )148020.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن امر اأداء بالن�شر        

 60/2022/1597 امر اأداء 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شكاي كوم اك�شري�س �س.ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة املالحة القطرية اللوج�شتيكية 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/7/26 بالزام 
الفا  وثمانون  واربعة  مة   )184.603( وق��دره  مبلغا  للمدعيه  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
و�شتمائة وثالثة درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب 
النفاذ املعجل ،  ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�شتئنافه بح�شب االحوال وفق االحكام 

الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70459
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•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  اجل���م���ع���ة  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل  الن�شخة 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م�����ب�����ارك ل���الأن���دي���ة 
والتي  ال�شيدات،  لطائرة  اخلليجية 
توزيعها  مت  ف��رق   6 مب�شاركة  ت��ق��ام 

على جمموعتني.
اليوم  مناف�شاتها  البطولة  تد�شن 
"جوجيت�شو  �شالة  على  مبباراتني 
اآرينا" مبدينة زايد الريا�شية يف اأبو 
ال�شارقة  ف��ري��ق  يلتقي  حيث  ظ��ب��ي، 
الكويتي  �شلوى  م��ع  امل���راأة  لريا�شة 
االأوىل،  املجموعة  مناف�شات  �شمن 
اأي�������ش���ا فريق  ال���ت���ي ت�����ش��م م��ع��ه��م��ا 
ك��م��ا يلتقي  ال��ب��ح��ري��ن��ي،  ال��ب��ح��ري��ن 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  فريق 
مناف�شات  �شمن  ال�شعودي  ن��ورة  مع 

املجموعة الثانية، التي ت�شم معهما 
اأي�شا فريق الو�شل االإماراتي.

واأك���دت ن��ورة احل��م��ر، ع�شو جمل�س 
اإدارة احتاد االإم��ارات للكرة الطائرة 
واملدر�شية،  الن�شائية  اللجنة  رئي�س 
ك���ب���رية يف  االحت�������اد  ط���م���وح���ات  اأن 
تتويج اأحد االأندية االإماراتية بلقب 

التي  االأوىل،  ن�شختها  يف  البطولة 
 31 اإىل   26 م���ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ت��ق��ام 

اأغ�شط�س اجلاري.
االإماراتية  ال���ف���رق  اأن  واأو����ش���ح���ت 
الثالثة امل�شاركة يف البطولة ا�شتعدت 
جيدا خلو�س املناف�شة، يف ظل متابعة 

من احتاد الكرة الطائرة؛ نظرا الأن 
العبات الفرق الثالث ميثلن القوام 
الرئي�شي لت�شكيلة منتخب االإمارات 

لل�شيدات.
يف  انخرطن  الالعبات  اأن  وا�شافت 
االأ�شبوع  م���ن  ط��وي��ل��ة  اإع�����داد  ف���رة 

امل��ا���ش��ي، مبعدل  االأخ����ري يف ي��ول��ي��و 
تدريب يومي مع اأنديتهن، وتدريبني 
ا�شتعدادا  امل��ن��ت��خ��ب،  م��ع  اأ���ش��ب��وع��ني 
عالوة  البطولة،  ه��ذه  يف  للم�شاركة 
ع��ل��ى اإق���ام���ة م��ع�����ش��ك��رات ل��ك��ل فريق 
وتطمح  ال���ب���ط���ول���ة.  ان���ط���الق  ق��ب��ل 

الفرق الثالثة للمناف�شة على اللقب 
فرق  مع  االحتكاك  خ��رة  واكت�شاب 
اأخرى، ما يت�شق مع �شيا�شة االحتاد 
ب�����ش��اأن االن��ف��ت��اح وامل�����ش��ارك��ة يف اأكر 
اأو  من بطولة على م�شتوى االأندية 

املنتخب بالن�شبة لل�شيدات.

واأو�شحت احلمر اأن املتابعة الدقيقة 
على  توؤكد  الثالثة  الفرق  لالعبات 
الفرة  خ��الل  م�شتوياتهن  ارت��ف��اع 
بلقب  للفوز  يوؤهلهن  م��ا  االأخ����رية، 
ال��ب��ط��ول��ة، ال��ت��ي ت��ع��د مب��ث��اب��ة نقطة 
خليجية  لبطولة  م�شجعة  انطالق 
لل�شيدات يف الكرة الطائرة، وحمفزة 
املجمعة على  ال��ب��ط��والت  م��ن  مل��زي��د 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  اأك�������ر،  ���ش��ع��ي��د 
لهذه  املنتظرة  النجاحات  من  تعزز 
دوري  ب�شكل  اإقامتها  م��ع  البطولة 

كل عام.
و لفتت اإىل انه رغم ارتفاع م�شتوى 
ف���رق االإم������ارات ال��ث��الث��ة، ل��ن تكون 
فرق  وج���ود  ظ��ل  يف  �شهلة  املناف�شة 
يحدوها االأمل يف املناف�شة بقوة على 
لقب الن�شخة االأوىل، خا�شة فريقي 
�شلوى الكويتي والبحرين البحريني 
الن�شاط،  ه���ذا  يف  اخل���رة  �شاحبي 
النطالقة  امل�������ش���اح���ب  واحل���م���ا����س 
فريق نورة ال�شعودي املوؤ�ش�س حديثاً 

وال�شاعي الإثبات وجوده.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
التي  اأحد القطاعات  الريا�شة باعتبارها  اأهمية  راأ�س اخليمة، على  حاكم 
على  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  وم��ك��ان��ة  ح�شور  تعزيز  يف  ت�شاهم 

امل�شتويني االإقليمي والعاملي.
تعريف  يف  رئي�شي  عامل  الريا�شة  مبنظومة  االرت��ق��اء  اأن  �شموه  واأو���ش��ح 

العامل بالتطور الكبري الذي ت�شهده دولة االإمارات يف املجاالت كافة.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه، يف ق�شره مبدينة �شقر بن حممد ام�س، 
ال�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم رئي�س احتاد االإمارات للرجبي، 
والعربي  االآ���ش��ي��وي  االحت��ادي��ن  رئي�س  الظالعي  اهلل  عبد  قي�س  و���ش��ع��ادة 

للرجبي نائب رئي�س احتاد االإمارات للرجبي، وعدد من اأع�شاء االحتاد.
القائمني  وب��دور  للرجبي  االإم��ارات  املميزة الحت��اد  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 
عليه يف تعزيز ون�شر هذه الريا�شة وتطوير كوادرها على م�شتوى الدولة، 
ومدى اأهمية ذلك يف اإتاحة فر�شة التناف�س والتالقي بني �شباب االإمارات 

ونظرائهم من خمتلف اأنحاء العامل.
" الريا�شة جزء من هوية وثقافة ال�شعب االإماراتي، وقطاع مهم  وقال: 
يعك�س مدى التطور احل�شاري واالزدهار الذي ت�شهده الدولة يف املجاالت 
التي نفخر بها واملرتبطة  كافة. وبقدر حر�شنا على الريا�شات الراثية 
ارتباطاً وجدانياً باأبناء االإمارات، فاإننا نحر�س يف الوقت ذاته على تطوير 
على خارطة  االإم����ارات  تعزيز ح�شور  خ��دم��ة  ت�شب يف  ج��دي��دة  ري��ا���ش��ات 

الريا�شة العاملية".
باأفراد  اأ�شا�شي لالرتقاء  الريا�شي عامل  اأن االهتمام باجلانب  اإىل  واأ�شار 
امل�شاهمة  على  ال��وط��ن  �شباب  وت�شجيع  احل��ي��اة،  ج��ودة  حتقيق  و  املجتمع 
التنمية  م�شرية  وموا�شلة  ازده�����اراً،  اأك���ر  م�شتقبل  �شناعة  يف  الفاعلة 

ال�شاملة يف الدولة.
واطلع �شموه على خطط وبرامج احتاد االإمارات للرجبي، واأهم البطوالت 
وامل�شاركات املحلية واخلارجية املقبلة، و�شدد على �شرورة االهتمام باالأجيال 
ال�شابة وحتقيق تطلعاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم واإمكاناتهم لتعزيز 

دورهم يف املجتمع، موؤكداً اأنهم عماد امل�شتقبل يف املجاالت كافة.

اليوم.. انطالق بطولة كاأ�س فاطمة بنت مبارك لالأندية اخلليجية لطائرة ال�سيدات مب�ساركة 6 فرق

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء احتاد الإمارات للرجبي

�سعود بن �سقر يوؤكد اأهمية الريا�سة يف تعزيز ح�سور الإمارات ومكانتها العاملية

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :تل لنك الراحة للهواتف - ذ م م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1200003 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خليل حممد ا�شماعيل ابراهيم من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خليل حممد ا�شماعيل ابراهيم من 5% اإىل 100 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نو�شاد عبداهلل عبداهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى احمد احلربى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ تل لنك الراحة للهواتف - ذ م م 

TELE LINK AL RAHA MOBILE - L L C 

اإىل /تل لنك الراحة للهواتف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
TELE LINK AL RAHA MOBILE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :االإجراءات ال�شريعه خلدمات رجال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: االأعمال  رخ�شة رقم : 1261610 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد فوؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف �شليمان نا�شر �شليم امل�شكرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ االإجراءات ال�شريعه خلدمات رجال االأعمال 
EJRAAT SPEEDY BUSINESSMEN SERVICES 

اإىل /االإجراءات ال�شريعه خلدمات رجال االأعمال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EJRAAT SPEEDY BUSINESSMEN SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم �شتريت ليت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1026055 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم �شتريت ليت 

STREET LIGHT RESTAURANT 

اإىل/ مطعم جو بيت 
GO BITE RESTAURANT 

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن 
اأو دعوى بعد انق�شاء  واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

       يف التنفيذ رقم  137/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم:186 

مو�شوع التنفيذ : االمر ببيع العقار املرهون وفاء ملبلغ الدين )31.556.810.60( درهم امل�شتحق كما يف تاريخ 2019/12/30 بخالف 
ما ي�شتجد من فوائد اتفاقية وقانونية ور�شوم وم�شاريف مع حفظ حق البنك بالرجوع على املنفذ �شدهم بالفرق بني ح�شيلة البيع باملزاد 

العلني وقيمة املديونية يف حال اذا مل تغطة ح�شيلة البيع املديونية كاملة.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول �س.م.ع )بنك اخلليج االول �شابقاً( 

عنوانه :امارة دبي- منطقة الرا�شاء- تيكوم 1- برج ال�شعفار 1- بجوار حمطة مرو مدينة دبي لالنرنت- مكتب رقم 1007- رقم مكاين 
احلو�شني  زايد  نوال  املحامية-  بوكالة   1586677079

وميثله :نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني 
املطلوب اإعالنه : هارديك جيتيندرا �شاه 

عنوانه :امارة دبي - ابراج بحريات جمريا- برج انديجو ايكون- ار�س رقم  جي ال تي بي ات�س 1 اإف 3 اإي الوحدة رقم 2005 مكاين رقم 
A@HOTMAIL.COM  0551025208  -1269674255

اإنرنا�شيونال   9 اإم  اإم  ل�شركة  راه��ن  ب�شفته كفيل  �شاه  - كيفني ميني�س  م.د.م.���س  اإنرنا�شيونال   9 اإم  اإم  املنفذ �شدهم:   : االإع��الن  مو�شوع 
م.د.م.�س- ميني�س ديفندرا �شاه ب�شفته كفيل راهن ل�شركة اإم اإم 9 اأنرنا�شيونال م.د.م.�س. اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/9/7 ال�شاعة 
05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة 
االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 
20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل 

هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
 393-979 البلدية:  رقم   -992 االر�س:  رقم  اخلام�شة-  الثنية  املنطقة:  �شكنية-  �شقة  مبنية-  االر�س:  حالة  العقار:  موا�شفات   -1

