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حتى رحيل امللكة توقعه

رئي�س الوزراء العراقي

وزيرة اخلارجية الفرن�صية خالل موؤمتر �صحفي يف ختام زيارتها للبنان     

بوتني: ال �أهمية للحو�ر مع بايدن �أو لقائه

رو�سيا تدمر خمزونات اأ�سلحة اأوكرانية باأ�سلحة عالية الدقة
ال�سوداين يتعهد بغلق منافذ الف�ساد يف العراق

•• بغداد-وكاالت:

العراقية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
ال�صوداين،  ���ص��ي��اع  حم��م��د  امل��ك��ل��ف 
م���ع جميع  ل��ل��ت��ع��اون  ا����ص���ت���ع���داده 
ال����ق����وى ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وامل���ك���ون���ات 
املجتمعية املمثلة يف الربملان، اأو يف 
الف�صاء الوطني، وفتح باب احلواِر 
احلقيقي، لبدء �صفحة جديدة يف 

العمل خلدمة ال�صعب. 
ال�������ص���وداين يف خ���ط���اب بثه  وق�����ال 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة: لن 
يف  وال��ت��ه��م��ي�����س  ب��الإق�����ص��اء  ن�صمح 
�صدعت  ف��اخل��الف��ات  ���ص��ي��ا���ص��ات��ن��ا، 
كثرياً  و�صيعت  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات 
م��ن ال��ف��ر���س ع��ل��ى ال��ع��راق��ي��ن يف 

التنمية والبناء والإعمار. 
واأ���ص��اف اأُع��ل��ن ال��رغ��ب��ة اجل���ادة يف 
لبدء  احلقيقي  احل����واِر  ب���اب  ف��ت��ح 
خلدمة  العمِل  يف  جديدة  �صفحة 
معاناته  وت��خ��ف��ي��ف  �صعبنا  اأب���ن���اٍء 
ب��ت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، ونبذ 
الفرقة، و�صطب خطاب الكراهية.    
ب��ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة قوية  وت��ع��ه��د 

وع����ازم����ة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ اأه���داف���ه���ا 
وبرناجمها من خالل تاآزر القوى 
�صخ�صيات  ب��ر���ص��ي��ح  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
كفوءة ومهنية ونزيهة قادرة على 

اإجناز م�صوؤولياِتها. 
�صيبداأُ  عملنا  ال�������ص���وداين:  وق����ال 
وفق  الأوىل  التكليف  �صاعات  م��ن 
يتبنى  واق���ع���ي  ح��ك��وم��ي  ب��رن��ام��ج 
ت�صتهدف  اق��ت�����ص��ادي��ة  اإ���ص��الح��ات 
ال�صناعة  ق����ط����اع����ات  ت���ن�������ص���ي���ط 
اخلا�ِس،  القطاع  ودعم  والزراعة، 

ومعاجلة  الدخل،  م�صادر  وتنويَع 
والتغري  والت�صحر  البيئية  الآث��ار 

املناخي وحماية املوارد املائية.
غلق  على  عزم حكومته  اأعلن  كما 
القوانن  ع����رب  ال���ف�������ص���اد  م���ن���اف���ذ 
بالتعاون  ال�صارمة،  والت�صريعات 
الت�صريعية  ال�������ص���ل���ط���ت���ن  م�����ع 
الف�صاد  وحم���ارب���ة  وال��ق�����ص��ائ��ي��ة، 
اأول�����وي�����ات  ����ص���ت���ك���ون يف م���ق���دم���ة 
الد�صتور  وف��ق  وال��ع��م��ل  احل��ك��وم��ة 
احلكومة  ب��ن  ال��ع��الق��ة  يف متتن 
الحت��������ادي��������ة وح�����ك�����وم�����ة اإق���ل���ي���م 
كرد�صتان وفك اخلالفات وامل�صائل 

العالقة منذ اأمد بعيد. 
العراقية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
انتخابات  �صن�صعى لإجراء  املكلف: 
حم��ل��ي��ة ون��ي��اب��ي��ة، يف اأج�����واء حرة 
اإنتخابي  ن��ظ��ام  ظ��ل  ويف  ون��زي��ه��ة 
املتناف�صن  ك���ل  ي��ط��م��ئ��ن  ���ص��ف��اف 
وفر�س  ال��دول��ة،  هيبة  ل���ص��رداد 
اح���رام ال��ق��ان��ون، واإي��ق��اف نزيف 
بجميع  والن������ف������الت  ال����ت����ده����ور 
والنت�صار  واأ���ص��ك��ال��ه،  م�صمياته 

لقيم املجتمِع العراقي الأ�صيلة. 

��شتفتاء »��شت�شاري« جديد منتظر:
ا�سكتلندا، رغبة يف اال�ستقالل منذ 10 قرون...!

•• الفجر -فالريي توريلي -ترجمة خرية ال�شيباين

   ا�صتفتاء »ا�صت�صاري« جديد ب�صاأن ا�صتقالل ا�صكتلندا �صيتم تنظيمه يف اأكتوبر 2023، 
كما اأعلنت الوزيرة الأوىل الإ�صكتلندية نيكول �صتورجون يف نهاية يونيو. »لعبة بوكر« 
هذا  ويطرح   .2014 عام  منذ  الثانية  ا  اأي�صً ولكنها  الربيطانية،  لل�صحف  بالن�صبة 
املو�صوع ب�صكل خا�س يف النقا�س العام مع تويل ت�صارلز الثالث العر�س ومنذ وفاة امللكة 
اإليزابيث الثانية.    هذه امل�صاألة تذّكر اىل اأي مدى تظل رهانات النف�صال وال�صتقالل 
حا�صمة، ل �صيما يف �صياق الربيك�صيت، الذي يجرب ا�صكتلندا على الن�صحاب من الحتاد 
ا اإىل طموح قدمي جًدا، قبل فرة طويلة من الحتاد  الأوروبي �صد اإرادتها. وتعود اأي�صً

الر�صمي لالأمة الإ�صكتلندية مع اإجنلرا عام 1707.
   ولدت مملكة ا�صكتلندا حًقا يف نهاية القرن التا�صع. متتد اأرا�صي هذه اململكة، املعروفة 
البيكت�س  هم  موؤ�ص�صوها  تويد.  نهر  اإىل  »املرتفعات«  اجلزيرة  �صمال  من  األبا،  با�صم 
والإ�صكتلندين. وُتظهر ا�صكتلندا خ�صو�صية قوية مع عادات ولغة خا�صة بها. تهيمن 

عليها ع�صائر خمتلفة، تعّرف نف�صها بارتداء الرتان املتميز.  )التفا�صيل �س13(
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برعاية حمدان بن زايد .. مهرجان 
ومزاد ليوا للتمور ينطلق اليوم

اأخبار الإمارات

نا�سيونال اإنرت�ست: بوتني قادر 
على �سل اأوكرانيا دون نووي

عربي ودويل

مواجهة م�سريية لليفربول 
مع مان�س�سرت �سيتي 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان عبد اللطيف ر�سيد بانتخابه رئي�سًا للعراق 

االإمارات تدين ب�سدة تفجري حافلة و�سط مايل 

�تهامات ف�شاد باجلملة
اأوامر بحب�س �سفراء ودبلوما�سيني ليبيني

•• طرابل�س-وكاالت:

حب�س  ليبيا،  يف  الق�صاء  قرر  الدبلوما�صي،  ال�صلك  �صملت  حملة  �صمن 
اختال�س  بتهم  الدبلوما�صين،  واملوظفن  ال�صابقن  ال�صفراء  من  عدد 
البعثات  داخ��ل  النطاق  وا�صع  الف�صاد  على  ال�صوء  �صلط  ما  العام،  امل��ال 

الدبلوما�صية باخلارج.
فقد اأعلنت النيابة لعامة، حب�س 3 �صفراء �صابقن يف اأوكرانيا احتياطا 
على خلفية تهم ف�صاد مايل خالل فرة توليهم لرئا�صة البعثة بكييف بن 
– 2019، بعد ثبوت تورطهم يف اختال�س خم�ص�صات   2012 �صنتي 
عالج ودرا�صة وح�صولهم على مئات الآلف من النقد الأجنبي لأنف�صهم 
املايل و�صوابط �صيانة  للعمل  املنظمة  الت�صريعات  ولغريهم، خمالفن 

املال العام، مّما ترتب عنه �صرر ج�صيم باملال العام.
كما قررت �صجن ال�صفري الليبي يف جنوب اإفريقيا و�صلفه واملراقب املايل 
بال�صفارة، بعد ثبات ح�صولهم على ع�صرات الآلف من النقد الأجنبي 

لأنف�صهم ولغريهم باملخالفة للقانون.
بال�صجن  املودعن  بقائمة  اأوغندا  لدى  ال�صابق  ال�صفري  التحق  كذلك، 
الت�صريعات  ملقت�صيات  باملخالفة  دولر  األ��ف   250 يف  الت�صرف  بتهمة 
العام وحتقيق منافع مادية غري م�صروعة  املال  الناظمة لأوجه �صرف 
اإحلاق �صرر باملال العام، خالل  األف دولر وتعّمده   750 لغريه بقيمة 

فرة اإ�صرافه على ال�صفارة بن �صتي 2013 – 2017.
يف ال�صياق ذاته، اأ�صدرت النيابة قرارا بحب�س املراقب املايل لبعثة ليبيا 
�صلطاتهما  ا�صتعمال  اإ���ص��اءة  د  تعُمّ بتهمة  احتياطيا  و�صلفه  قطر  ل��دى 
الوظيفة لغر�س حت�صيل ع�صرات الآلف من النقد الأجنبي لأنف�صهم 

ولغريهم.
ي�صار اإىل اأن التقرير الأخري لديوان املحا�صبة الذي �صدر قبل اأ�صابيع، 
كان ك�صف تغّول الف�صاد يف بع�س �صفارات البالد، وحتدث عن وجود جملة 
من املخالفات املالية، تتعلق بزيادة يف م�صروفات البعثات الدبلوما�صية 

دون مرّبر!

حرب �أوكر�نيا، وفاة �مللكة، جناح ما�شك
تنباأ مي�سيل نو�سرتادامو�س بكل �سيء !

•• الفجر -خرية ال�شيباين

نو�صرادام،  دي  مي�صيل  ن��ب��وءات   ،2022 لعام  حقيقية  اأدب��ي��ة  ظاهرة 
بالتاريخ.  تتنباأ  اأن��ه��ا  يبدو  ن��و���ص��رادام��و���س،  امل�صتعار  با�صمه  امل��ع��روف 
لكن بن الوقائع والتخّيالت، ما قيمة هذه التنبوؤات املكتوبة يف القرن 
توافق  على  ال�صوء  ال��غ��اردي��ان  �صحيفة  �صلطت  ح��ًق��ا؟  ع�صر  ال�صاد�س 
غام�س ل يزال موجودا يف ع�صرنا.    يف �صبتمرب املا�صي، ت�صّدر كتاب 
اأكرث الكتب مبيًعا يف �صحيفة �صنداي تاميز بعد  يف�صر هذه النبوءات 
ال�صهري قد  املنجم  كان  ال�صبب؟  الثانية.  اإليزابيث  امللكة  وفاة  ح��دث... 
خمنه: “لأنهم مل يوافقوا على طالقه، رجل يعترب غري جدير؛ �صيطرد 
�صيحل  ملكا  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ل  ال���ذي  وال��رج��ل  اجل���زر؛  ملك  ال�صعب 
النبوءات  نو�صرادامو�س:  كتاب  موؤلف  ريدينغ،  ماريو  اأو�صح  حمله”. 
عام  ح��وايل  اإجنلرا  ملكة  “�صتموت   :2017 عام  للم�صتقبل،  الكاملة 
امللك  اأن   22-10 الرباعية  96 عاًما. تتوقع  يناهز  2022 عن عمر 
زوجته.                                 على  امل�صتمرة  الهجمات  �صوء  يف  العر�س  عن  �صيتنازل  ت�صارلز 

احل��دود..  اأمن  لتعزيز 
خمابراتية  حم��ادث��ات 
واإثيوبيا ال�سودان  بني 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

الإثيوبية  ال���ب���ث  ه��ي��ئ��ة  اأف�������ادت 
جهاز  ب��اأن  اجلمعة،  اأم�س  )فانا(، 
امل���خ���اب���رات ت��و���ص��ل لت���ف���اق مع 
ن��ظ��ريه ال�����ص��وداين ب�����ص��اأن تعزيز 

التعاون الأمني واحلدودي.
املخابرات  ع���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ون��ق��ل��ت 
ب��رئ��ا���ص��ة مدير  وف����دا  اإن  ال���ق���ول 
ال�صوداين  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از  ع���ام 
اجلهاز  م��ق��ر  زار  مف�صل  اأح��م��د 
الإث���ي���وب���ي ال����ي����وم، م�����ص��رية اإىل 
الق�صايا  ن��اق�����ص��ا  اجل���ان���ب���ن  اأن 
الأمنية وال�صتخباراتية للبلدين 

ومنطقة القرن الإفريقي.
املخابرات  ع��ام جهاز  وق��ال مدير 
الإث���ي���وب���ي مت�����ص��غ��ن ط���رون���ه، اإن 
من  للحد  �صيتعاونان  اجلهازين 
ال��ع��اب��رة للحدود  اآث����ار اجل���رائ���م 
والأموال غري امل�صروعة والجتار 
تعزيز  خ��������الل  م������ن  ب���ال���ب�������ص���ر 
وتبادل  القدرات  بناء  يف  التعاون 

املعلومات.
اإىل �صد  اأي�����ص��ا  وت��ط��رق ط��رون��ه 
“فوائده”  اأن  معتربا  النه�صة، 
���ص��ت��ع��زز ال���ع���الق���ات ال��ث��ان��ي��ة بن 

البلدين.

ال��ن��ات��و ي��ب��داأ ت��دري��ب��ات 
ق��اذف��ات  مب�ساركة  ن��ووي��ة 
االث��ن��ني  ي���وم   52  - ب���ي 

•• بروك�شل-رويرتز:

اأم�س  الأطل�صي  �صمال  حلف  قال 
اجلمعة اإنه �صيبداأ تدريبه النووي 
يوم  ن��ون(  )�صتيدفا�صت  ال�صنوي 
الث��ن��ن، م��ع م�����ص��ارك��ة ن��ح��و 60 
فوق  تدريبية  طلعات  يف  ط��ائ��رة 
بلجيكا وبحر ال�صمال وبريطانيا 
القنابل  ا�صتخدام  على  للتدريب 
ال��ن��ووي��ة الأم��ري��ك��ي��ة امل��وج��ودة يف 

اأوروبا.
النووية،  ال���ت���دري���ب���ات  وجت�����ري 
و�صط التوتر املت�صاعد بعد تكرار 
هجمات  ب�صن  رو���ص��ي��ا  ت��ه��دي��دات 
اأوك�����ران�����ي�����ا عقب  ع���ل���ى  ن�����ووي�����ة 
يف  �صخمة  ع�����ص��ك��ري��ة  ان��ت��ك��ا���ص��ات 

�صاحة املعركة هناك.
ومن املرجح اأن تتزامن تدريبات 
ت��دري��ب��ات نووية  م���ع  الأط��ل�����ص��ي 
���ص��ن��وي��ة مل��و���ص��ك��و ُت�����ص��م��ى ج����روم، 
وعادة ما جُتري يف نهاية اأكتوبر.

الربيطانية  الوزراء  رئي�سة 
ت���ع���زل وزي������ر امل��ال��ي��ة 

•• لندن-رويرتز:
ال��وزراء الربيطانية  عزلت رئي�صة 
ل��ي��ز ت���را����س اأم�������س اجل��م��ع��ة وزير 
فرة  قبل  كوارتنج  كوا�صي  املالية 
وجيزة من توقعات باإلغائها اأجزاء 
م����ن ب���رن���اجم���ه الق����ت���������ص����ادي يف 
ال�صطرابات  من  للنجاة  حماولة 
وال�صاحة  ب��ال�����ص��وق  تع�صف  ال��ت��ي 

ال�صيا�صية.
بطلب  ا�صتقال  اإن��ه  كوارتنج  وق��ال 
اإىل  �صريعا  عودته  بعد  ترا�س  من 
وا�صنطن  م��ن  الليل  خ��الل  ل��ن��دن 
اجتماعات  ي��ح�����ص��ر  ك�����ان  ح���ي���ث 

�صندوق النقد الدويل. 
اأن  الربيطانية  احلكومة  واأك���دت 
قبل  ال�صلطة  ت��ول��ت  ال��ت��ي  ت��را���س، 
37 يوما فح�صب، �صتعقد موؤمترا 
�صحفيا اجلمعة. وذكر كوارتنج يف 
خطاب ا�صتقالته املوجه اإىل ترا�س 
ن�صره على توير لقد طلبت مني 
ال�صتقالة من من�صب وزير املالية. 

ولقد قبلت ذلك.

فرن�سا تدعو امل�سوؤولني اللبنانيني اإىل جتنب الفراغ الرئا�سي
•• باري�س-وكاالت:

ح���������ص����ت وزي��������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة 
كولونا  ك����اث����ري����ن  ال���ف���رن�������ص���ي���ة 
اإىل  اجلمعة خالل زيارة خاطفة 
بريوت امل�صوؤولن اللبنانين على 
جتنب الفراغ الرئا�صي والإ�صراع 
يف انتخاب خلف للرئي�س مي�صال 
ع���ون ال����ذي ت��ن��ت��ه��ي ولي���ت���ه بعد 

اأ�صبوعن.
جل�صتن  يف  ال�����ربمل�����ان  وف�������ص���ل 
ما  رئي�س،  انتخاب  يف  متتاليتن 
قد  بديل  انتخاب  اأن  اإىل  يوؤ�صر 

ي�صتغرق وقتاً طوياًل.
ومن �صاأن ذلك اأن يزيد تعقيدات 
الو�صع يف البالد الغارقة يف اأزمة 

مالية خانقة.
عون  التقت  التي  كولونا،  وقالت 
ورئي�س الربملان نبيه بري ورئي�س 
الأعمال جنيب  ت�صريف  حكومة 
م��ي��ق��ات��ي، يف م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف يف 
امل���ط���ار ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��ا ب���ريوت: 
ي����ج����ب اح�����������رام ال����ص���ت���ح���ق���اق 

   

6 ماليني �شخ�ص يو�جهون �شتاء قا�شيا ب�شوريا
م�سلحون ي�سيطرون على 

عفرين بعد ا�ستباكات دامية
•• عوا�شم-وكاالت:

قالت ف�صائل م�صلحة واملر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان اأم�س اجلمعة 
اإن م�صلحن مت�صددين يف �صمال �صوريا انتزعوا ال�صيطرة على مدينة 
عفرين من مقاتلن مدعومن من تركيا هذا الأ�صبوع بعد ا�صتباكات 

خلفت نحو 27 قتيال.
ووفقا لبيانات من ف�صائل مت�صارعة فقد ا�صتعلت التوترات يف وقت 
�صابق من هذا ال�صهر بن ف�صيل مدعوم من تركيا ومقاتلن اأكرث 
ت�صددا من بينهم هيئة حترير ال�صام، الذراع ال�صوري ال�صابق لتنظيم 

القاعدة.
وذكر املر�صد اأن هيئة حترير ال�صام وحلفاءها �صيطروا على مدينة 
ال�صيطرة  تركيا  من  مدعومة  ق��وات  انتزعت  اأن  �صبق  التي  عفرين 

عليها من ف�صائل كردية يف عام 2018.
هذا وحذرت الأمم املتحدة من اأن �صتة مالين �صخ�س �صيواجهون 

�صتاء قا�صيا يف ظل اإنعدام اأب�صط مقومات احلياة.
ويوجد يف مناطق �صمال �صرقي �صوريا نحو 100 األف من النازحن 
واملهجرين غرِي املدرجن على قوائم الأمم املتحدة، يعي�صون اأو�صاعا 

اجتماعية واقت�صادية �صعبة باملخيمات.
�صخ�س  مالين  �صتة  ف��اإن  املتحدة،  الأمم  اإح�صائيات  لآخ��ر  ووف��ق��ا 
يف  املقبل  ال�صتاء  ف�صل  ملواجهة  اإن�صانية  مل�صاعدات  عاجلة  بحاجة 

�صمال �صرق �صوريا.
بكثري، يف ظل  ذل��ك  اأك��رب من  العدد  اإن  ال�صلطات  تقول  من جهتها 
وجود 14 خميما متمو�صعا �صمال �صرقي �صوريا وغري مدرجة لدى 

قوائم الأمم املتحدة.
يفتقد  ال��ت��ي  املخيمات  م��ن  احل�صكة  يف  ك��اين  وا���ص��و  خميم  ويعترب 

قاطنوها لأب�صط مقومات احلياة.

الرئي�س الرو�صي يتحدث خالل موؤمتر �صحفي عقب قمة قادة دول الكومنولث امل�صتقلة يف اأ�صتانا  )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�صية،  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
دمرت  امل�صلحة  قواتها  اأن  اجلمعة، 
باأ�صلحة عالية الدقة من البحر يف 
منطقة لفيف، خمزونات كبرية من 
للقوات  وذخ���رية   وم��ع��دات  اأ�صلحة 

الأوكرانية تلقتها من دول غربية.
الرو�صية،  ال���دف���اع  وزارة  واأك������دت 
اجلي�س  ه����ج����م����ات  ك�����ل  اإح������ب������اط 
نيكولييف  ب����اجت����اه  الأوك����������راين 
جنديا   130 م���ن  اأك�����رث  وم��ق��ت��ل 

اأوكرانيا.
الرو�صي  اجلي�س  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
اجلي�س  ل���ق���ي���ادة  م����راك����زا  ق�����ص��ف 
الأوك��������راين وم��ن�����ص��اآت ل��ل��ط��اق��ة يف 
مقاطعتي كييف وخاركيف، باأ�صلحة 

عالية الدقة.
ويف كرا�صنو ليمان، ت�صدت القوات 
الرو�صية لقوات اأوكرانية، وكبدتها 
والعتاد،  الأرواح  يف  كبرية  خ�صائر 
جنديا   120 م����ن  اأك������رث  ���ص��م��ل��ت 
اأوكرانيا وتدمري 5 مركبات قتالية 
م��درع��ة و4 ���ص��اح��ن��ات ���ص��غ��رية و4 

�صيارات.
ك��ذل��ك ا���ص��ت��ه��دف��ت ال���ق���وات اجلو- 
ال�صاعات  خالل  الرو�صية  ف�صائية 
ال��ن��ق��اط التي  امل��ا���ص��ي��ة، ع�����ص��رات 

هام�س قمة اآ�صيا يف كازاخ�صتان، ل 
اأرى اأهمية للقاء بادين خالل قمة 

الع�صرين املقبلة.
اأن��ه مل يتخذ قراراً  اأ���ص��اف  اأن��ه  اإل 
نهائياً بعد يف امل�صاركة بالقمة، واأل 

لقاءات مرتبة يف هذا ال�صاأن.
وع���ن ت��ف��ج��ري ج�����ص��ر ال���ق���رم الذي 
يربط الرب الرو�صي ب�صبه اجلزيرة 
اأرا�صيها  اإىل  رو�صيا  �صمتها  التي 
القنبلة  اأن  ف��اأو���ص��ح   ،2014 ع��ام 
نقلت عرب البحر من ميناء اأودي�صا، 
وهو من �صمن املرافئ التي رفعت 
مو�صكو احل�صار عنها �صمن اتفاق 
لنقل احل��ب��وب الأوك��ران��ي��ة مت قبل 

اأ�صهر برعاية اأممية وتركية.
كما �صدد على اأنه اإذا ثبت ا�صتخدام 
لنقل  الإن�صانية  واملمرات  امل�صارات 

اأ�صلحة اإىل اأوكرانيا، ف�صيغلقها.
عن  ال�صابقة  مواقفه  ج��دد  كذلك، 
وج���ه���ة احل���ب���وب ال���ت���ي ت���خ���رج من 
اأوك���ران���ي���ا، م���وؤك���دا ث��ان��ي��ة اأن���ه���ا مل 
وقال  املحتاجة.  ال��دول  اإىل  تذهب 
وهو  األ  ه��دف��ه  يحقق  الت��ف��اق مل 

نقل احلبوب اإىل الدول الفقرية.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
املا�صي،  الثالثاء  ب��دوره  اأعلن  كان 
للجلو�س  �صببا وجيهاً  ي��رى  اأن��ه ل 

مع نظريه الرو�صي. 

الأوكرانية  ال��ق��وات  فيها  تتمركز 
والآليات  امل���ع���دات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مقاتلة  واأ����ص���ق���ط���ت  ال��ع�����ص��ك��ري��ة، 
�صو24-، و15  ن��وع  اأوك��ران��ي��ة من 

طائرة م�صرية.
اأوع��ل��ن��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا، اجل��م��ع��ة، اأن 
حققت  رو�صيا  من  مدعومة  ق��وات 
الثالثة  الأي����ام  يف  تكتيكيا  تقدما 
باخموت  بلدة  و�صط  نحو  املا�صية 

ال�صراتيجية يف منطقة دونيت�صك 
اأن  املرجح  ومن  اأوكرانيا،  �صرق  يف 

تتوغل يف القرى جنوبي البلدة.
امل�صاد  الهجوم  م��ن  اأ�صابيع  وبعد 
الأوكرانية  ال��ق��وات  اأطلقته  ال��ذي 
ل�صيما  ال���رو����ص���ي���ة  ال����ق����وات  ���ص��د 
ال��ب��الد وجنوبها،  ���ص��رق  ���ص��م��ال  يف 
اأع��ل��ن��ت اأن���ه���ا ا���ص��ت��ع��ادت اأك����رث من 

منطقة.  600

وم����ع ت�����ص��اع��د ال��ت��وت��ر ب���ن بالده 
ع��ل��ى خلفية  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
املمتد  الأوك��راين  الرو�صي  ال�صراع 
منذ 8 اأ�صهر، اأكد الرئي�س الرو�صي 
ف��الدمي��ري ب��وت��ن اأن���ه ل ي���رى اأي 
الأمريكي جو  للقاء نظريه  اأهمية 

بادين.
وقال رداً على �صوؤال خالل موؤمتر 
على  اجلمعة  اأم�����س  عقده  �صحفي 

اإن��ه��ا ح��اج��ة ما�ّصة  ال��د���ص��ت��وري، 
لبنان  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��ددة  ل��ل��ب��ن��ان 
الأزمة  حتمل  ي�صتطيع  يعد  مل 

القت�صادية غري امل�صبوقة.
واأو����ص���ح���ت ي��ك��م��ن ال���ت���ح���دي يف 
بعد  ال�صلطة  �صغور يف  اأي  جتنب 
اأن���ه  وراأت  ع�����ون.  ولي�����ة  ان��ت��ه��اء 
يجب اختيار رئي�س قادر على اأن 
الإقليمين  الالعبن  مع  يعمل 
اإنه  ل��ت��خ��ط��ي الأزم������ة احل���ال���ي���ة، 

م��وق��ف ف��رن�����ص��ا، ك��م��ا اأن���ه موقف 
واأ�صدقاء  ���ص��رك��اء  ل��ك��ل  م��وح��د 

لبنان.
 2016 يف  رئي�صاً  عون  وانُتخب 
اأكرث  ا�صتمر  رئا�صي  �صغور  بعد 

من عامن.
�صرورة  ع��ل��ى  ك��ول��ون��ا  و�����ص����ّددت 
ق��������ادرة على  ت�����ص��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة 
املجتمع  بها  يطالب  اإ���ص��الح��ات 

الدويل �صرطاً مل�صاعدة لبنان.

السبت    15  أكتوبر   2022  م  -  19 ربيع األول 1444  العدد  13672    
Saturday  15    October    2022   -  Issue No   13672

•• اأبوظبي-وام

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة 
ال��رئ��ي�����س ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ر���ص��ي��د، مبنا�صبة 

•• اأبوظبي-وام 

ال���ذي وق��ع و�صط  اأدان���ت دول���ة الإم����ارات ب�صدة التفجري 
عن  اأ�صفر  مم��ا  رك��اب  حافلة  وا�صتهدف  م��ايل  جمهورية 

مقتل واإ�صابة ع�صرات املدنين. 
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات 

انتخابه رئي�صاً جلمهورية العراق.  كما بعث �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
الدكتور  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

عبداللطيف ر�صيد. 

الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�صديد  ا�صتنكارها  تعرب عن 
ورف�صها الدائم جلميع اأ�صكال العنف والتطرف والإرهاب 

التي تتنافى مع القيم واملبادئ الإن�صانية. 
واأع���رب���ت ال������وزارة ع���ن خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه��ا حل��ك��وم��ة مايل 
وذوي �صحايا هذه اجلرمية  ولأه��ايل  ال�صديق،  و�صعبها 

النكراء، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابن.

امل����ب����ع����وث االأمم������ي 
يقرتب  احلل  لل�سودان: 
بتوافق الع�سكر واملدنيني

•• اخلرطوم-وكاالت:

و�����ص����ط ا����ص���ت���م���رار ل����الأزم����ة 
ال�صيا�صية يف ال�صودان، اأعرب 
فولكر  الأمم���������ي،  امل���ب���ع���وث 
بريت�س عن اأمله بقرب احلل، 
اإىل وج���ود ات��ف��اق بن  لف��ت��اً 
الأطراف على فرة انتقالية 

ل تتعدى العامن.
وقال يف مقابلة اأم�س: اأ�صارك 
ال�صودانين يف اجلو التفاوؤيل 
بقرب حل الأزمة ال�صيا�صية.

كما اأ�صاف اأن الأجواء اأف�صل 
قبل  عليه  ك��ان��ت  مم��ا  بكثري 
ث��الث��ة اأ���ص��ه��ر، م�����ص��ددا على 
بتوافق  حلل  التو�صل  اأهمية 
فيها  مب�����ا  امل����ك����ون����ات  ك����اف����ة 

الع�صكرين.
اإىل ذلك، اأكد اأن هناك تقاربا 
ب�صاأن  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات  يف 
اخل��روج من الأزم��ة. واأو�صح 
بن  جت������ري  حم�����ادث�����ات  اأن 
واملدين  الع�صكري  امل��ك��ون��ن 
و�����ص����دد ع���ل���ى اأن������ه ي���ج���ب األ 
من  ج��زءا  الع�صكريون  يكون 
ال�صيا�صة،  خ���ارج  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اأك����د  ال����ربه����ان  اأن  م�����ص��ي��ف��ا 
ا�صتعداده للخروج من احلياة 

ال�صيا�صية.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية ت�سارك يف معر�س جناح للتعليم

املتنوعة. 
كما تاأتي م�صاركة اجلامعة بجناح 

جانب  اإىل  ثراه"،  اهلل  "طيب 
املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا  ا�صتعرا�س 

مع  من�صجمة  امل��ع��ر���س  يف  خ��ا���س 
تطوير  يف  ور����ص���ال���ت���ه���ا  خ��ط��ط��ه��ا 

•• اأبوظبي-وام

ت�����ص��ارك ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
فعاليات  يف  الإن�������ص���ان���ي���ة  ل��ل��ع��ل��وم 
16 م��ن معر�س جناح  ال���دورة ال��� 
املرحلة  طلبة  اح��ت��ي��اج��ات  مل��واك��ب��ة 
والتي  العليا،  والدرا�صات  الثانوية 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ت��ق��ام يف 
 16 من  الفرة  خ��الل  للمعار�س 

اإىل 18 اأكتوبر اجلاري. 
للتعريف  اجلامعة  م�صاركة  وتاأتي 
وم�صاقاتها  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب��رباجم��ه��ا 
خربتها  وع����ر�����س  الأك�����ادمي�����ي�����ة، 
موا�صلة  يف  وال���راغ���ب���ن  للطلبة 
تخ�ص�صاتها  خ��الل  من  تعليمهم، 
الدرا�صات  جم����ال  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
واللغة  والإ���ص��الم��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
والت�صامح  وال��ف��ل�����ص��ف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
له  امل��غ��ف��ور  اإرث  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 

النوعي،  التعليم  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
التنمية  اح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي  ال����ذي 
اقت�صاد  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة  امل��ن�����ص��ودة 

املعرفة والبداع والبتكار. 
زايد  ب��ن  حممد  جامعة  اأن  ي��ذك��ر 
دائما  ت�����ص��ع��ى  الإن�����ص��ان��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
ل��ت��ع��زي��ز ر���ص��ال��ت��ه��ا الأك����ادمي����ي����ة، 
متقدمة  م��رح��ل��ة  اإىل  والن��ت��ق��ال 
خالل  من  والنت�صار  التو�صع  من 
الطالب  م���ن  امل���زي���د  ا���ص��ت��ق��ط��اب 
احل�صاري  ركبها  اإىل  لالن�صمام 
اإت��اح��ة الفر�صة  والإن�����ص��اين، ع��رب 
املقيمن  الطالب  ع��دد من  لأك��رب 
العلمية  مب�����ص��اق��ات��ه��ا  ل��الل��ت��ح��اق 
والأك���ادمي���ي���ة، ح��ي��ث مت��ث��ل برامج 
قويا  داف��ع��ا  وم�صاقاتها  اجل��ام��ع��ة 
الدرا�صات  على  لالإقبال  للطالب 
يف  اأهمية  تقل  ل  التي  الإن�صانية، 
العلوم  درا���ص��ة  عن  احلا�صر  وقتنا 

الطبيعية الأخرى. 

اأبوظبي الرقمية و �سي�سكو تتعاونان لدعم م�ساريع التحول الرقمي
•• دبي-وام

احلكومي،  الإ���ص��ن��اد  دائ���رة  اأعلنت 
الرقمية،  اأب��وظ��ب��ي  بهيئة  ممثلة 
تقود  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ي���ة  اجل���ه���ة 
حلكومة  ال����رق����م����ي  امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي، 
"�صي�صكو"،  ���ص��رك��ة  م���ع  اإط����اري����ة 
وال����ت����ي ت���ت���م���ح���ور ح������ول ت���زوي���د 
واجلهات  الرقمية  اأبوظبي  هيئة 
احلكومية باملمكنات التقنية التي 
وخدمات  �صي�صكو  �صركة  توفرها 
ذات قيمة م�صافة تدعم مبادرات 

احلكومية  اجل��ه��ات  يف  ال���ق���درات 
ب���اأب���وظ���ب���ي، وت��ت��م��ث��ل روؤي���ت���ن���ا يف 
مت��ك��ن ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي جلميع 
اجلهات احلكومية يف اأبوظبي من 
التقنيات  اأح��دث  ا�صتخدام  خ��الل 
م�صتوى  اأف�صل  لتقدمي  النا�صئة 
من اخلدمات واحللول احلكومية 
�صراكتنا  و����ص���ت���ع���زز  ال���رق���م���ي���ة. 
دعم  ن��ح��و  ال��ت��زام��ن��ا  �صي�صكو  م��ع 
ومتكن وتقدمي منظومة رقمية 

على م�صتوى عاملي يف اأبوظبي. 
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ع���ب���د الإل������ه 
ل�صركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ن���ج���اري، 

بدورها  ت�صهم  م�صافة  قيمة  ذات 
يف دعم التحول الرقمي. 

كما �صتتعاون مع الهيئة يف تنظيم 
ندوات لنقل وم�صاركة املعرفة مع 
اأبوظبي،  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
ملوظفيها  ال���ف���ر����ص���ة  واإت������اح������ة 
تقنيات  ك����اف����ة  اإىل  ل���ل���و����ص���ول 
التحول  وم���ن���ت���ج���ات  وخ�����دم�����ات 

الرقمي اخلا�صة بال�صركة. 
وق������ال ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
العام  املدير  الع�صكر،  عبداحلميد 
"من  ال��رق��م��ي��ة:  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة 
الإطارية  التفاقية  توقيع  خالل 

وم�����ص��اري��ع ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
اإمارة اأبوظبي. 

التفاقية ذلك خالل  توقيع  جاء 
م�صاركة جناح حكومة اأبوظبي يف 
للتقنية  العاملي  جيتك�س  معر�س 
مركز  يف  ي��ق��ام  وال���ذي   ،2022
دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف الفرة 

من 10 – 14 اأكتوبر 2022. 
ومبوجب التفاقية �صتقوم �صركة 
التحول  ب��رن��ام��ج  وع��رب  �صي�صكو، 
بال�صركة،  اخل�����ا������س  ال����رق����م����ي 
اأبوظبي  ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الرقمية لإطالق وتنفيذ مبادرات 

الرقمية  اأب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  ب����ن 
ن�����ص��ع��ى اإىل  و����ص���رك���ة ���ص��ي�����ص��ك��و، 
ال�صراتيجية  امل�����ص��ارات  حت��دي��د 
التحول  م�صرية  وت�صريع  لتقوية 
اأب��وظ��ب��ي، حيث  اإم���ارة  الرقمي يف 
يركز اهتمامنا على بحث فر�س 
ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة ال��ت��ي تدعم 

اأجندة اأبوظبي الرقمية". 
املرزوقي،  من�صور  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
املدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
اأبوظبي  هيئة  يف  ال���ص��رات��ي��ج��ي 
اأبوظبي  هيئة  تعمل   " الرقمية: 
ال���رق���م���ي���ة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز وب���ن���اء 

الرقمية. ونفخر بامل�صاهمة، عرب 
برنامج ال�صركة للتحول الرقمي، 
الرقمي  التحول  م�صرية  دع��م  يف 

نحن   " اخل�����ل�����ي�����ج:  ����ص���ي�������ص���ك���و 
التفاقية  ل��ت��وق��ي��ع  م�������ص���رورون 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  م����ع  الإط������اري������ة 

اأب��وظ��ب��ي، وخ��ل��ق قيمة  اإم�����ارة  يف 
الأعمال  وقطاع  لالأفراد  م�صافة 

يف دولة الإمارات. 

الهالل االأحمر ي�ستعر�س تطبيقاته الذكية ومن�ساته الرقمية 
•• دبي-وام 

ع��رب جناحها يف معر�س  الإم��ارات��ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ا�صتعر�صت 
جيتك�س الذي يختتم فعالياته اليوم يف دبي، تطبيقاتها واأنظمتها الذكية 

ومن�صاتها الرقمية يف جمال اخلدمات الإن�صانية.
واأعلنت الهيئة عن اإطالق عدد من اخلدمات اجلديدة لتعزيز الربامج 
مع  مت�صيا  التقني  ال��ت��ح��ول  ن��ح��و  امل��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة  الأداء  وجت��وي��د 
اخلدمات  جميع  توفري  بهدف  الإم���ارات  لدولة  العامة  ال�صراتيجية 

للمتعاملن مع الهالل الأحمر ب�صهولة وي�صر.
وقطعت الهيئة �صوطا كبريا يف تقنية املعلومات و التحول اإىل اخلدمات 

و احللول الإلكرونية املتكاملة، ون�صبة للعدد الكبري من املتعاملن مع 
الهالل الأحمر قامت الهيئة بتطوير العديد من الأنظمة الإلكرونية و 
اخلدمات التقنية التي ت�صاعد يف اإجناز كافة املعامالت اخلا�صة بالأعمال 
الإن�صانية ب�صهولة، وا�صتحدثت عددا من الأنظمة التي تخدم املح�صنن 
و املانحن للهيئة، حيث ميكنهم التربع لدعم برامج الهيئة عن طريق 
الن�صية  الر�صائل  ، ومن خالل  املوقع الإلكروين عرب بطاقة الئتمان 
 )Smart Donation( الذكي  التربع  اأج��ه��زة  عرب  اأو   )  sms  (
 Tap( ال�صريع  التربع  واأجهزة   ، بالدولة  املواقع  من  عدد  يف  املنت�صرة 
وجهاز   )Smart Mandoob( الذكي  املندوب  وجهز   )& Go
من  ال��ت��ربع  اإىل  اإ���ص��اف��ة   ..)Smart Kiosk( ال��ذك��ي  ال��ك��ي��و���ص��ك 

وتطبيق  التفاعلية،  وات�صاب  وخدمة  الذكية،  الهواتف  تطبيقات  خالل 
نعمة للتربع باملواد العينية، والتربع عرب اخلط ال�صاخن )800733( 

.)Smart Box( واحل�صالة الذكية
و  الأي��ت��ام  بكفالة  اخلا�صة  التقنية  اخل��دم��ات  و  الأنظمة  يخ�س  وفيما 
الكفالة  عملية  اإج���راء  ميكن   ، الهمم  واأ���ص��ح��اب  العلم  وط���الب  الأ���ص��ر 
اإلكرونية  بوابة  الهيئة  ا�صتحدثت  كما  �صابقا،  املذكورة  الو�صائط  عرب 
لديهم  املكفولن  الأي��ت��ام  ب��ي��ان��ات  متابعة  ع��ربه��ا  ميكنهم  للمح�صنن 
وحركة التقارير الدورية ، اإىل جانب الطالع على الر�صائل التي ت�صلهم 
من الأيتام مبا�صرة ، و متابعة حركة مبالغ الكفالة و املدفوعات، اإ�صافة 
و تفا�صيل  ، وبيانات  املح�صن  التي يقدمها  العامة  التربعات  اإىل حركة 

امل�صاريع اخلريية يف خمتلف الدول و �صري عمليات تنفيذها و مراحلها .
يف  امل�صاعدات  مبتلقي  تخت�س  التي  اخلدمات  و  الأنظمة  يخ�س  وفيما 
خمتلف املجالت فاإنها تتم عرب بوابة امل�صاعدات املحلية من خالل املوقع 
الإن�صانية  امللفات  فتح  عملية  لت�صهيل  الذكية  الهواتف  و  الإل��ك��روين 
ال��دخ��ول للموقع م��ن خ��الل كلمة م��رور حم��ددة يتم  للمراجعن ع��رب 
دون  امل�صاعدة  بطلبات  اخلا�صة  التفا�صيل  على  لالطالع  بها  تزويدهم 
احلاجة لتحمل عناء الذهاب اإىل مقر الهيئة اأو فروعها و �صوؤال املوظف 
الإج���راءات، هذا  اخت�صار  و  النفقات  و  الوقت  ثم توفري  املخت�س، ومن 
التقدم  و  املتطوعن  ل�صتقطاب  اإلكرونية  بوابة  تخ�صي�س  جانب  اإىل 

للتطوع عربها .

االإمارات ت�سارك يف القمة ال�ساد�سة ملوؤمتر التفاعل واإجراءات بناء الثقة يف اآ�سيا باأ�ستانا 

العاملية، مبا يف ذلك تغري املناخ، والتكنولوجيا املتقدمة والركيز ب�صكل 
دور  اإىل  معاليه  اأ�صار  ال�صياق،  هذا  ويف  القت�صادي.  الزده��ار  على  اأك��رب 
الإمارات  دول��ة  ا�صت�صافة  ومنها  املناخ  تغري  جم��ال  يف  الفعال  الإم���ارات 
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "اإيرينا" واإطالق املبادرة الإ�صراتيجية 
لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050، ال�صتثمار املتنوع يف م�صادر 
اأكرب  الإم��ارات  با�صت�صافة  معاليه  نوه  كما  والنظيفة.  اجلديدة  الطاقة 

اأي وقت م�صى، ك��اأداة قوية لتعزيز العالقات بن الدول وبناء  اأكرث من 
اجل�صور حول العامل." 

الإم��ارات اخلارجية والتي تقوم  ب�صيا�صة دولة  كما نوه معاليه يف كلمته 
�صيادة  اح��رام  وعلى مبادئ مثل  ال��دويل  بالقانون  الل��ت��زام  اأ�صا�س  على 

الدول، واحلوار، وحل النزاعات بالطرق ال�صلمية. 
اأك��رث فاعلية يف الق�صايا  ب��دور  واأ�صاف معاليه عن �صعي دول��ة الإم��ارات 

•• اأ�شتانا يف-وام

واإج����راءات  التفاعل  مل��وؤمت��ر  ال�صاد�صة  القمة  يف  الإم����ارات  دول���ة  �صاركت 
العا�صمة  يف  اليوم  اأعمالها  اختتمت  "ال�صيكا" والتي  اآ�صيا  يف  الثقة  بناء 
احلوار  اأه��م��ي��ة  على  اخل��ت��ام��ي  بيانها  يف  اأع��ل��ن��ت  "اأ�صتانا" و  ال��ك��ازاخ��ي��ة 
الأع�صاء  الدول  املت�صاوية بن  الثقة وال�صراكة  والتوافق والت�صاور وبناء 
لتحقيق اأهداف تعزيز ال�صالم والأمن وال�صتقرار والتنمية امل�صتدامة يف 

قارة اآ�صيا. 
للتحول  وال�صفافة  وال�صاملة  املنظمة  املفاو�صات  عملية  اإط��الق  مت  كما 
التدريجي واملتزايد والقائم على توافق الآراء للموؤمتر اإىل منظمة دولية 
اإقليمية واتفق دول الأع�صاء على تعزيز العمل امل�صرك من اأجل البحث 
عن حلول م�صركة للتحديات التي تواجهنا يف القرن احلادي والع�صرين 
نحو منطقة اآمنة ومزدهرة وال�صعي اإىل الت�صوية ال�صلمية للنزاعات وفقاً 

مليثاق الأمم املتحدة . 
– وزي��ر الطاقة  امل��زروع��ي  تراأ�س وف��د الدولة معايل �صهيل حممد ف��رج 
اأمام  القمة  خ��الل  ال��دول��ة  كلمة  يف  معاليه  اأ���ص��اد  حيث  التحتية  والبنية 
روؤ�صاء دول الأع�صاء بجهود جمهورية كازاخ�صتان خالل رئا�صتها لل�صيكا 
لل�صنتن  رئا�صتها  جتديد  على  وهناأها   2022-2020 الفرة  خ��الل 
اأعمال  تطوير  يف  �صاهمت  التي  ال��دول  كافة  جهود  على  مثنيا  القادمة 
القمة فيما هناأ معاليه دولة الكويت ال�صقيقة بان�صمامها كع�صو لل�صيكا. 
انتقالية،  مبرحلة  اليوم  العامل  :" مير  املزروعي  �صهيل  معايل  واأ�صاف 
اأ�صا�صية  ك�صمات  والتعاي�س  وال��راب��ط  ال��ت��ع��اون  ن�صع  اأن  يجب  ول��ذل��ك 
الآن،  الدبلوما�صية  ُت�صتخدم  حيث  النا�صئ.  القت�صادي  للنظام  مميزة 

ا�صتعداد  وع��ن  لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  "اأ�صبوع  لال�صتدامة  �صنوي  ح��دث 
دولة الإمارات با�صت�صافة الدورة الثامنة والع�صرين موؤمتر الأطراف يف 
"COP 28" العام  املناخ  تغري  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
امل�صاركة الكاملة والهادفة للمراأة يف  املقبل.  و�صلط معاليه ال�صوء على 
م�صائل ال�صالم والأمن اأمراً حيوياً لبناء ال�صالم الفعال يف القرن احلادي 

والع�صرين ومنع ن�صوب النزاعات والتعايف منها. 
الأع�صاء  الدول  التوا�صل بن  اأهمية  على  موؤكداً  كلمته  واختتم معاليه 
مبا ي�صهم يف تعزيز اأوا�صر ال�صداقة ودعم التزام الإمارات بالعمل املناخي 
وت��ع��زي��ز ال�����ص��الم الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي وال��ت��ف��اه��م واحل����وار، وتتطلع دولة 
الإم��ارات اإىل امل�صاركة املتعددة الأطراف والتعاون املثمر مع �صركائها يف 

جميع اأنحاء العامل. 
وعلى هام�س الزيارة، عقد معاليه اجتماعات ثنائية مع كل من فخامة 
فخامة الرئي�س اإمام علي رحمون رئي�س جمهورية طاجيك�صتان ، ومعايل 
ر�صيد  معايل  و  �صاينبويان،  اأمار�صايخان  املنغويل  ال���وزراء  رئي�س  نائب 
مرييدوف نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير خارجية تركمان�صتان النائب 
جلمهورية  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  يف  امل�صت�صار  و  ال���وزراء  لرئي�س  الأول 

كازاخ�صتان. 
وخالل الجتماعات مت البحث عن �صبل تعزيز العالقات الثنائية يف كافة 
النقل  وقطاع  وال�صتثمارية  القت�صادية  القطاعات  يف  وخا�صة  املجالت 

والأمن الغذائي التعاون اللوج�صتي. 
و�صم اأع�صاء وفد الدولة كال من �صعادة الدكتور حممد �صعيد العريقي 
�صفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�صتان، و عددا من كبار امل�صوؤولن يف 

وزارة اخلارجية و التعاون الدويل ووزارة الطاقة و البنية التحتية . 

حممد بن را�سد لالإ�سكان تنهي ا�ستعداداتها ال�ستقبال زائري معر�س ديكوبيلد- 2022 
•• دبي-وام

اأعلنت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان النتهاء من كافة ال�صتعدادات 
عقد  املقرر   "2022 "ديكوبيلد  معر�س  زوار  لإ�صتقبال  والتجهيزيات 
اأك��ت��وب��ر اجلاري   23-20 ال��ف��رة م��ن  فعاليات دورت���ه اجل��دي��دة خ��الل 

وعالمة  �صركة   90 م��ن  اأك��رث  العاملي..مب�صاركة  التجاري  دب��ي  مبركز 
جتارية . 

الإ�صكانية  التفا�صيل  توفري  2022" على  "ديكوبيلد  معر�س  يحر�س 
املوجهة  تلك  اأو  اخلا�صة  ال�صكنية  للم�صروعات  ���ص��واء  ل��ل��زوار  الدقيقة 
لالإ�صتخدامات الإ�صتثمارية والتاأجري وذلك بدءاً من اأحدث الت�صميمات 

اجلهود  مواكبة  بهدف  الداخلية  الديكورات  باأرقى  واإنتهاءاً  الهند�صية 
التي تبذلها الدولة يف خمتلف جمالت التنمية لإ�صعاد اأبنائها واملقيمن 
والعي�س  الرفاهية  وحتقيق  الع�صرية  احل��ي��اة  متطلبات  وت��وف��ري  فيها 
الرغيد لهم.  ويحظى "ديكوبيلد 2022" برعاية العديد من املوؤ�ص�صات 
والدوائر احلكومية وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج ال�صيخ 

املهند�صن  ال�صارقة وجمعية  اإ�صكان  زايد لالإ�صكان وبلدية دبي وبرنامج 
اأبوظبي  و�صركة  لالإعالم  دبي  موؤ�ص�صة  من  اإعالمية  ورعاية  ب��الإم��ارات 
ال�صراتيجين  ال�صركاء  اإىل  بالإ�صافة  دبي  وبدعم من غرف  لالإعالم 
الأث���اث  لت�صنيع  وب��ول��د  ال��داخ��ل��ي  للت�صميم  "بالنكو  وه���م  للمعر�س 

الفاخر". 

•• اأبوظبي-وام

ل��ل��دول��ة، م��ن خالل  ال��ع��ام��ة  اأو���ص��ح��ت النيابة 
تغريدة ن�صرتها اأم�س على ح�صاباتها يف مواقع 
التوا�صل الجتماعي عقوبة ال�صرقة بالإكراه. 
للمادة  طبقا  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ص��ارت 
رقم  احت�����ادي  ب��ق��ان��ون  امل���ر����ص���وم  م���ن   438
اجلرائم  قانون  باإ�صدار   2021 ل�صنة   31
من  ك��ل  امل��وؤق��ت  بال�صجن  يعاقب  وال��ع��ق��وب��ات، 
ارتكب جرمية �صرقة اإذا وقعت بطريق الإكراه 
����ص���واًء كان  ال�����ص��الح  ب��ا���ص��ت��ع��م��ال  ال��ت��ه��دي��د  اأو 
اأو  امل�����ص��روق  على  احل�صول  ذل��ك  م��ن  الغر�س 

الحتفاظ به اأو الفرار به. 
وي���اأت���ي ن�����ص��ر ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات يف اإط�����ار حملة 
النيابة العامة للدولة امل�صتمرة لتعزيز الثقافة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ون�����ص��ر جميع 
 ، ب��ال��دول��ة  وامل��ح��دث��ة  امل�صتحدثة  الت�صريعات 
ورفع م�صتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�صر ثقافة القانون كاأ�صلوب حياة. 

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة ال�سرقة باالإكراه 
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اأخبـار الإمـارات

زايد العليا حتتفي باليوم العاملي للع�سا البي�ساء

برعاية حمدان بن زايد .. مهرجان ومزاد ليوا للتمور ينطلق اليوم

•• اأبوظبي-وام

العليا  زاي������د  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت�������ص���ارك 
املوؤ�ص�صات  كافة  الهمم  لأ�صحاب 
امل��ع��ن��ي��ة ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة 
باليوم  الح��ت��ف��ال  ال���ع���امل  ودول 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع�����ص��ا ال��ب��ي�����ص��اء الذي 
ي��واف��ق 15 اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل عام 
ع��ل��ى تقدمي  ت��اأك��ي��ده��ا  ، وجت����دد 
اأف�����ص��ل واأرق����ى اخل��دم��ات للفئات 
اأ�صحاب  م��ن  برعايتها  امل�صمولة 
التحديات  ذوي  ول�صيما  الهمم، 

الب�صرية. 
واح���ت���ف���ل���ت امل���وؤ����ص�������ص���ة مم��ث��ل��ة يف 
التابعة  امل��ك��ف��وف��ن  رع���اي���ة  اإدارة 
الثقافة  دائ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لها 
باليوم  اأب���وظ���ب���ي   - وال�����ص��ي��اح��ة 
العاملي للع�صا البي�صاء من خالل 
الأن�صطة  م��ن  جم��م��وع��ة  تنظيم 
منتجع  يف  والتثقيفية  التوعوية 

جمريا يف �صاطئ ال�صعديات. 
وا���ص��ت��م��ل��ت الأن�����ص��ط��ة ع��ل��ى ور�صة 
ف���ن���ي���ة ب���ال�������ص���ل�������ص���ال ل���الأط���ف���ال 

م�صاهمن  ك���اأف���راد  جمتمعاتهم 
اأن  واأ���ص��اف  وتقدمها.   بنائها  يف 
برعاية  امل�����ص��م��ول��ة  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
لأ�صحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
الهمم ول�صيما من فئة املكفوفن 
الرعاية  ���ص��ب��ل  ب��اأف�����ص��ل  حت��ظ��ى 
والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا 
امل�صوؤولية  منطلق  من  الر�صيدة، 
ل�صراتيجية  ووف��ق��اً  املجتمعية، 
تطوير  ب�صرورة  اأبوظبي  حكومة 
مب�صتوى  والرتقاء  املوؤ�ص�ّصة  اأداء 
العاملية  ل��ل��م��ع��اي��ري  ط��ب��ق��ا  ال��ع��م��ل 

والدولية. 
والهيئات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��اف��ة  ودع���ا 
واخلا�صة  احلكومية  وال�����ص��رك��ات 
منظومة  ل���ص��ت��ك��م��ال  ال��ع��م��ل  اإىل 
املباين  ك���ل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف  ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
لفاقدي  ليت�صنى  ال�������ص���وارع  ويف 
اأمان  ويف  بحرية  التجول  الب�صر 
و�صالمة .  من جانبه قال �صعادة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ف��زاري  �صعيد 
ال�صراتيجية  ال�����ص��وؤون  ل��ق��ط��اع 
يف دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة - 

•• ليوا-وام

حمدان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اليوم  تنطلق  الظفرة،  منطقة  يف 
ال�����دورة الأوىل  ف��ع��ال��ي��ات  ال�����ص��ب��ت 
للتمور،  ليوا  وم��زاد  مهرجان  من 
الذي يقام يف مدينة ليوا مبنطقة 
الظفرة يف اإمارة اأبوظبي، بتنظيم 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
باأبوظبي،  وال���راث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
خالل الفرة من 15 ولغاية 24 

اأكتوبر اجلاري. 
وق�����ال م���ع���ايل ال����ل����واء رك����ن طيار 
القائد  امل�����زروع�����ي،  خ��ل��ف  ف���ار����س 
رئي�س  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ص��رط��ة  ال���ع���ام 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
مهرجان  اإن  والراثية،  الثقافية 
دعم  يف  ي�صهم  للتمور  ليوا  وم��زاد 
النخيل  ل��زراع��ة  الوطنية  اجلهود 
التمور،  وت�صويق  و�صناعة  واإن��ت��اج 
وال���ن���ه���و����س ب���ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي 
تطوير  يف  امل������زارع������ن  وي�����دع�����م 
اأحدث  على  واط��الع��ه��م  اإنتاجهم 
التقنيات التكنولوجية وفتح املجال 
دولياً  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ل��ت�����ص��وي��ق  ل��ه��م 
والطالع  اخل��ربات  تبادل  بجانب 
زراعة  يف  الإقليمية  التجارب  على 
النخيل واإنتاج التمور، واملعامالت 
والت�صنيعية  الزراعية  واملمار�صات 
وت�صويق  وم���وا����ص���ف���ات  اجل����ي����دة، 
اإبراز  عن  ف�صاًل  التمور  وت�صدير 
ال����دور ال���ري���ادي ل��دول��ة الإم����ارات 
بقطاع  واه���ت���م���ام���ه���ا  دع���م���ه���ا  يف 
منتجاته  وت��ط��وي��ر  ال��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل 
وال�صناعات املرتبطة والرتقاء بها 

على امل�صتوين العربي والعاملي. 
ي�صهم  امل��ه��رج��ان  اأن  معاليه  واأك���د 
التاريخية  امل���ك���ان���ة  ت���ر����ص���ي���خ  يف 
عليها  واملحافظة  النخيل  ل�صجرة 
والراثي  الثقايف  امل��وروث  و�صون 
النخيل  ب�����زراع�����ة  ي���رت���ب���ط  وم������ا 
تعترب  ال���ت���ي  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
التنمية  عملية  يف  اأ�صا�صياً  حم��وراً 
املوؤ�ص�س  ب���داأه���ا  ال��ت��ي  املُ�����ص��ت��دام��ة 
ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له 
ثراه"،  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 

والر�صم والت�صوير، والتي خ�ص�س 
تتجاوز  بقيمة  ج��ائ��زة   122 لها 
درهم  األ�����ف  و500  م���الي���ن   3

اإماراتي. 
ال���ق���ري���ة  اأه����م����ي����ة  اإىل  واأ��������ص�������ار 
�صاحة  ت��ع��د  ال��ت��ي  للتمور  ال��ع��امل��ي��ة 
العاملية  التمور  لعر�س  خم�ص�صة 
وت���ع���ت���رب منفذ  اأم�������ام اجل���م���ه���ور، 
املهرجان  ل������زوار  امل��ب��ا���ص��ر  ال��ب��ي��ع 
الواردة  التمور  باقتناء  والراغبن 
وم�صنعي  ومنتجي  م��زارع��ي  م��ن 
العامل،  ال��ت��م��ور ح���ول  وم�����ص��دري 
لتبادل  من�صة  كونها  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اخل��ربات والط��الع على التجارب 
الإقليمية يف زراعة النخيل واإنتاج 
املعامالت  على  والط��الع  التمور، 
والت�صنيعية  الزراعية  واملمار�صات 
وت�صويق  وم���وا����ص���ف���ات  اجل����ي����دة، 
وا�صراتيجية  ال��ت��م��ور،  وت�صدير 
والفر�س  ال��ت��م��ور  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
التعرف  جانب  اإىل  ال�صتثمارية، 
الزراعية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  ع��ل��ى 
وجت���������ارب ال���������دول امل���������ص����ارك����ة يف 

املهرجان. 
�صيقام  ال��ت��م��ور  م����زاد  اأن  واأو����ص���ح 
ال�صاعة  مت�����ام  يف  ي���وم���ي  ب�����ص��ك��ل 
اخل��ام�����ص��ة م�����ص��اًء ع��ل��ى م����دار 10 
امل�صاركة  الزائرين  باإمكان  اإذ  اأيام، 
فيه واملناف�صة لقتناء اأجود واأفخر 
والواردة  الإم��ارات��ي��ة  التمور  اأن��واع 
العام  اإنتاج  الدولة من  م��زارع  من 

اجلاري 2022. 
واأ�صاف اأن املهرجان ي�صهد العديد 
ال�صيقة  وامل�صابقات  الفعاليات  من 
وال���ت���ي خ�����ص�����س ج���زء ك��ب��ري منها 
ل��زوار املهرجان، وذل��ك من خالل 
م�صابقات امل�صرح الرئي�صي وجوائزه 
الفعاليات  و����ص���اح���ة  ال���ي���وم���ي���ة، 
ال����ت����ي ت�������ص���م اأج����ن����ح����ة اجل����ه����ات 
ال���وط���ن���ي���ة ال���داع���م���ة وال���راع���ي���ة، 
واأج���ن���ح���ة اجل���ه���ات امل�����ص��ارك��ة من 
داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، ودورات 
عمل  وور�����س  وتعليمية  ت��دري��ب��ي��ة 
العمرية  الفئات  ملختلف  متعددة 
للمزارعن  توعوية  وحم��ا���ص��رات 

واجلمهور. 
اإدارة  اأن  اإىل  امل����زروع����ي  وا�����ص����ار 

واأولياء  املحلي،  املجتمع  وممثلي 
الأمور، اإىل جانب فعالية تركيب 

اأطول برج بالورق. 
اإ�صماعيل  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الكمايل 
اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة، اإن 
للع�صا  العاملي  ال��ي��وم  م��ن  ال��ه��دف 
اهتمام  عن  التعبري  هو  البي�صاء 

نقا�صية  وح����ل����ق����ة  امل����ك����ف����وف����ن، 
وم�صرية  البي�صاء،  الع�صا  ح��ول 
عدد  مب�صاركة  وتوعوية  تعريفية 
من املكفوفن والكوادر الوظيفية 
�صركائها  ومم��ث��ل��ي  ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة، 
ال�����ص����رات����ي����ج����ي����ن، وال����ط����الب 
الب�صرية  ال��ت��ح��دي��ات  ذوي  م���ن 
املدجمن مبدار�س التعليم العام، 

ودول  والهيئات  املوؤ�ص�صات  جميع 
ب���امل���ك���ف���وف���ن م����ن حيث  ال����ع����امل 
كافة  على  لهم  اخل��دم��ات  تقدمي 
بالأفراد  وم�صاواتهم  امل�صتويات 
العادين يف حقوقهم وواجباتهم، 
وتاأمن احتياجاتهم اخلا�صة التي 
ت�صهم يف زيادة قدراتهم ومنحهم 
ي��ن��دجم��وا �صمن  ل��ك��ي  ال��ف��ر���س 

اأبوظبي  هيئة  وال�صياحة،  الثقافة 
الغذائية،  وال�������ص���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
اأبوظبي  �صركة  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة 
للتوزيع، �صركة اأبوظبي للخدمات 
لل�صوؤون  العامة  الهيئة  ال�صحية، 
نادي تراث  الإ�صالمية والأوق��اف، 
الإمارات، والرعاة: مركز اأبوظبي 
لإدارة النفايات "تدوير، من�صة اإي 
زاد، �صركة الفوعة، �صركة الظاهرة 
امللكية  الأك����ادمي����ي����ة  ال����زراع����ي����ة، 
الإعالم:  و�صركاء  الطهي،  لفنون 
�صواطئ،  وجم���ل���ة  ب��ي��ن��ون��ة  ق���ن���اة 
هذا  من خالل  ي�صاهمون  والذين 
املهرجان يف تر�صيخ مكانة الزراعة 
ال�صوء  لت�صليط  التعاون  وتعزير 
واإنتاج  النخيل  زراع��ة  اأهمية  على 
ب��دوره، قال عي�صى �صيف  التمور.  
اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والراثية يف اأبوظبي، اإن املهرجان 
ياأتي يف اإطار الفعاليات والأن�صطة 
ال��راث��ي��ة وال���زراع���ي���ة ال��ت��ي تقام 
ومنطقة  عامة  الدولة  اأر���س  على 
الظفرة خا�صة بهدف اإبراز الراث 
الإماراتي وتعزيز القطاع الزراعي 
واإن��ت��اج التمور ل���دوره احل��ي��وي يف 
عملية التنوع القت�صادي ، وزيادة 
الأمر  املحلي،  الناجت  م�صاهمته يف 
الذي يتيح اأمام املخت�صن بالقطاع 
ا�صتفادة  اأق�����ص��ى  حتقيق  ال��زراع��ي 
مم��ك��ن��ة م���ن اإن���ت���اج ال��ت��م��ور وفتح 
كافة  ودعم  جديدة  ت�صويق  قنوات 
�صمان  ملوا�صلة  املحلية  املنتجات 
ري��ادة منظومة الأم��ن الغذائي يف 

الدولة. 
يف  نظمت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

حتقيق  يف  ال�صراتيجي  ل��دوره��ا 
الذاتي  والكتفاء  الغذائي  الأم��ن 
اأن  م�صيفاً  الق��ت�����ص��ادي،  وال��ت��ن��وع 
الإمارات  اأبناء  يف  زرع  زايد  ال�صيخ 
يردد  زال  وم��ا  بالنخلة  الهتمام 
يف الأذهان �صدى مقولته )النخلة 
كانت و�صتظل بالن�صبة لنا "�صجرة 
معها  وترعرعنا  ون�صاأنا  احلياة" 
الوفرية  خ��ريات��ه��ا  م��ن  وا�صتفدنا 
واملتنوعة حتى اأ�صبح من امل�صتحيل 

تخيل احلياة بدونها(. 
�صاحب  توجيهات  معاليه  وث��م��ن 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ال��داع��م��ة مل�����ص��اري��ع ت��ع��زي��ز الأم���ن 
الزراعي  القطاع  وتنمية  الغذائي، 
التمور،  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  وزراع�����ة 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  ورع��اي��ة 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
ومزاد  ملهرجان  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
�صموه  وم���ت���اب���ع���ة  ل���ل���ت���م���ور،  ل���ي���وا 
يف  والفعاليات  املهرجانات  ملختلف 
يف  �صاهمت  التي  الظفرة،  منطقة 
الزراعية  التحتية  البنية  تطوير 
البيئة  على  واملحافظة  امل�صتدامة 
وت��و���ص��ع امل�����ص��اح��ات اخل�������ص���راء يف 

الظفرة. 
كما توجه معاليه بال�صكر والتقدير 
م���ن رع���اة  ال���ن���ج���اح،  ����ص���رك���اء  اإىل 
ديوان  مقدمتهم:  ويف  وداع��م��ن، 
الظفرة،  ممثل احلاكم يف منطقة 
"جائزة  ال�صراتيجي  وال�صريك 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
والداعمون:  الزراعي"،  والبتكار 
دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل - بلدية 
منطقة الظفرة، بلدية دبي، دائرة 

الثامنة  ال�������دورة  امل���ا����ص���ي  ي��ول��ي��و 
ع�صرة من مهرجان الرطب وتوؤكد 
تطوير  م���وا����ص���ل���ة  ع���ل���ى  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�����ص��ت��م��رة ع��ل��ى مدار  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
الرامية  خططها  اإط����ار  يف  ال��ع��ام 
اأبوظبي  اإم����ارة  مكانة  تعزيز  اإىل 
للمهرجانات  ح��ا���ص��ن��ة  ك��ع��ا���ص��م��ة 
الثقافية  وال�����ربام�����ج  ال���راث���ي���ة 
اإي�صال  يف  كبرياً  دوراً  والتي لعبت 
دول  اإىل خمتلف  الأ�صيل  ال��راث 
العامل اإىل جانب الدور املهم الذي 
ت���وؤدي���ه امل��ه��رج��ان��ات ال���راث���ي���ة يف 
الداخلية  ال�صياحة  حركة  تن�صيط 
وا���ص��ت��ق��ط��اب ال�����زوار م���ن خمتلف 

دول العامل. 
النخلة  على  الركيز  اأن  واأو���ص��ح 
ي���اأت���ي ك��ون��ه��ا ج�����زءاً اأ���ص��ا���ص��ي��اً من 
اأن  ت����راث����ن����ا وه���وي���ت���ن���ا م�������ص���ي���ف���اً 
اله���ت���م���ام ب���ال���زراع���ة ب�����ص��ك��ل عام 
اللجنة  مهرجانات  يف  ن�صيب  ل��ه 
ح��ي��ث ي��ت�����ص��م��ن م��ه��رج��ان وم����زاد 
ليوا للتمور م�صابقات خا�صة بزيت 
يت�صمن  فيما   ، والع�صل  الزيتون 
عام  ك��ل  يف  للرطب  ليوا  مهرجان 
م�صابقات املاجنو والليمون والتن 
التي  ال���دار  ف��واك��ه  �صلة  وم�صابقة 
حت�����ص��ن ع�����ص��رات الأ����ص���ن���اف من 
زراعتها  يتم  والتي  ال�صيف  فاكهة 

يف مزارع الإمارات. 
ع��ب��ي��د خلفان  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه، 
التخطيط  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي، 
ال����دورة  اأن  ب��ال��ل��ج��ن��ة،  وامل�����ص��اري��ع 
ليوا  م��ه��رج��ان وم���زاد  م��ن  الأوىل 
ل���ل���ت���م���ور ت��ت�����ص��م��ن ال���ع���دي���د من 
للتمور  وامل�����ص��اب��ق��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��زي��ت��ون والطبخ  وال��ع�����ص��ل وزي���ت 

خمتلف  يف  والثقافية  الرفيهية 
اأن���ح���اء الإم�������ارة، وذل����ك يف �صوء 
لقيادتنا  احل��ك��ي��م��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
اأبوظبي  وا�صراتيجية  الر�صيدة 
-2020( ال���ه���م���م  لأ�����ص����ح����اب 
اأكدت  جهتها  م��ن    .")2024
عبدالرحمن  ن���اع���م���ة  �����ص����ع����ادة 
املن�صوري، ع�صو املجل�س الوطني 
رعاية  اإدارة  م���دي���رة  الحت������ادي، 
اليوم  اأن  ب��امل��وؤ���ّص�����ص��ة  امل��ك��ف��وف��ن 
من  يعد  البي�صاء  للع�صا  العاملي 
امل��ن��ا���ص��ب��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ه��ام��ة التي 

زايد  موؤ�ص�صة  "ن�صكر  اأب��وظ��ب��ي: 
ال��ع��ل��ي��ا لأ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م على 
هذه  يف  امل�����ص��ارك��ة  ف��ر���ص��ة  منحنا 
العاملي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اًء  امل���ب���ادرة 
يعك�س  مب����ا  ال���ب���ي�������ص���اء،  ل��ل��ع�����ص��ا 
ال��ت��ي يحظى بها  ال��رع��اي��ة  ح��ج��م 
اأ����ص���ح���اب ال���ه���م���م يف الإم���������ارات، 
ويوؤكد اأي�صاً التزامنا مب�صوؤوليتنا 
الجتماعية، وتتبنى الدائرة اإطار 
عمل "ال�صياحة للجميع" لتوفري 
كافة الإمكانات والت�صهيالت التي 
بالتجارب  ا���ص��ت��م��ت��اع��ه��م  ت�����ص��م��ن 

العليا  زاي�����د  م��وؤ���ص�����ص��ة  حت���ر����س 
امل�صاركة  ع��ل��ى  ال��ه��م��م  لأ���ص��ح��اب 
املقدمة  اخل���دم���ات  وب���ي���ان  ف��ي��ه��ا 
الهمم،  اأ�صحاب  من  الفئة  لتلك 
جمتمعنا  تفاعل  اأن  اإىل  م�صرية 
م��ع اأب��ن��ائ��ن��ا م��ن اأ���ص��ح��اب الهمم 
وم�������ص���ارك���ت���ه���م الإي�����ج�����اب�����ي�����ة يف 
والربامج  والأن�����ص��ط��ة  الفعاليات 
املوؤ�ص�صة،  بها  وتقوم  تتبناها  التي 
هو اأكرب دليل على الوعي والتقدم 
احل�صاري الذي يتمتع به جمتمع 

دولة الإمارات. 