امل�شاحة: 107.61 مر مربع- رقم املبنى: 1- ا�شم املبنى: ايكون 1- رقم الوحدة: 2805- التقييم: 890725.09 درهم.
 393-977 البلدية:  رقم   -983 االر�س:  رقم  اخلام�شة-  الثنية  املنطقة:  �شكنية-  �شقة  مبنية-  االر�س:  حالة  العقار:  موا�شفات   -2

امل�شاحة: 107.26 مر مربع- رقم املبنى: 1- ا�شم املبنى: ايكون 2- رقم الوحدة: 2404- التقييم: 877923.67 درهم.
 393-979 البلدية:  رقم   -992 االر�س:  رقم  اخلام�شة-  الثنية  املنطقة:  �شكنية-  �شقة  مبنية-  االر�س:  حالة  العقار:  موا�شفات   -3

امل�شاحة: 109.76 مر مربع- رقم املبنى: 1- ا�شم املبنى: ايكون 1- رقم الوحدة: 2801- التقييم: 907755.21 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
       يف التنفيذ رقم  8/2017/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم:186 
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار حمل الطلب وبيعه وبا�شتالم مبلغ وقدره 1612174.35 

درهم من ثمن البيع باملزاد العلني باال�شافة اىل كافة الر�شوم.
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع 

عنوانه :اإمارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- باجتاه اأبوظبي- بجانب حمطة مرو برج خليفة 
 miodubai@miolawfirm.com :بريد الكروين

وميثله :ابوبكر �شامل عو�س املنهايل 
املطلوب اإعالنه : �شوده نا�شر �شولت حيدري ن�شب بنت املتويف ب�شفتها من ورثة نا�شر �شولت حيدري ن�شب 

عنوانه :دبي- بردبي- �شارع ال�شيخ زايد- بناية �شاوث ريدج5- �شقة 3101- ت: 0505505934
Nasser.heydarimaffab@kermantablo. com 

مو�شوع االإعالن : املنفذ �شدهم: عفت اإزدخواه كرماتي زوجة املتويف ب�شفتها من ورثة نا�شر �شولت حيدري ن�شب
بهزاد نا�شر �شولت حيدري ن�شب ابن املتويف ب�شفته من ورثة نا�شر �شولت حيدري ن�شب

بهروز نا�شر �شولت حيدري ن�شب ابن املتويف ب�شفته من ورثة نا�شر �شولت حيدري ن�شب 
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/9/7 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  اال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
وحدة عقارية- املنطقة: برج خليفة- رقم االر�س 201- ا�شم املبنى: �شاوث ريدج 5- رقم املبنى: 5- رقم العقار 3101- 

امل�شاحة: 175.77 مر مربع- التقييم: 2966488.67 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70634 العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:548/2022/486 تعيني خربة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات اخلام�شة ع�شر رقم 764
مو�شوع املنازعة : اأواًل: قبول الدعوى وت�شجيلها وحتديد اقرب جل�شة لنظرها لي�شار بعدها اىل اعالن املتنازع �شدرها مب�شمونها. ثانياً: ندب 
اأجل القيام باملهمة التالية: االطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمة االطراف  خبري ح�شابي متخ�ش�س من 

واالنتقال ملقر طريف الدعوى واالطالع على املرا�شالت الورقية وااللكرونية. 
بيان طبيعة العالقة فيما بني املتنازعني

بيان اوجه اخالل املتنازع �شدرها بالتزاماتها التعاقدية
بيان قيمة املبالغ امل�شتحقة وقيمة اال�شرار التي تعر�شت لها اجلهة املتنازعة وما فاتها من ك�شب نتيجة اخالل املتنازع �شدها مبوجباتها.

اجراء املحا�شبة يف هذا اخل�شو�س لبيان املبالغ امل�شتحقه للمتنازعة بذمة املتنازع �شدها
حتديد قيمة التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر من جراء تعنت املتنازع �شدها عن دفع امل�شتحقات املتوجبة بذمتها املالية.

ثالثا: الزام املتنازع �شدها بالر�شوم وامل�شاريف والعطل وال�شرر ومقابل اأتعاب املحاماة
املتنازع:ع�شتار للديكور �س.ذ.م.م

املكاين:  ال��رق��م  رق��م 1604-  �شقة  ب��ي-  ب��رج  امباير هايت�س  بناية  امل��را���ش��ي-  ���ش��ارع  ب��ردب��ي-  دب���ي-  ام���ارة  امل��ت��ح��دة-  العربية  ع��ن��وان��ه:االم��ارات 
md@nalz :2715487271- رقم الهاتف: 048761744- رقم الفاك�س: 048761812 الريد االلكروين

وميثله:نورهان عبداللطيف عبدالرحمن ابراهيم الزعابي 
املطلوب اإعالنه :  1- االأحمدية للمقاوالت والتجارة ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها : اأواًل: قبول الدعوى وت�شجيلها وحتديد اقرب جل�شة لنظرها لي�شار بعدها اىل اعالن 
املتنازع �شدرها مب�شمونها. ثانياً: ندب خبري ح�شابي متخ�ش�س من اأجل القيام باملهمة التالية: االطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة 

فيها وما ع�شى ان يقدمة االطراف واالنتقال ملقر طريف الدعوى واالطالع على املرا�شالت الورقية وااللكرونية. 
بيان طبيعة العالقة فيما بني املتنازعني

بيان اوجه اخالل املتنازع �شدرها بالتزاماتها التعاقدية
بيان قيمة املبالغ امل�شتحقة وقيمة اال�شرار التي تعر�شت لها اجلهة املتنازعة وما فاتها من ك�شب نتيجة اخالل املتنازع �شدها مبوجباتها.

اجراء املحا�شبة يف هذا اخل�شو�س لبيان املبالغ امل�شتحقه للمتنازعة بذمة املتنازع �شده
حتديد قيمة التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر من جراء تعنت املتنازع �شدها عن دفع امل�شتحقات املتوجبة بذمتها املالية.

ثالثا: الزام املتنازع �شدها بالر�شوم وامل�شاريف والعطل وال�شرر ومقابل اأتعاب املحاماة
 وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2022/09/01 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم:185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، كلي  جت��اري   2018/2388 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)32.172.529.38 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل - �س.م.ب - مكتب متثيل 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اجتاه امارة اأبوظبي - برج املو�شى 2 - بجانب مطعم �شدف - بالقرب من 

�شوبرماركت ليفكو - الطابق التا�شع - مكتب رقم 901 - رقم مكاين:2646090014 
وميثله :عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي 

املطلوب اإعالنه : دريك اآند �شكل انرنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة( 
عنوانه :امارة دبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لال�شتثمار - م�شتودع رقم 4 - ملك جممع دبي لال�شتثمار 

na@na.com - 045514854 - 0505500891 - 1498763234:رقم مكاين -
مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/9/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكروين 
الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار ح�شة يف اأر�س ف�شاء - رقم االر�س 144 - املنطقة �شيح �شعيب 2 - م�شاحة احل�شة 2308.28 مر مربع 
- قيمة احل�شة )6.209.273/2( درهم يباع العلى عطاء - نوع العقار: ح�شة يف اأر�س ف�شاء - رقم االر�س 150 - 

املنطقة �شيح �شعيب 2 - م�شاحة احل�شة 1874 مر مربع - املقدرة ب���: )2.621.726( درهم يباع العلى عطاء
نوع العقار:ح�شة يف اأر�س ف�شاء - رقم االر�س 146 - املنطقة �شيح �شعيب 2 - م�شاحة احل�شة 1272.08 مر مربع - 

م�شاحة احل�شة )1.779.569/97( درهم يباع العلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498

العدد 13630 بتاريخ 2022/8/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:537/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم 760

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه فندق دبي بامل مببلغ وقدره )106.868.43( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة  . 
املتنازع:مارتينا يزينج )فرع من جمموعة احلثبور ذ.م.م(

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �شارع املطار - مبنى ملك جمموعة احلثبور - �شقة 
ار�شي - جوار قرية ال�شحن - وميثله:حممد جمال �شيف عبيد احلثبور الرميثي 

املطلوب اإعالنه :  1- فندق دبي بامل  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه فندق دبي بامل مببلغ 
وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )106.868.43( وق��دره 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2022/8/30 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة:09:00 �شباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

اأط�����ل�����ق جم���ل�������س دب������ي ال���ري���ا����ش���ي 
مناف�شات الدورة ال�شيفية لالألعاب 
اجلماعية التي تت�شمن ثالثة األعاب 
وكرة  الطائرة،  الكرة  هي  جماعية 
ال�����ش��ل��ة، وك���رة ال��ي��د، وي�����ش��ارك فيها 
والنا�شئني،  ال�شباب  فئتي  من  فرق 
االأرب��ع��ة هي:  دب��ي  اأن��دي��ة  مب�شاركة 
�شباب االأهلي، الن�شر، الو�شل، حتا.
يف  ق��وي��ة  مناف�شات  ال����دورة  وت�شهد 
اليوم  ت��ق��ام  حيث  االأل��ع��اب  خمتلف 
مباريات   6 اأغ�شط�س   26 اجلمعة 
يف بطولة كرة ال�شلة يف �شالة را�شد 
بن حمدان بنادي الن�شر الريا�شي، 
10 �شباًحا  حيث يلتقي يف ال�شاعة 
���ش��ب��اب االأهلي  ال��و���ش��ل م���ع  ف��ري��ق 
ل��ف��ئ��ت��ي ال��ن��ا���ش��ئ��ني وال�������ش���ب���اب، ويف 
يلتقي  ���ش��ب��اًح��ا   11:15 ال�����ش��اع��ة 
�شباب  ف���ري���ق  م����ع  ال��ن�����ش��ر  ف���ري���ق 

االأهلي، ويف ال�شاعة 12:30 يلتقي 
فريق الن�شر مع فريق الو�شل.

اليد  ك��رة  بطولة  مناف�شات  وت��ق��ام 
يف ���ش��ال��ة ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن مكتوم 
وتتوا�شل  الو�شل  بنادي  مكتوم  اآل 

 29 االث��ن��ني  ي��وم  حتى  مناف�شاتها 
مباراتني  فيه  تقام  ال��ذي  اأغ�شط�س 
ب���ني ف��ري��ق ���ش��ب��اب االأه���ل���ي وفريق 
�شباًحا،   10 ال�����ش��اع��ة  يف  ال��ن�����ش��ر 
واملباراة الثانية بني الو�شل و�شباب 

االأهلي يف ال�شاعة 11 �شباًحا.
الكرة  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  وت����ق����ام 
بن  �شعيد  ال�شيخ  �شالة  يف  الطائرة 
باملمزر  االأهلي  �شباب  بنادي  مكتوم 
وتتوا�شل مناف�شاتها حتى يوم االأحد 

ال�شاعة  يف  ويلتقي  اأغ�شط�س،   28
مع  الن�شر  فريق  االأحد  �شباح   10
ال�شاعة  ويف  االأه���ل���ي،  ���ش��ب��اب  ف��ري��ق 
الو�شل  فريق  يلتقي  �شباًحا   11
مناف�شات  وت���ق���ام  ح���ت���ا،  ف���ري���ق  م���ع 
بها  املعمول  للوائح  وفًقا  البطوالت 

يف احتاد كل لعبة مدرجة.
وت���اأت���ي ه���ذه ال�����دورة ان��ط��الًق��ا من 
خ����ط����ة جم���ل�������س دب�������ي ال���ري���ا����ش���ي 
لتطوير  ال�����ش��اع��ي��ة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ق���ط���اع ال��ن��ا���ش��ئ��ني وحت�����ش��ري فرق 
الر�شمية،  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات  االأن����دي����ة 
فئة  من  لالعبني  الفر�شة  واإعطاء 
يف  للم�شاركة  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال�����ش��ب��اب 
امل��ب��اري��ات اخلا�شة  اأك����ر ع���دد م��ن 
خمتلف  بني  االحتكاك  ل��زي��ادة  بهم 
يك�شبهم  مب���ا  امل���ه���اري���ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
خ��رة اأك��ر، كما تعد ال��دورة اإعداد 
بال�شكل  وال��الع��ب��ني  ل��ل��ف��رق  م��ب��ك��ر 
مناف�شات  ان����ط����الق  ق���ب���ل  امل����الئ����م 

امل���و����ش���م ال���ري���ا����ش���ي اجل����دي����د مبا 
اأهدافهم  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��ده��ا 

للو�شول اإىل من�شات التتويج.
الريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  وي��ح��ر���س 
من  الفنية  االأج��ه��زة  ا�شتفادة  على 
ه����ذه ال�������دورة ح��ي��ث ت��ت��ي��ح ال�����دورة 
الالعبني  جتربة  الفنية  لالأجهزة 
م�شتوياتهم  على  التعرف  اأج��ل  من 
وحتقيق  التح�شني  موا�شع  واإيجاد 
ب��ني الالعبني  امل��ط��ل��وب  االن�����ش��ج��ام 
م���ن خ����الل م���ب���اري���ات ال������دورة قبل 

انطالق املناف�شات الر�شمية.
الريا�شي  دب������ي  جم���ل�������س  وي�������ويل 
ال�شباب  ب��ق��ط��اع  ك���ب���رًيا  اه���ت���م���اًم���ا 
والنا�شئني اإمياًنا منه باأهمية الدور 
ال�شنية  امل��راح��ل  ف���رق  تلعبه  ال���ذي 
ب��اأن��دي��ة دب���ي ك��ون��ه��ا ال���راف���د االأول 
للفرق االأوىل باالأندية وتعد اأ�شا�ًشا 
امل�شابقات  يف  وت��ف��وق��ه��ا  ل��ن��ج��اح��ه��ا 

الر�شمية.

•• اأبوظبي -وام:

وق���ع ن����ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ط��رجن و 
�شراكة  اتفاقية  الذهنية،  االأل��ع��اب 
الدولية،  االإي��ط��ال��ي��ة  امل��در���ش��ة  م��ع 
اأبوظبي  الأك���ادمي���ي���ة  ف���رع  الإن�����ش��اء 
للنادي  التابعة  لل�شطرجن  الدولية 
الدولية  االإيطالية  امل��در���ش��ة  مبقر 

مبدينة خليفة.
وقع االتفاقية على هام�س مهرجان 
�شهيل  لل�شطرجن  ال��دويل  اأبوظبي 
مدير  ال���ع���و����ش���ي  ال����رح����ي����م  ع���ب���د 
ن����ادي  ال���ت���ط���وي���ر واالح����������راف يف 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل�����ش��ط��رجن واالأل�����ع�����اب 
دي�شجاردينز  وج��ان��ي��ت  ال��ذه��ن��ي��ة، 

مديرة املدر�شة.
وح���ظ���ى ال����ي����وم ق���ب���ل االأخ�������ري من 
امل�����ه�����رج�����ان ب����ح���������ش����ور ع��������دد من 
م�شوؤويل اللعبة منهم �شعادة حممد 

القطري  االحتاد  رئي�س  امل�شيحكي 
اأمني   ، املطوع  ويو�شف  لل�شطرجن، 
املدير  التميمي  وحمد  العام  ال�شر 

رئي�س  و ح�شني اخل��وري  التنفيذي 
و�شهيل  للمهرجان  املنظمة  اللجنة 
وطالل  امل��ه��رج��ان  م��دي��ر  العو�شي 

الزعابي نائب رئي�س نادي ال�شارقة 
الطاهر  ع��ل��ي  ���ش��ل��ط��ان  و  ال�����ش��اب��ق 
االإمارات  اإحت��اد  اإدارة  ع�شو جمل�س 

لل�شطرجن رئي�س اجلهاز الفني.
بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
عاد  امل���ه���رج���ان،  يف  "االأ�شاتذة" 

اريكيا�شي  اأرج��ون  الهندي  الالعب 
لل�شدارة منفرداً بر�شيد 6.5 بعد 
ف����وزه ع��ل��ى ال�����ش��ي��ن��ي واجن ه���او يف 

مباراة قوية، ليتقدم على مناف�شيه 
وعددهم 9 العبني بر�شيد 6 نقاط 
لكل منهم، وحت�شم اجلولة االأخرية 

ترتيب املراكز الع�شرة االأوىل.
و�����ش����م����ن م����ن����اف���������ش����ات ال���ب���ط���ول���ة 
"املفتوحة"، ت�شدر الهندي برا�شانا 
بر�شيد  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��رت��ي��ب 
7.5 نقطة، م�شتفيداً من اخل�شارة 
مواطنه  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  االأوىل 
املركز االأول،  اأفقدته  روهيت والتي 
 7 بر�شيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ليتقا�شم 
ن��ق��اط م��ع 3 الع��ب��ني اآخ��ري��ن وهم 
مريازيز  و  ���ش��اي��روف  زاده  حم��م��د 
كوزييف من اأوزبك�شتان، واالأرميني 

تيجران ازاريان.
و يف بطولة النا�شئني، ح�شم االإيراين 
ل�شاحله،  ال��ل��ق��ب  م����ه����داوي  ر����ش���ا 
بعد ف��وزه يف اجلولة االأخ���رية على 
وو�شوله  روهيت،  الهندي  الالعب 
للنقطة 8.5، وحل يف املركز الثاين 
الهندي اديتا فارون، بينما حل علي 

زاده العب اأذربيجان ثالثا.

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

ب��ن زايد  ال�شيخ ه��زاع  اأ���ش��در  �شمو 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل 
النائب  اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي 
االأول لرئي�س النادي، النائب االأول 
العيناوي  ال�شرف  جمل�س  لرئي�س 
العني  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ،
بت�شكيل  ق�����راراً  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ش��ي 
يراأ�شها   امل����واه����ب  ل���رع���اي���ة  جل���ن���ة 
زايد  بن  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي العني الريا�شي الثقايف، رئي�س 

اللجنة التنفيذية بالنادي.
ب���اإن�������ش���اء  م�شروع  ����ش���م���وه  ووج�������ه  
مب���ق���وم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن اأج���ه���زة 
" م��رك��ز للطب  ري��ا���ش��ي��ة و ط��ب��ي��ة 
�شكنية  وم���ن�������ش���اآت   ، الريا�شي" 

ومالعب مغلقة للتدريبات.
وع�����ق�����دت جل���ن���ة رع�����اي�����ة امل����واه����ب 

ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  االأول  اج��ت��م��اع��ه��ا 
اآل نهيان بقاعة   �شلطان بن حمدان 
اأك��ادمي��ي��ة ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة القدم  
والرعاية  ال���دع���م  ع��ل��ى  ف��ي��ه  اأث���ن���ت 
بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  من  ال�شامية 
 ، ب��ال��دول��ة  الريا�شي  للقطاع  زاي���د  

على  الثقايف  الريا�شي  العني  ن��ادي 
وجه اخل�شو�س ، وتناول املجتمعون 
مب�شروع  امل���رت���ب���ط���ة  امل���ل���ف���ات  اأه������م 

تطوير مواهب كرة القدم بالنادي.
و�شدد ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل 
نهيان على تطبيق  اأف�شل االأ�شاليب 

العلمية يف تاأ�شي�س وتكوين املواهب 
دقيق  علمي  ب�شكل  واملُ��ع��دة  ال��ق��وي��ة 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م����ن ت���ق���دمي االإ����ش���اف���ة 
املراحل  منتخبات  ملختلف  املطلوبة 
العمرية ، و�شدد على �شرورة تو�شيع 

رقعة ا�شتك�شاف املواهب الكروية.

مراقبة  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  �����ش����دد  ك���م���ا 
الغذائي  وال��ن��ظ��ام  االأداء  م��وؤ���ش��رات 
واإن�شاء   ، العمرية   املراحل  لالعبي 
وربطها  ل��الع��ب��ني  ���ش��ح��ي��ة  م��ل��ف��ات 
بالنظام االإلكروين احلديث للنادي 
يتيح لالأطباء االطالع على  والذي 

و  االأداء   تقييم  وراء  �شعياً   ، ت��ل��ك 
واإيجاد  ال�����ش��ح��ي��ة  احل���ال���ة  حت��ل��ي��ل 
تكرار  م��ن  للحد  ال��الزم��ة  احل��ل��ول 

االإ�شابات.
ون��ق��ل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حمدان 
هزاع  ال�شيخ  �شمو  حتيات  نهيان  اآل 

بالنادي  للجميع  نهيان  اآل  زايد  بن 
�شركة  اإدارة  مبجل�س  ل��ق��اءه  خ��الل 
الكرة بالنادي ، واأثنى على امل�شتوى 
الذي قدمه الفريق يف املو�شم املا�شي 
يف  للجميع  الكبرية  اجل��ه��ود  وع��ل��ى 
كما   ، اخل��ارج��ي  االع����دادي  املع�شكر 

اجلهود  م�شاعفة  اأهمية  على  �شدد 
لال�شتمرار بالقوة نف�شها والروح يف 

املو�شم املقبل.
الذي  ال���دور  �شلطان  ال�شيخ  وث��م��ن 
اأحد  كونها  العني  به جماهري  تقوم 

اأهم اأ�شباب انت�شارات العني.
ويف ال�شياق ذات��ه  كثف  بطل دوري 
اأدن��������وك ل��ل��م��ح��رف��ني م����ن وت����رية 
ت��دري��ب��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة ب��ق��ي��ادة مدربه 
االأوك���������������راين �����ش����ريج����ي ري�������روف  
ا�����ش����ت����ع����داداً ل���ل���م���و����ش���م اجل�����دي�����د ، 
اأمام  ثانية  ودي���ة  م��ب��اراة  وي��خ��و���س 
فريق الرفاع البحريني م�شاء اليوم 

اجلمعة.
حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  وح�شر 
التي  التدريبية  احل�شة  من  جانباً 
اأقيمت اأم�س االأول االأربعاء يف ا�شتاد 
ب��ح�����ش��ور رئي�س  ب���ن زاي�����د  خ��ل��ي��ف��ة 
كرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 

القدم بالنادي.