خا�صة بالأطفال وتتويج الفائزين 
باملزاينات وامل�صابقات. 

التخطيط  اإدارة  م���دي���ر  واأك�������د 
وامل�صاريع يف جلنة اإدارة املهرجانات 
اأن  والراثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
مهرجان  م�صابقات  يف  الت�صجيل 
وم������زاد ل���ي���وا ل��ل��ت��م��ور م���ت���اح عرب 
على  للمهرجان  ال��ذك��ي  التطبيق 
اأبل  الهواتف الذكية واملتوفر على 
بالإ�صافة  ب���الي،  وج��وج��ل  ���ص��ت��ور 
ال�صركات  ت�صجيل  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل 
املهرجان  دل���ي���ل  ع��ل��ى  والط�������الع 
املقدمة  اخل���دم���ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
نتائج  على  والط��الع  للم�صاركن، 
امل�صابقات ومعرفة اأ�صماء الفائزين 
واأخ������ر ال��ت��ح��دي��ث��ات والإع����الن����ات 

والأخبار املتعلقة باملهرجان. 
ملزارعي  الفر�صة  املهرجان  ويتيح 
ال����دول����ة  ال����ت����م����ور يف  وم���ن���ت���ج���ي 
مبا�صرة  ث��ن��ائ��ي��ة  ل���ق���اءات  لإج�����راء 
من  التمور  وجت��ار  م�صتثمري  مع 
دول عديدة مثل الهند، بريطانيا، 
ولبنان،  املغرب،  بنغالدي�س،  كندا، 
امل�صاركن  اإط������الع  يف  ي�����ص��ه��م  م���ا 
قطاع  ت��ط��وي��ر  ا�صراتيجية  ع��ل��ى 
ال�صتثمارية،  وال��ف��ر���س  ال��ت��م��ور 
اإىل ج��ان��ب ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح���دث 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال����زراع����ي����ة وجت������ارب 
امل�����ص��ارك��ن يف امل��ه��رج��ان م��ن عدة 
م�صر  ج���م���ه���وري���ة  وم���ن���ه���ا  دول 
ال�صودان،  ج��م��ه��وري��ة  ال���ع���رب���ي���ة، 
اململكة  الها�صمية،  اململكة الأردنية 
الإ�صالمية  اجلمهورية  املغربية، 

م�صابقة   18 ���ص��م��م��ت  امل��ه��رج��ان 
متنوعة، منها م�صابقات ت�صتهدف 
التمور  م��زاي��ن��ة  �صمن  امل���زارع���ن 
)الفر�س  ف���ئ���ات   7 ت�����ص��م��ل  ال���ت���ي 
وبومعان  وال���دب���ا����س  واخل���ال����س 
وال�صي�صي و�صوط ال�صكري »مفتل« 
داخل  م��ن  امل��زارع��ن  اأم���ام  املفتوح 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  ال�������دول 
�صوط  اإىل  بالإ�صافة  اخلليجي(، 
نخبة ليوا للتمور الذي يتم خالله 
تقدمي اأ�صناف متعددة من التمور 
الفاخرة، مبا ل يقل عن 5 اأ�صناف، 
اأي�������ص���اً: م�����ص��اب��ق��ة تغليف  وه���ن���اك 
دون  م��ن  )مت���ور  بفئتيها  ال��ت��م��ور 
والتي  املح�صوة(  والتمور  اإ�صافات 
واملنتجن  امل����زارع����ن  ت�����ص��ت��ه��دف 

والنا�صئن يف هذا املجال. 
خ���الل  ال����ت����م����ور  م�������زاد  اأن  وب������ن 
املهرجان �صيقام ب�صكل يومي طيلة 
اأيام املهرجان، اإذ يعترب املزاد احلدث 
الأحب اإىل قلب ع�صاق التمور من 
جميع اأقطاب العامل، ويهدف اإىل 
وجودتها  الإماراتية  التمور  اإب��راز 
باقتناء  امل��ه��ت��م��ن  ال������زوار  ل��ك��اف��ة 
اأج����ود واأف��خ��ر اأن����واع ال��ت��م��ور. كما 
من  جمموعة  امل��ه��رج��ان  �صي�صهد 
والرفيهية  ال��راث��ي��ة  الفعاليات 
امل�����ص��اح��ب��ة وامل�����ص��م��م��ة ل���ل���زوار يف 
وامل�صابقات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ����ص���اح���ة 
باملهرجان،  ال��رئ��ي�����ص��ي  وامل�������ص���رح 
ومنها: م�صابقات للجمهور )اأ�صئلة 
واأم�صيات  وال��ت��م��ور(  ال����راث  ع��ن 
وعرو�س  غنائية  �صعرية وحفالت 

الوليات  اإىل  اإ�صافة  املوريتانية، 
ودولة  املتحدة  الأمريكية  املتحدة 

اإ�صرائيل". 
امل�صابقة  امل��ه��رج��ان  �صي�صمل  ك��م��ا 
بالتعاون  الزيتون  لزيت  الدولية 
الزيتون  زي���ت  م��ع خ��ب��رية مت��ي��ي��ز 
امل���م���ت���از ام���ي���ان���وي���ل دي�����ص��ل��ي��ت من 
نيوفو  اول����ي����و  ����ص���رك���ة  م���وؤ����ص�������ص���ة 
درو�س  لتنظيم  ب��الإ���ص��اف��ة  داي����ز، 
والأطفال  ل��ل��ك��ب��ار  ال��ط��ه��ي  ف��ن  يف 
اأهمية  ح����ول  اجل��م��ه��ور  ل��ت��ث��ق��ي��ف 
ا�صتخدامه  وكيفية  الزيتون،  زيت 
اإىل  ال��ط��ه��ي،  عمليات  خمتلف  يف 
الدولية  ال��ط��ب��خ  م�����ص��اب��ق��ة  ج��ان��ب 
ل��ل��ت��م��ور وم��ن��ت��ج��ات ال��ت��م��ور وزيت 
بفئتيها  الع�صل  وم�صابقة  الزيتون 
ال�صمع(  وع�صل  ال�صائل  )الع�صل 
الفوتوغرايف  الت�صوير  وم�صابقتي 
)النخلة  ف��ئ��ت��ي  ���ص��م��ن  وال���ر����ص���م 
والتمور واحلياة الربية والبحرية 

يف الظفرة(. 
ليوا  وم�������زاد  م���ه���رج���ان  وي����ه����دف 
ومن�صة  ���ص��وق  خ��ل��ق  اإىل  ل��ل��ت��م��ور 
اأ�صحاب  ل��ت��ح��ف��ي��ز  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
التمور الإماراتية،  املزارع لت�صويق 
الثقايف  امل�������وروث  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
والحتفاء  ال���دول���ة  يف  وال���زراع���ي 
للتمور  عاملي  مهرجان  تنظيم  به، 
ي�صع منطقة الظفرة على خارطة 
ال�صياحة العاملية، وتبادل اخلربات 
بن املزارعن من كافة دول العامل 
ال���زراع���ة احلديثة  اأ���ص��ال��ي��ب  ح���ول 

والعناية ب�صجرة النخيل. 

اأبوظبي للطفولة املبكرة تناق�س مع ال�سركاء الربنامج التدريبي لنظام حماية الطفل 
•• اأبوظبي-وام

ومركز  ال�صركاء  مع  بالتعاون  املبكرة،  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  نظمت 
وجل�صة  ور�صة  جورجتاون،  جلامعة  التابع  الب�صرية  والتنمية  الطفل 
الطفل  حماية  بنظام  اخلا�س  التدريبي  الربنامج  ملناق�صة  ت�صاورية، 
يف اأبوظبي، واأهم امل�صائل ذات ال�صلة بهدف تقييم ال�صيا�صات احلالية 
�صاملة  خدمات  لتوفري  املمكنة  التح�صينات  واق��راح  الطفل،  حلماية 
و�صفافة واأكرث ا�صتجابة وفاعلية يف جمال حماية الطفل مبا ي�صمن 

توفري الرعاية الكافية واحلماية الالزمة لالأطفال واأ�صرهم. 
���ص��ارك يف ال��ور���ص��ة ع��دد م��ن امل�����ص��وؤول��ن م��ن دائ���رة تنمية املجتمع يف 

والرعاية  لالإيواء  اأبوظبي  ومركز  الأ�صرية،  الرعاية  وهيئة  اأبوظبي، 
الإن�صانية - اإيواء، وهيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي، وهيئة امل�صاهمات 
العليا  زاي��د  وموؤ�ص�صة  الأ�صرية،  للرعاية  زاي��د  ودار  معاً،   - املجتمعية 
لل�صحة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي   - ال�صحة  ودائ��رة  الهمم،  لأ�صحاب 
العامة، ووزارة الربية والتعليم، وموؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي، 
ودائرة التعليم واملعرفة، ودائرة الق�صاء، و�صرطة اأبوظبي، ومركز وزارة 
ت�صطلع  التي  املعنية  اجلهات  من  وغريها  الطفل،  حلماية  الداخلية 
بدور رئي�صي يف �صمان جودة خدمات وبرامج حماية الطفل يف جميع 
اأنحاء اإمارة اأبوظبي. وناق�س امل�صاركون اأحدث املمار�صات والآليات التي 
ت�صهم يف توفري َنهج متعدد القطاعات والتخ�ص�صات لتقدمي اخلدمات 

الالزمة حلماية الأطفال من املخاطر املختلفة وال�صتجابة لها، و�صد 
مت  حيث  وا�صتقراره،  اأمنه  و�صمان  الطفل  بحماية  املتعلقة  الفجوات 
التاأكيد على �صرورة معرفة جميع مقدمي اخلدمات بق�صايا حماية 
الطفل، وكيفية اإحالة احلالت والإبالغ عنها، والتفاق على خطة عمل 

من�صقة وم�صركة لل�صنوات القادمة. 
وت�صمنت الور�صة مراجعة برنامج تدريب اخت�صا�صي حماية الطفل 
التدريب  عن  وامل�صوؤولن  امل�صرفن  اآراء  اإىل  وال�صتماع  اأبوظبي،  يف 
300 من املُلزمن بالإبالغ عن حالت الإ�صاءة  الذي تلقاه اأكرث من 
الالزمة  الحتياجات  لتحديد  الطفل،  حماية  جم��ال  يف  والعاملن 
ب���ه���دف حت���دي���ث وحت�����ص��ن الربنامج  ال���ربن���ام���ج، وذل�����ك  ل��ت��ط��وي��ر 

احلايل. 
وتعكف هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة على تعزيز نظام حماية الطفل 
يف جميع املراحل ابتداًء من مرحلة الوقاية و�صوًل اإىل اإعادة التاأهيل، 
املبكرة  الطفولة  تنمية  والعاملن يف جمال  ال�صركاء  وتطوير قدرات 
والوالدين واأفراد املجتمع لدعم احتياجات الأطفال و�صمان رفاهيتهم، 
والت�صجيع على اتباع �صلوكيات قومية تعود بالنفع على الأطفال وتعزز 
ال�صيا�صات  لتطوير  خم�ص�صة  عمليات  وت�صميم  وق��درات��ه،  من��وه  من 
ا�صراتيجية  تتبع  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  بتنمية  املتعلقة  والت�صريعات 
ا�صتباقية قابلة لإعادة التطبيق اعتماداً على امل�صاركة والأدلة العلمية، 

وتتمتع بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على اأر�س الواقع. 

دائرة تنمية املجتمع: دمج اأ�سحاب الهمم املكفوفني يوؤكد الوعي املتنامي لالأفراد 
•• اأبوظبي-وام

للع�صا  العاملي  ب�اليوم  الحتفال  اأن  اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية  دائ��رة  اأك��دت 
البي�صاء، الذي ي�صادف 15 اأكتوبر من كل عام يهدف لالعراف باإجنازات 
واإمكانيات اأ�صحاب الهمم من ذوي الإعاقة الب�صرية وقدرتهم على امل�صاركة 
الفّعالة يف خمتلف نواحي احلياة .  واأ�صافت الع�صا البي�صاء هي اأداة اأ�صا�صية 
القدرة على حتقيق حياة  الب�صرية  الإعاقة  ذوي  الهمم من  اأ�صحاب  متنح 
على  وق��درت��ه  الكفيف  ل�صتقاللية  رم���زاً  تعترب  وبالتايل  وم�صتقلة  كاملة 

التنقل الآم ن بالعتماد على نف�صه. 
عملية  يف  الب�صرية  الإع��اق��ة  ذوي  دور  تعزيز  يف  الحتفالية  ه��ذه  وت�صاهم 
البناء والتطوير متا�صياً مع ا�صراتيجية اأبوظبي لأ�صحاب الهمم، وتعزيز 

املبادرات الرامية اإىل توعية املجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الب�صرية وتوفري 
كافة اأوجه الدعم لأ�صحاب الهمم. 

واأو�صحت �صعادة د. ليلى الهيا�س، املدير التنفيذي لقطاع التنمية املجتمعية 
يف دائرة تنمية املجتمع – اأبوظبي، اأن الحتفال باليوم العاملي للع�صا البي�صاء 
يعرب عن حّق اأ�صحاب الهمم املكفوفن يف العي�س الكرمي و امل�صتقّل ويعك�س 
اأ�صحاب  باأهمية دمج ومتكن  املتنامي  الوعي  الوطني ويدل على  الهتمام 
كما  املجتمع،  ببناء  امل�صاركة  يف  حقهم  وتاأكيد  املجتمع  يف  املكفوفن  الهمم 
يعرب هذا اليوم اإىل عن اأهمية �صمان توفري الأنظمة والأدوات واخلدمات 
والرتيبات التي تعزز من قدراتهم، ف�صاًل عن اإتاحة الفر�س اأمامهم كي 

يعي�صوا �صمن جمتمعاتهم كاأفراد فاعلن ي�صاهمون يف بنائها وتقدمها. 
واأ�صارت اإىل اأن دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي ت�صعى با�صتمرار اإىل تعزيز 

اأجل دجمهم يف م�صرية  اأ�صحاب الهمم كافة من  اإىل دعم  اجلهود الرامية 
املجتمع، ا�صر�صاداً بروؤية القيادة الر�صيدة عرب توفري كل ما يلزم لأ�صحاب 

الهمم من دعم وخطط عمل واآليات تنفيذ فعالة. 
الدائرة  اأطلقتها  التي  الهمم،  لأ�صحاب  اأبوظبي  ا�صراتيجية  اأن  وذك��رت 
مب�صاركة اأكرث من 28 جهة حكومية حملية واحتادية، تغطي جميع املراحل 
امل��ج��الت مثل  اأه���م  الهمم وت�صمل  اأ���ص��ح��اب  ال��ف��رد م��ن  الزمنية م��ن ح��ي��اة 
الجتماعية،  واحلماية  والرعاية  والتوظيف،  والتعليم،  والتاأهيل،  ال�صحة 
الجتماعية  العامة  احل��ي��اة  يف  امل�صاركة  ي�صمن  ال��ذي  ال�صامل  وال��و���ص��ول 
الهيا�س  واأ���ص��ارت  واملمّكنات   وال�صياحية  والرفيه  والثقافية  والريا�صية 
 12 م��ع  بال�صراكة  ال�صراتيجية  ه��ذه  تنفيذ  على  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  اإىل 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  القطاعات  خمتلف  مع  وبالتعاون  رئي�صية  حكومية  جهة 

بهدف توعية املجتمع حول اأ�صحاب الهمم من خالل املنظور احلقوقي مع 
التاأكيد على اأن م�صوؤولية دمج ومتكن اأ�صحاب الهمم هي م�صوؤولية اجلميع 
يف اإمارة اأبوظبي، لتحقيق الهدف الأ�صا�صي من ر�صالة الدائرة وهو ت�صكيل 
نواة ملجتمع مت�صامح وحا�صن جلميع الفئات.  ويذكر اأن اليوم العاملي للع�صا 
ن�صر  اإىل  يهدف  حيث  املكفوفن،  الهمم  اأ�صحاب  لدعم  خم�ص�س  البي�صاء 
الوعي بحقوقهم، ومناق�صة العزل الجتماعي الذي يتعر�صون له، بالإ�صافة 
اإىل ن�صر التوعية واإر�صاد الأفراد بكيفية م�صاعدة الكفيف يف عبور ال�صوارع، 
اإعاقة  لديه  حاملها  واإن  الب�صرية  لالإعاقة  كرمز  البي�صاء  الع�صا  واإب���راز 
تلك  مب�صاعدة  وال��ت��وج��ه  احل��رك��ة  م��ن  متكنه  م��ه��ارات  ميلك  لكنه  ب�صرية 
الع�صا التي توفر له احلماية يف الطريق، ومن خالل ن�صر هذا الوعي وتلك 

الثقافة بن الأفراد �صيتم تهيئة البيئة الأمثل لأ�صحاب الهمم املكفوفن. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

قال معايل ال�صيخ عبداهلل بن حممد 
اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ�����رة ال�����ص��ح��ة – 
اأب��وظ��ب��ي اإن��ه يف ال��وق��ت ال��ذي يح�صد 
العامل فيه جهوده ملواجهة الأمرا�س 
ال�����ص��اري��ة ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل ت��ه��دي��داً على 
ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، ن��وا���ص��ل يف دائ���رة 
القيادة  دعم  اأبوظبي يف ظل  ال�صحة 
ال��ر���ص��ي��دة ج��ه��ودن��ا يف ���ص��م��ان �صحة 
الوقاية  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع  و���ص��الم��ة 
ومكافحتها  امل��ع��دي��ة  الأم���را����س  م��ن 
التدابري  م����ن  ال���ع���دي���د  خ�����الل  م����ن 
ال���ت���ي ت�����ص��م��ل ال���ق���وان���ن وال����ق����رارات 
املتعلقة مبكافحة الأمرا�س ال�صارية، 
ال�صيا�صات  وو����ص���ع  ع��ن��ه��ا،  والإب������الغ 
الربامج  واإط�������الق  م��ن��ه��ا،  ل��ل��وق��اي��ة 

برامج  وتعزيز  ال�صحية،  وامل��ب��ادرات 
التطعيم.  واأ�صاف معاليه يف كلمة له 
ملكافحة  العاملي  الأ�صبوع  مبنا�صبة   -
ح��ر���ص��ن��ا على  اإط������ار  - يف  ال����ع����دوى 
ال�صارية  الأم���را����س  مكافحة  تعزيز 

بهدف  منها  واحل���د  انت�صارها  وم��ن��ع 
احلفاظ على �صحة و�صالمة املجتمع 
منذ  ارتاأينا  العامة،  ال�صحة  وتعزيز 
تبني  اأه��م��ي��ة  بالقليلة،  لي�صت  ف��رة 
لالأمرا�س  الإلكروين  للتبليغ  نظام 
املعدية ي�صهم يف توفري بيانات فورية 
ع��ن الأم���را����س ال�����ص��اري��ة وي��ع��زز من 
ال�صتعداد وال�صتجابة لها واحلد من 
نوا�صل  وق��ال  الإم����ارة.   انت�صارها يف 
اهتمامنا  اأبوظبي  ال�صحة  دائ���رة  يف 
الوقائية  وال�صحة  العامة  بال�صحة 
م�صوؤولياتنا  من  رئي�صاً  ج��زءاً  كونها 
اإىل جانب جهودنا يف توفري خدمات 
���ص��ح��ي��ة م��ب��ت��ك��رة مب�����ص��ت��وي��ات جودة 
عاملية واإر���ص��اء مكانة الإم��ارة كوجهة 
رائدة للرعاية ال�صحية على م�صتوى 

املنطقة والعامل. 

•• اأبوظبي-وام

ت�صت�صيف اأبوظبي خالل الفرة من 27-29 اأكتوبر اجلاري اأعمال املوؤمتر 
 2000 من  اأك��رث  بح�صور  التجميلي  الأ�صنان  لطب  ع�صر  الثاين  العاملي 
م�صارك و17 خمت�صاً يف قطاع طب الأ�صنان التجميلي وذلك للمرة الأوىل 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
ويجمع املوؤمتر الذي يعقد يف فندق كونراد اأبوظبي اأبراج الحتاد .. نخبة 
من اأطباء الأ�صنان والأخ�صائين واخلرباء يف قطاع طب الأ�صنان التجميلي 

ويناق�س املقومات الأ�صا�صية للقطاع واآخر م�صتجداته. 
اأبوظبي بح�صور  اأقيم يف  جاء الإعالن عن الفعالية خالل موؤمتر �صحفي 
ال�صام�صي، مدير مكتب  املوؤمتر ومبارك  رئي�س  الدكتور ع�صام طا�صكندي، 
اأبوظبي،   – وال�صياحة  الثقافة  ب��دائ��رة  وامل��ع��ار���س  ل��ل��م��وؤمت��رات  اأب��وظ��ب��ي 
التنفيذي ملجموعة اندك�س  اأن�س املدين، نائب الرئي�س والرئي�س  واملهند�س 

القاب�صة. 

الهيئات  تزود  متنوعة  فعاليات  ا�صتقطاب  :نوا�صل  ال�صام�صي  مبارك  وقال 
العامل  م��ع  وروؤاه���ا  اأبحاثها  مل�صاركة  متكاملة  مبن�صات  العلمية  وال��دوائ��ر 
من  ب��2،000  الرحيب  اإىل  الإماراتية..ونتطلع  العا�صمة  من  انطالقاً 
الوفود واملتحدثن باملوؤمتر ملناق�صة اآخر امل�صتجدات يف جمال طب الأ�صنان 
التجميلي، حيث مينحنا هذااحلدث العلمي املرموق فر�صة ت�صليط ال�صوء 
تلبي  التي  امللهمة  والثقافية  والرفيهية  ال�صياحية  وجهتنا  جت��ارب  على 

تطلعات زوارها على اختالف اهتماماتهم". 
تنظيمه كل  يتم  وال���ذي  ال���دويل  التجميلي  الأ���ص��ن��ان  م��وؤمت��ر ط��ب  وتاأ�ص�س 
الأ�صنان  ل��ط��ب  الأم��ري��ك��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن   1994 ع���ام  يف  �صنتن 
والأكادميية  التجميلي،  الأ�صنان  لطب  الأوروب��ي��ة  والأكادميية  التجميلي، 
اليابانية لطب الأ�صنان التجميلي، وي�صم الآن عدداً كبرياً من الدول والتي 
�صت�صارك يف دورة 2022 مثل الوليات املتحدة الأمريكية و�صوي�صرا واأملانيا 
واإ�صبانيا  وفرن�صاوالربتغال  وال�صن  واأي�صلندا  اجلنوبية  وكوريا  واإيطاليا 

واململكة العربية ال�صعودية واململكة املتحدة والدمنارك واإيطاليا. 

بقائمة متميزة  املوؤمتر  برنامج  "يتميز   : الدكتور ع�صام طا�صكندي  و قال 
من املتحدثن امل�صهورين عاملياً والذي �صيطرحون موا�صيع متنوعة يف طب 
الأ�صنان التجميلي كما�صيح�صل امل�صاركون على 17 �صاعة معتمدة و�صهادة 

 . م�صتمر  تعليم  �صاعة   14.5 تعادل   ADA
و�صيتيح املوؤمتر الفر�صة للمندوبن و�صناع القرار بزيارة املعر�س ومقابلة 
واملنتجاتواخلدمات  التقنيات  اأح���دث  على  والتعرف  القطاع  يف  زمالئهم 

املتطورة يف القطاع." 
كما �صيناق�س املوؤمتر جمموعة من املوا�صيع املميزة والتي تعود بالنفع على 
كافة العاملن يف هذا القطاع كالأطباء والتقنين والإدارين املهتمن بطب 
الأ�صنان التجميلي وطب الأ�صنان الرقمي وطب اللثة وعالج الوجه متعدد 
التخ�ص�صات الرقمية وت�صميم البت�صامة واإعادةالتاأهيل بالإ�صافة اإىل �صبل 

التخطيط املنا�صب للعالج وغريها الكثري. 
الركيبات  واأخ�صائيي  الأ���ص��ن��ان  اأط��ب��اء  كبار  م��ن  ع���دداً  امل��وؤمت��ر  ي�صم  كما 
املوا�صيع  خمتلف  ليناق�صوا  العامل  اأرج���اء  خمتلف  من  واخل���رباء  البدلية 

امللحة يف جمال طب الأ�صنان التجميلي اإىل جانب الك�صف عن اأخر التطورات 
والتكنولوجيات يف هذا القطاع. 

ب�صمة  ترك  �صيعمل على  املوؤمتر  اإن  امل��دين  اأن�س  املهند�س  قال  ومن جانبه 
يثبت  مما  ككل،  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  ولكن  اأبوظبي  يف  فقط  لي�س  تاريخية 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة هي البوؤرة املثالية ل�صت�صافة الفعاليات 

املميزة التي تعود بالنفع على اجلميع. 
ونوه اإىل حجم �صوق الأبحاث املتعلقة بقطاع طب الأ�صنان التجميلي حيث 
ملياردولر   43 ال�صوق  لهذا  العاملية  القيمة  تتخطى  اأن  الدرا�صات  تتتوقع 

اأمريكي بحلول عام 2026 ومبعدل منو يبلغ %8 �صنوياً. 
وينظم موؤمتر طب الأ�صنان التجميلي الدويل من قبل اندك�س للموؤمترات 
واملعار�س - ع�صو يف اندك�س القاب�صة بدعم من مكتب اأبوظبي للموؤمترات 
لطب  العربية  والأكادميية  اأبوظبي   - وال�صياحة  الثقافة  بدائرة  واملعار�س 
الأ�صنان التجميلي، وبرعاية كل من �صركة Straumann وIvoclar و
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اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر العاملي لطب االأ�سنان 
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التقى معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي 
قائد عام �صرطة اأبوظبي �صعادة املحافظ فيتوريو 
ري���ت���زي ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ص��رط��ة وامل���دي���ر املركزي 

لل�صرطة اجلنائية الإيطايل. 
مت خ��الل ال��ل��ق��اء بحث ع��دد م��ن امل��و���ص��وع��ات ذات 

ال�صلة باملجالت ال�صرطية والأمنية. 
ح�صر اللقاء .. اللواء حممد �صهيل الرا�صدي مدير 
م�صعود  اأح��م��د  والعميد   ، اجل��ن��ائ��ي  الأم���ن  ق��ط��اع 
املزروعي مدير قطاع اأمن املجتمع، والعقيد جا�صم 
حممد الهرمودي نائب مدير مركز ال�صراتيجية 
والتطوير املوؤ�ص�صي ، واملقدم فالح فايع القحطاين 

مدير اإدارة املكتب التنفيذي ب�صرطة اأبوظبي. 

قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي 
نائب رئي�س ال�سرطة االإيطايل 
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نظمت هيئة البيئة - اأبوظبي ور�صتي 
بربنامج  للتعريف  تدريبيتن  عمل 
اخل�صراء  للم�صانع  البيئية  العالمة 
���ص��ه��ر يونيو  اأط��ل��ق��ت��ه خ����الل  ال�����ذي 
ال�����ص��ي��خ حمدان  ���ص��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظفرة  منطقة 
الهيئة ويهدف اإىل الحتفاء باملن�صاآت 
الت�صغيلية  العمليات  ذات  ال�صناعية 
اخل�صراء، والتي يتم من خالله منح 
عالمة  ا�صتخدام  امتياز  املن�صاآت  هذه 
ل�صركتها  للت�صويق  امل�صانع اخل�صراء 

ومنتجاتها. 
ح�صر ور�صتي العمل، التي عقدت عرب 
من�صاأة   135 من  اأك��رث  زووم،  من�صة 
�صناعية من خمتلف القطاعات باإمارة 
اأبوظبي حيث مت خ��الل ور���س العمل 
والغر�س  الربنامج  اأهمية  ا�صتعرا�س 
منه وتو�صيح طريقة التقدمي و�صرح 
توفرها  ال����الزم  وامل��ع��اي��ري  املتطلبات 

للح�صول على العالمة البيئية. 
م�صاعدة  ع���ل���ى  ال����ربن����ام����ج  وي���ع���م���ل 
املن�صاآت  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  يف  امل�صتهلك 
الت�صغيلية  العمليات  ذات  ال�صناعية 

خا�صة  بيئية  معايري  وف��ق  اخل�صراء 
هذا  خ���الل  م��ن  الهيئة  ت�صعى  ح��ي��ث 
تع�زيز  اإىل  ال��ت��ح��ف��ي��زي  ال���ربن���ام���ج 
والآث��ار  بالق��صايا  امل�ص��تهلك  وع���ي 
امل�رتبة  والآث�����ار  للمن�ص��اآت  الب�يئية 
ت�ص��جيع  وب��ال��ت��ايل  اخ��ت��ي��ارات��ه��م  على 
املن�صاآت على تط�بيق عمليات الت�صنيع 
اخل�����ص��راء ع��ن ط��ري��ق ال��ت�����اأث��ري على 
ال�صلع  اخ��ت��ي��ار  يف  امل�ص�تهلك  ق�����رارات 
امل�بتكرة  للمن�ص�اآت  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

الت�طوير  خ�الل  من  ب�يئياً  وامل�تقدمة 
امل�����ص�����ت��م��ر ل��ل��م��ع��اي��ري وحت���ف���ي���ز روح 

املناف�صة بن املن�صاآت. 
هذا  تطبيق  ي�صاهم  اأن  املتوقع  وم��ن 
الهيئة  اأه����داف  حتقيق  يف  ال��ربن��ام��ج 
المتثال  ن�صبة  برفع  ال�صراتيجية 
النبعاثات  وتقليل  امل�صانع  البيئي يف 
الناجمة ومن �صمنها انبعاثات الغازات 
ال���دف���ي���ئ���ة ل���دع���م حت��ق��ي��ق الأه�������داف 
خا�س  وب�صكل  للدولة  ال�صراتيجية 

اأهداف املبادرة ال�صراتيجية للحياد 
املناخي بحلول 2050. 

ورك����زت ور���ص��ت��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى معايري 
والتي  ب��ال��ربن��ام��ج  اخل��ا���ص��ة  التقييم 
الفئة  وتت�صمن  ف��ئ��ات  اأرب��ع��ة  ت�صمل 
والتي  ال���ص��ت��ه��الك  ت��ر���ص��ي��د  الأوىل 
حت���ت���وي م���ع���اي���ري خ���ا����ص���ة ب���������الإدارة 
خالل  من  الطبيعية  للموارد  الأمثل 
التدريبية  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط  و���ص��ع 
ا�صتخدامها  ك���ف���اءة  ل��رف��ع  ال���الزم���ة 

خالل عمليات الت�صنيع. وحتدد الفئة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ع��اي��ري خ��ا���ص��ة ب��احل��د من 
التلوث عن طريق حتديث الإجراءات 
ل�صمان  م�صتمر  ب�صكل  وال��ع��م��ل��ي��ات 
تطبيق اأف�صل املمار�صات البيئية ومن 
النبعاثات  وم��راق��ب��ة  التحكم  خ��الل 
الفئة  البيئية. وتركز  املحاور  ملختلف 
اللتزام  على  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثالثة 
الفئة  تركز  حن  يف  للمن�صاأة  البيئي 

الرابعة على معايري البتكار. 
كما مت خالل ور�س العمل ا�صتعرا�س 
الربنامج الإلكروين لتقدمي طلبات 
خلطوات  وتف�صياًل  البيئية  العالمة 
التقدمي، وعملية التقييم، اإ�صافة اإىل 
البيئية وكيفية  العالمة  ا�صتخدامات 
للمن�صاآت  ومي��ك��ن  ع��ل��ي��ه��ا.   احل��ف��اظ 
على  للح�صول  ال��ت��ق��دمي  ال�صناعية 
الإلكروين  النظام  البيئية  العالمة 
الهيئة  و���ص��ت��ق��وم  ال��ط��ل��ب��ات.  ل��ت��ق��دمي 
مب��راج��ع��ة وت��ق��ي��ي��م ال��ط��ل��ب��ات وزي����ارة 
التزامها  للتاأكد من  امل�صاركة  املن�صاآت 
مبعايري الربنامج. ويتم منح العالمة 
للمن�صاآت  واح�����د  ع����ام  مل����دة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املتميز،  البيئي  الأداء  ذات  ال�صناعية 
التي تتبنى وتتبع معايري بيئية اأثناء 

عملية الت�صنيع. 

•• اأبوظبي – الفجر:

على هام�س املوؤمتر ال�صنوي العاملي 
للبحوث  ت���ري���ن���دز  مل���رك���ز  ال����ث����اين 
وال�صت�صارات يف العا�صمة الأمريكية 
ان����ع����ق����د على  ال���������ذي  وا�����ص����ن����ط����ن، 
م���دى ي��وم��ن ب��ال��ت��ع��اون م��ع املعهد 
تريندز  باحثو مركز  قام  الأطل�صي، 
لالقت�صاد  بير�صون  ملعهد  ب��زي��ارة 
خاللها  مت   ،"PIIE" ال�������دويل 
امل��و���ص��وع��ات تركزت  بحث ع��دد م��ن 
للموؤمتر،  الرئي�صي  املو�صوع  ح��ول 
وه��و امل��ن��اخ وحت��دي��ات��ه، اإ���ص��اف��ة اإىل 
واإمكانية  ال�صاعة،  ق�صايا  من  ع��دد 

التعاون وبناء �صراكة بحثية.
بح�صور  ال�����زي�����ارة  خ�����الل  وج������رى 
العلي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
"تريندز"  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وع��������دد م�����ن روؤ�������ص������اء ال���ق���ط���اع���ات 
وم�صوؤويل وخرباء معهد بير�صون، 
يف  العلمي  البحث  دور  ا�صتعرا�س 
بروؤى  الأح���داث  وا�صت�صراف  ك�صف 
القرار  ���ص��ان��ع��ي  ت���خ���دم  م���درو����ص���ة 
التحديات،  مواجهة  يف  وت�صاعدهم 
العلمي  اجل������ان������ب  ت�����خ�����دم  ك����م����ا 
ن�صر  ي�����ص��اع��د يف  والأك�����ادمي�����ي مب���ا 

املعرفة.
ترابًطا  ه��ن��اك  اأن  اجل��ان��ب��ان  واأك����د 
ك��ب��رًيا ب��ن الق��ت�����ص��اد والأم�����ن؛ ما 
يحتم على مراكز البحث درا�صتهما 
لتطوير ال�صيا�صات واخلروج بنتائج 

تخدمها وحتقق فائدة للمجتمع.
رغبتهما  ع����ن  اجل���ان���ب���ان  واأع��������رب 
ي�����ص��رك مركز  ال���ت���ع���اون، ح��ي��ث  يف 
العمل  يف  بير�صون  ومعهد  تريندز 
اأهداًفا  ل��دي��ه��م��ا  اأن  ك��م��ا  ال��ب��ح��ث��ي، 

يقدمان  ح��ي��ث  م�����ص��رك��ة،  ك���ث���رية 
ال�صيا�صات  ب�صاأن  وتو�صيات  اأبحاًثا 
ُي�صِدران كتباً  يف عدة جمالت، كما 
ومقالت حول جمموعة وا�صعة من 
امل��و���ص��وع��ات امل��ت��ن��وع��ة، وخ��ا���ص��ة يف 

املجال القت�صادي العاملي.
وقد عرب الدكتور العلي عن تقديره 

حمطة  ي�صكل  ال���ذي  املعهد  جل��ه��ود 
العاملي،  القت�صاد  توقعات  مهمة يف 
من خالل خربائه املتميزين وروؤيته 
يحمل  تريندز  اأن  مو�صًحا  العاملية، 
وي�صعى  ال���ع���امل���ي���ة،  ال��������روؤى  ن��ف�����س 
م��ع��رف��ًي��ا بن  ج�����ص��ًرا  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
املنطقة والعامل، واأن يقدم املعلومة 

العلمية  واحل���ق���ائ���ق  ال�����ص��ح��ي��ح��ة 
الوازنة.

اأب��دى خ��رباء معهد بير�صون  وق��د 
تريندز،  ب���ه  ي���ق���وم  مب���ا  اإع���ج���اب���ه���م 
م�����ص��ريي��ن اإىل اأن����ه ب���ات م��رج��ع��اً يف 
ويحظى  املنطقة،  ق�صايا  م��ن  ع��دد 
الأبحاث  جم���ال  يف  ك��ب��ري  ب��ت��ق��دي��ر 

وال���درا����ص���ات وا���ص��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
وال��ت��دري��ب، م��وؤك��دي��ن احل��اج��ة اىل 

تعزيز التعاون.
واتفق اجلانبان يف ختام الزيارة، التي 
ا�صتمرار  على  علمية،  روح  �صادتها 
مبا  امل�صتقبلي  وال��ت��ع��اون  التوا�صل 

يخدم ق�صايا املنطقة والعامل.

هيئة البيئة – اأبوظبي تنفذ برناجمًا تدريبيًا للمن�ساآت ال�سناعية 

تريندز ومعهد بيرت�سون »PIIE« يبحثان التعاون امل�سرتك 
.. ويوؤكدان دور مراكز البحوث يف ا�ست�سراف االأحداث

•• داكا-وام

اإىل  اع��ت��م��اده  اأوراق  ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل علي احل��م��ودي  ق���ّدم 
بنغالدي�س  جمهورية  رئي�س  عبداحلميد،  حممد  فخامة 
ال�صعبية، �صفرياً لدولة الإم��ارات لدى اجلمهورية، وذلك 
بالعا�صمة  الرئا�صة  ق�صر  يف  عقدت  التي  املرا�صم  خ��الل 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  داك��ا.  ونقل �صعادته حتيات �صاحب 
"حفظه اهلل" و �صاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، اإىل 
التقدم  من  باملزيد  و�صعبها  لبالده  ومتنياتهما  فخامته 
رئي�س جمهورية  ح��ّم��ل فخامة  ج��ان��ب��ه،  م��ن  والزده������ار.  
�صاحب  اإىل  حتياته  ال�صفري  �صعادة  ال�صعبية  بنغالدي�س 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل" و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
و�صعباً  حكومة  الإم��ارات  لدولة  ومتنياته   ، اهلل"  "رعاه 

باملزيد من التطور والنماء. 

•• دبي-وام:

والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ص��ات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  الج��ت��م��اع��ي��ة ���ص��م��ن م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
2022” . خمرجات م�صروع  "اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 
التحول الرقمي للهيئة �صملت امل�صاريع املن�صة الرقمية، 
وجتربة اإجناز املعامالت عرب تقنية امليتافري�س، ولوحة 
د.  وقالت  الدميغرافية.  التحليلية  التفاعلية  املعلومات 
احلكومي  الت�����ص��ال  مكتب  مدير  غ��دي��ر،  را���ص��د  مي�صاء 
التحول  م�����ص��اري��ع  ع���ن  الإع������الن  " ي���اأت���ي  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف 
توجهات  تنفيذ  يف  الهيئة  ا�صراتيجية  �صمن  الرقمي 
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات يف م�����ص��اري��ع ال��ت��ح��ول الرقمي 

2022" الذي  "جيتك�س  ويف حدث عاملي وهو معر�س 
املوؤ�ص�صات  كربيات  تطرحه  مما  لال�صتفادة  من�صة  يعد 
التقنية  امل��ج��الت  يف  واملهتمن  واخل����رباء  وال�����ص��رك��ات، 
الجتماعي ميثل  التاأمن  اأن  واأ�صافت غدير  املتقدمة. 
توفرها  ال��ت��ي  احل��م��اي��ة الجتماعية  م�����ص��ادر  اأه���م  اأح���د 
هو  وا�صتقراره  اأمنه  �صمان  اأج��ل  من  للمواطن  الدولة 
وعائلته حا�صراً وم�صتقباًل، موؤكدة حر�س الهيئة على 
اأن جناح  اإىل  واأ���ص��ارت   . قريبة من متعامليها  تكون  اأن 
الهيئة ا�صتقطب خالل امل�صاركة يف جيتك�س نحو 1500 
�صركة  م��ع  بالتعاون  ر�صدهم  مت  اأي���ام،  خم�صة  يف  زائ���ر 
ميكرو�صوفت عرب الذكاء ال�صطناعي با�صتخدام تقنية 

التعرف على الوجه .

عبداهلل اآل حامد: القيادة الر�سيد توا�سل 
جهودها ل�سمان �سحة و�سالمة املجتمع 

�سفري االإمارات يقّدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�س بنغالدي�س 

العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية ت�ستعر�س م�ساركتها يف جيتك�س
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•• اأبوظبي-وام

عقد معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي، جل�صة مباحثات، 
يف مقر املجل�س باأبوظبي ،مع معايل كيم جن بيو رئي�س اجلمعية الوطنية 
الكورية، والوفد املرافق له، الذي يقوم بزيارة ر�صمية اإىل دولة الإمارات ، 
حيث مت التاأكيد على اأهمية تطوير العالقات الربملانية بن اجلانبن مبا 
يواكب العالقات املتنامية بن دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وجمهورية 
اأهمية تر�صيخ هذه  كوريا ، يف ظل حر�س قيادتي وحكومتي البلدين على 
يف  وتطورا  من��وا  ت�صهد  اإ�صراتيجية  �صراكة  من  له  و�صلت  وم��ا  العالقات 

املجالت كافة. 
ح�صر جل�صة املباحثات �صعادة كل من : حمد الرحومي النائب الول لرئي�س 
املجل�س ، وناعمه ال�صرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س، وخلفان النايلي 
وحممد   ، ال��غ��ول  خلفان  ،وعبيد  املن�صوري  ح��واء  وال��دك��ت��ورة   ، ال�صام�صي 
اأحمد  ، و�صعادة طارق  الوطني الحت��ادي  املجل�س  اأع�صاء   . الك�صف،  عي�صي 

املرزوقي الأمن العام امل�صاعد ل�صوؤون رئا�صة املجل�س. 
وجرى خالل جل�صة املباحثات بحث عالقات ال�صداقة والتعاون الربملانية 
حيال  ال���راأي  وت��ب��ادل  والت�صاور  التن�صيق  وتعزيز  املجل�صن،  ب��ن  القائمة 

خمتلف الق�صايا ذات الهتمام امل�صرك، وتعزيز التوا�صل وتبادل الزيارات 
املوؤ�ص�صات  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  املهم  ال��دور  اأهمية  علي  والتاأكيد   ، املجل�صن  بن 
الت�صريعية يف تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بن البلدين، التي يحر�س 
كالهما على تنميتها وتو�صيع اآفاقها يف املجالت كافة. كما تطرقت جل�صة 
املباحثات اإىل اآخر تطورات الأو�صاع يف املنطقة ، وما ت�صهده ال�صاحة الدولية 
م��ن ت��ط��ورات واجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل مواجهة الإره����اب وال��ت��ط��رف، وعدم 
الق�صايا  خمتلف  حل  اإىل  وال�صعي  للدول،  الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل 
يف  وال�صتقرار  الأمن  ال�صيا�صية، وحتقيق  واحللول  الدبلوما�صية  باجلهود 
املنطقة والعامل، واجلهود الإن�صانية والإمنائية لدولة الإم��ارات، والتطور 
الذي ت�صهده دولة الإمارات يف جمالت البتكار والذكاء ال�صناعي والف�صاء 

ومتكن املراأة وال�صباب. 
واكد اجلانبان على تطابق الروؤي واملواقف بن دولة الإم��ارات وجمهورية 
الكثري  هناك  حيث  وال�صيا�صية  القت�صادية  وتوجهاتهما  اجلنوبية،  كوريا 
من الت�صابه بينهما حيال الكثري من امللفات الدولية ومنها اإلتزام احلياد، 
ال����دويل، وات��ب��اع احل���وار �صبيال حل��ل جميع اخلالفات  ال��ق��ان��ون  واح����رام 
ويف  والتطور،  البناء  يف  لهما  اأولوية  القت�صاد  وجعل  الدولية.  والنزاعات 
تعزيز مكانتهما الإقليمية والدولية. مما يوؤكد علي املكانة الدولية الرائدة 

ال�صناعية  املتقدمة والثورة  التكنولوجيا  البلدان يف جمالت  التي يحتلها 
الرابعة، ويف تعزيز تعاونهما امل�صرك يف جمالت الأمن الغذائي والف�صاء 
املهمه  امل�صاريع  م��ن  واي�صا  الأخ�����ص��ر.  وال��ه��ي��دروج��ن  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
بن  ال�صراتيجية  امل�صاريع  اأب��رز  كاأحد   ، "براكة"  م�صروع  البلدين  بن 

البلدين. 
وقال معايل �صقر غبا�س اإن دولة الإم��ارات منذ ن�صاأتها على يد املغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" هي دولة حمبة لل�صالم 
وه��ي قائمة على م��ب��داأ ع��دم ال��ت��دخ��ل يف ال�����ص��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول، كما 
والت�صامح كمبداأ عام  بالتعاي�س  توؤمن  الإم��ارات  دولة  اأن  اإىل  اأ�صار معاليه 
باأن  بن ال�صعوب وال��دول وتوؤيد احللول ال�صلمية جلميع الأزم��ات وتوؤمن 
ال�صالم هو اخليار ال�صراتيجي وهو حجر الزاوية يف �صيا�صاتها وعالقاتها 

مع كافة الدول. 
وقال معاليه تتميز العالقات الإماراتية-الكورية باأنها عالقات ا�صراتيجية 
والرغبة  املتبادل  والح��رام  التفاهم  روح  على  ومبنية  متميزة  وتاريخية 
امل�صركة يف تطوير هذه العالقات وتعميق التعاون القائم يف كافة املجالت، 

والذي يحظى بدعم من قبل قيادتي البلدين . 
واأ�صار معايل �صقر غبا�س ايل ان املجل�س الوطني الحت��ادي يحر�س على 

اأن تدفع العالقات الربملانية اإىل تعزيز خمتلف اأوجه التعاون بن البلدين 
يف �صتى املجالت خا�صة واأنهما يرتبطان بعالقة �صراكة اإ�صراتيجية منذ 
الإمارات ُتعّد ال�صريك التجاري الأكرب جلمهورية كوريا  دولة  واأن   2009
يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، واأكد معاليه اأهمية الدور الذي 
جنب  اإىل  جنبا  العمل  يف  الربملانية  والدبلوما�صية  الربملانات  به  ت�صطلع 
اأن هناك  ، م�صيفا  ال�صديقن  البلدين  والتن�صيق مع حكومتي  وبالتعاون 

خططا طموحة للتعاون بن اجلانبن يف العديد من املجالت . 
كما ثمن معاليه مواقف جمهورية كوريا اجلنوبية، حكومة و�صعباً، الداعمة 
لدولة الإمارات، ابتداء من دعمها ل�صت�صافة الإمارات ملقر الوكالة الدولية 
ل�صت�صافة  دعمها  اإىل  و���ص��وًل   ،2009 ع��ام  )اأي��ري��ن��ا(  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 

 COP28 .2023 الإمارات ملوؤمتر الأطراف حول التغري املناخي يف
بدوره اأعرب معايل كيم جن بيو رئي�س اجلمعية الوطنية الكورية با�صمه 
الكرميه  الدعوة  ه��ذه  على  غبا�س  �صقر  ملعايل  �صكرة  عن  الوفد  واأع�صاء 
توطيد  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية  موؤكدا  وال�صتقبال،  ال�صيافة  ح�صن  وعلى 
قيادة  الم���ارات  لدولة  وتقديره  �صكره  عن  معربا  التعاون،  اأوج��ه  خمتلف 
وحكومة و�صعبا على الدعم الذي حتظى به العالقات القائمة بن اجلانبن 

يف جميع املجالت. 

•• العني - الفجر

نظمت وحدة العمل التطوعي يف جامعة الإم��ارات العربية املتحدة  
اأف�صل" مب�صاركة عدد من  جل�صة عمل حتت عنوان" تطوع طالبي 
بهدف  الأك��ادمي��ي��ة،  التخ�ص�صات  خمتلف  من  والطالبات  الطالب 
التعريف مبفهوم العمل التطوعي ودوره يف اإثراء احلياة اجلامعية 
لدى الطلبة وانخراطهم يف خدمة املجتمع.  واأ�صارت الأ�صتاذة مرمي 
العي�صائي- رئي�صة وحدة العمل التطوعي يف اجلامعة- اإىل اأن هذه 
روح  تعزيز  باأهمية  اجلامعة  روؤي��ة  حتقيق  اإط��ار  يف  تاأتي  الفعالية  
وا�صتغالل  اجلامعية  حياتهم  خالل  الطلبة  لدى  التطوعي  العمل 

بالأهداف  ارتباط ذلك  ، ومدى  التطوعّي  العمل  ال�صباب يف  طاقة 
الطلبة  تاأهيل  اإىل  اجلامعة  ت�صعى  حيث  للجامعة،  ال�صراتيجية 
امل��ت��ط��وع��ن خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، م��ن خ���الل الن���خ���راط يف الأن�صطة 
الجتماعي.   والت�صامن  للتكافل  حتقيقاً  اخل��دم��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ا�صتخدام برنامج  اآليات  اإىل �صرح  اأي�صا  الور�صة تهدف  اأن  واأ�صافت 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي الإل����ك����روين، وال�����ذي ي�����ص��ت��ط��ي��ع ال��ط��ال��ب من 
خارج  اأو  داخ���ل  ب��ه  ي��رغ��ب  تطوعي  ن�صاط  اأي  يف  الت�صجيل  خ��الل��ه 
اأنه  اإىل  نف�صة  الوقت  واإمكاناته، م�صرية يف  اجلامعة ح�صب رغباته 
للطالب  خ��ا���س  ح�صاب  يف  التطوعي  العمل  �صاعات  احت�صاب  يتم 
الأمر،  يهمه  ملن  �صهادة  على  الطالب  مبوجبه  يح�صل  والطالبة، 

تفيد مب�صاركته بالأعمال التطوعية التي توؤهله لكت�صاب اخلربات 
تناولت  كما  العملية.   احلياة  النخراط يف  امل��ه��ارات، عند  وتطوير 
من  ع��دد  م��ع  ال�صراتيجية  ال�صراكات  دور  اأهمية  اأي�صا  اجلل�صة 
الدوائر واملوؤ�ص�صات يف الدولة التي تهتم بالعمل التطوعي، وكيفية 
يف  النخراط  خالل  من  اأف�صل  ب�صكل  واخل��ربات  املهارات  ا�صتثمار 
العمل التطوعي لتلك املوؤ�ص�صات، ومت خالل اجلل�صة مناق�صة الأفكار 
العمل  ممار�صة  اأثناء  الطلبة  تواجه  التي  والتحديات  واملقرحات 
ال�صعوبات   وتذليل  العقبات  تلك  مواجهة  على  والعمل  التطوعي 
حتى يوؤدي الطالب دوره بكفاءة، عالوًة على حتقيق الفائدة املرجوة 

من ممار�صة العمل التطوعي يف خدمة الدولة واملجتمع.

حتت عنو�ن »تطوع طالبي �أف�شل«
جامعة االإمارات تعزز  دور العمل التطوعي يف حياة الطالب

�سقر غبا�س يعقد جل�سة مباحثات مع رئي�س اجلمعية الوطنية الكورية 

••  اأبوظبي-الفجر:

من�صة  اأك��رب  "بيورهيلث"،  اأعلنت   
رع���اي���ة ���ص��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة يف دولة 
الإمارات، عن اطالق روؤية حتويلية 
مل�����ص��ت��ق��ب��ل ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة من 
خالل تطوير علم ا�صتدامة ال�صباب، 
ي��ب�����ّص��ر بتمكن الأف�����راد يف  وال����ذي 
العامل  اأن��ح��اء  الإم����ارات ويف جميع 
م���ن ال��ت��م��ت��ع ب��ح��ي��اة اأط�����ول واأك����رث 

�صحة و�صعادة واكتماًل.
روؤيتها  ع����ن  امل���ج���م���وع���ة  وك�����ص��ف��ت 
املوؤ�ص�صية  وه���وي���ت���ه���ا  اجل�����دي�����دة 
وع��الم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة خ���الل حفل 
اللوفر  متحف  يف  اأق��ي��م  ا�صتثنائي 

اأبوظبي، بح�صور كبار ال�صخ�صيات 
وامل�صوؤولن البارزين من املوؤ�ص�صات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ن  يف  ال���رائ���دة 

واخلا�س. 
من  ال�صباب  ا�صتدامة  علم  ويرتكز 
حلول  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  "بيورهيلث" 
خم�ص�صة  وق��ائ��ي��ة  �صحية  رع��اي��ة 
تركز  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم���دع���وم���ة 
على زيادة متو�صط العمر وحت�صن 
الإم����ارات.  امل���دى ال�صحي يف دول���ة 
وتخطط املجموعة لتبنى هذا النهج 
ون�صره  العلمي  وال��ن��م��وذج  ال��ف��ري��د 
امل�صتقبل.  الأخ���رى يف  الأ���ص��واق  يف 
تعترب املجموعة مر�س ال�صيخوخة 
ك�����وب�����اء وت�����دع�����م م���ك���اف���ح���ت���ه من 

العالجات  اأح��دث  ا�صتخدام  خ��الل 
وال���ت���ق���ن���ي���ات وال����ص���رات���ي���ج���ي���ات 
ميكن  مب��ا  والجتماعية  الوقائية 
اأف�صل  بحياة  التمتع  م��ن  الأف����راد 

واأكرث �صحة.
الإطالق،  حفل  خ��الل  خطابه  ويف 
الرئي�س  م�����ال�����ك،  ف�����رح�����ان  ق������ال 
"بيورهيلث":  ملجموعة  التنفيذي 
ا�صتدامة  ع���ن  ن��ت��ح��دث  "عندما 
ال�صباب، ف��اإن الأم��ر ل يتعلق فقط 
ا  بزيادة عمر الأفراد، بل يتعلق اأي�صً
يتمكنوا من  مبدى �صحتهم، حتى 
اأطول.  وملدة  اأف�صل  ب�صحة  العي�س 
ويف الوقت احلايل، توؤدي �صيخوخة 
القت�صادات  اإج���ه���اد  اإىل  الأف������راد 

وال����ن����ظ����م ال�������ص���ح���ي���ة وال���ه���ي���اك���ل 
الجتماعية يف جميع اأنحاء العامل، 
تغيري  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ول���ذل���ك 
الطريقة التي نتقدم بها يف العمر، 
واإنتاجية  وع��م��ل  ���ص��ح��ة  ل�����ص��م��ان 
اأف�������ص���ل، خ����الل ف����رة ط��وي��ل��ة من 

العمر".
جمموعة  ب�������اأن  م����ال����ك  واأو�������ص������ح 
علم  ع���ل���ى  ت���رك���ز  "بيورهيلث" 
بالنتقال  ال�������ص���ب���اب،  ا����ص���ت���دام���ة 
الرعاية  اإىل  امل��ر���ص��ى  رع���اي���ة  م���ن 
ال�صحية الوقائية، واإحداث ثورة يف 
جمال الرعاية ال�صحية امل�صتقبلية. 
واأ�صاف: "ابنتي ال�صغرى تبلغ من 
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����ص���ت���ك���ون يف ال����راب����ع����ة والأرب�����ع�����ن 
نف�صي،  واأت�������ص���اءل يف  ع��م��ره��ا،  م��ن 
على  واأطفالها  هي  �صتح�صل  كيف 
امل�صتقبل؟   يف  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
من  العمل  يف  ال��ب��دء  علينا  ل��ذل��ك، 
قادر  رعاية �صحية  نظام  بناء  اأج��ل 
على خدمة ودعم الأجيال القادمة. 
املتمثلة  ال��ط��م��وح��ة  روؤي���ت���ن���ا  وم����ع 
اإىل م��رك��ز ع��امل��ي لعلم  ال��ت��ح��ول  يف 
قادرين  �صنكون  ال�صباب،  ا�صتدامة 
العاملية  العقول  اأف�صل  ج��ذب  على 
بناء  يف  وح��ي��وي  رئي�صي  دور  واأداء 
اق��ت�����ص��اد ق���ائ���م ع��ل��ى امل���ع���رف���ة، مبا 
م�صتدام  م�صتقبل  دع��م  يف  ي�صاهم 

ومزدهر لدولة الإمارات".
من  نعمل  "بينما  م��ال��ك:  واخ��ت��ت��م 
الب�صرية،  ���ص��ب��اب  ا���ص��ت��دام��ة  اأج����ل 
ا اإىل الركيز على العمل  نحتاج اأي�صً
من اأجل اإطالة عمر كوكبنا والقيام 
بدورنا الإيجابي كمواطنن فاعلن 

يف تاأثريات التغري املناخي".
ويف حديثها عن التكيف التكنولوجي 
واخلطوات امل�صتقبلية، قالت �صاي�صتا 
اآ�صف، الرئي�س التنفيذي للعمليات 
"مع  هيلث":  "بيور  جم��م��وع��ة  يف 
املت�صارعة،  التكنولوجية  التطورات 
املتقاربة  احلديثة  التقنيات  ت��ب��دو 
اأ����ص���رع واأرخ�������س واأف�����ص��ل واأذك�����ى، 
كيفية  يف  التفكري  يف  ي�صجعنا  مب��ا 
الرعاية  ق��ط��اع  لتعزيز  ت�صخريها 
جديدة  ب��ط��رق  ودع��م��ه��ا  ال�صحية 
هيلث"  "بيور  وت���رك���ز  وم��ب��ت��ك��رة. 
حالًيا على التقارب لي�س فقط بن 
ا بن  التقنيات املختلفة، ولكن اأي�صً
املجالت املختلفة. ونحن ملتزمون 
العمر  م��ت��و���ص��ط  م��ن��ح��ن��ى  ب��ت��غ��ي��ري 
امل��ت��وق��ع، م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز جودة 
احلياة وجم��الت ال�صحة. ويف هذا 
هيلث"  "بيور  يف  ح��ددن��ا  الإط������ار، 
ا�صتدامة  وه���ي  الأ����ص���م���ى-  غ��اي��ت��ن��ا 

ياأتي  اأن  ن��ط��م��ح  ح��ي��ث  ال�������ص���ب���اب، 
العامل  اأن���ح���اء  جميع  م��ن  الأف�����راد 
اإىل هنا ليعي�صوا حياة اأطول، واأكرث 

�صحة، و�صعادة، واكتماًل."
توؤمن  امل�صتقبلية،  روؤيتها  اإطار  ويف 
مبقدورها  هيلث" اأن  "بيور  �صركة 
القادمة  عاًما  اخلم�صن  مدار  على 
عاًما   25 اإىل  ي�صل  ما  ت�صيف  اأن 
اإ���ص��اف��ًي��ا م���ن احل���ي���اة ذات اجل���ودة 
وال���������ص����ع����ادة وال�������ص���ح���ة الأف�������ص���ل 
لالأفراد، مبا يتما�صى مع م�صاعيها 
يف دعم التغيري مبختلف املجتمعات 
ومتكن الأفراد على م�صتوى العامل 

من عي�س كامل اإمكاناتهم.
التي  هيلث"،  "بيور  �صركة  وتلتزم 

م�صت�صفى   28 م����ن  اأك������رث  ت���دي���ر 
55 ع����ي����ادة وم���راك���ز  واأك�������رث م����ن 
ت�����ص��خ��ي�����س م����ت����ع����ددة وال����ت����اأم����ن 
ال�صحي وال�صيدليات والتكنولوجيا 
ال�صحية وامل�صريات وال�صتثمارات 
دول����ة  يف  ال�����ص��ل��ة  ذات  والأع�����م�����ال 
ج�����ودة عاملية  ب��ت��ق��دمي  الإم���������ارات، 
امل�����ص��ت��وى ت��رك��ز ع��ل��ى امل��خ��رج��ات يف 
جميع قنوات الرعاية ال�صحية مبا 
يف  املتمثلة  ج��ه��وده��ا  م��ع  يتما�صى 
رعاية �صحية متكامل  نظام  اإع��داد 
املحلي  امل�صتوى  على  �صواء  و�صامل 
مواجهة  ع��ل��ى  وق������ادر  ال������دويل  اأو 

حتديات وتطورات امل�صتقبل.
"بيور  ت�صت�صرف  ذل����ك،  اإط����ار  ويف 
هيلث" طرًقا مبتكرة لتطوير حلول 
ال�صحية  الرعاية  حديثة يف جمال 
مبا يف ذلك امل�صت�صفى ال�صحابي، اأو 
اإدارة البيانات احلديثة، اأو الرعاية 
"بيور  روؤي�����ة  وب��ح�����ص��ب  ال��وق��ائ��ي��ة. 
با�صتدامة  الأم��ر  يتعلق  ل  هيلث"، 
ال�����ص��ب��اب ف��ق��ط، ول��ك��ن ب��ح��ي��اة اأكرث 
بالطب  م��دع��وم��ة  و���ص��ع��ادة،  �صحة 
ال�صطناعي  وال���ذك���اء  امل��خ�����ص�����س 
والت�صخي�س التنبوؤي، مما �صي�صنع 
بدوره فرًقا كبرًيا يف حياة الأفراد.

�أبوظبي مهياأة لتكون �ملركز �لعاملي لطول �لعمر من خالل جذب �أف�شل �لعقول 

»بيور هيلث« ت�ست�سرف اآفاق م�ستقبل الرعاية ال�سحية من خالل علم ا�ستدامة ال�سباب

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 3645/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  كلي،  جت��اري   956/2020 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)262،558،094.65  درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

�صارع  دب��ي -  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  اإم��ارة   - الإم���ارات   : م ع - عنوانه  الإ�صتثمار �س  : بنك  التنفيذ  طالب 
ال�صعادة - مبنى ابراج رجال العمال ا�صبكت تاور - �صقة 3401 - هاتف رقم / 0508116113 - بريد اللكروين 

: moaza.alkhadar.alc@gmail.com فاك�س / 044433014
املطلوب اإعالنهم : 1- ليا �صمري بدرو ، 2- نبيلة ا�صكندر عبود ، 3- روى �صمري بدرو - �صفتهم : منفذ �صدهم   

م��و���ص��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   262558094.65

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 70021

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003832 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : علي بن مو�صى واخية للتجارة واملقاولت  

جمهول حمل الإقامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/18 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/10 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70330

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  11369/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000001( وال�صادر عن بنك امل�صرق بقيمة 
. )150.000(

طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - 

�صقة الطابق العا�صر 10 مكتب 1002 - جوار دائرة التنمية القت�صادية
املطلوب اإعالنه : 1- ت�صور عمران اإفتخار ح�صن - �صفته : منفذ �صده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�صوع الإعالن : قد 
به وقدره )150000( درهم يف خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  13135/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : الزام املنفذ �صده ب�صداد قيمة ال�صيك رقم )00005( وامل�صحوب على بنك اأبوظبي 

التجاري وتزيله بال�صيغة التنفيذية ومنع املنفذ �صده من ال�صفر .
طالب التنفيذ : املر �صيف حممد احلريز الفال�صي

عنوانه:امارة ال�صارقة - كورني�س البحرية - مركز الفردان �صنر - مكتب 104
املطلوب اإعالنه : 1- جمال عبدالعزيز نا�صر �صامل العوي�س - �صفته : منفذ �صده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�صوع الإعالن : قد 
به وقدره )730515( درهم يف خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3486/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/886 جتاري م�صارف جزئي ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )466.186.6( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - الطابق 
العا�صر - �صقة 1002 - بالقرب من دائرة التنمية القت�صادية - مكاين:3134794396

املطلوب اإعالنه : 1- ح�صن علي القداح - �صفته : منفذ �صده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
وقدره )466186.60( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4780/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 451/2021 جتاري م�صارف جزئي ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )171610.93( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - الطابق 
العا�صر - �صقة 1002 - بالقرب من دائرة التنمية القت�صادية - مكاين:3134794396

 املطلوب اإعالنه : 1- عا�صم ا�صماعيل بهاتي 2- الألفية لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
وقدره )171610.93( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

امل����دع����و / ح�������ص���ن اهلل  ف���ق���د 
باك�صتان     ، ج�����ان  م����ادام����ري 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)2747471PV(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0502318470

فقدان جواز �سفر فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

فقدت �ل�شيدة / �شمريه ح�شن حممد �حلمادي )�مار�تية �جلن�شية(  
�أ�شهم �شادرة من �ل�شركة �لعاملية �لقاب�شة لزر�عة �الأ�شماك  �شهادة 

  )ASMAK( )أ�شماك�(
ASMAK1720167  :رقم �ل�شهادة

عدد �ال�شهم:  1200 �شهم
�لرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة �ملذكورة �عاله �و �الت�شال على 

هاتف رقم 0501233220 م�شكور�.
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العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
لبيع  :ال�صودا  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN الثاث امل�صتعمل رخ�صة رقم:4581312 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة مبارك حممد �صامل حميد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف علي �صيف جدمي املزروعي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
كافيه  :لدرو  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4041341 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة الرمي خادم م�صرى را�صد الظاهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف ن�صره علي ابراهيم
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كلر جلو العاملية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رقم:1246669 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبداهلل طارق وليد حممد اخلليفي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عمر مبارك عبداهلل ي�صلم ال�صيبه
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
�صتورمز  :بليو  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للنقليات واملقاولت العامة رخ�صة رقم:3898878 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صامل علي احمد عمار الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف بخيت م�صعود بخيتان مفرح الحبابي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :تيمبو كافيه

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3992656 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة مطر قران �صعيد عايد الكتبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد غاب�س �صامل غاب�س اخلمي�صى
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
بال�س  :كلن  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: للخدمات رخ�صة رقم:1032858 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة ناجي احمد العبد �صامل املنهايل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صعيد حممد  علي فا�صل الهاملي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

كال�صيك برن�ص�س بيوتي لل�صيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2893488 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لفيتاليا بوتيك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4201352 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/لقى  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فود للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4159498 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بك�صل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ارت�س للطباعة احلرير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2920979 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

النجفة خلدمات حقول النفط
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1028440 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/او  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صينيفو للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3794805 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لفايف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3654864 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صر عبق 

العود لتجارة العود
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4169016 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:�صركة اخلليج البحرية ال�صعودية-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:  جزيرة ابوظبي- �صرق 3، 0 مبنى او بي واي العقارية ذ.م.م

CN 2639957 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعين ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات - كم�صفي قانوين لل�صركة 
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/13 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250024543
تاريخ التعديل:2022/10/14

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:حممد اكرم لل�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:م�صفح، م�صفح 39، 0 مبنى الفق لتمثيل ال�صركات ذ.م.م- واخرون

CN 1376095 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعين ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون - كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/10  لل�صركة 

العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205041843
تاريخ التعديل:2022/10/13

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة كريدن�س للنقليات وال�صيانة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�صة رقم:1154772 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صاندران جوفيندا بانيكار %100

تعديل مدير / اإ�صافة �صاندران جوفيندا بانيكار
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�صف ابراهيم بوعتابه الزعابى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة كريدن�س للنقليات وال�صيانة العامة
CREDENCE GENERAL MAINTENANCE & GENERAL TRANSPORTING 

اإىل/ كريدن�س للنقليات وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
 CREDENCE GENERAL MAINTENANCE & GENERAL TRANSPORTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:زوم اون لين للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:  ليوا- جفن  - مكتب رقم 63 قطعة رقم 93 �صناعي 3

CN 1392227 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعين ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات - كم�صفي قانوين لل�صركة 
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/13 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205042673
تاريخ التعديل:2022/10/14

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
للمقاولت  ك�صب  ن�صيم  موؤ�ص�صة   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�صة رقم:1149710 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بيان احمد �صكيب اخلالد %100

تعديل مدير / اإ�صافة بيان احمد �صكيب اخلالد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمار عبيد احمد �صيف الكعبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة ن�صيم ك�صب للمقاولت العامة 
AL NASEEM KASB GENERAL CONTRACTING 

اإىل /ن�صيم ك�صب للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م 
AL NASEEM KASB GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : نور العلم لتجارة املواد الكهربائية ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:1118739 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نور العلم كبري احمد %100

تعديل مدير / اإ�صافة نور العلم كبري احمد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نور العلم كبري احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف وحيد العلم ا�صف نور العلم
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ نور العلم لتجارة املواد الكهربائية ذ.م.م

NOOR AL ALAM ELECTRIC MATERIAL TRADING L.L.C
اإىل/نور العلم لتجارة املواد الكهربائية �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

NOOR AL ALAM ELECTRIC MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العامة  الإدارة  تفاهم مع  دب��ي، مذكرتي  الب�صرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  وقعت 
لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي، توفر الدائرة مبوجب املذكرة الأوىل خدمات 
تقييم الكفاءات واملهارات ال�صلوكية لالإدارة العامة لالإقامة، فيما املذكرة الثانية 
لدعم من�صة خرباتي التي اأطلقتها الدائرة لتوفر فر�صاً م�صتقبلية لالإماراتين 

من اأ�صحاب املهارات لدخول جمال ريادة الأعمال.
ووقع املذكرتن �صعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�صي، مدير عام دائرة املوارد 
العام  اللواء عبيد مهري بن �صرور، نائب املدير  الب�صرية حلكومة دبي، و�صعادة 
اإقامة دبي يف  ل��الإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي، وذلك يف من�صة 

معر�س جايتك�س 2022.
وجاء توقيع املذكرة الأوىل اإنطالقاً من اخلربة الوا�صعة التي تتمتع فيها دائرة 
املوارد الب�صرية حلكومة دبي يف تقييم الكفاءات واملهارات ال�صلوكية للموظفن، 
من خالل مركز تقييم الكفاءات واملهارات ال�صلوكية يف الدائرة، واخلربات املهمة 
التي يتمتع بها املركز لتقييم املوظفن التابعن لالإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون 

الأجانب بدبي.
اأجل  من  اجلانبن  بن  العالقات  توثيق  اإىل  الثانية  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
فيها  امل�����ص��ارك��ن  الإم���ارات���ن  امل��واط��ن��ن  ل��دع��م  خ��ربات��ي  من�صة  وتعميم  ن�صر 
اإذ �صتقوم الإدارة العامة  و�صراء اخلدمات املعرو�صة من قبلهم يف هذه املن�صة، 
املن�صة على احل�صابات اخلا�صة  لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي، بالإعالن عن 
بها يف مواقع التوا�صل الإجتماعي، وتثبيت الرابط اخلا�س باملن�صة يف املواقع 
الإلكرونية التابعة لها، وت�صجيع املواطنن من املوظفن من اأ�صحاب املهارات 

للت�صجيل يف املن�صة، وتقدمي الأفكار البناءة لالإ�صهام يف تطوير املن�صة.
امل��وارد الب�صرية  واأك��د �صعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�صي، مدير عام دائ��رة 
ال��الزم للجهات احلكومية يف  الدعم  الدائرة على توفري  حلكومة دبي، حر�س 
و�صع  بهدف  املوظفن  م��ه��ارات  على  والتعرف  ال��ك��ف��اءات  تقييم  دب��ي يف جم��ال 
منهجية مو�صوعية للتقييم وقيا�س موؤ�صرات الإجناز، وحتديد نقاط التح�صن 
الكفاءات  تقييم  مركز  اإن  وقال  اجلماعي.  الأداء  لتح�صن  الالزمة،  والتطوير 
بدائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي يتميز بدقة النتائج التي يقدمها من خالل 

اأيد مقيمن مدربن  على  الوظيفي،  التحليل  بيانات  اإىل  ت�صتند  اتباع معايري 
اأكفاء ي�صتخدمون جمموعة من الأدوات املعتمدة ل�صمان �صحة النتائج، ويتبّواأ 
املركزة مكانة مهمة كونه م�صاهم رئي�س يف م�صرية التوطن والتنمية الب�صرية 
اختيار موظفي احلكومة،  اآليات  باعتباره م�صوؤوًل عن حتديد  دبي،  يف حكومة 
وتطوير اآليات ترقيتهم، وتقييم م�صتوى املهارات القيادية والكفاءات احلكومية.  
دبي  حلكومة  الب�صرية  امل���وارد  ب��دائ��رة  الكفاءات  تقييم  مركز  عمل  اأن  واأ���ص��اف 
وحتديد  واملهنية،  ال�صخ�صية  الكفاءات  وتطوير  وقيا�س  تقييم  ح��ول  يتمحور 
نقاط القوة وال�صعف للكوادر، من خالل ت�صميم وتنفيذ جمموعة متكاملة من 
باإ�صراف نخبة من ال�صت�صارين الذين يتولون م�صوؤولية  الختبارات الدولية، 

تقييم كفاءة املتدربن وفق الكفاءات ال�صلوكية والأداء الوظيفي.
واأو�صح �صعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�صي، مدير عام دائرة املوارد الب�صرية 
لأبناء  الفر�صة  اإتاحة  بهدف  اأطلقت من�صة خرباتي  الدائرة  اإن  دبي،  حلكومة 
الإمارات من اأ�صحاب املهارات لدخول جمال ريادة الأعمال، متا�صياً مع توجهات 
القيادة الر�صيدة التي ترى اأن تزويد الطلبة وال�صباب باملهارات والأدوات لريادة 

الأعمال ميثل اأهمية كبرية، باعتبارهم ثروة وا�صتثمار وطني للم�صتقبل.
ومن جانبه قال �صعادة  اللواء مهري بن �صرور  نائب  مدير عام  الإدارة العامة 
ن��وع من  تعمل على خلق  التفاقية  ه��ذه  اأن  بدبي  الأج��ان��ب  و���ص��وؤون  ل��الإق��ام��ة 
التكامل بن املوؤ�ص�صات احلكومية مبا يخدم امل�صلحة العامة ويرتقي بامل�صتوى 
اأهم  املهني للموظفن معرباً عن �صعادته بتوقيع هذه املعاهدة  مع  جهة من  
املوؤ�ص�صات احلكومية يف  حكومة دبي  لفتا  اأن مبادرة ) مرايا(  تعمل على بث  
روح  اإيجابية   لالأفراد  ت�صتند على  التحفيز  والإبداع  كما اأن  من�صة خرباتي 
التي اأطلقتها الدائرة توفر فر�صاً م�صتقبلية لالإماراتين من اأ�صحاب املهارات 

لدخول جمال ريادة الأعمال.
جمال  يف  امل�صرك  التعاون  على  اجلانبن  بن  الأوىل  التفاهم  مذكرة  ون�صت 
مدى  وتقييم  امل�صتهدفن  للم�صاركن  ال�صلوكية  وامل��ه��ارات  ال��ك��ف��اءات  تقييم 
الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  ت�صتهدفها  التي  للغايات  مالئمتهم 
ومهاراتهم  كفاءاتهم  لتقييم  موظفيها  من  ع��دد  بر�صيح  �صتقوم  التي  بدبي 
ال�صلوكية من قبل مركز تقييم الكفاءات يف دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي، 
اإذ تت�صمن عملية التقييم جمموعة من الإجراءات والختبارات تبّن ما ميتلكه 

الإدارة  قبل  من  امل�صتهدفة  للغاية  وفقا  �صلوكية  وكفاءات  مهارات  من  امل�صارك 
العامة لالإقامة و�صوؤون الأجانب. ومبوجب مذكرة التفاهم الأوىل تلتزم دائرة 
املوارد الب�صرية حلكومة دبي بتقدمي مقرحات التقييم لكل ن�صاط مبا يت�صمنه 
من قائمة الكفاءات واملعايري الالزمة ل�صتخدامها يف التقييم، وذلك بناًء على 
املعلومات التي تزودها بها الإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي، تقدمي 
اأدوات التقييم لالإدارة لإجراء التقييم، واإعداد قالب حمدد للكفاءات التي قد 
بح�صب  التقييم  بتنفيذ  املتعلقة  التقارير  وتقدمي  التقييم،  عملية  يف  ت�صتخدم 

الغاية امل�صتهدفة منه، وتوفري اخلدمات اللوج�صتية املطلوبة لتنفيذ التقييم.
ب�  اخلا�صة  التوجيهيه  اجلل�صات  برامج  اإع��داد  على  التفاهم  مذكرة  ن�صت  كما 
والإبداع  التحفيز  عمليات  على  الأفراد  مب�صاعدة  تعنى  مرايا" والتي  "مبادرة 

والإلهام والتعرف على اإمكانياتهم ال�صخ�صية واملهنية.