جمل�س دبي الريا�سي يطلق الدورة ال�سيفية لالألعاب اجلماعية مب�ساركة اأندية دبي

»نادي اأبوظبي لل�سطرجن« يوقع اتفاقية �سراكة مع املدر�سة الإيطالية الدولية

بقرار هزاع بن زايد و رئا�ضة �ضلطان بن حمدان 

 ت�سكيل جلنة عليا لرعاية املواهب الكروية بنادي العني 

زولر يقود فريق »الإمارات« للقب املرحلة 
اخلام�سة يف جولة اإ�سبانيا للدراجات

•• بيلباو- اإ�صبانيا-وام:

االأول يف  " باملركز  الهوائية  للدراجات  "االإمارات  زول��ر من فريق  م��ارك  ت��وج 
املرحلة اخلام�شة من �شباق اإ�شبانيا الدويل "ال فويلتا"، اآخر ال�شباقات الكبرية 
للدراجات يف العام احلايل. واأقيمت فعاليات املرحلة اخلام�شة من جولة اإ�شبانيا 

على م�شار بطول 187.2كم انطالقاً من اإيرون وو�شواًل اإىل بيلباو.
ومل يكن االإ�شباين بني املجموعة املتقدمة التي انطلقت اأواًل يف اأداء هجومي، 
لكنه متكَّن منفرداً من تقلي�س الفارق البالغ دقيقة و45 ثانية، ليثبت بذلك 
اأنه اأحد اأقوى الدراجني على م�شافة الت�شلق. وتاألفت املجموعة املتقدمة من 
الدراجني اإىل اآخر 30 كم  و�شول  مع  تدريجيا  تتقل�س  اأن  قبل  دراجاً،   18
من ال�شباق، لينطلق زولر بعد بلوغه م�شافة الت�شلق الثانية يف "اإل فيفريو" 

متجاوزاً جميع مناف�شيه ومتقدماً بفارق 10 ثواٍن.
وبرغم اأنه مل يتمكن من تو�شيع الفارق مع مناف�شيه، حافظ زولر على تقدمه، 

ليتجاوز خط النهاية اأواًل ليحقق فوزاً م�شتحقاً لفريق االإمارات.
وقال زولر: " �شهد ال�شباق معركة حما�شية بني الدراجني خالل ت�شكل املجموعة 
املتقدمة، ومل اأمتكن يف البداية من االن�شمام للمجموعة املتقدمة. لكن املدير 
ماتني اأخرين اأنني قادر على التقدم على م�شافة الت�شلق، لذا انطلقت باأق�شى 
طاقتي ومتكنت من التقدم. ومع و�شولنا مل�شافة الت�شلق االأخرية، انطلقت يف 

حماولة لتجاوز املناف�شني، ومتكنت اأخرياً من التقدم وحتقيق الفوز".

اليوم.. منتخبنا الوطني للنا�سئني يواجه 
نظريه الفل�سطيني يف »كاأ�س العرب«

•• اجلزائر-وام:

نظريه   "2006 "مواليد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  للنا�شئني  الوطني  منتخبنا  ُي��واج��ه 
حاليا  املقامة  للنا�شئني،  العرب  كاأ�س  بطولة  يف   ، اجلمعة  اليوم  الفل�شطيني 
الثانية  وامل��ب��اراة هي  القدم.  لكرة  العربي  االحت��اد  ينظمها  والتي  يف اجلزائر، 
معه  ت�شم  وال��ت��ي  للبطولة،  االأول  ب��ال��دور  االأوىل  املجموعة  �شمن  ملنتخبنا 
املباراة  "امل�شيف" وال�شودان وفل�شطني. ويخو�س منتخبنا  منتخبات اجلزئر 
 ،  0-2 ال�����ش��وداين  نظريه  اأم���ام  االأول  اللقاء  خ�شر  بعدما  التعوي�س،  ب��داف��ع 
يف  فر�شة  على  للمحافظة  الفل�شطيني  نظريه  على  للفوز  الفريق  وي�شعى 

التاأهل لربع نهائي البطولة.
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•• دبي -وام:

ت�شتعد دبي، املقر الرئي�شي للمجل�س الدويل للكريكت، 
التي   2022 للكريكت  اآ�شيا  ك��اأ���س  بطولة  ال�شت�شافة 
اأر�س  على  التوايل  على  الثانية  للمرة  مناف�شاتها  تقام 
ال��دويل للكريكت، وملعب  دول��ة االإم���ارات يف ا�شتاد دبي 
منتخبات خالل  ���ش��ت��ة  ل��ل��ك��ري��ك��ت، مب�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ارق��ة 
�شبتمر   11 اإىل  اجل���اري  اأغ�شط�س   27 م��ن  ال��ف��رة 
10 مباريات من مبا فيها  املقبل، حيث ت�شت�شيف دبي 
اإقامتها  وامل��ق��رر  وباك�شتان  الهند  ب��ني  املرتقبة  امل��ب��اراة 
البطولة  تفتتح  بينما  اجل����اري،  اأغ�شط�س   28 االأح���د 
 27 املقبل  ال�شبت  واأفغان�شتان  �شريالنكا  منتخبي  بني 

اأغ�شط�س اجلاري يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء.
تاأتي اال�شت�شافة يف اإطار املكانة املتميزة التي حتظى بها 
دبي يف عامل الريا�شة، وقدرتها على ا�شت�شافة وتنظيم 
اأك���ر ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة واأق����وى امل��ن��اف�����ش��ات الدولية، 
ب��ام��ت��الك��ه��ا ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع��امل��ي��ة ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع خمتلف 

الريا�شات.

- وجهة مثالية .
وق�����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د ح������ارب، اأم�����ني ع����ام جم��ل�����س دبي 
تاأكيد مكانتها  االإم��ارات  ودول��ة  دبي  توا�شل  الريا�شي: 
اأك���ر دول ال��ع��امل جن��اًح��ا يف تنظيم اأكر  ك��واح��دة م��ن 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  بف�شل  ال��دول��ي��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
يف  الناجح  واال�شتثمار  املتكاملة،  العمل  وا�شراتيجية 
اإىل  الريا�شية  املن�شاآت  واإع���داد  التحتية  البنية  تطوير 
التنظيم  م��ن  ال��ت��ي جتعل  العنا�شر  ك��اف��ة  ت��وف��ر  ج��ان��ب 
وامل�شاركة واحل�شور جتربة مميزة عززت من جاذبيتها 
للريا�شة  رائدة  ووجهة  والعمل  للعي�س  مدينة  كاأف�شل 
والريا�شيني من خالل ما تقدمة من خيارات متنوعة 
التي  املقومات  من  دبي  متتلك  اإذ  املتطلبات  كافة  تلبي 
جتعل منها املوقع االأن�شب والوجهة املثالية ال�شت�شافة 
التحتية  البنية  بف�شل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االأح�����داث 
واملرونة والت�شهيالت التي تقدمها للمنظمني وموقعها 
املتميز ومعاملها الطبيعية وال�شياحية اإ�شافة اإىل املرافق 
الريا�شية املتنوعة التي مت ت�شييدها وفق اأرقى املعايري 

الدولية.
واأ�شاف حارب: اكت�شبت دبي ثقة العامل كله يف قدرتها 
وقت  يف  واال���ش��ت�����ش��اف��ة  التنظيم  يف  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
قيا�شي، حتى اأ�شبحت منوذًجا عاملًيا يحتذى به يف قطاع 
اأهم  ا�شت�شافة وتنظيم  الريا�شية من خالل  الفعاليات 
العامل  كاأ�س  اأبرزها  ومن  العاملية  الريا�شية  البطوالت 
ا�شتاد  الهندي للكريكت يف  20، وال��دوري  للكريكت تي 
جمل�س  ويحر�س  الريا�شية،  دبي  مبدينة  ال��دويل  دبي 
تدعم  التي  الدعم  �شبل  كل  توفري  على  الريا�شي  دب��ي 
جناح البطوالت الكرى ذات ال�شدى العاملي اإىل جانب 
ه��دف��ه ال��رئ��ي�����س يف ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي، ونحن 

البطوالت  وا�شت�شافة مثل هذه  تنظيم  على  حري�شون 
الدولية التي حتظى ب�شعبية كبرية ومتابعة جماهريية 
التي  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  رغ��ب��ات  يلبي  مم��ا  وا���ش��ع��ة 

تعي�س يف دبي.

- حدث ريا�شي كبري.
اإدارة  ال��زرع��وين، رئي�س جمل�س  ق��ال خالد  وم��ن جانبه 
اآ�شيا  بطولة  با�شت�شافة  �شعداء  الريا�شية:  دبي  مدينة 
بطولة  واأ�شهر  اأك��ر  ث��اين  تعد  التي   2022 للكريكت 
جماهريية  مبتابعة  حت��ظ��ى  وال��ت��ي  ال��ع��امل  يف  ك��ري��ك��ت 
�شخمة وتغطية اإعالمية وا�شعة حيث يتم بثها اإىل عدد 
املاليني،  ويتابعها  القارات  ال��دول يف خمتلف  كبري من 
دبي  مبدينة  للكريكت  ال���دويل  دب��ي  ا�شتاد  وي�شت�شيف 
التوايل  على  الثانية  للمرة  البطولة  ه��ذه  الريا�شية 
2018 ومل يتم  ال��ب��ط��ول��ة يف دب���ي ع���ام  اأق��ي��م��ت  ح��ي��ث 
تنظيم البطولة يف اأي مكان اآخر منذ ذلك الوقت، وهذا 
يوؤكد اأن دبي هي املكان االأف�شل واالأجدر ال�شت�شافة هذا 

احلدث الكبري.
ال��ب��ط��ول��ة حت�شرًيا  ت��ع��د ه����ذه  ال����زرع����وين:  واأ�����ش����اف 
العامل  ك��اأ���س  مناف�شات  خلو�س  االآ�شيوية  للمنتخبات 
منتخبات  اأف�شل  من  نخبة  البطولة  وت�شم  الع�شرين، 
الكريكت يف العامل مبا فيهم منتخب الهند الفائز بلقب 
للحفاظ  ي�شعى  وال��ذي  البطولة  من  املا�شية  الن�شخة 

على اللقب يف دبي.

- تاأمني.
العميد  اأك��د  البطولة  ال�شت�شافة  اال���ش��ت��ع��دادات  وح��ول 
ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  الفال�شي،  خليفة  را���ش��د 
اخلا�شة  اال�شتعدادات  كافة  اكتمال  بالوكالة،  العمليات 
بدخول اجلماهري ملدرجات ا�شتاد دبي الدويل للكريكت، 
يف املباراة االفتتاحية لبطولة اآ�شيا للكريكت 2022 يف 
15 بني منتخبي �شريالنكا واأفغان�شتان، وفقاً  ن�شختها 
الإجراءات حمددة جتنباً لالزدحام، و�شماناً ل�شالمتهم 

وا�شتمتاعهم باالأجواء الريا�شية.
واأ�شار الفال�شي اإىل التن�شيق مع ال�شركاء من ال�شركات 
ت���اأم���ني احل����دث وذل����ك لتحديد  امل�����ش��ارك��ة يف  االأم��ن��ي��ة 
جلنة  جاهزية  م��وؤك��داً  االأمنية،  واالإج���راءات  ال�شوابط 
الريا�شي  احل���دث  ال�شتقبال  ب��دب��ي  الفعاليات  ت��اأم��ني 
وتاأمينه يف دبي، ال �شيما اأن البطولة ت�شتقطب جماهري 
كبرية من ع�شاق هذه الريا�شة، وذلك من خالل خطة 
اأمنية متكاملة كفيلة بتاأمني احلدث داخل وخارج امللعب 
و�شول  على  االأم��ن��ي��ة، حر�شاً  ال��دوري��ات  ت�شيري  واأث��ن��اء 
وي�شر،  م��رون��ة  بكل  امللعب  اإىل  وال��الع��ب��ني  اجل��م��اه��ري 
ودولة  لدبي  امل�شرفة  ال�شورة  تعك�س  ببطولة  واخل��روج 
االإمارات باعتبارها حا�شنة الأهم الفعاليات والبطوالت 
العاملية، مبا متلكه من كفاءة واقتدار يف تنظيم وتاأمني 

الفعاليات الدولية.

اأعار مان�ش�شر يونايتد االنكليزي مدافعه الدويل العاجي 
واح��د مع خيار  ملو�شم  الفرن�شي  اإىل مر�شيليا  بايي  اإري��ك 

ال�شراء، ح�شب ما اأعلن االأربعاء الناديان.
 6 ال�شراء حّتى  ترتفع قيمة خيار  تقارير �شحفية  ووف��ق 
ماليني يورو على اأن ت�شبح اجبارية ح�شب عدد املباريات 
التي �شي�شارك بها بايي، اإ�شافة اإىل تاأهل حمتمل ملر�شيليا 

اإىل م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�شم القادم.
 28 البالغ  ال��الع��ب  ب��رات��ب  املتو�شطي  ال��ن��ادي  و�شيتكفل 

عاماً واملقّدر بحوايل 5 ماليني يورو �شنوياً.
وت��راج��ع ت��رت��ي��ب ب��اي��ي ال���ذي و�شل 

ترافورد"  "اأولد  م��ل��ع��ب  اإىل 
ق�������ادم�������اً م������ن ف����ي����اري����ال 

 2016 ع��ام  اال�شباين 
مدافعي  تراتبية  يف 
"ال�شياطني  ف��ري��ق 
ب����ع����د  احلمر" 

خا�س  اأّول  م���و����ش���م 
مراحل  جميع  خالله 
 38( ال���رمي���ريل���ي���غ 

مباراة(.
وخ��ا���س ب��اي��ي ال���ذي داف���ع عن 

منتخب  األ����������������وان 

خمتلف  يف  مباراة   113 دولية،  مباراة   46 "الفيلة" يف 
املدافع  و����ش���ول  اأن  غ���ري  ي��ون��اي��ت��د،  ب��ق��م��ي�����س  امل�����ش��اب��ق��ات 
االنتقاالت  ���ش��وق  يف  مارتيني�س  ل��ي�����ش��ان��درو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ماغواير  ه����اري  م���ن  امل��ن��اف�����ش��ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال�����ش��ي��ف��ي��ة، 
ليندلوف  فيكتور  وال�����ش��وي��دي  ف���اران  راف��اي��ل  والفرن�شي 
له يف  ال��دويل حجز مركز  املدافع  ال�شعب على  جعل من 

الت�شكيلة اال�شا�شية للمدرب الهولندي اإريك تن هاغ.
املتمر�س  "املدافع  ب���  اجل��دي��د  م��داف��ع��ه  مر�شيليا  وو���ش��ف 
الوافدين  جانب  اإىل  يلعب  اأن  على  والقوي"،  وال�شريع 
توريه  واإي��زاك  �شان�شيل مبمبا  الكونغويل  ال��دويل  اجل��دد 
و�شامويل غيغو. وبات بايي الالعب احلادي ع�شر ين�شم 
اإىل مر�شيليا يف "املريكاتو" احلايل، علماً اأن العاجي 
قبل  بر�شلونة  اإ�شبانيول  فريق  باألوان  م�شريته  ب��داأ 
 6 2015. ويف غ�شون  عام  فياريال  اإىل  ين�شم  اأن 
اأبطال  دوري  يف  العاجي  �شارك  انكلرا،  يف  موا�شم 
اأوروبا 3 مرات ومثلها يف م�شابقة الدوري االأوروبي 
اأياك�س  اأمام   2017 عام  اللقب  ليغ" ليحرز  "يوروبا 
اأم�شردام الهولندي وي�شل اإىل نهائي عام 2021. 
2016 مب�شابقة درع املجتمع اأمام  كما فاز عام 
ل��ي�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي يف م���ب���اراة 
خاللها  اخ����ت����ري 

اأف�شل العب.

•• اأبوظبي-وام:

انتقاالت  �شوق  ج��دي��دا يف  قيا�شيا  رقما  ال��ق��دم  لكرة  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  حقق 
ال�شتار  ي�شدل  والتي   ، احلالية  ال�شيفية  االنتقاالت  الالعبني من خالل فرة 

عليها مطلع �شبتمر املقبل.
ومن خالل اأكر من 100 �شفقة متباينة القيمة املالية ، جنحت بطولة الدوري 
االإجنليزي يف حتطيم الرقم القيا�شي الإجمايل ما مت اإنفاقه من اأندية الدوري 
خالل فرة انتقاالت واحدة، وكان الرقم القيا�شي ال�شابق هو 1.62 مليار يورو 
من خالل 140 �شفقة يف فرة االنتقاالت ال�شيفية للدوري االإجنليزي اأي�شا 

يف عام 2017 .
ال����دوري االإجن��ل��ي��زي هذا  اأن��دي��ة  ، ح�شنت  امل��ريك��ات��و ال�شيفي احل���ايل  وخ���الل 
االإجمايل وحققت رقما جديدا بلغ 1.73 مليار يورو من خالل اأكر من 100 
املتخ�ش�س يف  "تران�شفري ماركت" العاملي  ، طبقا ملوقع  االآن  �شفقة متت حتى 

اإح�شائيات واأرقام الالعبني واالأندية.

و ال يزال هذا الرقم قابال للتغري والتح�شني ب�شكل كبري خا�شة مع حر�س اأكر 
وياأتي مان�ش�شر  املميزين..  الالعبني  ناد على تدعيم �شفوفه مبزيد من  من 
يونايتد بالطبع يف مقدمة هذه االأندية خا�شة بعد البداية املتاأزمة للفريق يف 
امل�شابقة والتي دفعته للتعاقد ال�شريع مع الرازيلي كا�شيمريو من ريال مدريد 
مرات  ع��دد  يف  القيا�شي  الرقم  �شاحب  يونايتد  مان�ش�شر  والي��زال  االإ�شباين. 
الفوز بلقب الدوري االإجنليزي يبحث عن تدعيم �شفوفه مبزيد من الالعبني 
لتدارك املوقف بعد بداية م�شريته يف الدوري هذا املو�شم بهزميتني متتاليتني 

قبل ا�شتعادة بع�س االتزان من خالل الفوز 2-1 على ليفربول.
كانت اأندية الدوري االإجنليزي قد جتاوزت يف 17 يوليو املا�شي حد املليار يورو 
امل�شابقة هي االأ�شرع على االطالق يف بلوغ  يف �شوق االنتقاالت احلايل، لت�شبح 

هذا احلاجز يف اأي فرة انتقاالت على مدار التاريخ.
و اإذا متت بع�س ال�شفقات، التي يدور ب�شاأنها الكثري من اجلدل حاليا فقد ي�شل 

اإنفاق االأندية االإجنليزية خالل املريكاتو احلايل الأكر من ملياري يورو.
واأ�شار "تران�شفري ماركت" اأي�شا اإىل اأن بطوالت الدوري املحلية الكبرية االأخرى 

باأوروبا تقرب حاليا من حتقيق اأرقام قيا�شية جديدة يف املريكاتو على م�شتوى 
حجم اإنفاق اأندية كل بطولة ، ولكن االأرقام التي يحققها الدوري االإجنليزي ، 

الدوري االأغلى يف العامل ، تفوق نظريتها يف باقي الدوريات.
نادي  ب��اأن  االإجنليزية  لالأندية  الكبرية  املالية  القدرات  على  املوقع  ا�شت�شهد  و 
نوتنجهام ال�شاعد لدوري الدرجة املمتازة هذا املو�شم اأنفق حتى االآن نحو 150 
مليون يورو على �شم العبني جدد هذا ال�شيف، واأن 8 اأندية من امل�شابقة جنحت 

حتى االآن يف تخطي حاجز ال�100 مليون يورو لكل منها يف هذا املريكاتو.
و يقرب �شايف اإنفاق االأندية االإجنليزية يف املريكاتو احلايل من حاجز املليار 
يورو حيث بلغ الفارق حتى االآن بني ما اأنفقته هذه االأندية وما جنته من بيع 

بع�س الالعبني نحو 975 مليون يورو.
وطبقا الأحدث قائمة اأ�شدرها "تران�شفري ماركت" ب�شاأن اإنفاق اأندية كل بطولة 
بيع  نظري  اأم���وال  م��ن  ح�شدته  وم��ا  �شفوفها  لتدعيم  اأوروب���ا  يف  حملية  دوري 
اأي�شا  امل�شتويني لكنه  ال��دوري االإجنليزي يف ال�شدارة على  ياأتي  بع�س العبيه، 
اأنفقه وما جناه حيث  ما  الكبري بني  ال�شلبي  الفارق  ال�شدارة على م�شتوى  يف 

يقرب الفارق من املليار يورو.
وياأتي الدوري االإيطايل ثانيا باإجمايل اإنفاق بلغ 682 مليون يورو بفارق كثري 

عما جنته االأندية من بيع الالعبني والذي يبلغ 667 مليون يورو.
ومن بني بطوالت الدوري اخلم�س الكرى باأوروبا، يبدو الدوري االأملاين االأكر 
بلغ  بعدما  ال�شيف  االنتقاالت هذا  �شوق  واحل�شاد يف  االإنفاق  اتزانا بني حجم 
بيع  ي��ورو من  470 مليون  ي��ورو فيما جنت  474 مليون  اأنديته  اإنفاق  حجم 

العبيه لي�شل الفارق اإىل نحو 4 ماليني يورو فقط.
 432 اأنديته  /اأنفقت  بالقائمة  الرابعة  املرتبة  يف  االإ�شباين  ال���دوري  ياأتي  و 
"اأنفقت  316 مليون يورو" يليه الدوري الفرن�شي والذي  مليون يورو وجنت 

اأنديته 423 مليون يورو وجنت 401 مليون يورو" .
و يت�شح من القائمة اأن اإجمايل ما اأنفقته اأندية الدوري االإجنليزي حتى االآن 
اأندية الدوري االإيطايل واالأملاين  اأنفقته  اإجمايل ما  يف املريكاتو احلايل يفوق 
واالإ�شباين جمتمعة ويقل بفارق هزيل عن اإجمايل ما اأنفقته هذه الدوريات حال 

اإ�شافة الدوري الفرن�شي اإليها.

اقرتب من ملياري يورو

الدوري الإجنليزي يحقق رقما قيا�سيا يف �سوق انتقالت الالعبني ال�سيفية

للمرة الثانية على التوايل

دبي ُتكمل ا�ستعداداتها ل�ست�سافة بطولة 
كاأ�س اآ�سيا للكريكت 2022 ال�سبت املقبل

مان�س�سرت يونايتد يعري مدافعه 
بايي اإىل مر�سيليا 

على ا�ضتاد دبي الدويل للكريكت من بينها   تقام  مبارايات   10 •
املباراة املرتقبة بني الهند وباك�ضتان 28 اأغ�ضط�س اجلاري

القرعة ت�سع مان�س�سرت �سيتي يف مواجهة  
مبكرة مع ت�سيل�سي بكاأ�س الرابطة

•• لندن-وام:

اأ���ش��ف��رت ق��رع��ة ال�����دور ال��ث��ال��ث ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س راب���ط���ة املحرفني 
�شيتي  مان�ش�شر  بني  مبكر  قمة  لقاء  عن  القدم  لكرة  االإجنليزية 
وت�شيل�شي، فيما ي�شتهل ليفربول رحلة الدفاع عن اللقب مبواجهة 
اأكر �شهولة اأمام ديربي كاونتي الذي ين�شط يف دوري الدرجة االأوىل 
"دوري البطولة االإجنليزية". وكان ليفربول توج بلقب بطولة كاأ�س 
النهائية  املباراة  ت�شيل�شي يف  بالفوز على  املا�شي  املو�شم  الرابطة يف 
للبطولة كما اأحرز لقب كاأ�س اإجنلرا بالفوز على الفريق نف�شه يف 

النهائي .. فيما اأحرز مان�ش�شر �شيتي لقب الدوري االإجنليزي.
واأ�شفرت القرعة عن �شبع مواجهات خال�شة بني فرق دوري الدرجة 
ومان�ش�شر  ت�شيل�شي  م��ع  �شيتي  مان�ش�شر  يلتقي  حيث  امل��م��ت��ازة 
يونايتد مع اأ�شتون فيال واأر�شنال مع برايتون ونوتينجهام فوري�شت 
مع توتنهام وبورمنوث مع اإيفرتون ونيوكا�شل مع كري�شتال باال�س 

كما يلتقي وولفرهامبتون مع ليدز يونايتد.
ي�شطدم  فيما  كاونتي  ديربي  فريق  ليفربول  يواجه   ، املقابل  ويف 
وي�شتهام بفريق بالكبرين ويلتقي برينلي بفريق كراويل اأحد فرق 

دوري الدرجة الثانية والذي اأطاح بفولهام.