من�شة خرب�تي
والذين  فيها  امل�صجلن  اأع��داد  يف  وزي��ادة  كبرياً،  اإق��ب��اًل  وت�صهد من�صة خرباتي 
امل�صت�صارون،  مثل:  تخ�ص�صات  ع��دة  من  اإم��ارات��ي��اً  م�صاركاً   732 اإىل  و�صلوا 
الذكية  التطبيقات  وم�صممي  واجلرافيك،  الت�صميم  املهند�صون،  القانونيون، 
وال�صعارات، اإ�صافة اإىل فئة الأعمال، فيما بلغ عدد العاملن ب�صكل حر يف املن�صة 
وعدد امل�صرين من املن�صة 186 �صخ�صاً اأو جهة، فيما بلغ عدد  �صخ�صاً،   599
املن�صة  ت�صم  اإذ  خدمة،   213 خرباتي  من�صة  خ��الل  من  املعرو�صة  اخلدمات 
اإماراتين يف تخ�ص�صات التدريب الأكادميي، وقيادة التغيري يف القطاع  خرباء 
الب�صرية  امل��وارد  وخ��ربات خمتلفة يف جمال  اإىل مهارات  بالإ�صافة  احلكومي،  
لهم  الفر�صة  املن�صة  توفر  اإذ  والت�صميم،  ال��ك��ف��اءات،  وا�صتقطاب  والتوظيف، 
ت�صويق مبتكرة،  اإىل جانب خدمات  و�صل�صة،  ب�صورة مي�صرة  لتقدمي خدماتهم 

مع املتابعة امل�صتمرة لتطوير مهارات امل�صاركن فيها. 
املواطنن،  ك��ب��ار  فيهم  ك��اف��ة، مب��ن  امل��واط��ن��ن  ف��ئ��ات  خ��ربات��ي  وت��خ��دم من�صة 
واملتقاعدون، واأ�صحاب الهمم، وربات املنازل، و�صتكون �صلة الو�صل بن خمتلف 
القطاعات يف الدولة وخارجها وبن اأ�صحاب املهارات احلرة الإماراتين، اإذ تتيح 
والتعرف  ب�صهولة،  اإليها  الو�صول  الأف��راد  واأي�صا  والدولية  للهيئات احلكومية 
م�صروع  لأّي  الدعم  وتقدمي  معها  والتعامل  عربها،  املطروحة  امل�صروعات  اإىل 

فيها، و�صيتم اإعطاء امل�صتقلن �صهادة عمل حر معتمدة بعد ت�صجيلهم يف املن�صة، 
للم�صتقلن،  �صهرياً،  م��رة  مبعدل  تدريبية  ب��رام��ج  بعمل  ال��دائ��رة  �صتقوم  كما 
لتعريفهم باملن�صة، وطريقة ت�صجيل اخلدمات، وكيفية التعامل مع امل�صرين، 
وتعريفهم اأكرث بال�صروط والأحكام يف املن�صة، اإ�صافة اإىل برنامج اآخر للجهات 
امل�صاركة، حيث يتم تعريفهم بطريقة العالن عن طلباتهم، وطريقة التعامل 

مع امل�صتقلن، وطريقة ال�صراء.
العمل  اأ�صحاب  تواجه  التي  للتحديات  مبتكرة  حلوًل  خرباتي  من�صة  وتوفر 
ربط  خ��الل  القطاعات، من  اإب��راز قدراتهم يف خمتلف  على  وت�صاعدهم  احل��ر، 
الإمارات  مواطني  من  احل��رة  الكفاءات  ب��ذوي  وال�صركات  امل�صروعات  اأ�صحاب 
الكفاءات  اأ�صحاب  متكن  �صاأنه  من  ال��ذي  الأم��ر  و�صطاء،  ودون  مبا�صر  ب�صكل 
احلرة والعمل احلر، نحو خلق مزيد من الفر�س لهم، وكذلك تعزيز ال�صراكات 
بن القطاعن العام واخلا�س، وتوظيف املعرفة والتطور التكنولوجي لر�صيخ 

النمو امل�صتدام لإمارة دبي.
امل�صتقبلية  الفر�س  وا�صت�صراف  الإب��داع��ي،  التفكري  متكن  يف  املن�صة  وت�صهم 
ال���واع���دة واب��ت��ك��ار احل���ل���ول، واإع�����داد ق���ي���ادات ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى ل��ت��ع��زي��ز التنمية 
القت�صادية والجتماعية والب�صرية يف الإم��ارات والعامل، ما ير�صخ مكانة دبي 
واأ�صحاب  النا�صئة  امل�صروعات  وموؤ�ص�صي  الأعمال،  ل��رّواد  عاملية  وجهة  والدولة 
الأفكار الإبداعية املبتكرة، خ�صو�صاً اأن الدائرة تعمل على بناء وتطوير قيادات 
الكوادر  لتاأهيل  متخ�ص�صة  برامج  عرب  امل�صروعات،  قيادة  على  ق��ادرة  اإماراتية 
بن  املن�صة  جتمع  اإذ  ومهنياً،  وفنياً  اإداري���اً  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعن  يف 
املبا�صر  التوا�صل  لهم  وتتيح  امل�صتقلن،  واملحرفن  واملبدعن  الكفاءات احلرة 
اإىل الفر�س، وتخلق م�صاحات عمل جديدة  فيما بينهم دون و�صطاء، والتعّرف 
للكفاءات تتالءم مع اقت�صادات املعرفة واخلدمات احلرة التي يتجه العامل نحو 
تنبثق  للخدمات،  رئي�صة  فئة  تبنيها ب�صكل كبري. وتعر�س من�صة خرباتي، 14 
الت�صميم  قطاعات:  الرئي�صة  اخلدمات  تت�صمن  اإذ  فرعية،  خدمة   237 منها 
املرئيات  وال��رج��م��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  امل��ب��ي��ع��ات،  الإل���ك���روين،  الت�صويق  واجل��راف��ي��ك، 
الأعمال،  والتكنولوجيا،  الربجمة  وال�صوتيات،  املو�صيقى  املتحركة،  والر�صوم 
اأ�صلوب احلياة، الهند�صة والهند�صة املعمارية، ال�صوؤون املالية، ال�صوؤون القانونية، 

الذكاء ال�صطناعي، علوم البيانات، واملوارد الب�صرية.

لتوفري خدمات تقييم �لكفاء�ت و�ملهار�ت �ل�شلوكية وتقدمي �لدعم ملن�شة خرب�تي 

دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي توقع مذكرتي تفاهم مع االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي

•• ال�شارقة-وام

اأن  ب��امل��راأة  "مناء" لالرتقاء  ك��رم مديرة  �صعادة رمي بن  اأك��دت 
التنوع احلريف يف دولة الإمارات يك�صف عمق املعرفة واللتزام 
جت�صد  ممن  الإماراتيات  احلرفيات  بها  تتمتع  التي  واملهارات 

اأعمالهن التاريخ والإرث الثقايف والفني.. 
اأكتوبر   15 اليدوية  للحرف  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  قالت  و 
اأكرث  املعا�صرة متكنت  "اإرثي" للحرف  ..حت��ت مظلة جمل�س 
من 500 حرفية من اإتقان املمار�صات احلرفية التي تناقلتها 
الأج���ي���ال والرت���ق���اء مب��ه��ارات��ه��ن ال��ي��دوي��ة ف��م��ن خ���الل حرف 
احلرف  م��ن  وغ��ريه��ا  و"الفروخة"  و"التلي"  "ال�صفيفة" 

واحلرف  امل��ع��ارف  ه��ذه  بعر�س  حرفياتنا  جنحت  التقليدية 
جميع  يف  املختلفة  والثقافات  الأج��ي��ال  اأم���ام  اليدوية  الفنية 

اأنحاء العامل. 
و اأو�صحت اأن جماليات احلرف التقليدية الإماراتية تربز من 
املعا�صرة  خالل 13 جمموعة اأطلقها جمل�س "اإرثي" للحرف 
جت�����ص��د ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والإرث ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم�����ارات 
الإماراتية  احل��رف  ت�صور  اإع��ادة  خ��الل  وم��ن  املتحدة  العربية 
بروؤية معا�صرة والرتقاء بها بوا�صطة التعاون العاملي واإ�صراك 
جمل�س  جن��ح  والتوجيه  والإر���ص��اد  ال��ت��دري��ب  ودورات  ال�صباب 
"اإرثي" ببناء م�صتقبل م�صتدام للحرفيات واأ�صرهن من خالل 

هذا الإرث احلريف. 

•• دبي-وام 

دبي  من�صاأة �صحية يف   482 �صم  وجيز من  وق��ت  ويف  بدبي  ال�صحة  هيئة  متكنت 
"ناب�س" التي  املوحدة  ال�صحية  البيانات  لتبادل  املخ�ص�صة  الرقمية  من�صتها  اإىل 
ا�صتملت اأي�صاً على اأكرث من 39 األفا من الكوادر الطبية واملهنين ال�صحين واأكرث 
من 9 مالين �صجل طبي ف�صاًل عن �صم115 موؤ�ص�صة موردة لالأنظمة الطبية 

الرقمية. 
مبعر�س  من�صتها  يف  الهيئة  قدمته  ال���ذي  التف�صيلي  ال��ع��ر���س  �صمن  ذل��ك  ج��اء 
اهتمام بالغ من رواد املعر�س من  حمل  كانت  والتي   "2022 جلوبال  "جيتك�س 
امل�صوؤولن واملتخ�ص�صن الذين اأ�صادوا مب�صتوى التحول الرقمي الذي حققته هيئة 

ال�صحة بدبي يف هذا اجلانب من الأنظمة املتقدمة. 

هيئة  يف  الذكية  وال�صحة  املعلوماتية  اإدارة  مدير  الر�صا  حممد  الدكتور  واأو���ص��ح 
احلكومية  ال�صحية  املن�صاآت  ل��رب��ط  انطلقت  "ناب�س"  من�صة  اأن  ب��دب��ي  ال�صحة 
بتقنياتها و�صموليتها وتكاملها وذلك  الأح��دث  �صبكة موحدة هي  واخلا�صة �صمن 
حماية  �صبل  وتعزيز  املوثوقة  ال�صحية  للمعلومات  الآم��ن  التبادل  حتقيق  بهدف 
املر�صى واملحافظة على �صالمتهم وحياتهم من خالل خف�س جميع املخاطر واأية 
املقدمة  ال�صحية  الرعاية  وج��ودة  م�صتوى  رفع  اإىل  اإ�صافة  حمتملة  طبية  اأخطاء 

ملواطني ومقيمي اإمارة دبي. 
واأكد الدكتور الر�صا اأن الهيئة تعمل مع �صركائها على تطوير من�صة "ناب�س" ب�صكل 
متوا�صل لتكون هي الأف�صل من نوعها وحتى تزيد من معدلت مردودها وخا�صة 
املت�صل من هذا املردود بالرعاية ال�صحية الفائقة للمر�صى وت�صريع الو�صول اإىل 

املعلومات والبيانات مبا ميكن من خدمة املر�صى وفق م�صتويات تفوق توقعاتهم. 

من�سة )ناب�س( ت�ستقطب 3.39 ماليني كادر طبي  مناء: التنوع احلريف يف الدولة يك�سف عمق املعرفة وااللتزام 

•• اأبوظبي-وام

للزراعة  اأب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
م�صاركتها  خالل  الغذائية  وال�صالمة 
للتقنية  ال��ع��امل��ي  جيتك�س  اأ���ص��ب��وع  يف 
وال�صادرات  الواردات  من�صة   2022
واإجناز  ت��ق��دمي  تتيح  ال��غ��ذائ��ي��ة،ال��ت��ي 
خ���دم���ات ا����ص���ت���رياد وت�����ص��دي��ر امل����واد 
الغذائية من واإىل اإمارة اأبوظبي، عرب 
واخلدمات  للتجارة  املتقدمة  املن�صة 
تطورها  ال��ت��ي  "اأطلب"  اللوج�صتية 
وت�صغلها بوابة املقطع، الذراع الرقمي 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي، وحتت 

اإ�صراف دائرة التنمية القت�صادية. 
وال�صادرات  ال����واردات  من�صة  وت��وف��ر 
للم�صتوردين  موحدة  نافذة  الغذائية 
وامل�صدرين لتقدمي الطلبات ومتابعة 
ت�صهيل  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  اإجن�����ازه�����ا 
املنتجات  ع��ل��ى  امل��ط��ب��ق��ة  الإج��������راءات 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل�������ص���ت���وردة اع���ت���م���اداً على 
الهيئة  لدى  املتوفرة  البيانات  قاعدة 
و���ص��رك��ائ��ه��ا، وت��وف��ري خ��دم��ة الإف����راج 
عن ال�صحنات الغذائية امل�صتوردة قبل 
وتوفري  املنفذ،  اإىل  ال�صحنة  و���ص��ول 
اخلا�صة  ال���ط���ل���ب���ات  ت��ت��ب��ع  خ��ا���ص��ي��ة 
يف  ي�صهم  مبا  والت�صدير  بال�صترياد 
ت�صهيل جتارة املواد الغذائية، وتعزيز 
اإمارة  منافذ  عرب  ال�صترياد  جاذبية 
ال�صالمة  منظومة  وتعزيز  اأب��وظ��ب��ي 

الغذائية. 
وت���ت���ي���ح امل���ن�������ص���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن من 
امل�����ص��ت��وردي��ن وامل�������ص���دري���ن اإجن������از 7 
خدمات تقدمها هيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�صالمة الغذائية اإلكرونياً لت�صهيل 
ا�صترياد وت�صدير املواد الغذائية، بدًء 
الغذائية  ال�صركات  ت�صجيل  من طلب 
املنتجات  ت�صجيل  وط��ل��ب  امل�����ص��ت��وردة، 
ا�صترياد  بطلبات  م����روراً  امل�����ص��ت��وردة، 
لل�صوق  امل�������ص���ت���وردة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد 
املحلي اأو العابرة اأرا�صي الدولة بنظام 

اإىل  بالإ�صافة  )ال��ران��زي��ت(،  العبور 
امل�صتوردة  الغذائية  ال�صحنات  حتويل 
اإلكرونياً من واإىل الإمارات الأخرى 
الت�صدير،  ���ص��ه��ادة  وط��ل��ب  ال��دول��ة  يف 
و�صهادة اإتالف املواد الغذائية، وانتهاًء 
الغذائية  ال�صحنة  عن  الك�صف  بطلب 
اإجراءات  والإف�صاح اجلمركي، واإنهاء 
بالتن�صيق  جمركياً  الغذائية  ال�صحنة 

مع الإدارة العامة للجمارك. 
اإدخال  اإم��ك��ان��ي��ة  ال��ربن��ام��ج  يتيح  كما 
الإخطارات الغذائية املر�صلة من قبل 
امل��ن��ظ��م��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة على 
النظام مما �صينتج عنه اأحكام الرقابة 
على املنتجات الغذائية غري املطابقة؛ 
بالإ�صافة اإىل توفري خا�صية ا�صرداد 
املطابقة  غ���ري  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ع��ن ط��ري��ق ال��ت��وا���ص��ل ال��ك��رون��ي��ا مع 
ال�����ص��رك��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل�����ص��ت��وردة لهذه 
ال�صوق  من  ا�صردادها  ليتم  املنتجات 
الربنامج  ت��غ��ذي��ة  ث���م  وم����ن  امل��ح��ل��ي 
ال�صركة  قبل  م��ن  امل�����ص��ردة  بالكمية 
الإجراءات  وتطبيق  املعنية  الغذائية 

الالزمة عليها. 
وي�������ص���ه���م اإجن�����������از ه�������ذه اخل�����دم�����ات 
املعامالت  ت��ق��ل��ي�����س  يف  اإل���ك���رون���ي���اً 
املتعاملن  اع��ت��م��اد  وتقليل  ال��ورق��ي��ة 
على زي���ارة م��راك��ز اخل��دم��ات واملنافذ 

التابعة للهيئة، بالإ�صافة اإىل حتقيق 
اإمكانية  منها  الأخ���رى  امل��زاي��ا  بع�س 
ال�صحنات  الطلبات، وتخلي�س  تقدمي 
ال�صحنة  و�����ص����ول  ق���ب���ل  ال���غ���ذائ���ي���ة 
على  الك�صف  طلب  واإمكانية  للمنفذ، 
م�صتودعات  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ص��ح��ن��ة 
ال�صركة، واإمكانية تتبع حالة ال�صحنة 
العينات  حالة   - الغذائية  )املنتجات 

الغذائية( على النظام الإلكروين. 
اأبوظبي  ب��ن ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ع��اون  ومي��ّث��ل 
واملن�صة  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 
امل����ت����ق����دم����ة ل����ل����ت����ج����ارة واخل������دم������ات 
جلهود  جن��اح��اً  "اأطلب"  اللوج�صتية 
البنية  وت���ط���وي���ر  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  التجارية  التحتية 
، وذل���ك متا�صياً مع  ودول���ة الإم����ارات 
ال�صراتيجية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال����روؤي����ة 
الرتقاء  ب��ه��دف  الإم������ارات  حل��ك��وم��ة 
ب�����ق�����ط�����اع ال�������ت�������ج�������ارة واخل�������دم�������ات 
الأعمال  بيئة  وحتفيز  اللوج�صتية، 
ال�صتثمارات  م��ن  امل��زي��د  وا�صتقطاب 
تناف�صية  وتعزيز  املبا�صرة  الأجنبية 

اقت�صاد اإمارة اأبوظبي. 
وق�����ال�����ت �����ص����ع����ادة ال�����دك�����ت�����ورة م���رمي 
ح���ارب ال�����ص��وي��دي ن��ائ��ب امل��دي��ر العام 
اأبوظبي  هيئة  يف  الت�صغيلية  لل�صوؤون 
ل���ل���زراع���ة وال�������ص���الم���ة ال���غ���ذائ���ي���ة اإن 

وال�صادرات  ال���واردات  من�صة  م�صروع 
اأح���د امل�����ص��اري��ع الهامة  ال��غ��ذائ��ي��ة ه��و 
ال����ت����ي ت�����ص��ع��ه��ا ال���ه���ي���ئ���ة يف �����ص����دارة 
خالل  م��ن  ال�صراتيجية  اأولوياتها 
ت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة لأمتتة 
املنافذ  يف  املطبقة  الإج����راءات  جميع 
للم�صتوردين  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  و 
وامل�����ص��دري��ن ورب��ط��ه��ا اإل��ك��رون��ي��اً مع 
ال�صراتيجين،  ال�����ص��رك��اء  اأن��ظ��م��ة 
و�صهولة  ال��غ��ذاء  �صالمة  ي�صمن  مب��ا 
وان�صياب حركة التجارة وامل�صاهمة يف 

التنمية امل�صتدامة لإمارة اأبوظبي. 
�صركة  م��ع  بالتعاون  "نعتز  واأ���ص��اف��ت 
نكون  اأن  وي�������ص���رن���ا  امل���ق���ط���ع،  ب����واب����ة 
ج���زًءا م��ن ال��ن��اف��ذة امل��وح��دة لت�صهيل 
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ع��رب امل��ن��اف��ذ الربية 
م�صتوى  ع��ل��ى  واجل���وي���ة  وال��ب��ح��ري��ة 
اإمارة اأبوظبي، بالإ�صافة اإىل حت�صن 
م�صتوردي  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ن  جت���رب���ة 
وت�صريع  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  وم�����ص��دري 
بنية  تاأ�صي�س  اأن  موؤكدة  الإجراءات" 
هيئة  �صيمكن  متكاملة  رقمية  حتتية 
الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي 
م���ن ال��ع��م��ل امل��ث��م��ر م���ع ���ص��رك��ائ��ه��ا يف 
القطاعن احلكومي واخلا�س بهدف 
الغذائية  الإم�������دادات  ت���اأم���ن  ت��ع��زي��ز 
تاأمن  اإىل  الرامية  روؤيتها  وحتقيق 

بالتنمية  ال�������ص���ل���ة  ذات  اخل�����دم�����ات 
الزراعية امل�صتدامة يف اإمارة اأبوظبي، 
امتداد  على  ال��غ��ذاء  �صالمة  و�صمان 

�صل�صلة توريد املنتجات الغذائية". 
امل�صروع  اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأو�����ص����ح����ت 
منوذجي للربط بن اجلوانب املتعددة 
ل��ع��م��ل��ي��ات ا����ص���ت���رياد وت�����ص��دي��ر امل����واد 
الغذائية واإجراءات الرقابة والتحقق 
الغذائية،  ال�صالمة  ا���ص��راط��ات  م��ن 
العمليات  اأمت����ت����ة  اأن  اإىل  م�������ص���رية 
بال�صترياد  اخل��ا���ص��ة  والإج����������راءات 
على  الإلكرونية  الربامج  وتكاملية 
ي�صمن  والحت���ادي  املحلي  امل�صتوين 
جاذبية  وت���ع���زي���ز  ال���ت���ج���ارة  ت�����ص��ه��ي��ل 
اأبوظبي،  اإمارة  ال�صترياد عرب منافذ 
من دون الإخالل مبنظومة ال�صالمة 

الغذائية. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ن���ورة 
الظاهري، الرئي�س التنفيذي للقطاع 
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  يف  الرقمي 
املقطع:  لبوابة  التنفيذي  والرئي�س 
املتقدمة  امل��ن�����ص��ة  ت����ع����اون  "ي�صكل 
اللوج�صتية  واخل�����دم�����ات  ل���ل���ت���ج���ارة 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  مع  "اأطلب" 
وال�����ص��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة خ��ط��وة مهمة 
تعزيز  اإىل  الرامية  جهودنا  اإط���ار  يف 
ال��ت��ج��ارة ع��ل��ى ام���ت���داد امل��ن��ط��ق��ة عرب 

توظيف اأحدث التقنيات، وي�صر بوابة 
وخرباتها  معارفها  م�صاركة  املقطع 
التجارية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت�صهيل  ب��ه��دف 
التكنولوجيا  خ����الل  م���ن  ال��رق��م��ي��ة 
املتطورة مبا ي�صمن توفري منظومة 
تت�صم  و�صفافة،  �صل�صة  اأغ��ذي��ة  جت��ارة 
املعلومات  وت��وف��ر  ب��ال��ب��ي��ان��ات  بالغنى 

للم�صتخدمن ب�صكل اآين". 
عالقتنا  ع���ال���ي���اً  "نقدر  واأ����ص���اف���ت: 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
للزارعة وال�صالمة الغذائية، و�صعداء 
بعمل فرق العمل عن كثب على م�صروع 
من�صة الواردات وال�صادرات الغذائية، 
روؤية  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  املن�صة  ه���ذه 
تر�صيخ  اإىل  الرامية  الر�صيدة  القيادة 
جتارياً  م��رك��زاً  اأبوظبي  اإم���ارة  مكانة 
ول��وج�����ص��ت��ي��اً ع���امل���ي���اً، وت���دع���م ج���دول 
الغذائي  الأم���ن  ا�صراتيجية  اأع��م��ال 
لدولة الإمارات العربية املتحدة وذلك 
تعزز  رقمية  حلول  توفري  خ��الل  من 
ال�صفافية وال�صالمة خالل نقل املواد 
وتعّد  الدولة".   واإىل  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
واخلدمات  للتجارة  املتقدمة  املن�صة 
املوحدة  "اأطلب" النافذة  اللوج�صتية 
اأبوظبي لالأن�صطة التجارية  اإمارة  يف 
ال���ب���ح���ري���ة واجل�����وي�����ة وال�����ربي�����ة ويف 
وي���زداد  واحل����رة،  ال�صناعية  امل��ن��اط��ق 
ت���رت���ب���ط بهذه  ال���ت���ي  ع�����دد اجل����ه����ات 
 40 اأكرث من  اإىل  املن�صة، وقد و�صل 
جهة حكومية وخا�صة على امل�صتوين 
املحلي لإمارة اأبوظبي وعلى امل�صتوى 
الحت���ادي يف دول��ة الإم����ارات العربية 
املتحدة. ويتم تطوير وت�صغيل املن�صة 
من قبل بوابة املقطع، الذراع الرقمي 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي، وحتت 
القت�صادية  التنمية  دائ����رة  اإ����ص���راف 
"اأطلب"  من�صة  وتعزز  اأبوظبي.   –
ال�����ص��ف��اف��ي��ة وامل��وث��وق��ي��ة والإج������راءات 
املب�صطة والكفاءة للعمليات التجارية 

عرب احلدود. 

اأبوظبي للزراعة تطلق من�سة الواردات وال�سادرات الغذائية 

•• دبي-الفجر:

املجتمع  لإ�صعاد  العامة  الإدارة  مدير  املن�صوري،  خلفان  علي  العميد  اأ�صاد 
واملتعاونن  امل�صاهمن  بجهود  الإيجابية،  ال���روح  م��ب��ادرة  رئي�س  بالوكالة، 
الأهداف  وامل�صاهمة يف حتقيق  الإيجابية،  ال��روح  مبادرة  فعاليات  اإجن��اح  يف 
املرجوة من املبادرة. واأكد العميد علي املن�صوري، اأن �صرطة دبي عملت منذ 
منظومة  واأوج���دت  املجتمعية،  امل�صوؤولية  مفهوم  تر�صيخ  على  مبكر  وق��ت 
التي  اليجابية  ال��روح  م��ب��ادرة  اأب��رزه��ا  من  املجتمعية،  للمبادرات  متكاملة 
تنفذها �صرطة دبي، لالرتقاء بجودة احلياة وتعزيز الن�صجام الجتماعي، 
بن  والتعاي�س  الت�صامح  منها  قيم  ع��دة  تر�صيخ  جانب  اإىل  الوعي،  وتعزيز 
الكراهية،  اأ�صكال  كافة  نبذ  مع  وتقبلهم  الآخ��ري��ن  واح��رام  املجتمع  اأف��راد 
فاعلة  اجتماعية  ك��اأداة  الريا�صة  من  وال�صتفادة  الريا�صية  الثقافة  ون�صر 
اأف��راد املجتمع مبختلف  اأوق��ات الفراغ، مبا يعود بالنفع على كل  ل�صتغالل 

فئاتهم واأعمارهم. 
وكرم العميد املن�صوري، ال�صيد علي الزعابي من �صركة اك�صلن�س لتعليم قيادة 
ب�صحيفة  الفنية  لل�صوؤون  التحرير  مدير  احل�صاوي،  واإبراهيم  ال�صيارات، 
البيان، وفي�صل الزعابي، ع�صو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لبناء الأج�صام 

واللياقة البدنية، رئي�س جلنة اللياقة البدنية ورئي�س جلنة احلكام.