»روؤية الإمارات« حت�سل على حقوق البث 
احل�سرية لبطولة كاأ�س اآ�سيا 2022 للكريكيت

•• دبي-وام:

 &e� �شمن  الرفيهي  املحتوى  بث  وح��دة  االإمارات" -  "روؤية  اأعلنت 
احلياة التابعة ملجموعة e& - اأم�س ح�شولها على حقوق البث واالإعالم 
ال�شرق  مبنطقة  ورل��د  بي  دي   2022 اآ�شيا  كاأ�س  لبطولة  احل�شرية 
 CricLife " االأو�شط و�شمال اأفريقيا والتي �شتعر�س فقط على قناة

. "MAX
للرجال  اآ�شيا  كاأ�س  لبطولة   2022 دورة  االإم���ارات  دول��ة  ت�شت�شيف  و 
حتت مظلة املجل�س االآ�شيوي للكريكيت يف الفرة ما بني 27 اأغ�شط�س 
ب�شبب  التوقف  من  �شنوات  اأرب��ع  بعد  املقبل  �شبتمر   11 اإىل  اجل��اري 
جائحة كورونا. ت�شم البطولة �شتة فرق هي الهند وباك�شتان و�شريالنكا 
هونغ  تاأهلت  بينما  امل�شاركة،  املنتخبات  �شمن  واأفغان�شتان  وبنغالد�س 
الت�شفيات بثالث مباريات مع  ال�شاد�س بعد فوزها يف  املركز  اإىل  كونغ 

كل من االإمارات والكويت و�شنغافورة.
بكل  اال�شتمتاع  االإم���ارات  يف  الكريكيت  لعبة  ع�شاق  باإمكان  و�شي�شبح 
 eLife وع��ل��ى   CricLife MAX ق��ن��اة  على  ح�شرياً  االأح����داث 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  ويف   Switch TV و   TV
اأف��ري��ق��ي��ا ع���ر احل���زم���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة اجل���دي���دة امل��ت��وف��رة ع��ل��ى تطبيق 

.STARZPLAY
 - االإم���ارات  ‘روؤية  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  براملي،  اأوليفيه  وق��ال 
دي   2022 اآ�شيا  كاأ�س  بطولة  لتقدمي  متحم�شون   "  :‘  evision
خا�شة   CricLife MAX ع��ل��ى  امل�����ش��اه��دي��ن  جل��م��ي��ع  ورل����د،  ب��ي 
دائماً  التزمنا  ولقد  كورونا،  جائحة  ب�شبب  �شنوات  الأرب��ع  التوقف  بعد 
بتقدمي املحتوى االأف�شل لدى مزودي املحتوى املحليني والدوليني يف 
الكريكيت من  لعبة  ع�شاق  �شيتمكن  وبذلك  والرفيه  الريا�شة  جمال 
على  وكذلك  لدينا  البث  من�شات  على  املباريات  مب�شاهدة  اال�شتمتاع 
املن�شات الرقمية، مما مينحهم املرونة للم�شاهدة من اأي مكان ويف اأي 

وقت".

فاطمة العامري تتوقع مناف�سات قوية بكاأ�س فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة
•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بنت  فاطمة  كاأ�س  بطولة  مديرة  العامري،  فاطمة  اأع��رب��ت 
لالأندية اخلليجية للكرة الطائرة لل�شيدات عن ثقتها باأن البطولة 
�شت�شهد مباريات رائعة يف ظل اال�شتعدادات اجليدة من جانب الفرق 
االأوىل  بن�شختها  اجلمعة  اليوم  تنطلق  التي  املناف�شات  يف  امل�شاركة 
مبباراتني على �شالة "جوجيت�شو اآرينا" مبدينة زايد الريا�شية يف 

اأبو ظبي.
فمن املقرر اأن يلتقي فريق ال�شارقة لريا�شة املراأة مع �شلوى الكويتي 

فريق  اأي�شا  معهما  ت�شم  التي  االأوىل،  املجموعة  مناف�شات  �شمن 
البحرين البحريني فيما يلتقي فريق اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
ت�شم  التي  الثانية  املجموعة  مناف�شات  �شمن  ال�شعودي  ن��ورة  م��ع 

معهما اأي�شا فريق الو�شل االإماراتي.
و يتاأهل اأول فريقني من كل جمموعة اإىل ن�شف النهائي، فيما تقام 

املباراة النهائية يف 31 اأغ�شط�س اجلاري.
و قالت فاطمة العامري مديرة البطولة: " يف�شلنا يوم واحد فقط 
فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  ال�شت�شافة  نتطلع  و  املناف�شات  انطالق  عن 
الفر�شة  تتيح  التي  لل�شيدات  الطائرة  للكرة  بنت مبارك اخلليجية 

لالعبات الطموحات لتطوير م�شتوياتهن يف خمتلف اأرجاء املنطقة، 
تناف�شية الختبار ما متتلكه  بيئة  املباريات �شمن  وامل�شاركة يف هذه 

الالعبات من قدرات".
واأ�شافت: "عملنا على االهتمام توفري كل ما ي�شمن جناح البطولة 
الن�شخة  ه��ذه  يف  امل�شاركة  ال�شتة  الفرق  جميع  ا�شتعدت  حني  يف   ..
ب�شكل جيد لتقدمي اأف�شل اأداء ".. ومتنت التوفيق للفرق امل�شاركة .

اجتماعاً  البطولة قد ح�شروا  امل�شاركة يف  ال�شتة  الفرق  كان ممثلو 
امل�شابقة  تنظيم  ع��ن  مو�شعة  تفا�شيل  امل�����ش��وؤول��ون  ف��ي��ه  ق���ّدم  ف��ن��ي��اً 

وقواعدها.

وقد اأقامت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية، اجلهة 
يف  رائ���دة  موؤ�ش�شات  م��ع  رئي�شية  ت��ع��اون  ع��الق��ات  للبطولة،  املنظمة 

جميع اأنحاء االإمارات ل�شمان النجاح التنظيمي للحدث.
الروؤية  و���ش��رك��ة  ال��ط��ائ��رة  للكرة  االإم�����ارات  احت���اد  م��ن  ك��ل  و�شيكون 
وجمل�س  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  الر�شمي  ال�شريك  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات،  العاملية 
الريا�شية  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��وات  ال��داع��م،  ال�شريك  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
البالتيني،  ال�شريك  الرئا�شة  ودي��وان  الر�شمي،  االإعالمي  ال�شريك 
وموا�شالت االإمارات �شريك النقل الر�شمي، فيما �شيكون م�شت�شفى 

برجيل �شريكا طبيا ر�شميا.



لبناين يعرث على الأفاعي يف منزله با�ستمرار
غرفة  يف  تزحف  اأف��ع��ى  على  ع��ر  عندما  ر���ش��وان  يا�شر  يفاجاأ  مل 
اأطفاله، داخل منزله يف بلدة اإيزال بق�شاء ال�شنية �شمايل لبنان، 
ق�شته  ر���ش��وان  وروى  للقلق.  مثري  ب�شكل  متكرر  االأم��ر  اإن  حيث 
وعائلته  ه��و  يهجر  وجعلته  الق�ش�س،  م��ن  غريها  ت�شبه  ال  التي 
تفقده  اأن��ه يحر�س على  اإال  بيتهم،  اأطفال،  و4  زوج��ة  املوؤلفة من 
قال  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث  ويف  واالآخ���ر.  احل��ني  بني 
ر�شوان: "االأفعى التي وجدتها االأربعاء مل تكن االأوىل ويبدو اأنها 
لن تكون االأخرية، الأن هذا امل�شل�شل م�شتمر منذ عدة �شنوات عندما 
بداأت تاأتينا االأفاعي". ويعي�س ر�شوان )50 عاما( حالة من الذعر 
على اأوالده وزوجته، ويقول اإنه ورث املنزل من والده منذ 20 عاما 
واأ�شاف اإليه مل�شات معمارية خا�شة كلفته مدخرات العمر، اإال اأنه 
منذ 5 �شنوات، ويف مثل هذا الوقت من كل عام، يعر يف منزله على 
الكثري من االأفاعي. وي�شيف: " االأربعاء" عرت على اأفعى وقبلها 
وتابع  اأكر".  اأو  اأفعى  اأعر على  تقريبا  اأ�شبوع  وكل  اثنتني،  على 
ر�شوان: "العام املا�شي عرت على 7 اأفاع دفعة واحدة منت�شرة يف 
اأرجاء املنزل، ومل اأدع و�شيلة للق�شاء عليها اإال وجربتها وف�شلت، ثم 
جلاأت اإىل �شركات خا�شة مبكافحة الزواحف يف بريوت اأي�شا  دون 

جدوى، اإىل اأن اأ�شبحت مهجرا بال ماأوى اأنا واأطفايل".

فيديو �سادم.. م�سنة تتعر�س لل�سرب على يد ابنتها
ن�شر نا�شطون لبنانيون على موقع التوا�شل االجتماعي "توير"، 
امراأة  ب��ريوت، على يد  ام���راأة م�شنة يف  اع��ت��داء على  فيديو يوثق 
ت�شكن معها يف ال�شقة. ويوثق الفيديو الذي التقطه �شخ�س من 
نافذة �شقة يف اجلهة املقابلة من ال�شارع، ال�شيدة امل�شنة وهي جتل�س 
على كر�شي داخل �شقة، قبل اأن تقف لت�شري ب�شعة خطوات، لياأتي 
وقيامها  اخللف  من  منها  ام��راأة  باقراب  حينها،  ال�شادم  امل�شهد 
باالعتداء عليها بال�شرب، واإعادتها للكر�شي. و�شغل الفيديو الذي 
لبنان،  يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  �شريع  ب�شكل  انت�شر 
الكثري من امل�شتخدمني، الذين طالبوا القوى االأمنية بالتحرك 
�شريعا، واإلقاء القب�س على املراأة املعتدية. كما توا�شل العديد من 
امل�شتخدمني مع �شعبة العالقات العامة يف قوى االأمن الداخلي، 
تعاملت  التي  امل��راأة  على  القب�س  باإلقاء  االأمنية  القوى  وطالبوا 
اأن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  موقع  وعلم   . امل�شنة  ال�شيدة  مع  بعنف 
االأمن  ق��وى  بجهاز  م�����ش��ادر خا�شة  وف��ق  امل��ت��اب��ع��ة،  قيد  ال��واق��ع��ة 
الداخلي. وك�شفت النا�شطة االجتماعية اللبنانية، رميوندا �شالح، 
"امل�شنة تعر�شت لل�شرب من قبل  اأن  "�شكاي نيوز عربية"،  ملوقع 

ابنتها، التي ت�شكن معها يف املنزل".

يحطم الرقم القيا�سي يف التهام الف�سار
والذي  الف�شار  التهام  يف  القيا�شي  الرقم  ت�شي�شتنت  ج��وي  حطم 
كان م�شجال �شابقا يف اإحدى املناف�شات التي اأقيمت بال�س فيغا�س 
عبوة   32 التهام  من  ت�شي�شتنت  ومتّكن   .2021 �شنة  االأمريكية 
ف�شار، يبلغ وزن الواحدة منها 600 غرام تقريبا، خالل 8 دقائق 
فقط. وعن اخلطة التي اتبعها يف التهام هذه الكمية الكبرية من 
املاء  "حر�شت على �شرب  الف�شار يف زمن ق�شري، قال ت�شي�شتنت: 
وهكذا"،  ذل��ك  بعد  جديدة  كمية  واإ�شافة  ب�شرعة،  الف�شار  مل�شغ 

ح�شبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.
املاء  لكن  امل�شغ  من  حلقي  يف  ب��اأمل  "�شعرت  ت�شي�شتنت:  واأ���ش��اف 

خفف عني ذلك الوجع".
�شريع  اأك��ل  فاز مب�شابقات  اأن  لت�شي�شتنت  �شبق  اأن��ه  بالذكر  جدير 

عديدة مثل "الهوت دوغ".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معلم يبتكر حيلة ذكية ل�سبط الغ�سا�سني
االإيقاع  معلم  ق��رر  االمتحانات،  يف  للغ�س  املحمولة  هواتفهم  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  بالطالب  ذرع���اً  �شاق  اأن  بعد 

بالغ�شا�شني من خالل طرح �شوؤال مبتكر يف االمتحان، ومتكن من �شبط 14 من الطالب الغ�شا�شني.
والحظ املعلم الذي مل يتم الك�شف عن ا�شمه زيادة يف عدد الطالب الذين يطلبون الذهاب اإىل احلمام يف اأوقات 
اأو اثنان عادة الذهاب اإىل احلمام، يرتفع هذا العدد  االمتحانات مقارنة باالأيام العادية. ففي حني يطلب طالب 

لي�شل اإىل ن�شف الف�شل تقريباً خالل االمتحانات.
اأن الطالب ي�شتخدمون حجة احلمام ال�شتخراج االأجوبة با�شتخدام هواتفهم املحمولة،  وا�شتنتج املعلم من ذلك 
فقرر اأن يلقنهم در�شاً قا�شياً، وت�شمنت خطته العبقرية اإن�شاء �شوؤال م�شتحيل احلل واإ�شافته اإىل ورقة االمتحان. 
بالتاأكيد من  �شيكون  االإن��رن��ت،  كفخ على  املعلم  و�شعها  التي  االإجابة  العثور على  اأي طالب من  ويف حال متكن 

الغ�شا�شني.
ومبجرد انتهاء االمتحان، مت اإر�شال بريد اإلكروين اإىل الذين اأجابوا ب�شكل �شحيح على ال�شوؤال الفخ واإخبارهم 
باأنه قد مت �شبطهم. ويبدو اأن املعلم ن�شر ال�شوؤال الزائف على موقع ويب ي�شتخدمه الطالب عادة للح�شول على 
اإجابات اأ�شئلة الواجبات املنزلية واالمتحانات. ومن الوا�شح اأن الطالب اعتقدوا اأن املعلم ال يعرف �شيئاً عن املوقع، 

ولكن - كما هو احلال غالباً - كان متقدماً عليهم.
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ب�سبب �سور جثة براينت.. 16 مليون دولر تعوي�سا لزوجته 
ظهرت عار�شة االأزي��اء فاني�شا براينت، تبكي يف املحكمة، عقب قرار هيئة 
اأجنلو�س،  لو�س  دوالر من مقاطعة  مليون   16 تعوي�شها مببلغ  املحلفني، 
كوبي  ال�شهري  ال�شلة  الع��ب  زوج��ه��ا  جلثة  "قا�شية"  ���ش��ورا  م�شاركة  بعد 

براينت، الذي تويف جراء حاجث حتطم طائرة هيلكوبر كان ي�شتقلها.
ومت ت�شوير جثة زوجها العب ال�شلة كوبي براينت ب�شكل غري قانوين من 

قبل امل�شوؤولني، االأمر الذي اعترته فاني�شا انتهاكا للخ�شو�شية.
االإطفاء  اإجن��ل��و���س ورج���ال  ل��و���س  ع��م��دة  ن���واب  اأن  املحلفني  ووج���دت هيئة 
الذين هرعوا اإىل مكان احلادث يف يناير 2020، قاموا بالتقاط �شور غري 
كوبي  اأجنلو�س  لو�س  اأ�شطورة  �شورا جلثة  ذلك  للحادثة، مبا يف  قانونية 
براينت. ووجدت الهيئة اأن رجال االإطفاء ونواب العمدة لي�س من عادتهم 
نق�س  �شببه  ح��دث  ما  واأن  احل���ادث،  مكان  من  يلتقطونها  �شور  م�شاركة 
املبلغ  اأقل من  اأنه  اإال  املبلغ،  ت�شتحق  براينت  اأن  املحامون  وقال  التدريب. 
الذي ح�شل عليه اأقارب ال�شحايا االآخرين، الذين ُمنحوا العام املا�شي 2.5 

مليون دوالر كتعوي�س عن التقاط ال�شور.
لال�شطراب  براينت  لفاني�شا  دوالر  مليون   2.5 بدفع  العمدة  ق�شم  واأُم��ر 
العاطفي الذي عانت منه بالفعل، و7.5 مليون دوالر للمعاناة امل�شتقبلية، 
كما يجب على اإدارة االإطفاء اأن تدفع لها مليون دوالر عن اأ�شرار املا�شي، 

و5 ماليني دوالر للمعاناة امل�شتقبلية.

ل زفاف بدون فح�س طبي للزواج يف اليمن 
اأ�شدرت احلكومة اليمنية، تعميما ُيلزم املقبلني على الزواج باإجراء فحو�س 
طبية، وذلك يف م�شعى للحد من انت�شار بع�س االأمرا�س الوراثية مع تزايد 

معدالت زواج االأقارب يف البالد.
مدراء  اإىل  وال�شكان،  العامة  ال�شحة  وزي��ر  وجهه  ال��ذي  التعميم،  وح��دد 
فحو�س  اإج��راء  املركزية،  املخترات  وم��دراء  باملحافظات  ال�شحة  مكاتب 

اأمرا�س الدم الوراثية والفريو�شية وف�شائل الدم وفح�س الدم العام.
وجاء هذا االإجراء يف �شوء تزايد معدالت زواج االأقارب يف اليمن، خ�شو�شا 
اإىل تردي  اأدت  والتي  التوايل،  الثامن على  للعام  امل�شتمرة  يف ظل احل��رب 
زواج  م��ع��دالت  ت�شل  تقديرات  وح�شب  واملعي�شية.  االقت�شادية  االأو���ش��اع 
املناطق  املناطق، خ�شو�شا يف  بع�س  املئة يف  50 يف  اإىل  اليمن  االأق���ارب يف 
لعبت  والتقاليد  العادات  بع�س  اإن  اجتماعيون  اأخ�شائيون  وقال  الريفية. 
دورا يف ارتفاع معدالت االإ�شابة باأمرا�س الدم الوراثية يف عدة حمافظات 
اأبرز  االأق����ارب  زواج  اأن  واع��ت��روا  االأق�����ارب.  زواج  ب�شبب  وذل���ك  اليمن  يف 
العوامل الرئي�شية التي تت�شبب يف اأمرا�س وراثية واإعاقات دائمة، ت�شيب 

االأبناء وتكّلف االآباء اأعباء اقت�شادية ونف�شية واجتماعية كبرية.

جينيفر فالفني  تطلب 
الطالق من �سيلف�سرت �ستالون 
25 عاما من ال��زواج، تقدمت  بعد 
الطالق  بطلب  ف��الف��ني،  جينيفر 
�شيلف�شر  االأم��ريك��ي،  النجم  م��ن 
االأ�شول  اإخ��ف��اء  بتهمة  ���ش��ت��ال��ون، 

الزوجية.
وثائق  تقول  "اإن�شايدر"،  وبح�شب 
املعلومات،  ع��ل��ى  "بناء  امل��ح��ك��م��ة: 
اال�شتنفاذ  يف  ����ش���ت���ال���ون  ت������ورط 
مما  ال��زوج��ي��ة،  ل��الأ���ش��ول  املتعمد 
كان له تاأثري اقت�شادي �شلبي على 

ملكية الزوجية".
اأح��ب عائلتي،  "اأنا  �شتالون:  وق��ال 
وخا�س  ودي  ب�شكل  نتعامل  نحن 

مع هذه الق�شايا ال�شخ�شية".
ومن جانبها، قالت فالفني: "على 
ال���رغ���م م���ن اأن���ن���ا ل���ن ن���ت���زوج بعد 
االآن، اإال اأنني �شاأعتز دائما بعالقة 
30 عاما بيننا،  ا�شتمرت اأكر من 
واأنا اأعلم اأننا ملتزمان جتاه بناتنا 
اخل�شو�شية  اأط��ل��ب  اجل��م��ي��الت، 
لعائلتنا ونحن من�شي قدما ب�شكل 

ودي".
ع����ام����ا،   54 ف�����الف�����ني،  وال����ت����ق����ت 
 ،1988 ع��ام  ع��ام��ا،   76 ب�شتالون، 
ا�شتمرت  ح��ب  ع��الق��ة  وجمعتهما 
ينف�شال  اأن  ق��ب��ل  ���ش��ن��وات  ل�����ش��ت 
عام  بعدها  ليعودا  ب�شبب اخليانة، 
االأوىل،  طفلتهما  وينجبا   1995
 24 �شي�شتني،  ثم  �شتالون،  �شوفيا 

عاما، و�شكارليت، 20 عاما.
ال�����زوج�����ان  اح����ت����ف����ل  م�����اي�����و،  ويف 
اخلام�شة  ال�����ش��ن��وي��ة  ب���ال���ذك���رى 

والع�شرين لزواجهما.

الثانوية العامة بليبيا.. ت�سريب 
امتحانات واختفاء اأرقام اجللو�س

العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ط���الب  داه���م���ت 
االمتحانات  اأداء  خ���الل  الليبية 
مفاجاآت غياب اأرقام جلو�س بع�شهم 
االمتحانات؛  اأوراق  وت�����ش��ري��ب 
ل��ت�����ش��ف��ي م���زي���دا م���ن ال��ق��ل��ق على 
من  م��ع��ان��ات��ه��م  ب��ع��د  م�شتقبلهم، 
املدر�شية.  ال���ك���ت���ب  ت����اأخ����ر  اأزم�������ة 
ويخ�شى تربويون وطالب حتدثوا 
ملوقع "�شكاي نيوز عربية" من اأن 
االأزمات املتالحقة قد تخلق جيال 
"م�شطربا نف�شيا وذهنيا"، ويكون 
ومنذ  للميلي�شيات.  �شهلة  غنيمة 
ت�شريب  ر���ش��د  مت  االأول،  ال���ي���وم 
مواقع  على  االم��ت��ح��ان��ات  اإج��اب��ات 
واختفاء  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
الطلبة.  ب��ع�����س  ج���ل���و����س  اأرق��������ام 
ورقة  بت�شريب  ال��ط��الب  وف��وج��ئ 
مظللة  العربية  اللغة  ام��ت��ح��ان��ات 
اأدائهم االمتحانات،  اأثناء  باإجابات 
بهواتفهم  دخلوا  طالبا  اأن  وتبني 
على  وو�شعوها  االأوراق  روا  و���ش��وَّ
و�شارعت  ال���ت���وا����ش���ل.  ���ش��ف��ح��ات 
ال�����ش��رط��ة ب���اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 
الطالب املتورطني بعد حتديدهم 
ومنهم  العامة،  النيابة  جانب  من 
تركيا،  اإىل  ال��ه��رب  ح����اول  ط��ال��ب 
لكنه ف�شل. ويف بيان ملكتب النائب 
ال����ع����ام، ال�������ش���دي���ق ال�������ش���ور، عر 
اأنه  ج��اء  "في�شبوك"  يف  �شفحته 
�شوؤون  �شبط  ق�شم  اأع�����ش��اء  ���ه  وجَّ
للقيام  واالت�����ش��االت  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
البيانات  وحتليل  ر�شد  ب��اإج��راءات 
امتحانات  اأ���ش��ئ��ل��ة  بن�شر  املتعلقة 
ع���ر من�شات  ب��اأج��وب��ت��ه��ا  م��رف��ق��ة 
التوا�شل اأثناء اإجراء االمتحانات، 

ومت حتديد الفاعل و�شركائه.