�سرطة دبي تكرم اجلهات امل�ساهمة 
بفعاليات »الروح االإيجابية«
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العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة كي بي للتجارة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�صة رقم:3764492 
تعديل مدير / اإ�صافة �صرياز تاج دين فريانى تاج دين

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صرياز تاج دين فريانى تاج دين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على �صالح عبود بن حريز

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة كي بي للتجارة
KAY BEE TRADING EST

اإىل /كي بي للتجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
KAY BEE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ما�صر جولدن لل�صتائر

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�صة رقم:2665691 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ما�صر جولدن لل�صتائر

MASTER GOLDEN CURTAINS

اإىل /ماربيا للهواتف املتحركة
MARBIYA MOBILE PHONES

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع �صرائح الهواتف اللكرونية- بالتجزئة  4741012
تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صالح الهواتف املتحركة 9512002

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اأك�ص�صوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة4741013
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة ) 4741011

تعديل ن�صاط / حذف بيع اقم�صة ال�صتائر والتنجيد - بالتجزئة ) 4753004
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بقالة لكي �صوبر �صتار ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�صة رقم:3948469 
تعديل مدير / اإ�صافة حممد عثمان على حممد فردو�س

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد عثمان على حممد فردو�س من �صريك اإىل مالك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد عثمان على حممد فردو�س من 49 % اإىل 100 %

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان ابراهيم على �صلطان احلمادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة لكي �صوبر �صتار ذ.م.م 
LUCKY SUPER STAR GROCERY LLC

اإىل /بقالة لكي �صوبر �صتار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
LUCKY SUPER STAR GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بردي�صى هوم فريالوى للعقارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:2525401 
تعديل مدير / اإ�صافة بدرالدين قمرالدين نوهانى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بدرالدين قمرالدين نوهانى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف يو�صف عبداهلل عبدالقادر اليو�صفى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بردي�صى هوم فريالوى للعقارات 
PARADISE HOME PIRYALOI REAL ESTATE 

اإىل /برداي�س هوم برييالوي للعقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
PARADISE HOME PIRYALOI REAL ESTATE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
وال�صيانبة  للمقاولت  الغربية  :ربيع  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�صة رقم:4484276 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صامه عبدالعاطى ح�صن عرابى %100

تعديل مدير / اإ�صافة ا�صامه عبدالعاطى ح�صن عرابى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �صامل على طوير�س العامرى

تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�صم جتاري من/ ربيع الغربية للمقاولت وال�صيانبة العامة
 RABEEA AL GHARBIA GENERAL MAINTENANCE AND CONTRACT 

اإىل/ ربيع الغربية للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 RABEEA AL GHARBIA CONTRACTING AND GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :3434 حلويات و مك�صرات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:4191559 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مينهاز الدين عبداخلالق %100

تعديل مدير / اإ�صافة مينهاز الدين عبداخلالق
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جمعه �صعيد جمعه حممد الكعبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ 3434 حلويات و مك�صرات
3434  SWEETS AND NUTS 

اإىل /ثري فور ثري فور للحلويات واملك�صرات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
THREE FOUR THREE FOUR SWEETS AND NUTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
البيطرية  البوادي احلديثة  ال�صادة :�صيدلية   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م   رخ�صة رقم:2622601 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمد مطر را�صد بن م�صيعد النيادى %100

تعديل مدير / اإ�صافة حمد مطر را�صد بن م�صيعد النيادى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابوبكر �صديق حممد ح�صن اخلوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد مطر را�صد بن م�صيعد النيادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدلية البوادي احلديثة البيطرية ذ.م.م 
ALBAWADI ALHADITHA VETERINARY PHARMACY L.L.C

اإىل/�صيدلية البوادي احلديثة البيطرية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ALBAWADI ALHADITHA VETERINARY PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :تروكونكت للهواتف املتحركة والكمبيوتر 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�صة رقم:4187086 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صاه نواز كولتايل فريد من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / �صاه نواز كولتايل فريد من 49 % اإىل 100 %
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صاه نواز كولتايل فريد من �صريك اإىل مدير

تعديل ن�صب ال�صركاء / �صاه نواز كولتايل فريد من 49 % اإىل 0 %
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم على حممد �صتري الظهورى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�صم جتاري من/ تروكونكت للهواتف املتحركة والكمبيوتر ذ.م.م 
 TRUE CONNECT MOBILES AND COMPUTER L.L.C

اإىل/ تروكونكت للهواتف املتحركة والكمبيوتر- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
TRUE CONNECT MOBILES AND COMPUTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ب�صت ويز للخدمات الطبية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:2683119 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يونايتد اميبولين�صز خلدمات ال�صعاف

UNITED AMBULANCES AMBULANCE SERVICES 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف مطر �صهيل مانع الرميثى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ب�صت ويز للخدمات الطبية
BEST WAYS MEDICAL SERVICES

اإىل /ب�صت ويز للخدمات الطبية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
 BEST WAYS MEDICAL SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
احلدادة  لعمال  ان�صاف  :موؤ�ص�صة  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والنجارة امل�صلحة   رخ�صة رقم:1130355 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد خالد حيدر قا�صم النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة ان�صاف لعمال احلدادة والنجارة امل�صلحة

INSAF SHUTTERING CARPENTRY & REF STEEL WORKS EST 

اإىل/ ان�صاف لعمال احلدادة والنجارة امل�صلحة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 INSAF SHUTTERING CARPENTRY & REF STEEL WORKS -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مورانوز للعقارات ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4116123 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد توحيد ال�صالم حممد ت�صليم من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد توحيد ال�صالم حممد ت�صليم من 49 % اإىل 0 %
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد توحيد ال�صالم حممد ت�صليم من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد توحيد ال�صالم حممد ت�صليم من 49 % اإىل 100 %
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد را�صد ريحان احلب�صى الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�صم جتاري من/ مورانوز للعقارات ذ.م.م 
MORANOZ REAL ESTATE L.L.C

اإىل /مورانوز للعقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
MORANOZ REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مركز ايفورت بل�س لت�صليح ال�صيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4107004 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمد �صعيد حمد حمود العامرى 33 %

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فرا�س �صالح حمد اخل�صيبى 33 %
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على م�صطفى مو�صى على الكعبى 34 %

تعديل مدير / اإ�صافة على م�صطفى مو�صى على الكعبى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صيد �صنن حمد حمود �صنن العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز ايفورت بل�س لت�صليح ال�صيارات 
EFFORT PLUS REPAIR CARS CENTER 

اإىل /مركز ايفورت بل�س لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م 
EFFORT PLUS REPAIR CARS CENTRE L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
�صركة   - الديون  لتح�صيل  :ال�صقور  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�صخ�س الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:1691535 

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صقور لتح�صيل الديون �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

AL SAQOOR DEBTS COLLECTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /ال�صقور لال�صت�صارات القانونية و حت�صيل الديون - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

 AL SOKOOR LEGAL CONSULTANCY & DEBIT COLLECTION

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مكاتب ال�صت�صارات القانونية 6910002

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :اأويا العقارية ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم:3990375 
تعديل مدير / اإ�صافة ريا�س جمدى ريا�س املتوىل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ريا�س جمدى ريا�س املتوىل من �صريك اإىل مالك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ريا�س جمدى ريا�س املتوىل من 49 % اإىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيخه حممد احمد حمود ال�صحى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 30000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ اأويا العقارية ذ.م.م

OIA PROPERTIES L.L.C
اإىل/ اأويا العقارية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

OIA PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
الرملة  :مطعم  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN الف�صية رخ�صة رقم:2574833 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد زايد عبيد را�صد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف را�صد حممد �صعيد حممد الظاهري

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بيكنيك للنقليات 

CN وللمقاولت العامة رخ�صة رقم:3845591 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة را�صد علي را�صد ال�صيبى ال�صحي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد علي جابر علي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ون ات  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2893236 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17809

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/10/20 �خلمي�ص  يوم  م�شاء�   6:00 �ل�شاعة 

�شده مطعم جريلز �ند فريلز  و �و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�شعر �لتقييم                                                         �لو�شف  

 39،100                                                    معد�ت مطعم  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن بالن�شر 

 يف  املنازعة رقم 1053/2022/461 نزاع حمدد القيمة
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات ال�صاد�صة رقم 755  

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   110،997.81( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املتنازع : واتر�صيل لتجهيز املباين باملواد العازلة - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرباحة - ديرة - دبي - 
 مبنى بناية بن �صلوم )2( - �صقة 1 - جانب �صوبرماركت املايا   وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  

املطلوب اإعالنه : 1 - جراغ للمقاولت �س ذ م م - �صفته : متنازع �صده 
املدعي عليه مببلغ وقدره )110،997.81  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها   اأقام عليك���  الإع��الن : قد  مو�صوع 
و�صمول احلكم  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  5% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
بقاعة  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2022/10/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او  التقا�صي ع��ن ب��ع��د ل���ذا ف��اأن��ت مكلف ب��احل�����ص��ور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2022/18399(

املنذر : بنك اأبوظبي الأول �س م ع )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني �س م ع )�صابقا(   
املنذر اإليه  :  نزار نافذ فوزي احلميدي.

نتيجة  درهم  �صداد مبلغ وقدرة )22،491.81(  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط  وذلك خالل  البيع  املتعلقة بعقد  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 30532/ خ�صو�صي /12/ اأبوظبي( من نوع )�صيفرلية كامارو 
ا�س ا�س _ �صالون( موديل )2013( _ لون )ر�صا�صي(   واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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ع��ن طريق  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع  ال��ربي��ط��ان��ي��ون لح��ت��م��الت  ي�صتعد 
تخزين املولدات وامل�صاعل املحمولة، بالإ�صافة اإىل املالب�س ال�صتوية 
الكهرباء  �صبكة  وح���ذرت  وال�صموع.  احل��راري��ة  الداخلية  واملالب�س 
انقطاعا خمططا  اأن بريطانيا قد تواجه  ال�صهر من  الوطنية هذا 
للتيار الكهربائي ملدة ثالث �صاعات عن املنازل وال�صركات هذا ال�صتاء 
اإذا مل ت�صتطع ا�صترياد الكهرباء من اأوروبا وت�صعى جللب ما يكفي 
بالوقود.  بالغاز  تعمل  التي  الطاقة  حمطات  لتزويد  ال���واردات  من 
�صركات  اأكرب  بريكينز،  لرافي�س  التابعة  تول�صتي�صن  �صركة  وقالت 
اإن  اجلمعة  اليوم  بريطانيا  يف  البناء  اأدوات  جمال  يف  التجزئة  بيع 
مقارنة البيانات بن اأول 11 يوما من اأكتوبر ت�صرين الأول 2021 
باملئة يف   203 بن�صبة  زي���ادة  ك�صفت  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  ال��ف��رة  ونف�س 
مبيعات املولدات وزيادة بن�صبة 43 باملئة يف مبيعات امل�صاعل. وذكر 
اأنه لي�س من املوؤكد اأن  “على الرغم من  متحدث با�صم تول�صتي�صن 
ال�صبكة الوطنية �صتلجاأ اإىل قطع التيار الكهربائي هذا ال�صتاء، فمن 
م�صريا  الأ�صواأ”،  ال�صيناريو  لهذا  ي�صتعدون  العمالء  اأن  الوا�صح 
مثل  الكهربائية  املعدات  لت�صغيل  املولدات  ا�صتخدام  ميكن  اأن��ه  اإىل 

امل�صابيح واأجهزة التدفئة والتلفزيونات.
 

الذي  القرم  ج�صر  باإ�صالح  اأم��رت  اأنها  اجلمعة  اأم�س  رو�صيا  اأعلنت 
لكييف،  مو�صكو  ن�صبته  املا�صي  ال�صبت  انفجار  ج���راء  جزئيا  دم��ر 
وجاء يف مر�صوم وقعه رئي�س   .2023 قبل الأول من متوز-يوليو 
“حددت املوعد  اإن احلكومة  ال��وزراء الرو�صي ميخائيل مي�صو�صتن 
املتعلقة بتنفيذ الأ�صغال يف الأول من  الأق�صى لجناز عقود الدول 
رو�صيا  �صم  رم��ز  القرم  ج�صر  تعر�س  وق��د   .»2023 متوز-يوليو 
ل�صبه اجلزيرة التي حتمل ال�صم نف�صه واحليوي لمدادات القوات 
ب�صاحنة  اأوكرانيا، لدمار جزئي يف هجوم نفذ  امل�صاركة يف  الرو�صية 
 )FSB( الرو�صي  الأم���ن  جهاز  واأع��ت��رب  مو�صكو.  بح�صب  مفخخة 
الع�صكرية  ال�صتخبارات  له  خططت  الإرهابي”  “الهجوم  ه��ذا  اأن 
عرب  املتفجرات  مترير  ن�صق  لكييف  عميال  اأن  م��وؤك��ًدا  الأوك��ران��ي��ة 
دول عدة وكان على ات�صال بو�صطاء خمتلفن. وردا على التفجري، 
�صنت مو�صكو الثنن والثالثاء حملة ق�صف كثيفة يف اأرجاء خمتلفة 
من اأوكرانيا ا�صتهدفت خ�صو�صا من�صاآت الطاقة املدنية ما اأدى اإىل 

انقطاعات كثرية يف خدمتي الكهرباء واملياه.

الكونغر�س مقطع فيديو  الهجوم على مقر  التحقيق يف  بّثت جلنة 
ُين�صر من قبل تظهر فيه �صخ�صيات كبرية مثل رئي�صة جمل�س  مل 
النواب الأمريكي نان�صي بيلو�صي ونواب اآخرين وهم يجرون مكاملات 
الأمن  الهجوم ل�صتدعاء مزيد من عنا�صر  هاتفية مرتبكة خالل 

اإىل الكابيتول.
تبدو بيلو�صي يف الفيديو متوترة، لكنها حافظت على هدوئها يف مقر 
الكونغر�س الأمريكي يوم الهجوم عليه من قبل منا�صري الرئي�س 
الأمريكي ال�صابق دونالد ترامب يف 6 كانون الثاين-يناير 2021.

ما  طريقة  هناك  تكون  اأن  “يجب  فيديو  يف  ظهر  ح�صبما  وق��ال��ت 
قادرة  احلكومة  ب��اأن  والثقة  بالأمان  النا�س  �صعور  على  بها  نحافظ 

على العمل«.
يف ذلك اليوم، كان النواب الأمريكيون جمتمعن يف مقر الكونغر�س 
يف وا���ص��ن��ط��ن ل��ل��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ى ف���وز ال��دمي��وق��راط��ي ج���و ب���اي���دن يف 
انتخابات 2020 الرئا�صية، حن احت�صد منا�صرون ملناف�صه اخلا�صر 

اجلمهوري دونالد ترامب اعتربوا اأن النتخابات “�ُصرقت” منه.
�صدمة  اأح��دث��ت  عنف  اأع��م��ال  ووقعت  الكابيتول  منهم  ج��زء  اقتحم 
بداأوا  ال��ن��واب  ب���اأن  بيلو�صي  اإب���الغ  مّت  ��ا،  اأي�����صً الفيديو  ويف  ع��امل��ي��ة. 
الدميوقراطي  ال�صناتور  قال  لح��ق،  وقت  يف  الغاز.  اأقنعة  يرتدون 
ت�صاك �صومر الغا�صب ب�صكل وا�صح اأنه �صوف “يت�صل بوزير الدفاع” 
بالنيابة  الأم���ريك���ي  ال��دف��اع  وزي���ر  ب��ع��ده��ا  ���ص��وم��ر  و���ص��األ  اللعن”. 
ولية  ح��ر���س  ا���ص��ت��دع��اء  ميكنكم  “هل  ميلر  كري�صتوفر  ح��ي��ن��ذاك 

ا؟« ماريالند الوطني اأي�صً

عوا�شم

لندن

مو�سكو

وا�سنطن

 »عرين االأ�سود« جماعة م�سلحة 
جديدة تتحدى ال�سلطة الفل�سطينية 

•• ال�شفة الغربية-وكاالت

اعتربت موؤ�ص�صة الدفاع عن الدميقراطيات الأمريكية اأن جماعة “عرين 
الأ�صود” يف ال�صفة الغربية “جماعة اإرهابية فل�صطينية جديدة”، م�صرية 
اجلماعات  من  الفل�صطينية  ال�صلطة  ل�صلطة  تقوي�س  تاأ�صي�صها،  اأن  اإىل 
الإرهابية. واأو�صحت املوؤ�ص�صة اأن اجلماعة تبّنت هجمات بارزة �صد اجلي�س 

الإ�صرائيلي وجتمعات اإ�صرائيلية يف الأ�صابيع املا�صية.
وور  “لونغ  جملة  يف  اأب��ح��اث  حملل  ت���روزم���ان،  ج��و  ع��ن  املوؤ�ص�صة  ونقلت 
يف  �صئيلة  رغبة  اأظهرت  الفل�صطينية  “ال�صلطة  اأن  للموؤ�ص�صة،  جورنال” 

معاجلة امل�صكلة املتزايدة للمنظمات امل�صلحة يف اأرا�صيها«.
زي����ادة ملحوظة يف  اإىل  اأدى  امل��راخ��ي  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  اأن  ت���روزم���ان  واأو����ص���ح 

الهجمات �صد قوات اجلي�س الإ�صرائيلي والتجمعات الإ�صرائيلية.
وال�صلطة  ع���دواً  اإ�صرائيل  تعترب  التي  املت�صددة،  املنظمات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
الفل�صطينية موؤ�ص�صة فا�صلة، “تعمل اإىل حد كبري دون رادع”، لذلك “على 
ال�صلطة الفل�صطينية اإعادة تاأكيد �صيطرتها يف �صمال ال�صفة الغربية للحد 
من تاآكل نفوذها على يد امليلي�صيات املرتبطة بحما�س وحزب اهلل اللبناين 
الغربية،  ال�صفة  يف  الفل�صطينية  اجلماعات  اأع��م��ال  وت�صاعدت  واإي���ران«. 
عدد  وتزايد   .2021 -اأيلول  �صبتمرب  يف  الأ�صود”  “عرين  تاأ�صي�س  قبل 
التي  الغربية  ال�صفة  �صمال  يف  الأق�صى،  �صهداء  وكتائب  اجلهاد  اأع�صاء 
�صهدت ا�صتباكات بن الطرفن يف العام املا�صي. من جهتها، اأعلنت “عرين 
اجلي�س  �صد  ن��ار  اإط���الق  عمليات  م��ن  العديد  ع��ن  م�صوؤوليتها  الأ�صود” 

الإ�صرائيلي والتجمعات الإ�صرائيلية يف ال�صفة الغربية. 

ب�شبب غياب �ملتخ�ش�شني �لنف�شيني و�الأدوية 

اليمن.. احلزن عامل م�سرتك مع تفاقم اأزمة �سحة نف�سية 

�إىل م�شتوى ما كانت عليه �إبان �حلرب �لباردة

بوليتيكو: انخراط خطري الأمريكا يف نزاع اأوكرانيا

انت�سال 11 جثة ملهاجرين قبالة ال�سواحل التون�سية 
اأفاد الهالل الأحمر يف  نتائج حتليل احلم�س النووي، على ما 

وقت �صابق.
والأربعاء تظاهر مئات من �صكان مدينة جرجي�س بجنوب �صرق 
املفقودين  املهاجرين  ع��ن  بالبحث  ال�صلطات  ملطالبة  تون�س 

ونددوا اأي�صا بدفن تون�صين يف مقابر مهاجرين.
انت�صرت يف الأ�صهر الأخرية ظاهرة الهجرة ب�صكل غري قانوين 
اأوروبية، واأكد  من تون�س اإىل تركيا ثم �صربيا ومنها اإىل دول 
هذا  يف  تن�صط  �صبكات  اأرب���ع  تفكيك  ال�صياق  ه��ذا  يف  اجل��ب��ايل 

املجال.
وجت���د ال�����ص��ل��ط��ات ال��ت��ون�����ص��ي��ة ���ص��ع��وب��ات يف ع��م��ل��ي��ات اعرا�س 

املهاجرين او انقاذهم ب�صبب نق�س املعدات.
ومع حت�ّصن الأحوال اجلوية يف تون�س تتزايد وترية حماولت 

ال�����ص��واح��ل التون�صية  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال��ه��ج��رة غ��ري 
والليبية نحو اإيطاليا وتنتهي اأحيانا بحوادث غرق.

مئتي  نحو  انقذت  اأنها  الثالثاء  التون�صية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
مهاجر نهاية الأ�صبوع الفائت غالبيتهم من التون�صين خالل 

ت�صع عمليات تدخل على �صواحل البالد.
اإذ يزداد الفقر يف  اأزمة �صيا�صية واقت�صادية حادة  ت�صهد تون�س 

اأو�صاط �صكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون ن�صمة.
 22500 اأكرث من  اأحدث الأرقام الر�صمية اعرا�س  وتك�صف 
احلايل،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  التون�صية  ال�صواحل  قبالة  مهاجر 

بينهم نحو 11 األًفا من دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء.
اثر  حتفهم  تون�صيا   12 لقي  الفائت،  اأيلول-�صبتمرب  ومطلع 

غرق مركبهم قبالة ال�صواحل ال�صرقية للبالد.

•• تون�س-اأ ف ب

متحللة  ج��ث��ة   11 التون�صية  ال�����ص��واح��ل  خ��ف��ر  ق���وات  انت�صلت 
ملهاجرين غري قانونين قبالة �صواحل حمافظة املهدية بو�صط 

�صرق البالد، على ما اأفاد متحدث ر�صمي اجلمعة.
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م خ��ف��ر ال�����ص��واح��ل ح�����ص��ام الدين 
منذ  متحللة  جثة   11 انت�صال  “مت  بر�س  لفران�س  اجلبابلي 

اأم�س الأول اخلمي�س اإىل اأم�س اجلمعة«.
احلم�س  حتليل  بعمليات  للقيام  اجل��ث��ث  م��ن  عينات  وُجمعت 

النووي من قبل الطب ال�صرعي، وفقا للجبابلي.
وانت�صل  اأ�صبوعن  من  اأك��رث  منذ  مهاجرين  مركب  فقد  وك��ان 
انتظار  يف  لتون�صين  انها  يعتقد  جثث  ثماين  الث��ن��ن  ب��ح��ارة 

•• تعز-اأ ف ب

ال��غ��ارق يف ح���رب طاحنة،  ال��ي��م��ن  يف 
تتفاقم ظاهرة ال�صطرابات النف�صية 
انهيارا  ال�صحي  القطاع  ي�صهد  فيما 
ب�صبب القتتال املتوا�صل منذ ثماين 
اتون  اأدخ��ل مينين يف  ال��ذي  �صنوات 

الكتئاب ودفع اآخرين اإىل النتحار.
ويقول اأطّباء ومر�صدون نف�صيون لوكالة فران�س بر�س 
اإّن اليمن الذي يبلغ عدد �صكانه 30 مليون ن�صمة ي�صهد 
حاليا “اأزمة” �صحة نف�صية ب�صبب غياب املتخ�ص�صن 
الو�صمة  م��ن  اخل�����ص��ي��ة  وك��ذل��ك  والدوي�����ة  النف�صين 

الجتماعية املرتبطة باللجوء اإىل العالج النف�صي.
بح�صب   2020 يف  النف�صين  الأط��ب��اء  ع��دد  بلغ  وق��د 
وزارة ال�صحة 59 طبيبا، ما يعني توافر طبيب نف�صي 
عدد  متو�صط  اأّم���ا  �صخ�س.  مليون  ن�صف  لكل  واح���د 
النف�صية  ال�صحة  يف  �صن  املتخ�صّ ال�صحين  العاملن 
 300 فُيقّدر بحواىل  )اأطباء وممر�صون ومعاجلون( 

�س واحد لكل مئة األف ن�صمة. اأي مبعدل متخ�صّ
النف�صية  لل�صحة  �صة  املخ�صّ الأ���ص��رة  ع��دد  يتجاوز  ول 
990 �صريرا، فيما تقّدر وزارة ال�صحة عدد  يف اليمن 
م�صت�صفيات ال�صحة النف�صية العامة واخلا�صة ب�صبعة، 

اأي مبعدل م�صت�صفى لكل 4،25 مالين ميني.
وبح�صب “موؤ�ص�صة التنمية والر�صاد الأ�صري” اليمنية 
املتخ�ص�صة يف الر�صاد النف�صي، فاإّن حواىل 19،5 باملئة 
من �صكان اليمن كانوا يعانون من ا�صطرابات نف�صية يف 

2017، بح�صب درا�صة ن�صرتها يف ذاك العام.
العام  يف  ُن�صرت  تقارير  يف  ح��ذرت  املتحدة  المم  لكن 
احلايل من اأن “هذا العدد قد يكون اأعلى الآن ب�صبب 
توجد  ول  ال�صراع”.  وا�صتمرار  )كوفيد-19(  الوباء 
ال�صطرابات  م��ر���ص��ى  اأع�����داد  ح���ول  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ات 

النف�صية.
انهيار  العنف بعد  البالد حاليا خطر ت�صاعد  وتواجه 

هدنة ا�صتمرت ن�صف عام هذا ال�صهر.
ووفقا ملوؤ�ص�صة التنمية والر�صاد، فاإّن اأ�صباب ال�صطرابات 

•• وا�شنطن-وكاالت

ع����ن م�����ص��ي ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
ال����ت����ق����ارب م�����ع اأك�����ران�����ي�����ا وت�����اأث�����ريه 
النزاع مع رو�صيا، كتب  املحتمل على 
ال�صحفيون اأندرو ديزيدريو، وناحال 
موقع  يف  ليمري  وج��ون��اث��ان  ت��و���ص��ي، 

تنخرط  املتحدة  الوليات  اأن  الأمريكي،  “بوليتيكو” 
اإبان  كانت عليه  ما  اإىل م�صتوى  النزاع،  عميقاً يف هذا 
اأوكرانيا بتفجري  اتهام  اأي��ام من  الباردة. وبعد  احلرب 
اجل�صر الوحيد بن القرم برو�صيا، ردت مو�صكو بهجمات 

�صاروخية على اأكرث من 20 مدينة اأوكرانية.
اإر�صال اأنظمة دفاع جوي  اأن  واأكد م�صدر اأمريكي بارز 
اأولويات الدول  راأ���س  اإىل كييف هو الآن على  متطورة 
تعهد  بعد  الإع��الن  واأت��ى  لأوكرانيا.  الداعمة  الغربية 
الرئي�س جو بايدن بتوفري مثل هذه امل�صاعدة للرئي�س 

الأوكراين فولودميري زيلين�صكي.
الأمريكيون يف  الديبلوما�صيون  الأ�صبوع، �صغط  وهذا 
اأربع  ل�صمها  برو�صيا  يندد  ق��رار  لدعم  املتحدة  الأمم 

مناطق اأوكرانية.
على  للرد  اأمريكيون  ن��واب  حت��رك  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
اإنتاج  خف�س  اأوب����ك+  حت��ال��ف  ق���رار  ب�صبب  ال�صعودية 

النفط.
“الكابيتول هيل”  اأن ثمة توافقاً بن احلزبن يف  كما 
نف�صها من  الدفاع عن  اأوكرانيا على  تعزيز قدرة  على 
الهجمات ال�صاروخية والطائرات دون طيار، يف الوقت 
الذي يزيد فيه الغ�صب من الرئي�س الرو�صي فالدميري 

بوتن ب�صبب تهديداته ب�صربة نووية انتقامية.

�لتز�م �أمريكي لدعم كييف
ك��ل ه���ذه ال��ت��ط��ورات ت��وؤ���ص��ر ع��ل��ى الإل���ت���زام الأمريكي 
فيه  يبقى  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  حتى  كييف،  م��ع  بالتعاون 
اأمريكي رو�صي  اندلع �صراع  بايدن حذراً من احتمال 
مبا�صر، بينما ت�صتمر احلرب دون اأن تلوح بارقة اأمل يف 
و�صع حد لها على املدى املنظور. وينذر ال�صتاء باإعاقة 

الزخم وتعقيد خطوط الإمداد يف امليدان.

النف�صين يف  املر�صى  “اأعداد  اأّن  ملهي  ع��ادل  الطبيب 
التي  املاآ�صي  ونتيجة  البالد  للظروف يف  نتيجة  ازدي��اد 

وّلدتها احلرب والو�صع ال�صيا�صي القائم«.
ويو�صح “نحاول تقدمي العالج ولكن ل ميكننا توفريه 
لكل هوؤلء. ن�صتقبل اأعدادا كبرية. نحن بالكاد قادرون 

على تقدمي اخلدمة ب�صبب قّلة ما منلكه«.
ل  م��ري�����س،   200 اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  ط��اق��ة  وم���ع 
ميلك امل�صت�صفى اأ�صّرة كافية لكل الذين يدّقون اأبوابه. 
ويتلقى امل�صت�صفى متويال حكوميا يغطي 25 باملئة من 

الأمن  “انعدام  نتيجة  الأ���ص��ا���س  يف  ه��ي  ال�صكان  ل��دى 
التع�صفي  اأو العتقال  الكولريا  اأو  البطالة  اأو  الغذائي 
اأو التعذيب اأو الهجمات الع�صوائية اأو الغارات اجلوية 

اأو �صعف اخلدمات العامة الأ�صا�صية«.
يف تعز )جنوب غرب(، اإحدى اأكرث املدن تاأّثرا باحلرب، 
يتكّد�س مر�صى ال�صحة النف�صية يف م�صت�صفى مل يعد 
توفري  ع��ن  ع��ج��زه  ب�صبب  امل��زي��د  ا�صتقبال  على  ق���ادرا 

الأدوية وتقدمي الطعام والعالج جلميع املر�صى.
تعز  يف  النف�صية  الأم���را����س  م�صت�صفى  م��دي��ر  وي�����ص��رح 

الأوك���ران���ي���ة، وم��ن��ع م��زي��د م���ن ال��ه��ج��م��ات م��ث��ل التي 
تعر�صت لها كييف يف وقت �صابق من الأ�صبوع.

تك�صا�س مايكل  ع��ن ولي���ة  ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري  وق���ال 
م���اك���ول ع�����ص��و جل��ن��ة ال�������ص���وؤون اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س 
النواب، اإن على الوليات املتحدة اأن ترد �صريعاً “باإر�صال 
مدفعية بعيدة املدى ومزيد من اأنظمة الدفاع اجلوي” 

اإىل اأوكرانيا.

مطالبة باإر�شال مقاتالت
ال���ب���ارز يف جل��ن��ة ال�صوؤون  ال��ع�����ص��و اجل��م��ه��وري  وذه���ب 

وقال رئي�س جلنة اخلدمات امل�صلحة يف جمل�س ال�صيوخ 
ال�صناتور الدميوقراطي جاك ريد: “نحن يف و�صع مل 
ن�صهد مثياًل له منذ اأزمة ال�صواريخ الكوبية.وعلينا اأن 
نعمل لتاأمن املجال اجلوي الأوكراين وامل�صاعدة على 

حماية ال�صعب الأوكراين، هذا ما علينا فعله«.  
بايدن عندما  بها  اأدىل  لتعليقات  ريد �صدًى  وت�صريح 
ا�صتخدم م�صطلح “يوم القيامة” عند اإ�صارته يف وقت 

�صابق اإىل تهديدات بوتن.
الأق���وي���اء يف  ري���د، ي�صغط اجل��م��ه��وري��ن  واإىل ج��ان��ب 
“الكابيتول هيل” على بايدن للمزيد لتاأمن الأجواء 

التربعات،  بع�س  ويتلقى  احتياجاته 
وفقا ملديره.

يعاين  وال���دم���ار،  ال��ق��ت��ل  ج��ان��ب  اإىل 
ال��ي��م��ن م��ن اأ����ص���واأ اأزم����ة ان�����ص��ان��ي��ة يف 
العامل، ح�صبما تقول المم املتحدة، 
�صكان  من  باملئة   80 نحو  يعتمد  اإذ 
دول  اأغنى  من  لبع�س  املجاور  البلد 
لالن�صانية  امل�����ص��اع��دات  على  ال��ع��امل، 
منظمة  تدير  �صنعاء،  غ��رب  �صمال  حجة  ويف  للعي�س. 
“اأطباء بال حدود “عيادة لالأمرا�س النف�صية تتعامل 
مع �صكان يعانون من �صدمات ناجتة عن تبعات احلرب. 
وتوؤكد مديرة ال�صحة النف�صية يف املنظمة اأورا رامريز 
باريو�س لوكالة فران�س بر�س اأن %70 اإىل %80 من 
هان والكتئاب  املر�صى يف هذه العيادة يعانون من “الذُّ
بعد  م��ا  وا���ص��ط��راب��ات  القطب  ثنائية  وال���ص��ط��راب��ات 

ال�صدمة«.
فقدوا  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  م��ن  الكثري  “لدينا  وق��ال��ت 
النزوح.  م��ن  ويعانون  وبيوتهم  عائالتهم  م��ن  اأف���رادا 
وب�صبب كل هذه اخل�صائر، فاإّن احلزن عامل م�صرك«.

يواجه  جمانا،  خدماتها  العيادة  تقدمي  مع  حتى  لكن 
بع�س ال�صكان �صعوبة يف الو�صول اإىل املركز اأو يف تقّبل 

فكرة احل�صول على عالج نف�صي.
“عائالت )املر�صى( كانت  اأّن  وتو�صح رامريز باريو�س 
الن�صاء  وخ�صو�صا  �صابق”،  القدوم يف وقت  خجلة من 
كونهّن “بحاجة لالأذن من عائالتهن اأو اأزواجهن وهن 
خائفات من عدم اللتزام بال�صرية” بعد احلديث عن 

و�صعهن.
“عند  الوقت  تاأخر  بعد  ياأتون  اأن كثريين  اإىل  وت�صري 
حم���اول���ة امل��ر���ص��ى الن��ت��ح��ار اأو ظ��ه��ور اأع���را����س مثل 

الهلو�صة ال�صديدة اأو الهذيان«.
كل  �صخ�س  انتحار  عن  مينية  اإع��الم  و�صائل  وتتحدث 
يومن، وهو عدد ل ميكن التاأكد منه من جهات اأخرى. 
مكانا  لي�س  “هذا  امل�����ص��وؤول��ة  ت��ق��ول  ال�����ص��ع��وب��ات،  رغ���م 
يعانون  عندما  حتى  بنا  يوؤمنون  النا�س  منه.  ميوؤو�صا 

من اأمرا�س مزمنة ويعتقدون اأن هذا مكان اآمن«.

اخل������ارج������ي������ة مب���ج���ل�������س ال�������ص���ي���وخ 
ال�����ص��ن��ات��ورع��ن ولي�����ة اأوه����اي����و جيم 
اإىل  بدعوته  ذلك  اأبعد من  ري�صت�س، 

اإر�صال مقاتالت اأي�صاً اإىل كييف.
نحٍو  اأوكرانيا على  “ت�صليح  اإن  وقال 
الأرواح  اإن��ق��اذ  على  �صي�صاعد  اأف�صل 
اإن��ه��اء هذه  ق���درة كييف على  وي��ع��زز 
وعليها  ت�صتطيع  بايدن  اإدارة  اأ���ص��رع.اإن  ب�صكل  احل��رب 

فعل املزيد للدفاع عن اأوكرانيا«.
ول��ف��ت وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ص���ي ���ص��ريغ��ي لف����روف 
كييف،  وا�صنطن، ل  كانت  اأن��ه منذ زمن  اإىل  الثالثاء، 

من يدعو اإىل توجيه �صربات �صد مو�صكو.
وقال: “يبدو يل اأن الأمريكين ي�صاركون بحكم الأمر 
الواقع يف هذه احلرب منذ زمن، اإن هذه احلرب يديرها 

الأجنلو-�صاك�صون«.

ر�شالة حتذير
لكن هذا الزعم يتجاهل اأنه حتى هذه اللحظة، ي�صري 
فقط  باإر�صالهم  رفيع  خيط  على  الغربيون  امل�صوؤولون 
اأوكرانيا، للتاأكد من قدرتها على الدفاع  اإىل  الذخائر 
عن نف�صها، لكنهم ل ي�صلون اإىل حد تزويدها اأ�صلحة 

ميكن ا�صتخدامها لت�صعيد احلرب.
واأوكرانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  اخل���الف  ويت�صاعد 
م�صوؤولون  �صعر  فقد  رو���ص��ي��ا،  على  املنا�صب  ال��رد  على 
�صيارة  الأوك��ران��ي��ون  فجر  عندما  بالغ�صب  اأمريكيون 
مفخخة يف اأغ�صط�س -اآب اأ�صفرت عن مقتل ابنة موؤرخ 

رو�صي بارز.
الأخرية  الأي����ام  يف  الهجوم  عن  املعلومات  ن�صر  ولعل 
هجمات  ت��ك��رر  ف�������ال  اأوك��ران��ي�����������������ا  حت��ذي��ر  اإىل  ه���دف 
على  اإط����الع  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ي  م�ص�����وؤول  وف���ق  م�صتفزة، 

الأمر.
لتعزي�����ز  الأخي������رة  الأمريكي�������ة  اجله�������ود  ورغ������م 
القدرات الأوكراني�������ة، ف�������اإن فريق بايدن ي�صر على اأن 
اإر�صال جن���ود اأمريكين  الوليات املتح���������دة ل تعت�������زم 
اإىل امل��ي��دان وال���دخ���ول يف م��واج��ه��ة م��ب��ا���ص��رة م��ع قوة 

نووية.    

�لتنظيم ميتلك 100 مليون دوالر من �الحتياطيات �لنقدية

بعد نداء التربع.. كيف ميّول داع�س عملياته يف �سوريا والعراق؟
•• عوا�شم-وكاالت

داع�س  تنظيم  با�صم  متحدث  دع��ا 
اأن�صار  �صوتية  ر�صالة  الإرهابي يف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ح���ول العامل  وم���وؤي���دي 
ل��زي��ادة ال��دع��م ���ص��واء ع��رب الأفراد 
وال��ت��ربع��ات ال��ع��ي��ن��ي��ة، دع���وة ت�صي 
تقديرات  اأن  رغ���م  ك��ب��رية  ب���اأزم���ة 
الأمريكية  اخلزانة  ل��وزارة  �صابقة 
التنظيم  ام�����ت�����الك  اإىل  ت�������ص���ري 
من  دولر  م���ل���ي���ون   100 ن���ح���و 

الحتياطيات النقدية.
اأمريكا”  “�صوت  اإذاع���ة  وبح�صب 
ملناطق  التنظيم  خ�صارة  بعد  فاإنه 
عليه  ت��غ��دق  ك��ان��ت  ال��ت��ي  �صيطرته 
امل�صروق،  النفط  بيع  الأم��وال من 

بع�س  داع�����س  تنظيم  ي��واج��ه  ب���ات 
هزميته  بعد  التمويل  يف  الأزم���ات 
اإحكام  وكذلك  وال��ع��راق  �صوريا  يف 
حتويل  لعمليات  ال��دول  من  كثري 

الأموال ومراقبتها ب�صكل �صارم.
واأو�صحت اأنه منذ مار�س 2019، 
م�صادر  اإىل  داع�����س  تنظيم  اجت���ه 
الرعاة  قتل  بينها  اأخ���رى  مت��وي��ل 
ابتزاز  وك��ذل��ك  ما�صيتهم  و�صرقة 
�صوريا  �صرق  يف  املحلية  املجتمعات 
اعتربها  ح��ي��ث  اأن�صطته  لتمويل 
���ص��الح ذي ح��دي��ن، م��ا بن  مبثابة 
�صد عجز التمويل والإمداد وكذلك 
اإثارة الفو�صى عرب عمليات القتل 
اأحيانا للتخفي بن  ي�صتغلها  التي 

النازحن.

بقوات  ع�صكرين  ق��ادة  عن  ونقلت 
عبارة  وه��ي  الدميقراطية  �صوريا 
�صريكا  ك���ان  ع�صكري  حت��ال��ف  ع��ن 
لأم���ريك���ا يف م��ك��اف��ح��ة داع�������س، اأن 
حد  اإىل  مت����ت  الأ����ص���ال���ي���ب  ه�����ذه 
كبري يف حمافظة دير الزور �صرق 
ي���ق���وم ع���رب خالياه  ����ص���وري���ا، ك��م��ا 
النائمة يف املناطق املتاخمة للرقة 
وحلب وحماة ب�صن هجمات وا�صعة 

النطاق للنهب.
اأماكن ت�صريف امل�صروقات،  وحول 
“مرو”  �����ص����ح����ي����ف����ة  ذك�������������رت 
التنظيم  عنا�صر  اأن  الربيطانية 
الأغنام  رع����اة  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��ت��خ��ف��ن 
املحلين  ل��ل�����ص��ك��ان  اإم����ا  ي��ب��ي��ع��ون��ه��ا 
املناطق  يف  اأو  امل��ا���ص��ي��ة،  ب���اأ����ص���واق 

ال�صمالية التي ت�صيطر عليها ق�صد 
وكذلك جنوبا يف املناطق ال�صورية 
احلكومة  �صيطرة  حت��ت  ال��واق��ع��ة 

واأي�صا عرب احلدود مع العراق.
ج�����ري�����ج�����وري ووت�����������رز، ال���ب���اح���ث 
مب���������ص����روع م���ك���اف���ح���ة ال���ت���ط���رف 
)م��ق��ره ن���ي���وي���ورك(: ال��دخ��ل بات 
النفط  جت��ارة  خ�صارة  بعد  �صعيفا 
اإمدادات  حاليا  يحتاجونه  ما  كل 

خلالياهم والدفع للمهربن.
عملية  وال�������ص���رق���ة  الب����ت����زاز  ب����ات 
هذه  تخدم  حيث  ومربحة،  �صهلة 
اآخر يتمثل زيادة  الطريقة غر�صا 
ال��ف��و���ص��ى وم���ن ث��م ارت��ف��اع اأع���داد 
مزيدا  يعني  م��ا  داخليا  النازحن 
م��ن امل��ع��اب��ر غ��ري ال��ر���ص��م��ي��ة. هذه 

الدواع�س  ع��ل��ى  ت�صهل  الأو����ص���اع 
التخفي والت�صلل بن الغرباء.

�صعر كل راأ�س ما�صية يبلغ نحو 10 
جمع  يعني  ما  �صورية،  لرية  اآلف 
املحلية  العملة  مل��الي��ن  التنظيم 
وه���و م��ا مي��ث��ل من��وذج��ا للتمويل 

الذاتي مع تعايف داع�س.
رواتب  دف��ع  يف  الأم����وال  ت�صتخدم 
و�صراء  وامل��ه��رب��ن  داع�����س  عنا�صر 

الب�صائع واأحيانا ال�صالح.
ال���دولرات  مالين  يجنون  ك��ان��وا 
التمويل حاليا  واأغلب  النفط  من 

اإقليميا اأو حمليا.
ح��ال��ة ع��دم ال���ص��ت��ق��رار يف املنطقة 
ظهور  ع������ودة  يف  رئ��ي�����ص��ي  ع���ام���ل 
القت�صاد  ي��ن��م��ي  ح���ي���ث  داع���������س 

ال�صوداء.  ال�صوق  جت���ارة  امل��ت��ه��اوي 
مبجل�س  م�صوؤول  ال�صاري،  تركي 

دير الزور الع�صكري:
التنظيم الإرهابي ي�صتخدم و�صائل 
ع����دي����دة ل��ن��ه��ب امل������ال م����ن مالك 
التهديد  اأو  ال��ع��ن��ف  ع��رب  امل��ت��اج��ر 

بالقتل.
عنا�صر داع�س ت�صتهدف املواطنن 
الذين لهم عالقات مع قوات ق�صد 

وموؤ�ص�صاتها.
ميار�س  الإره���اب���ي  التنظيم  راأي��ن��ا 
ه���ذه الأ���ص��ال��ي��ب ب�����ص��ك��ل وا����ص���ع يف 

الريف ال�صرقي لدير الزور.
يواجه  الأم����وال  دف��ع  يرف�س  م��ن 
عقابا قا�صيا بتفجري متاجرهم اأو 

�صياراتهم وحتى بيوتهم.
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•• باماكو-اأ ف ب

اآخ��رون بجروح يف انفجار عبوة   53 11 �صخ�صاً على الأق��ّل واأ�صيب  قتل 
نا�صفة لدى مرور حافلة ركاب مدنية يف و�صط مايل التي كثرياً ما ت�صهد 

اأعمال عنف جهادية، بح�صب ما اأفادت م�صادر طبية.
وانفجرت العبوة النا�صفة لدى مرور احلافلة على الطريق بن باندياغارا 

وغونداكا يف منطقة موبتي ع�صر اخلمي�س، بح�صب م�صدر اأمني.
ع�صرة  ح���وايل  ب�صقوط  اأول��ي��ة  اأف����ادت يف ح�صيلة  اأم��ن��ي��ة  م�����ص��ادر  وك��ان��ت 
بلدية  اجلديدة  احل�صيلة  واأّك���دت  التفجري.  يف  اجلرحى  من  وع��دد  قتلى 
لل�صباب  املحلّية  باندياغارا  جمعية  من  ح�صيني  مو�صى  وق��ال  باندياغارا. 

“نقلنا لتّونا ت�صع جثث اإىل امل�صت�صفى، ومل ينته الأمر بعد«.
اأّن 47 م�صاباً يف الهجوم نقلوا اإىل امل�صت�صفى،  اأعلن م�صدر طبي  ولحقاً 

م�صرياً اإىل اأّن التفجري اأ�صفر عن 53 جريحاً.

تركي”  “بتواطوؤ  اأذربيجان  م�صالح”  ب”خدمة  الأرب��ع��اء 
يف  لال�صتقرار”  مزعزعة  “مناورة  وتوا�صل  اأرمينيا  �صد 
املنطقة. وقال الرئي�س الفرن�صي يف مقابلة مع قناة “فران�س 
2” التلفزيونية اإن “رو�صيا تدخلت يف هذا النزاع وخدمت 
اأذربيجان بتواطوؤ تركي وعادت لإ�صعاف  كما يبدو م�صالح 
لال�صتقرار  م��زع��زع��ة  م��ن��اورة  “انها  واأ����ص���اف  اأرمينيا”. 
الفو�صى  زرع  اىل  القوقاز  ت�صعى يف  التي  رو�صيا  من جانب 
حليفة  ارم��ي��ن��ي��ا  ت��واج��ه��ت  وتق�صيمنا«.  جميعا  لإ���ص��ع��اف��ن��ا 
خالل  حربن  يف  تركيا،  م��ن  امل��دع��وم��ة  واأذرب��ي��ج��ان  رو�صيا 
باغ.  ق��ره  ناغورين  على  لل�صيطرة  املا�صية  الثالثة  العقود 
واأدت احلرب يف 2020 اإىل مقتل اأكرث من 6500 جندي 
وانتهت بوقف لإطالق النار تفاو�صت ب�صاأنه رو�صيا. وتنازلت 

•• اأ�شتانا-اأ ف ب

اأن  اجلمعة  اأم�س  بوتن  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  �صرح 
اأرمينيا واأذربيجان  اإميانويل ماكرون ل يفهم ال�صراع بن 
يف ناغورين قره باغ، يف رد على ت�صريحات نظريه الفرن�صي 

الذي اتهم مو�صكو بال�صعي اإىل زعزعة ا�صتقرار القوقاز.
وقال الرئي�س الرو�صي خالل قمة دول الحتاد ال�صوفياتي 
ال�صابق يف كازاخ�صتان “اأعتقد اأن هناك عدم فهم للنزاع يف 
هذه الت�صريحات، وملعلومات فرن�صا حول موقف الأطراف«. 
و”غري  �صحيحة”  “غري  ماكرون  ت�صريحات  اأن  واأ���ص��اف 
مقبولة”، موؤكدا اأنه �صيثري املو�صوع مرة اأخرى مع الرئي�س 
الفرن�صي “اإذا �صنحت الفر�صة«. وكان ماكرون اتهم رو�صيا 

اأرمينيا عن اأرا�س �صيطرت عليها منذ عقود ون�صرت مو�صكو 
نحو األفي جندي رو�صي ملراقبة هذه الهدنة اله�صة. لكن يف 
اأخذ الحتاد الأوروب��ي والوليات املتحدة  الأ�صهر الأخ��رية، 
زمام املبادرة يف املحادثات للتفاو�س على معاهدة �صالم بينما 
ان�صغلت مو�صكو بتدخلها الع�صكري يف اأوكرانيا. على الرغم 
الو�صع غري  الغربية ه��ذه، ما زال  الو�صاطة  من حم��اولت 
ا على الأقل  286 �صخ�صً ُقتل  اأيلول-�صبتمرب  م�صتقر. ويف 

يف ا�صتباكات جديدة على احلدود الأرمينية الأذربيجانية.
الأرميني  ال����وزراء  رئي�س  اجلمعة  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  ودع���ا 
اإىل  علييف  اإلهام  الأذربيجاين  والرئي�س  با�صينيان  نيكول 
موعد  حتديد  دون  من  رو�صيا،  يف  جديد  م�صرك  اجتماع 

للقاء.

بوتني: ماكرون ال يفهم النزاع حول ناغورين 

•• بريوت-اأ ف ب

ا�صتمرت  اأم���ريك���ي���ة  و����ص���اط���ة  ب��ع��د 
ل لبنان واإ�صرائيل اإىل  عامن، تو�صّ
البحرية  احل����دود  ل��ر���ص��ي��م  ات��ف��اق 
ب��ي��ن��ه��م��ا، اأج��م��ع��ا ع��ل��ى و���ص��ف��ه باأنه 
يتيح  اأن  ���ص��اأن��ه  م���ن  “تاريخي”، 
ل���ل���دول���ت���ن ال���ت���ن���ق���ي���ب ع����ن ال���غ���از 
عليها  امل��ت��ن��ازع  املنطقة  يف  وال��ن��ف��ط 

من مياههما الإقليمية.
م���ا ه���ي امل���ع���ل���وم���ات امل���ت���واف���رة عن 
الو�صيط  �����ص����اغ  ال��������ذي  الت�����ف�����اق 
الأمريكي اآمو�س هوك�صتن الن�صخة 

النهائية منه؟
بالأمر  اتفاق  اإىل  التو�صل  يكن  مل 
غري  امل���ف���او����ص���ات  اأن  اإذ  ال�������ص���ه���ل، 
املبا�صرة التي بداأت يف العام 2020 
اأن تت�صارع  تعرثت م��رات ع��دة، قبل 
ال���ت���ط���ّورات امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ل��ّف منذ 
مطلع حزيران/يونيو. وبعد لقاءات 
الطرفن،  ب��ن  مكوكية  وات�����ص��الت 
الأ�صبوع  م��ط��ل��ع  ه��وك�����ص��ت��ن  ق����دم 
اللذين  للجانبن  الأخ����ري  ع��ر���ص��ه 
اأعلنا تباعاً موافقتهما عليه. ويجدر 
ب���ال���ط���رف���ن، وف�����ق الت����ف����اق ال����ذي 
اط��ل��ع��ت وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س على 
ن�صخة منه، اأن يلتزما باأن “التفاق 
للنزاع  ومن�صفاً  دائ��م��اً  ح��اًل  ُير�صي 
و�صيدخل  بينهما«.  القائم  البحري 
تر�صل  عندما  التنفيذ  حيز  التفاق 
يت�صمن  “اإ�صعاراً  املتحدة  الوليات 
ت�����اأك�����ي�����داً ع���ل���ى م����واف����ق����ة ك�����ل من 
املن�صو�س  الأح��ك��ام  على  الطرفن 

عليها يف التفاق«.
اأن يقدم  ك���ل ط����رف  ع��ل��ى  وي��ن��ب��غ��ي 
بالإحداثيات  قائمة  تت�صمن  ر�صالة 
اخلط  بر�صيم  املتعلقة  اجلغرافية 
لتحل  املتحدة،  الأمم  اىل  البحري 
مكان تلك التي اأر�صلتها الدولتان يف 
2011. كذلك، ل يحق لأي  العام 
مذكرة،  اأي  اإر�صال  م�صتقباًل  منهما 
م���ن اجلهتن،  ع��ل��ي��ه��ا  م��ت��ف��ق  غ���ري 
اإح���داث���ي���ات  اأو  خ����رائ����ط  ت��ت�����ص��م��ن 

تتعار�س مع التفاق.

مب��وج��ب الت���ف���اق اجل���دي���د، ي�صبح 
ب��ال��ك��ام��ل يف اجلانب  ح��ق��ل ك��اري�����س 
التفاق  ي�صمن  فيما  الإ�صرائيلي، 
ل���ل���ب���ن���ان ك����ام����ل ح���ق���ل ق����ان����ا ال����ذي 
يتجاوز خط الر�صيم الفا�صل بن 
رقم  ال��رق��ع��ة  و�صت�صكل  ال��ط��رف��ن. 
ق���ان���ا منطقة  ح��ق��ل  ي��ق��ع  ح��ي��ث   9
�صركتي  قبل  من  للتنقيب  رئي�صية 
الإيطالية  واإي��ن��ي  الفرن�صية  توتال 
2018 مع  اللتن ح�صلتا يف العام 
للتنقيب  عقود  على  رو�صية  �صركة 
اأن تن�صحب  النفط والغاز، قبل  عن 
الأخ��رية خالل العام احل��ايل. ومبا 
يقع خارج  ق��ان��ا  م��ن حقل  ج���زءا  اأن 
�صتح�صل  اللبنانية،  الإقليمية  املياه 

“تعوي�س من م�صغل  اإ�صرائيل على 
�صركتي  اإىل  اإ���ص��ارة  يف   ،”9 البلوك 
توتال واإيني، “لقاء احلقوق العائدة 
اأي خم��زون��ات حمتملة يف  ل��ه��ا م��ن 
البع�س  ويعار�س  املحتمل«.  املكمن 
منتدى  بينهم  التفاق،  اإ�صرائيل  يف 
قدم  الذي  لل�صيا�صات  “كوهوليت” 
�صكوى اأمام الق�صاء مطالباً باإجراء 

ا�صتفتاء عليه.
اإ�صرائيل من خالل  و�صتحّدد ح�صة 
حم����ادث����ات م��ن��ف�����ص��ل��ة جت��ري��ه��ا مع 

اجلهة امل�صغلة حلقل قانا.
اإ�صرائيل  “�صتعقد  التفاق  يف  وجاء 
اتفاقية   9 رق���م  ال��ب��ل��وك  وم�����ص��ّغ��ل 
البلوك  م�صغل  )اتخاذ(  قبل  مالية 

لكنه  املحتملة،  املوارد  اأرباح  بتقا�صم 
اأرجاأ البّت بها اىل موعد لحق.

وي��و���ص��ح ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اأّن 
اآفاق  ا�صتك�صاف  على  لبنان  “قدرة 
حقل قانا وتطويره تعتمد يف نهاية 
اإ�صرائيلية  م��واف��ق��ات  ع��ل��ى  امل��ط��اف 
وعلى الرتيب املايل امل�صتقبلي بن 

توتال واإ�صرائيل«.
عازار،  وف��ق  ال�صفقة  ف��اإن  هنا،  م��ن 
على  لإ����ص���رائ���ي���ل  اأك������رث  “مربحة 
تبداأ  اأن  ميكنها  اإذ  ال��ق��ري��ب،  امل���دى 
ب�صكل  كاري�س  حقل  من  الغاز  اإنتاج 
من  م�����ص��اك��ل  اأي  دون  م���ن  و���ص��ي��ك، 

اجلانب اللبناين«.
ق����ّدر م�����ص��ح زل�����زايل اأج���رت���ه �صركة 
ملنطقة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ����ص���ب���ك���روم 
 2012 ال��ع��ام  يف  حم���دودة  بحرية 
احتياطات الغاز القابلة لال�صتخراج 
قدم  ت��ري��ل��ي��ون  ب�25،4  ل��ب��ن��ان  يف 

مكعب.
بدورها  اللبنانية  ال�صلطات  واأعلنت 
عن تقديرات اأعلى، لكن لي�س هناك 
حتى الآن اأي دليل على وجود موارد 

يف حقل قانا.
اأخ�صر  �صوء  مبثابة  الت��ف��اق  وُيعد 
لبدء  واي�����ن�����ي  ت�����وت�����ال  ل�������ص���رك���ت���ي 

ال�صتك�صاف.
للنفط  اللبنانية  امل��ب��ادرة  وبح�صب 
وال������غ������از غ�����ري احل����ك����وم����ي����ة، ف�����اإن 
اأف�صل  يف  امل���ت���وق���ع  “ال�صيناريو 
من  كمية  اك��ت�����ص��اف  ه��و  احلالت” 

16 تريليون قدم مكعب.
واأو�صحت ع�صو الفريق ال�صت�صاري 
يف املبادرة ديانا قي�صي اأن اأرباح لبنان 
اإىل �صتة  “قد ت�صل  يف ه��ذه احل��ال 
 15 ع��ل��ى  م���وزع���ة  دولر  م���ل���ي���ارات 

عاماً«.
الأرباح  على  ي��ع��ّول  لبنان  اأن  ورغ��م 
اأّنها ل تغطي  اإل  التي قد يحققها، 
ال���دي���ون  م����ن  ب�����ص��ي��ط��اً  ج��������زءاً  اإل 
امل���راك���م���ة ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ال����غ����ارق يف 
البنك  ���ص��ّن��ف��ه  اق��ت�����ص��ادي  ان���ه���ي���ار 
ال���دويل م��ن ب��ن الأ����ص���واأ يف العامل 

منذ العام 1850.

رقم 9 قرار ال�صتثمار النهائي«.
الإ�صرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وق���ال 
“اإ�صرائيل  اإن  الأرب��ع��اء  لبيد  يائري 
من  امل���ئ���ة  يف   17 ن���ح���و  ���ص��ت��ت��ل��ق��ى 
ع����ائ����دات ح���ق���ل ق���ان���ا ح����ن يدخل 

مرحلة الإنتاج«.
وي��ت��ع��ّن ع��ل��ى اإ���ص��رائ��ي��ل، وف���ق ن�ّس 
مع  نّية”  بح�صن  “العمل  الت��ف��اق، 
م�صّغل البلوك رقم 9 ل�صمان ت�صوية 

التفاق “يف الوقت املنا�صب«.
ول يحّق لإ�صرائيل اأن تعر�س على 
اأي اأن�صطة اأو تتخذ اأي اإجراءات من 
“تاأخري  الت��ف��اق،  ن�ّس  وف��ق  �صاأنها، 
تنفيذ الأن�صطة” يف املكمن املحتمل. 
ورغ��م ذل��ك، ي��رى اخلبري يف جمال 

التفاق  اأّن  �صاتيال  �صهيل  الطاقة 
اإ�صرائيل  ���ص��ت��ربم��ه  ال������ذي  امل������ايل 
�صرط  مبثابة  هو  امل�صغلة  وال�صركة 
لوكالة  وي��ق��ول  “خطري«.  م�صبق 
يف  احل��ق  “لإ�صرائيل  بر�س  فران�س 
وقف اأي تطوير يف قانا عرب طلبها 
اإن���ه���اء ���ص��ي��اغ��ة الت���ف���اق امل����ايل مع 
�صركة توتال اأوًل«. وي�صيف “يعني 
اأنهم يف حال كانوا ل يريدون  ذلك 
للبنان اأن ي�صتخرج اأي غاز، فلديهم 
احلدودي”  الت�����ف�����اق  يف  ن�����اف�����ذة 

لتحقيق ذلك.
ومل ي��ح��ّل الت���ف���اق، وف���ق م���ا يرى 
اخلبري املايل مايك عازار، الق�صايا 
املتعلقة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

واإىل  الأب�������ي  ال����ع����راق����ي  ل��ل�����ص��ع��ب 
ال��ربمل��ان جناح  ق��ب��ة  ممثليه حت��ت 
جمهورية  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  جل�صة 

العراق«.
هادي  الفتح  حت��ال��ف  رئي�س  وه��ن��اأ 
العامري، با�صتكمال ال�صتحقاقات 
انتخاب رئي�س  الد�صتورية، مباركاً 
ر�صيد،  اللطيف  عبد  اجلمهورية 
ال�صوداين  ���ص��ي��اع  حم��م��د  وتكليف 
فيما  اجلديدة،  احلكومة  بت�صكيل 
لت�صمية  م��ع��ه  ب���ال���ت���ع���اون  ط���ال���ب 

الكابينة الوزارية.
العراقي  ال�����ص��ع��ب  “نهنئ  وق�����ال 
وامل�صحن،  ال�صهداء  واأ�صر  العزيز 
املخل�صة  الوطنية  ال��ق��وى  ونهنئ 
ال�صتحقاقات  ب��ا���ص��ت��ك��م��ال  ك��اف��ة 
عبد  للدكتور  ونبارك  الد�صتورية، 
رئي�صاً  ان��ت��خ��اب��ه  ر���ص��ي��د  ال��ل��ط��ي��ف 
امل��ن�����ص��ب املهم  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ه����ذا 
و�صيادة  ال��د���ص��ت��ور  ي�����ص��ون  ال����ذي 

 مباركة �الأحز�ب
ويف �صياق مت�صل، بارك زعيم تيار 
احل��ك��م��ة ع��م��ار احل��ك��ي��م، والأم����ن 
العام حلركة “ع�صائب اأهل احلق” 
قي�س اخلزعلي، ح�صم ملف رئا�صة 

اجلمهورية.
نيوز”  “ال�صومرية  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
ل�صعبنا  “نبارك  ب���ي���ان  يف  ق�����ال 
�صربه  ط�������ال  ال��������ذي  ال�����ع�����راق�����ي 
ال�صيا�صي  الن�����������ص�����داد  ح���ل���ح���ل���ة 
وامل�������ص���ي ب��ا���ص��ت��ك��م��ال اخل���ط���وات 
احلكومة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل  ال��د���ص��ت��وري��ة 
اآخ����ر �صهده  مب�����ص��ه��د دمي��ق��راط��ي 
جمل�س النواب العراقي اليوم، كما 
اللطيف جمال ر�صيد  ل عبد  نبارك 
انتخابه رئي�صاً ل جمهورية العراق، 
الكرد�صتاين  ال��وط��ن��ي  ول���الحت���اد 

متثيله يف رئا�صة اجلمهورية«.
وم����ن ج���ان���ب���ه، ذك����ر اخل���زع���ل���ي يف 
“نبارك  ت����وي����ر،  ع����رب  ت���غ���ري���دة 

•• بغداد-وكاالت

ب���ع���د خم����ا�����س ع�������ص���ري وان�������ص���داد 
متكن  كامل،  لعام  ا�صتمر  �صيا�صي 
جم��ل�����س ال����ن����واب ال����ع����راق����ي، من 
ان��ت��خ��اب ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال���ك���ردي عبد 
رئي�صاً  ج���م���ال  ر����ص���ي���د  ال��ل��ط��ي��ف 
ال�صوداين  �صياع  وحم��م��د  للبالد، 

رئي�صاً للوزراء.
وهناأ الرئي�س ال�صابق برهم �صالح، 
عبد  املنتخب  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
رئي�صاً،  بانتخابه  ر�صيد  اللطيف 
ح�صابه  ع���ل���ى  ت���غ���ري���دة  يف  وق������ال 
مبوقعي  “ت�صّرفت  توير  مبوقع 
رئي�صاً جلمهورية العراق، والتزمت 
�صقف  امل�����ص��ي حت���ت  ب���اإ����ص���رار يف 
الوطنية م�صاراً ملهامي ودعم م�صار 
الإ�صالح يف �صبيل بلد ُمقتدر خادم 
بهذه  ملتزماً  و�صاأبقى  ملواطنيه، 
املبادئ«. واأ�صاف “مبودة واحرام 
املنتخب  اجلمهورية  رئي�س  اأهنئ 
ال�صيد عبد اللطيف ر�صيد متمنياً 
مهام  يف  وال���ت���وف���ي���ق  ال���ن���ج���اح  ل����ه 
عمله«. وبدوره، هناأ رئي�س جمل�س 
عبد  الكاظمي،  م�صطفى  ال���وزراء 
رئي�صاً،  بانتخابه  ر�صيد  اللطيف 
عبد  ال��دك��ت��ور  الأخ  “نهّنئ  وق���ال 
رئي�صاً  بانتخابه  ر���ص��ي��د  اللطيف 
جل��م��ه��وري��ة ال���ع���راق، ون��ت��م��ن��ى له 
مهمته،  يف  وال���ت���وف���ي���ق  ال���ن���ج���اح 
ال�صيا�صية  ال��ق��وى  جميع  ون��دع��و 

اإىل التعاون وتوفري الدعم له«.

تهنئة �لنو�ب
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���دم رئ��ي�����س جمل�س 

ال�������ن�������واب حم����م����د احل���ل���ب���و����ص���ي، 
ال�صدرية  الكتلة  لأع�����ص��اء  �صكره 
لإخواننا  “�صكراً  وق��ال  امل�صتقيلة، 
ال�صدرية  ال��ك��ت��ل��ة  م���ن  وزم��الئ��ن��ا 
الذين عملوا وتواجدوا يف الربملان 
وك���ان خ��ي��اره��م ع���دم امل�����ص��ارك��ة اإل 
واحرموا  الأغ��ل��ب��ي��ة،  ح��ك��وم��ة  يف 

ال�صياقات الدميقراطية«.
وال�صادة  لل�صيدات  “�صكراً  واأ�صاف 
ال������ن������واب ع����ل����ى ه�������ذه امل���م���ار����ص���ة 
جلهود  ����ص���ك���راً  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
اجل���م���ي���ع، ����ص���ك���راً ل���ك���ادر الأم���ان���ة 
العامة ملجل�س النواب الذين �صعوا 
لإجناح هذه املمار�صة، ولكل القوى 
هذه  يف  اأ���ص��ه��م��ت  ال��ت��ي  ال�صيا�صية 

الفعالية بعد عناء طويل«.
وه���ن���اأ رئ��ي�����س ت��ي��ار احل��ك��م��ة عمار 
ر�صيد  ال���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د  احل���ك���ي���م، 
للجمهورية  رئ���ي�������ص���اً  ب��ان��ت��خ��اب��ه 
مبنا�صبة  ال�صوداين  �صياع  وحممد 
ت���ك���ل���ي���ف���ه ب���ت�������ص���ك���ي���ل احل����ك����وم����ة 
ب��ي��ان لوكالة  وق���ال يف  اجل���دي���دة. 
“نبارك  “واع”:  العراقية  الأنباء 
ل�صعبنا العراقي الذي طال �صربه 
حلحلة الن�صداد ال�صيا�صي وامل�صي 
الد�صتورية  اخل��ط��وات  با�صتكمال 
مب�صهد  احل�����ك�����وم�����ة  ل���ت�������ص���ك���ي���ل 
اآخ����ر ���ص��ه��ده جمل�س  دمي��ق��راط��ي 

النواب العراقي اليوم«.
الدكتور  “نبارك لفخامة  واأ�صاف 
ر�صيد  ج�����م�����ال  ال���ل���ط���ي���ف  ع����ب����د 
انتخابه رئي�صاً جلمهورية العراق، 
الكرد�صتاين  ال��وط��ن��ي  ول���الحت���اد 
اجلمهورية،  رئ���ا����ص���ة  يف  مت��ث��ي��ل��ه 
ونتو�صم بفخامة الرئي�س املنتخب 

ب��اأن مي�صي يف م�صار حماية  خ��رياً 
ال��د���ص��ت��ور ويكمل م��ا ���ص��رع ب��ه من 
بالتكاتف  عهده  يت�صم  واأن  �صبقه، 
الثالث،  ال�صلطات  ب��ن  والتكامل 
امل�صهد  وف�����رق�����اء  ����ص���رك���اء  وح�����ث 
العمل  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
بروح الفريق الواحد املن�صجم من 

اأجل تعزيز امل�صار الدميقراطي«.
للمكلف  احل����ك����ي����م  ب���������ارك  ك����م����ا 
�صياع  حم��م��د  احل��ك��وم��ة  بت�صكيل 
رئي�س  قبل  من  تكليفه  ال�صوداين 
من  “ناأمل  وق�����ال:  اجل��م��ه��وري��ة، 
باختيار فريقه  الإ�صراع  ال�صوداين 
باملهنية  ي��ت�����ص��م  واأن  ال����������وزاري 
ويعمل  ال��دوؤوب  والعمل  والنزاهة 
للمواطنن  تقدمي اخلدمات  على 
احلكومّي  ال��ربن��ام��ج  اأ���ص��ا���ِس  على 
واملحكوم  الأول���وي���ات  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ّي 

ب�صقوف زمنية حمددة«.
اإقليم  حكومة  رئي�س  دع��ا  حن  يف 
رئي�س  ب��ارزاين،  م�صرور  كرد�صتان 
اللطيف  املُنتخب عبد  اجلمهورية 
احلقوق  على  احل��ف��اظ  اإىل  ر�صيد 

الد�صتورية جلميع العراقين.
ت���غ���ري���دة على  ب�������ارزاين يف  وق�����ال 
اإىل  “حتدثُت  ب��ت��وي��ر:  ح�����ص��اب��ه 
لتهنئته  ر���ص��ي��د  ل��ط��ي��ف  ال��دك��ت��ور 
جديداً  رئي�صاً  انتخابه  مبنا�صبة 
الحتادي”،  ال���ع���راق  جل��م��ه��وري��ة 
على  ال���ت���اأك���ي���د  “مت  اأن������ه  م���ب���ي���ن���اً 
م�����ص��وؤول��ي��ت��ه ب���ال���غ���ة الأه���م���ي���ة يف 
الد�صتورية  احلقوق  على  احلفاظ 
وب�صمنهم  ال���ع���راق���ي���ن،  جل��م��ي��ع 

مواطنو اإقليم كرد�صتان«.
الكثري  جميعاً  “حتملنا  واأ���ص��اف 

م���ن ال���ت���وت���رات وال����ص���ط���راب���ات، 
اإرادة  ن�صّخر  اأن  الآن  علينا  ويجب 
جديدة”،  �صفحة  لفتح  حقيقية 
“مل يعد من املمكن  اأنه  اإىل  لفتاً 
اأمراً  النا�س  متطلبات  ت�صبح  اأن 

ثانوياً«.

توطيد �لعالقات
اخلارجية  وزي������ر  ه���ن���اأ  ودول������ي������اً، 
كليفريل،  ج��ي��م�����س  ال���ربي���ط���اين، 
ر�صيد  ال���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
وقال  ال��ع��راق،  جمهورية  برئا�صة 
ر�صيد  اللطيف جمال  عبد  “نهنئ 
معرباً  للعراق”،  رئي�صاً  لنتخابه 
لتوطيد  م��ع��اً  للعمل  تطلعه  ع��ن 
العالقات الربيطانية – العراقية، 
اأك��رث قوة  وامل�صاعدة ي بناء ع��راق 
ويخ�صع  ب��ا���ص��ت��ق��الل��ي��ت��ه  وي��ت��م��ت��ع 
م�صتقبل  وب���ن���اء  ���ص��ع��ب��ه،  مل�����ص��اءل��ة 

مزدهر لل�صعب العراقي.
وذكرت وكالة “كونا” الكويتية، اأن 
اأمري الكويت ال�صيخ نواف الأحمد، 
رئي�س  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة  ب���ع���ث 
جمال  اللطيف  عبد  اجل��م��ه��وري��ة 
التوفيق  ف��ي��ه��ا  ل���ه  ر���ص��ي��د، مت��ن��ى 
العراق  خري  فيه  ما  لكل  وال�صداد 
الكرمي،  �صعبه  تطلعات  وحتقيق 
التي  الوطيدة  بالعالقات  م�صيداً 
بجمهورية  ال��ك��وي��ت  دول����ة  ت��رب��ط 
اأه��م��ي��ة التطلع  ال���ع���راق، وم���وؤك���داً 
هذه  اأوا���ص��ر  تعزيز  نحو  امل�صرك 
ال�صقيقن  البلدين  بن  العالقات 
امل�صرك  التعاون  باأطر  والرت��ق��اء 

بينهما يف خمتلف املجالت.
لدى  الأمريكية  ال�صفرية  واأك���دت 

بغداد األينا رومانو�صكي يف تغريدة 
تعاون  عالقة  اإىل  قدماً  “التطلع 
املنتخب  ال���ع���راق���ي  ال��رئ��ي�����س  م���ع 
ر�صيد  ال���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د  ح����دي����ث����اً 
ورئ���ي�������س ال��������وزراء امل��ك��ل��ف حممد 
���ص��ي��اع ال�����ص��وداين مل��وا���ص��ل��ة العمل 
م���ع���اً ج��ن��ب��اً اىل ج��ن��ب م���ن خالل 
خلق  اأج��ل  من  اجلديدة  احلكومة 
ال��ع��م��ل وم��ك��اف��ح��ة التغري  ف��ر���س 
الدائمة  الهزمية  و�صمان  املناخي 
لداع�س«. كما هناأ ال�صفري الأملاين 
مارتن جايغر يف بيان، عبد اللطيف 
ر�صيد بانتخابه رئي�صاً للجمهورية 
بتكليفه  ال�صوداين  �صياع  وحممد 
العراقية  احل����ك����وم����ة  ل���رئ���ا����ص���ة 
التوفيق  لهما  متمنياً  اجل���دي���دة 
“اأملانيا  اأن  وم��وؤك��داً  مهامهما،  يف 
لدعم  ال�صتعداد  اأه��ب��ة  على  تقف 

اأ�صدقائنا العراقين«.
وه����ن����اأت ال�������ص���ف���ارة ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف 
ال�صوداين  ���ص��ي��اع  حم��م��د  ال���ع���راق 
رئي�س  مبن�صب  ت�صميته  مبنا�صبة 
ا�صتعدادها  ع��ن  م��ع��رب��ة  ال������وزراء، 

“للعمل معه ب�صكل وثيق«.
تعمل  حكومة  ت�صكيل  اإىل  ودع���ت 
للمطالب  ال�����ص����ت����ج����اب����ة  ع����ل����ى 
بكافة  العراقي  لل�صعب  امل�صروعة 
خا�صة،  ب�صورة  ولل�صباب  مكوناته 
لفتة اإىل اأن فرن�صا �صتقدم له كل 
دعمها لتعزيز املوؤ�ص�صات العراقية، 
معه  والعمل  الدولة،  دور  وتدعيم 
من اأجل حتقيق الأمن وال�صتقرار 
يف املنطقة الذي يعد العراق اإحدى 
ل���دور  رك����ائ����زه ذا ����ص���ي���ادة ولع����ب����اً 

التهدئة والتوازن.

رو�سيا: قتلى يف ق�سف اأوكراين ملنطقة حدودية 
•• مو�شكو-رويرتز

قالت رو�صيا اأم�س اإنها فتحت حتقيقا جنائيا يف مزاعم عن ق�صف اأوكراين 
ملنطقة حدودية رو�صية اأ�صفر عن �صقوط قتلى وجرحى.

الذي وقع  الهجوم،  ال�صحايا يف  الر�صمية عدد  التحقيق  ومل حتدد جلنة 
اأم�س الأول اخلمي�س، وقالت اإن قذائف من اأوكرانيا دمرت م�صتودع ذخرية 

يف منطقة بيلجورود.
واتهم امل�صوؤولون الرو�س اأوكرانيا ب�صن �صربات على مناطق حدودية طالت 

مدر�صة ومبنى �صكنيا وحمطة كهرباء فرعية.
وقال م�صوؤول اأوكراين اإن الأ�صرار التي حلقت باملبنى ال�صكني جنمت عن 

�صاروخ رو�صي اأطلق باجتاه اأوكرانيا واأخطاأ هدفه.
ومل يت�صن لرويرز التحقق ب�صكل م�صتقل من روايات اأي من اجلانبن.