ترميم اأواٍن اأثرية ه�ّسمها 
انفجار مرفاأ بريوت 

عادت ثمانية اأواٍن زجاجية اأثرية ته�شمت بفعل انفجار 
2020 اإىل �شابق عهدها بعد  مرفاأ بريوت امل��روع عام 
"بريتي�س  عملية ترميم دقيقة اأجريت لها يف متحف 

ميوزيوم" يف لندن حيث �شُتعَر�س.
وق����ال م��دي��ر امل��ت��ح��ف ال��ري��ط��اين ال�����ش��ه��ري هارتويغ 
في�شر االأربعاء "اإنها ق�شة �شبه دمار وترميم و�شمود 

وتعاون".
اأن  ي�شعدنا  ب��ريوت،  انفجار  "بعد عامني من  واأ�شاف 
تعود  القدمية" التي  الزجاجية  االأوعية  نعر�س هذه 

الحقاً اإىل لبنان قبل نهاية ال�شنة اجلارية.
املتحف  داخ��ل خزانة يف  القطع معرو�شة  وكانت هذه 
لدى  ب��ريوت  يف  االأم��ريك��ي��ة  للجامعة  التابع  االأث���ري 
ح�����ش��ول االن��ف��ج��ار يف امل���رف���اأ ال���واق���ع ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
ثالثة كيلومرات. واأدى ع�شف االنفجار اإىل �شقوط 

اخلزانة.
التي كانت فيها، بقيت  ال�74  ومن االأواين الزجاجية 
اثنتان فح�شب �شليمتني. ومتكن اخلراء من ترميم 
26 قطعة من بينها االأواين الثمانية املعرو�شة. وياأمل 

ير�سم عينًا ثالثة على جبهته ليمنع نف�سه من النتحار
اأن����ه ع���امل نف�شي و���ش��م ع��ني عمالق  ر���ش��م ���ش��اب ي��دع��ي 
ع��ل��ى ج��ب��ي��ن��ه، الإل���ه���اء ن��ف�����ش��ه ع���ن ال��ت��ف��ك��ري يف االنتحار 
ح�����ش��ب زع����م����ه. و�����ش����ارك ال����رج����ل ال������ذي ي���ع���رف با�شم 
على  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع   ،rootcausepsychology
الو�شم  ليمنع نف�شه من  اإن��ه طبع  ت��وك يقول فيه  تيك 
 586 اأك��ر من  اآخ��ر مقطع فيديو له  االنتحار. وح�شد 
خوف  يف  العي�س  �شئم  اإن���ه  ال�شاب  وق���ال  م�شاهدة.  األ���ف 
ب��ا���ش��ت��م��رار الإنهاء  ت�����راوده  ال��ت��ي  االأف���ك���ار  ب�شبب  وق��ل��ق، 
األف   50 ب���  ق��ر���س  اأن���ه �شيح�شل على  واأ���ش��اف،  ح��ي��ات��ه. 
دوالر، لتوفري جوالت ي�شطحب خاللها ال�شياح للت�شوق، 
واإع��ط��ائ��ه��م درو����ش���اً يف ال��روح��ان��ي��ات. واأك����د ال�����ش��اب، يف 
الو�شم يف  بعد  رائعاً  بات  اأن مظهره  اآخ��ر،  مقطع فيديو 
جبينه. ومبا اأنه مل ي�شارك اأي مقاطع فيديو عند ر�شم 
غالبية  وعلقت  م��وؤق��ت.  و�شم  اأن��ه  ك��ث��ريون  �شك  الو�شم، 
ب�شلبية  ال�شاب  ين�شرها  التي  املقاطع  على  امل�شتخدمني 
و�شخرية، معرين عن قلقهم على �شحته العقلية، وفق 

ميل" الريطانية.  "ديلي 

يقا�سي �سركته بعدما فقد جزءًا من راأ�سه
اأن تعر�س  بعد  اأن يقا�شي رب عمله  �شاب بريطاين  قرر 
جزءاً  اإثرها  على  فقد  باخلارج  عمل  ليلة  خالل  حلادثة 
من جمجمته. ويعتقد مايكل بروكي 28 عاماً اأن �شاحب 
عمله مدين له باملال بعد حثه على �شرب اجلعة ب�شرعة 
-ني�شان  اأب��ري��ل  يف  ري��دن��غ  ال�شركة  مقر  يف  �شقط  لكنه  
2019 وترك يف غيبوبة. ويقول مايكل اإنه ال يزال يعاين 
من اأعرا�س احلادث ويطلب 235 األف دوالر تعوي�شاً من 
�شركته.  وقدم حمامو ال�شيد بروكي دعواه اإىل املحكمة 
اإهمال مدير ق�شم  ال�شركة م�شوؤولة عن  اإن  العليا، وقال 
انتهت  التي  الليلة  الذي رتب  التدقيق �شيمون فرادجلي 
اإن��ه كان  ب��اإزال��ة ج��زء م��ن جمجمة موكله. وق��ال ب��روك��ي 
خمموراً جداً لدرجة اأنه ال يتذكر ما حدث بعد العا�شرة 
م�شاًء وعر عليه يف ال�شارع م�شابا بجروح يف الراأ�س بعد 
و�شرب  �شقط،  اأنه  وال�شرطة  االأطباء  وا�شتنتج  �شقوطه. 
فرادجلي  اأن  املحكمة  وثائق  وورد يف  االأر���س.  على  راأ�شه 
زم��الئ��ه يف  ل�شالمة  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ف�شل يف 
العمل. وعاد بروكي اإىل العمل يف اأكتوبر -ت�شرين االأول 
اإداري يف مكتب  اإىل من�شب  ورق��ي  ب��دوام جزئي   ،2019

ريدينغ يف يناير -كانون الثاين هذا العام.

�سرقة �سورة �سهرية لون�ستون ت�سر�سل 
وا�شُتبدلت  ت�شر�شل  لون�شتون  ���ش��ه��رية  ���ش��ورة  ���ُش��رق��ت 
الكندية  العا�شمة  يف  فخم  ف��ن��دق  داخ���ل  عنها  بن�شخة 
اأوتاوا، على ما اأعلن الفندق الذي اأطلق نداء اإىل العامة 

للم�شاعدة على ا�شتعادة العمل.
ي��درك موظفو فندق  اأن  ع��دة قبل  اأ�شهراً  االأم��ر  واحتاج 
املكان  يف  موجودة  لت�شر�شل  �شورة  اأن  لورييه"  "�شاتو 
امل�شور  ق��اع��ة  امل��ع��رو���ش��ة يف  ال�����ش��ور  ���ش��ائ��ر  ع��ن  تختلف 

ال�شهري يو�شف كار�س، واإطارها مثبت بطريقة خاطئة.
لكّن اإدارة املكان احتاجت ب�شعة اأيام فقط لتحديد تاريخ 
اإىل  اأ�شبوع، باال�شتناد  اأ�شبوع ون�شف  ال�شرقة مع هام�س 
قالت  ما  على  �شابقون،  ن��زالء  اأر�شلها  للعمل  ع��دة  �شور 

مديرة الفندق جنفياف دوما لوكالة فران�س بر�س.

ر�سم بورتريه لفريدا كالو ُيعر�س للمرة الأوىل منذ ربع قرن 
للفنانة  �شهري  ذات���ي  ب��ورت��ري��ه  ر���ش��م  ُي��ع��ر���س 
املك�شيكية فريدا كالو حقق العام املا�شي اأعلى 
�شعر للوحة اأمريكية التينية يف تاريخ املزادات، 
الأول مرة منذ ربع قرن يف متحف يف بوينو�س 

اآير�س بعدما ا�شتحوذ عليه موؤ�ش�س املوقع.
يو"  اإي  "دييغو  ر���ش��م  ع��ل��ى  اال���ش��ت��ح��واذ  ومت 
�شنة  كالو  فريدا  اأجنزته  ال��ذي  واأن��ا(  )دييغو 
مقابل  ال��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�����ش��ري��ن  يف   ،1949
34،9 مليون دوالر يف مزاد بنيويورك، ل�شالح 
رجل  كون�شتانتيني"،  ف.  اإدواردو  "جمموعة 
موؤ�ش�س  االأرجنتيني  اجلمع  وه��اوي  االأع��م��ال 
يف  )م��ال��ب��ا(  الالتينية  اأم��ريك��ا  ف��ن��ون  متحف 
اعتباراً  ال��ل��وح��ة  و���ش��ت��ك��ون  اآي���ر����س.  ب��وي��ن��و���س 
م���ن اجل��م��ع��ة ن��ق��ط��ة اجل�����ذب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
الثالثة(  )ال���ع���ني  اأوخو"  "تر�شر  م��ع��ر���س 
كو�شتانتيني  اإدواردو  خالله  �شيعر�س  ال��ذي 
للكوبي  اأعمال  مع  اأي�شاً  اخلا�شة،  جمموعته 

ويفريدو الم واملك�شيكيني ميغيل كوفاروبيا�س 
ريغو  دو  في�شنتي  والرازيلي  روالن���دا،  وروزا 

مونتريو.
وُتظهر "دييغو اإي يو"، وهي لوحة زيتية على 
عر  تتجلى  التي  املميزة  ال��روؤي��ة  �شلب،  ل��وح 
بورتريهات كالو الذاتية. ويظهر على جبينها 
وجه زوجها الر�شام دييغو ريفريا، فوق عيون 
قليلة.  دم��وع  منها  تن�شاب  التي  ال�شوداء  كالو 
وك���ان ري��ف��ريا يف ذل���ك ال��وق��ت ق��د ت��ق��ّرب من 
م�شدر  ���ش��ّك��ل  م��ا  ���ش��ه��رية،  مك�شيكية  مم��ث��ل��ة 

انزعاج عّرت عنه كالو يف اللوحة.
االأول  اأم�������س  ك��و���ش��ت��ان��ت��ي��ن��ي   اإدواردو  وق�����ال 
فريدة  فنانة  فريدا  يل،  "بالن�شبة  االأرب��ع��اء: 
من  ترويها  درام��ي��ة  ح��ي��اة  لديها  نوعها.  م��ن 
دون خجل، بطريقة عفوية ومنفتحة. اأعتقد 
فيها".  النا�س  يحبه  ما  بال�شبط  هو  ه��ذا  اأن 

وقد توفيت كالو عام 1954 عن 47 عاماً.

املمثلة الأ�ضرتالية ماركيال كافينا لدى ح�ضورها العر�س الأول مل�ضل�ضل »�ضيد اخلوامت« يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )ا ف ب(

ريهانا تبيع فيلتها 
يف كاليفورنيا 

يف  هيلز  هوليوود  يف  فيلتها  بيع  من  العاملية  ريهانا   النجمة  متكنت 
كاليفورنيا بعد ثالث �شنوات من االنتظار.

 7.5 2018 طالبة مبلغ  اواخ��ر  البيع يف  كانت و�شعتها قيد  النجمة 
وتكون  دوالر  مليون  ب�6.6  عر�س  بقبول  انتهت  لكنها  دوالر.  مليون 
قامت  اذ  اأم��ريك��ي،  دوالر  األ��ف   250000 مبلغ  العملية خ�شرت  بهذه 

ب�شراء الفيال عام 2017 مببلغ 6.850.000.
نوم  غ��رف  ب�شت  اال�شتمتاع  م��ن  للفيال  اجل��دي��د  امل�����ش��ري  �شيتمكن 
وثمانية حمامات، باالإ�شافة اإىل �شالة ريا�شية وغرفة �شينما وغرفة 
ا على م�شبح و�شبا، ف�شاًل عن مبنى  األعاب. يحتوي مكان االإقامة اأي�شً

خارجي ملحق بالفيال.