وقال حاكم اإقليم بيلجورود الرو�صي، فيات�صي�صالف جالدكوف، اإن رحالت 
القطارات ُعلقت يف �صاعة مبكرة من �صباح اأم�س اجلمعة بالقرب من نويف 
اأو�صكول، وهي بلدة يف الإقليم املتاخم لأوكرانيا، بعد �صقوط �صظايا �صاروخ 

بالقرب من خط ال�صكك احلديدية.
واتهمت املناطق احلدودية الرو�صية اأوكرانيا بق�صف اأهداف ت�صمل خطوط 
فرباير   24 يف  الرو�صي  الغزو  منذ  الذخرية  وخم��ازن  وال��وق��ود  الكهرباء 

�صباط.
حوادث  و�صف  م�صوؤول  لكن  الق�صف،  عن  م�صوؤوليتها  اأوكرانيا  تعلن  ومل 

�صابقة باأنها “كارما” للرد على الغزو الرو�صي.
خا�صة”  ع�صكرية  “عملية  ب��اأن��ه��ا  مو�صكو  ت�صفها  ال��ت��ي  احل���رب،  واأودت 
اآلف  بحياة  النازين”،  م��ن  و”تطهريها  اجلنوبية  جارتها  �صالح  لنزع 

الأوكرانين وتركت مدنا وبلدات وقرى حتت الأنقا�س.
وتتهم اأوكرانيا وحلفاوؤها الغربيون القوات الرو�صية بارتكاب جرائم حرب 

وا�صتهداف املدنين، وهي اتهامات تنفيها مو�صكو.

الكتلة  مل��ر���ص��ح  ون���ب���ارك  ال����ع����راق، 
ال�صوداين  ���ص��ي��اع  حم��م��د  الأك�����رب 
اخلدمة  حكومة  بت�صكيل  تكليفه 

املنتظرة«.

نهاية �الن�شد�د
قال  الأردن������ي������ة،  ال���غ���د  ق���ن���اة  ويف 
ال����دك����ت����ور ����ص���ع���دون ال�������ص���اع���دي، 
العالقات  يف  والباحث  الأك��ادمي��ي 
الدولية، اإن “انتخاب عبد اللطيف 
للعراق،  جدي����داً  رئي�ص�����اً  ر�صيد، 
يف  ال�صيا�صي  الن�صداد  حالة  ينهي 

البالد«.
ح�صل  كبرياً  “تفاهماً  اأن  واأ�صاف 
التقت  ع��ن��دم��ا  اأرب���ي���ل  يف  م���وؤخ���راً 
كرد�صتان  اإقليم  برئي�س  الأط��راف 
العراق، م�صعود برزاين”، مو�صحاً 
للعراق  ج��دي��د  رئ��ي�����س  اخ��ت��ي��ار  اأن 
ك��ان��ت ع��ق��دة ك��ب��رية اح��ت��اج��ت اإىل 

موافقة 222 نائباً يف الربملان.

ُير�شي حاًل د�ئمًا ومن�شفًا للنز�ع �لبحري  

ماذا نعلم عن اتفاق تر�سيم احلدود بني لبنان واإ�سرائيل؟ 

بعد عام كامل.. العراق ينهي حالة االن�سداد ال�سيا�سي

خبري نووي: ال بد من نهج جديد للتعامل مع بيونغ يانغ •• وا�شنطن-وكاالت

قال اخلبري يف الأ�صلحة النووية جيفري لوي�س، اإنه رغم جهود الوليات املتحدة 
والغرب ملنع كوريا ال�صمالية من امتالك اأ�صلحة نووية، اإل اأن ذلك مل مينع الأخرية 
من ال�صتمرار يف برناجمها النووي، بل واأعلنت يف �صبتمرب-اأيلول املا�صي امتالك 

اأ�صلحة نووية، لفتاً اإىل اأنه “حان الوقت للوليات املتحدة لتقبل الواقع«.
اأن  مونتريي،  يف  الدولية  للدرا�صات  ميدلربي  معهد  يف  اخلبري  لوي�س  واأ���ص��اف 
“وا�صنطن حتتاج اإىل التفكري يف ما ل ميكن ت�صوره، قبول كوريا ال�صمالية دولة 
حلظر  انتكا�صة  �صي�صكل  لأنه  ذلك،  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  رف�صت  نووية«. 
انت�صار الأ�صلحة النووية وير�صل ر�صالة مفادها اأنه ميكن لأي دولة حتدي املجتمع 
الدويل والإفالت من العقاب، ح�صب لوي�س يف تقرير ب�صحيفة “نيويورك تاميز«. 
وقال لوي�س وهو اأي�صاً موؤلف رواية، تتخيل حرباً نووية مع كوريا ال�صمالية: “مع 

الوليات املتحدة ورو�صيا وبدرجة اأقل، حليف رو�صيا، ال�صن. كانت القوى الكربى 
الثالث م�صاركة اأ�صا�صية يف مفاو�صات �صابقة متعددة الأطراف لنزع �صالح كوريا 

ال�صمالية، وف�صلت يف النهاية.
اأن تدعم رو�صيا وال�صن ال�صغط الأمريكي  لكن ح�صب الكاتب، من غري املرجح 
لل�صواريخ  جتاربها  يانغ  بيونغ  ا�صتاأنفت  اأن  بعد  خا�صة  ال�صمالية،  ك��وري��ا  على 
البالي�صتية العابرة للقارات هذا العام، وا�صتخدمت بكن ومو�صكو حق النق�س �صد 

م�صعى الوليات املتحدة لت�صديد العقوبات عليها.
الأزم��ة احلالية  فاإن  الكفاية،  املا�صية مقنعة مبا فيه  ال�30  ال�صنوات  اإذا مل تكن 

تظهر اأن هناك حاجة ما�صة اإىل نهج جديد للتعامل مع بيونغ يانغ.

�صباق  يف  الكوريتان  انخرطت  حيث  املا�صي  العام  يف  ح��رب  ن�صوب  خطر  ت�صاعد 
ت�صلح خطابي وفعلي، يبدو اأن الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جونغ قلق من �صربة 
ا�صتباقية لقتله وقطع راأ�س نظامه«. واأ�صاف “ول�صبب وجيه، ركزت اإدارة الرئي�س 
الكوري اجلنوبي يون �صوك يول تركيزاً جديداً على ردع هجوم نووي كوري �صمايل 
بيونغ  العليا يف  القيادة  ا�صتهداف  ت�صمل  اأن  ا�صتباقية ميكن  بالتح�صري لهجمات 
يانغ«. وهددت كوريا ال�صمالية ال�صهر املا�صي باأن اأي حماولة لعزل كيم جونغ اأون 
من ال�صلطة �صتوؤدي اإىل هجوم نووي م�صاد. ولكن لينجح ذلك، ح�صب لوي�س، فاإنه 
يعني منح �صخ�صيات اأخرى يف نظامه، �صلطة �صن هجوم نووي م�صاد يف غيابه. 
وهذا مقلق للغاية. وعلى اجلانب الآخر، ت�صببت حرب اأوكرانيا يف �صقاق عميق بن 

والحتاد  املتحدة  ال��ولي��ات  “اأظهرت  التقرير:  ي��ق��ول  ال��ب��اردة،  احل���رب  ف��خ��الل 
ال�صوفياتي اأنه ميكنهما اجللو�س ومناق�صة �صبل احلد من خماطر احلرب النووية. 
ال�صمالية،  كوريا  اأمريكا مع  اأي طريقة ميكن من خاللها حت�صن عالقات  لكن 
وا�صنطن  اإ�صرار  اأ�صبحت رهينة  الإمنائية،  امل�صاعدة  اأو  القت�صادي  التعاون  مثل 

على نزع �صالح بيونغ يانغ اأوًل«.
وتابع “هناك �صابقة للوليات املتحدة لتح�صن الو�صع، اإذ متلك اإ�صرائيل، والهند، 
اأنها هذه  التعاي�س مع ذلك طاملا  اأ�صلحة نووية، لكن وا�صنطن اختارت  وباك�صتان 
اإذاً ل تتقبل امتالك بيونغ يانغ لأ�صلحة  فلماذا  با�صتخدامها”   ال��دول مل تلوح 

نووية؟
واأ�صاف “رغم اأن اإ�صرائيل مل تعرف اأبداً بقدراتها النووية، اإل اأنها تظل الأ�صواأ 
يف العامل. لكنها ل تتباهى ب�صكل علني بقدراتها. وغ�صت الوليات املتحدة الطرف 

عن الهند حتى اأجرت جولة من الختبارات يف 1998«.
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حتى رحيل امللكة توقعه تتكون نبوءات نو�صرادامو�س، التي ُن�صرت عام 1555، من األف رباعية
���ص��ع��وذة ي��ع��ت��ربه ال��ب��ع�����س الخر 
مب��ث��اب��ة ���ص��رب��ة ع��ب��ق��ري��ة: “لقد 
غام�صة  لتينية  كلمات  ا�صتخدم 
للمعنى  اإم���ك���ان���ي���ات  ي��خ��ل��ق  مم���ا 
امل��زدوج. لقد حذف ح��روف اجلر 
امل�صدر.  �صيغة  وف�صل  وامل��ق��الت 
ف��ف��ي اأوق����ات ال���ص��ط��راب الكبري 
يكون  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ق���ل���ق  اأو 
اجلمهور م�صتعًدا ل�صماع الهراء. 
للما�صي  ي��ك��ون  اأن  ن��ت��م��ن��ى  ك��ل��ن��ا 
يقول  �صردي”،  معنى  وامل�صتقبل 
كتاب  م��وؤل��ف  بليلر،  اإف  اإي��ف��ري��ت 

نبوءات واألغاز نو�صرادامو�س.
   ب��ع��د ق��ول��ن��ا ه����ذا، ت��ن��ب��اأ املنجم 
 .1566 ب��وف��ات��ه ع���ام  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
لح����ظ����وا: ب���اإع���الن���ه ق���ب���ل ي����وم، 
مل  تقريًبا،  الفرا�س  طريح  وه��و 
اأما  يرك العراف جماًل لل�صك. 
 ،2023 ع��ام  لتوقعات  بالن�صبة 
يع�س  من   ... الآخ��ر  �صيقول  كما 

منكم ف�صريى.

•• الفجر -خرية ال�شيباين
اأدب���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة لعام     ظ���اه���رة 
دي  م��ي�����ص��ي��ل  ن����ب����وءات   ،2022
با�صمه  امل����ع����روف  ن����و�����ص����رادام، 
يبدو  ن��و���ص��رادام��و���س،  امل�صتعار 
اأن���ه���ا ت��ت��ن��ب��اأ ب��ال��ت��اري��خ. ل��ك��ن بن 
ال��وق��ائ��ع وال��ت��خ��ّي��الت، م��ا قيمة 
القرن  يف  املكتوبة  التنبوؤات  ه��ذه 
�صلطت  ح���ًق���ا؟  ع�����ص��ر  ال�������ص���اد����س 
على  ال�صوء  ال��غ��اردي��ان  �صحيفة 
موجودا  ي���زال  ل  غام�س  ت��واف��ق 
يف ع�صرنا.    يف �صبتمرب املا�صي، 
ت�صّدر كتاب يف�صر هذه النبوءات 
م��ب��ي��ًع��ا يف �صحيفة  ال��ك��ت��ب  اأك���رث 
����ص���ن���داي ت���امي���ز ب���ع���د ح������دث... 
الثانية.  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  وف����اة 
ال�صهري  امل��ن��ج��م  ك����ان  ال�����ص��ب��ب؟ 
يوافقوا  مل  “لأنهم  خ��م��ن��ه:  ق��د 
ع��ل��ى ط���الق���ه، رج����ل ي��ع��ت��رب غري 
ج���دي���ر؛ ���ص��ي��ط��رد ال�����ص��ع��ب ملك 

اجل���زر؛ وال��رج��ل ال��ذي ل ينبغي 
حمله”.  �صيحل  م��ل��ك��ا  ي��ك��ون  اأن 
ري���دي���ن���غ، موؤلف  م���اري���و  اأو����ص���ح 
النبوءات  نو�صرادامو�س:  كتاب 
الكاملة للم�صتقبل، عام 2017: 
حوايل  اإجن��ل��را  ملكة  “�صتموت 
 96 2022 عن عمر يناهز  عام 
 22-10 الرباعية  تتوقع  عاًما. 
���ص��ي��ت��ن��ازل عن  ت�����ص��ارل��ز  امل��ل��ك  اأن 
العر�س يف �صوء الهجمات امل�صتمرة 
على زوجته. ولي�صد الربيطانيون 
ا  اأي�صً يعتقد  انه  جيًدا:  الحزمة 
ملًكا  �صي�صبح  ه���اري  الأم����ري  اأن 
الأكرب  �صقيقه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اإذا وجدمت  وي��ل��ي��ام.    خرب �صيئ، 
عاًما خميًبا  كان   2022 عام  اأن 
ل  متعفنا:  ي��ك��ن  مل  ان  ل���الآم���ال 
�صريفع   2023 ع��ام  اأن  تعتقدوا 
كتابات  ال���ت���وق���ع���ات.  ���ص��ق��ف  م���ن 
ت���ن���ب���اأت حتى  ن����و�����ص����رادام����و�����س 
اأ�صهر  “�صبعة  اأوروب���ي���ة:  ب��ك��ارث��ة 

معتقد�ت مثرية للجدل؟
نف�صه،  اأي معتقد يحرم     مثل 
نقا�س.  حم����ل  ال����ن����ب����وءات  ه�����ذه 
اأن  ه��و  نقوله  اأن  م��ا ميكن  واأق���ل 
اإىل  تاريخه  يعود  النقا�س ل  هذا 
الأم�������س. خ���الل ح��ي��ات��ه، تعر�س 
ن��و���ص��رادام��و���س ل��ل�����ص��خ��ري��ة بال 
الذهن  مت�صتت  “اأحمق  رح��م��ة: 
وجم���ن���ون ي�����ص��رخ ب��احل��م��اق��ة يف 
عام  ن��ق��راأ  اأن  مي��ك��ن  ال�صوارع”، 
وهجوم  ادان������ة  اأول  يف   1558
ل��ل�����ص��ّي��د ه��رق��ل ل��وف��رن�����ص��وا �صد 

نو�صرادامو�س.
ت����ن����ب����اأ  ذل�������������ك،  م��������ن  اأك�������������رث     
العامل  ب��ن��ه��اي��ة  ن��و���ص��رادام��و���س 
واخل���رب   .1999 ي��ول��ي��و   4 يف 
مل  لحظتم،  كما  اأن���ه،  ه��و  ال�صار 
ي��ح��دث ذل����ك. ال��ن��ب��اأ ال�����ص��ي��ئ: ان 
ه���ذا ال��ع��م��ل امل��ك��ون م��ن 1000 
كونه  عن  البعد  كل  بعيد  رباعية 
البع�س  يعتربه  م��ا  دقيًقا.  علًما 

�صادرات احلبوب الأوكرانية.
   اأخ�������رًيا، ل����وري ري���دي���ن���غ، جنل 
امل���ن���ج���م، مقتنع  وم����وؤي����د  م���اري���و 
اإيلون  ب�صعود  ت��ن��ب��اأ  الأخ����ري  ب���اأن 
الأمريكي،  الأعمال  ما�صك، رجل 
 :23/5 ال���رب���اع���ي���ة  خ����الل  م���ن 
عندما  ال���ط���احم���ان؛  “�صيتحد 

م����ن احل�������رب ال���ع���ظ���م���ى، اأن����ا�����س 
ومع  اأ�صرار”.  ي��د  على  مي��وت��ون 
ذلك، ل يزال البع�س مقتنًعا باأنه 
ي�صري هنا اإىل ال�صراع الأوكراين، 
“القمح  املقولة،  هذه  مثل  متاًما 
ي�صري  ق��د  مم��ا  ب�صدة”،  �صريتفع 
لنقطاع  الوخيمة  العواقب  اإىل 

والذي يرغب يف ا�صتعمار املريخ. 
“�صوء  ف�����اإن ع���ب���ارة  وم����ع ذل�����ك، 
اأن  تعني  ينطفئ”،  �صوف  املريخ 
م�صاريعه  تعليق  امل��ل��ي��اردي��ر  على 
واإب�����ق�����اء ق���دم���ي���ه ع���ل���ى الأر��������س. 
ل��ي�����س حم��ظ��وظ��ا ...ل���ق���د حتدث 

نو�صرادامو�س العظيم.

ي���ت���ح���د م���ع���ظ���م الآخ�������ري�������ن مع 
خائف  الأفريقي  الزعيم  املريخ؛ 
وي����رجت����ف؛ وال���ت���ح���ال���ف امل�����زدوج 
بالن�صبة   .“ الأ����ص���ط���ول  ف�����ص��ل��ه 
ل��ه، ه��ذا املقطع ل ي��رك جماًل 
ل���ل�������ص���ك: ف���ه���و ي��ت��ع��ل��ق ب���اإي���ل���ون 
اإفريقيا  املولود يف جنوب  ما�صك، 

م��ي��الين ج���ويل يف ت��غ��ري��دة على 
“موا�صلة  الأرب�������ع�������اء  ت����وي����ر 
ا�صتخدام العنف �صد املتظاهرين 
من قبل النظام الإيراين، ما اأدى 
وخ�صو�صا  م��واط��ن��ن  مقتل  اإىل 
اإىل  ط����ه����ران  داع����ي����ة  اأطفال”، 

“و�صع حد لعتدائها«.
وت����ق����ول ال�������ص���ل���ط���ات الإي����ران����ي����ة 
ب�صبب  م��ات��ت  اأم��ي��ن��ي  م��ه�����ص��ا  اإن 
“ال�صرب”  ب�صبب  ولي�س  املر�س 
رف�صه  طبي  تقرير  يف  ورد  كما   ،
اأنها  وال����ده����ا. واأك�����د ق��ري��ب ل��ه��ا 
توفيت بعد تلقيها “�صربة عنيفة 

يف الراأ�س«.
ويف موؤ�صر اإىل حتد، خلعت �صابات 
حجابهن  وت��ل��م��ي��ذات  وط���ال���ب���ات 
وواجهن قوات الأمن مع انطالق 
اأك�������رب ح�������راك اح���ت���ج���اج���ي منذ 
ارتفاع  ���ص��د   2019 ت��ظ��اه��رات 

اأ�صعار النفط.
اإيرانيون  ون�������ص���اء  رج�����ال  ون�����زل 
الأربعاء  ال�صوارع  اإىل  اأخرى  مرة 

للتعبري عن غ�صبهم.
ن�صرتها  ف��ي��دي��و  ت�����ص��ج��ي��الت  ويف 
الإيرانية  الإن�صان  منظمة حقوق 

•• باري�س-اأ ف ب

الإيرانية  الأم����ن  ق����وات  اأط��ل��ق��ت 
للدموع  امل�صيل  والغاز  الر�صا�س 
خ��الل ت��ظ��اه��رات الح��ت��ج��اج على 
اعتقالها،  بعد  اأميني  مه�صا  موت 
التي تقمع بعنف واأ�صفرت ح�صب 
ع���ن �صقوط  م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة 
بينهم  ق���ت���ي���ل  م���ئ���ة  م�����ن  اأك��������رث 
الكردية  ال�صابة  وتوفيت  اأطفال. 
الإي���ران���ي���ة م��ه�����ص��ا اأم��ي��ن��ي “22 
اأيلول-�صبتمرب   16 يف  عاما” 
بعد ثالثة اأيام على توقيفها من 
طهران  يف  الأخ���الق  �صرطة  قبل 
لبا�س  ق��واع��د  خمالفتها  ب�صبب 
اجلمهورية  يف  ال�����ص��ارم��ة  امل�����راأة 

الإ�صالمية.
واأدى موتها اإىل موجة احتجاجات 
ت�صامن يف  وم�����ص��ريات  اإي����ران  يف 

اخلارج.
وع��������رب ال����رئ����ي���������س ال���ف���رن�������ص���ي 
اإميانويل ماكرون عن “اإعجابه” 
الذين  و”ال�صباب”  ب�”الن�صاء” 

يتظاهرون يف اإيران.
الكندية  اخلارجية  وزي��رة  ودان��ت 

ذل���ك يف ج��ام��ع��ة طهران.  مب��ا يف 
الأم��ن تدخلت  اأن قوات  واأ�صافت 
اللجوء  دون  من  النظام  “لإعادة 

اإىل العنف«.
واتهم املر�صد الأعلى للجمهورية 
علي خامنئي  اهلل  اآية  الإ�صالمية 
اإي������ران  “اأعداء”  اأخ�������رى  م�����رة 
وكان  ال�صغب”.  “اأعمال  بتاأجيج 
ال���ث���ال���ث من  خ��ام��ن��ئ��ي وج�����ه يف 
اتهامات  الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�صرين 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإىل  مم��اث��ل��ة 

واإ�صرائيل.
اإن  الأرب��ع��اء  الأعلى  املر�صد  وق��ال 
لي�صت  الأخ���رية  ال�صغب  “اأعمال 
فالق�صف  داخ��ل��ي��اً.  ع��ف��وي��اً  اأم�����راً 
الفكري،  وال���ت���اأث���ري  ال���دع���ائ���ي، 
واإث�����ارة احل��م��ا���ص��ة، واأع���م���ال مثل 
ت��ع��ل��ي��م ك���ي���ف ُت�������ص���ن���ع زج���اج���ات 
بو�صوح  جت��ري  اأفعال  املولوتوف 

على يد العدو«.
ُقتل  اأيلول-�صبتمرب،   16 ومنذ 
اأ���ص��خ��ا���س ع��ل��ى الأق�����ل يف   108
قمع الحتجاجات، ح�صب منظمة 
ح��ق��وق الإن�����ص��ان الإي��ران��ي��ة. كما 

اعتقل مئات الأ�صخا�س.

وجمموعة  اأو�����ص����ل����و  وم����ق����ره����ا 
ومقرها  هنغاو  الكردية  احلقوق 
التي  ال��ه��ت��اف��ات  يتخلل  ال�����روج، 
ي��ردده��ا امل��ت��ظ��اه��رون اإط���الق نار 
اأ���ص��ف��ه��ان وك���رج وب��ل��دة مه�صا  يف 
اإقليم  اأميني �صقز يف �صمال غرب 

كرد�صتان.
يف ط���ه���ران ����ص���ارت ط���ال���ب���ات بال 
ال�������ص���وارع وهن  اأح�����د  ح���ج���اب يف 
للديكتاتور”،  “املوت  ي��ه��ت��ف��ن 
ب��ح�����ص��ب م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و حتققت 

وكالة فران�س بر�س من �صحته.
اأي�صا،  الإي��ران��ي��ة  العا�صمة  ويف 
امل�صيل  الغاز  الأم��ن  اأطلقت قوات 
للدموع لتفريق تظاهرة ملحامن 
حياة  “امراأة  ه���ت���اف  ي��������رددون 
ت�صجيل  يف  يظهر  ك��م��ا  حرية”، 
حقوق  منظمة  بثته  اآخ��ر  فيديو 

الإن�صان الإيرانية.
وذك��������������رت �����ص����ح����ي����ف����ة ال���������ص����رق 
ثالثة  اأن  الإي��ران��ي��ة  الإ�صالحية 

حمامن على الأقل اأوقفوا.
الإيرانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك����رت 
تظاهرات  اأن  )اإرن������ا(  ال��ر���ص��م��ي��ة 
العا�صمة،  اأن��ح��اء  بع�س  يف  ج��رت 

حرب �أوكر�نيا، وفاة �مللكة، جناح ما�شك

... وتنباأ مي�سيل نو�سرتادامو�س بكل �سيء...!
ملاذ� تبدو هذه �لتنبوؤ�ت مقنعة �أكرث فاأكرث؟

يف اأوقات اال�سطراب الكبري اأو القلق 
االجتماعي، يكون اجلمهور م�ستعًدا ل�سماع الهراء

اإطالق نار وغاز م�سيل للدموع خالل التظاهرات يف اإيران 

نا�سيونال اإنرت�ست: بوتني قادر على �سل اأوكرانيا دون نووي
•• وا�شنطن-وكاالت

ال�صواريخ  ب���اأزم���ة  اأوك���ران���ي���ا  يف  الأه��ل��ي��ة  احل����رب  ت�����ص��ب��ي��ه 
الكوبية يف 1962، �صكل من اأ�صكال الك�صل الذهني، ح�صب 
اخلبري اجليو�صيا�صي يف جمموعة راين ال�صت�صارية لإدارة 
املخاطر، ليون هادار. يف مقال مبجلة “نا�صيونال اإنر�صت” 
وا�صنطن  يف  مت��ح��ور  النقا�س  اأن  الكاتب  راأى  الأم��ري��ك��ي��ة، 
التهديد  ح��ول  املا�صية  الأي����ام  يف  اأخ���رى  غربية  وع��وا���ص��م 
با�صتخدام  بوتن  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  من  املزعوم 
الأ�صلحة النووية يف اأوكرانيا، رداً على التحديات التي يرى 

اأنها مت�س امل�صالح الوطنية اجلوهرية ملو�صكو.
ومع ذلك، ويف الوقت الذي ننتظر فيه ن�صر رو�صيا تر�صانتها 
ثانية،  كوبية  �صواريخ  اأزم��ة  اإىل  ي��وؤدي  قد  ال��ذي  النووية، 
قوة  اأن  اأذه��ان��ن��ا  ع��ن  يغيب  األ  “يج  اأن���ه  اإىل  ال��ك��ات��ب  يلفت 
اأو متو�صطة دون  اأن ت�صل قوة �صغرية  عاملية كربى ميكنها 
الكاملة  قوتها  فبا�صتخدام  النووية.  الأ�صلحة  اإىل  اللجوء 
اأن  ل��رو���ص��ي��ا  اأوك��ران��ي��ا، مي��ك��ن  التقليدية يف  الأ���ص��ل��ح��ة  م��ن 
نف�صها  وج��دت  ال��ذي  بالو�صع  القبول  على  وا�صنطن  ترغم 
عندما  يف1956،  ل��ل��م��ج��ر  ال�����ص��وف��ي��ت��ي  ال���غ���زو  ع��ق��ب  ف��ي��ه 
تدخاًل  �صيتطلب  الرو�صي  العدوان  اإنقاذ �صحية  اأن  اأدرك��ت 
ع�صكرياً اأمريكياً مبا�صراً«. وعلى نقي�س الذاكرة التاريخية 
الب�صري  التاريخ  يف  الأك��رث تدمرياً  الق�صف  فاإن  اجلمعية، 
الوليات  األ��ق��ت��ه��م��ا  ال��ل��ت��ن  ال��ذري��ت��ن  القنبلتن  ي��ك��ن  مل 
واإمنا  ال��ي��اب��ان��اي��ت��ن،  ون��اغ��ازاك��ي  هريو�صيما  على  امل��ت��ح��دة 
يف  طوكيو  على  الأمريكي  اجل��و  �صالح  �صنها  التي  ال��غ��ارات 
مئة  مقتل  ع��ن  اأ�صفرت   ،1945 -اآذار  م��ار���س  م��ن  ليلتن 
األ���ف م��دين ي��اب��اين و���ص��ردت اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون. وباملقارنة، 
فاإن الق�صف الذري لناغازاكي ت�صبب بفي وفاة ما بن 40 
امل�صلحة  القوات  على  العديدة  الهجمات  وكانت  األفاً.  و80 

مبا  الثانية،  العاملية  احلرب  اإب��ان  املدينية  التجمعات  وعلى 
فيها الق�صف الأملاين للمدن الربيطانية، والق�صف املدمر 
اأملانية مدنية اأخرى من �صالحي  لربلن ودري�صد، ومراكز 
اجل��و الأم��ري��ك��ي وال��ربي��ط��اين، اأك��رث ت��دم��رياً م��ن تاأثريات 
من  اجل���وي  الق�صف  حملة  و�صكلت  تكتكية.  ن��ووي��ة  قنبلة 
حلف �صمال الأطل�صي ليوغو�صالفيا يف 1999، وا�صتخدام 
بلغراد، وبري�صتينا، نقطة حتول يف احلرب  ال�صواريخ �صد 
�صلوبودان  ال�صابق  اليوغو�صاليف  الزعيم  واأرغمت  الأهلية 
ميلو�صيفيت�س على املوافقة على ت�صوية، اأدت يف نهاية املطاف 
اإىل �صقوطه. ومن هذا املنظار ملاذا يلجاأ بوتن اإىل ا�صتخدام 
الأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ال��ن��ووي��ة ق��ب��ل ا���ص��ت��ن��ف��اد ال��ق��وة اجلوية 
التقليدية الأخ��رى، مبا فيها ال�صواريخ، لإرغام  والأ�صلحة 
الزعيم الأوكراين فولودميري زيلين�صكي على املوافقة على 

ت�صوية توؤمن امل�صالح الرو�صية؟
املحتمل  اأن من  ي��درك  اأن  ف��اإن على بوتن  الكاتب  راأي  ويف 
يف  اأخ���رى  مدنية  وم��راك��ز  ولفيف  كييف  ق�صف  يخفق  اأن 
اإخ�صاع الأوكرانين، بالطريقة ذاتها التي عجز بها الق�صف 
الأمريكي املكثف لهانوي عن اإرغام الفيتنامين ال�صمالين 

على ال�صت�صالم الكامل.
وميكن ل�صجاعة الأوكرانين يف امليدان اأن تقود بوتن اإىل 
ا�صتنتاج اأنهم �صيقاتلون حتى املوت. اأو رمبا يقع زيلين�صكي، 
اإىل  للتو�صل  �صعبه،  تاأثري �صغط  كما ميلو�صيفيت�س، حتت 
مفيداً  �صيكون  “هل  الكاتب:  ويت�صاءل  رو�صيا.  مع  ت�صوية 
لل�صعب الأوكراين النتحار اجلماعي ملنع رو�صيا من احتالل 

اأربعة اأقاليم يف ال�صطر ال�صرقي من البالد؟«.
دولة  تهديد  م��ن  ميكنها  ن��ووي��اً  �صالحاً  اأوك��ران��ي��ا  متلك  ل 
كربى مثل رو�صيا. وحتى يف اأ�صواأ �صيناريو عند رو�صيا، لن 
وفر�س  مو�صكو  دخ��ول  الأوكرانية  القوات  مقدور  يف  يكون 

ت�صوية على الكرملن.

خ�صو�صا  ق��ا���ص��ي��ا  ال��ق��م��ع  وي���ب���دو 
حمافظة  ع��ا���ص��م��ة  ���ص��ن��ن��دج  يف 
ا�صتخدمت  ح���ي���ث  ك����رد�����ص����ت����ان، 
منظمات  ت��ق��ول  ك��م��ا  ال�����ص��ل��ط��ات 
اأحياء  يف  ثقيلة  اأ�صلحة  حكومية، 
على  و���ص��ع  من�صور  ويف  حم���ددة. 
�صبكات التوا�صل الجتماعي على 
الرغم من القيود املفرو�صة على 
�صوت  “كن  الن��رن��ت  ا�صتخدام 
مغلقة  املتاجر  وبقيت  �صنندج”. 

يف املدينة.
وقال مدير منظمة حقوق الإن�صان 
مقدم  عامري  حممود  الإيرانية 
“يجب على املجتمع الدويل منع 
وق��وع املزيد من جرائم القتل يف 

كرد�صتان«.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأط��ل��ق��ت دعوة 
مع  “ت�صامنا  ال���ت���ظ���اه���ر  اإىل 
عا�صمة  البطل”،  زاه���دان  �صعب 
بلو�ص�صتان  ���ص��ي�����ص��ت��ان  حم��اف��ظ��ة 
قوات  قتلت  حيث  �صرق(  )جنوب 
الأمن، ح�صب املنظمة نف�صها، 93 
اندلعت  عنف  اأع��م��ال  يف  ا  �صخ�صً
خالل  اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب   30 يف 
اح���ت���ج���اج���ات ان���دل���ع���ت ع��ل��ى اأث���ر 
�صرطي  اغت�صاب  ع��ن  معلومات 

لفتاة �صغرية.
ذك���������رت اجل���م���ع���ي���ة الإي�����ران�����ي�����ة 
 28 اأن  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة ح��ق��وق 
ط��ف��ال ع��ل��ى الأق����ل ق��ت��ل��وا، �صقط 
�صي�صتان  حمافظة  يف  “معظمهم 
خالل  املحرومة”  ب��ل��و���ص�����ص��ت��ان 

قمع التظاهرات.
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
“قلقة  اإنها  )يوني�صف(  للطفولة 
جدا” من املعلومات التي تتحدث 
عن “مقتل وجرح واعتقال اأطفال 
التعليم  وزي��ر  لكن  ومراهقن”. 
الإيراين يو�صف نوري نفى �صجن 

اأي طالب.
الثنن  الح��ت��ج��اج��ات  وام���ت���دت 
اإ�صرابات  م��ع  النفط  ق��ط��اع  اإىل 
وجت����م����ع����ات يف ع������دد م�����ن امل�����دن 
الإن�صان  ح��ق��وق  منظمة  ح�����ص��ب 

الإيرانية.

ف�سل �ستاء قا�س.. حليف حمتمل ملو�سكو بوجه االأوروبيني
•• عوا�شم-اأ ف ب

مع ا�صتمرار احلرب يف اأوكرانيا، ي�صتعد الأوروبيون ملواجهة خ�صم ل ميكن 
ال�صيطرة عليه ول التكهن بعواقبه، هو ال�صتاء الذي يهدد بالت�صبب بتقنن 

للطاقة وبانقطاع يف التيار الكهربائي.
ويرى بع�س املحللن اأنه يف حال كان ف�صل ال�صتاء بارداً وطوياًل، ف�صيكون 
بالتاأكيد ل�صالح الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن، بعدما خف�صت مو�صكو 
ب�صكل كبري اإمدادات الغاز لأوروبا رداً على الدعم الغربي لكييف بوجه الغزو 

الرو�صي.
وعرفت اأوروبا الغربية يف ال�صنوات الأخرية ف�صول �صتاء قا�صية، ول �صيما 
يف 2010-2011، ويف 2018 حن �صربتها موجة برد قار�س م�صدرها 
�صيبرييا اأدت اإىل م�صرع الع�صرات واأثارت بلبلة �صديدة يف حركة النقل. ويف 

متثل  كانت  التي  الرو�صي  الغاز  اإم���دادات  براجع  مقرناً  ذلك  تكرر  حال 
ح�صة كبرية من واردات الطاقة يف بع�س الدول الأوروبية، فقد ت�صهد القارة 
�صعوبات كربى من املحتمل اأن تنعك�س على ت�صميم الحتاد الأوروبي على 
الأمن يف مركز  اإليوت كوهن، موؤرخ احلرب وخبري  واأو�صح  اأوكرانيا.  دعم 
الأمريكية،  هوبكنز  جونز  جامعة  يف  والدولية  الإ�صراتيجية  الدرا�صات 

“الطاقة �صالح ذو طلقة واحدة، واأُطلقت للتو«.
و�صعياً اإىل ا�صتباق الأمور، دعت العديد من احلكومات الأ�صر وال�صركات اإىل 
خف�س درجة حرارة التدفئة وادخار الطاقة، يف اإطار خطة اأوروبية تهدف 
%15 عن معدل  يقل عن  ال�صتاء مبا ل  الغاز هذا  ا�صتهالك  اإىل خف�س 

ال�صنوات اخلم�س املا�صية.
رغم  الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اح��ت��ي��اط��ات��ه��ا  ت�صكيل  اإع����ادة  ال�27  ال����دول  و���ص��رع��ت 
ا���ص��ط��راره��ا اإىل ال���ت���زود ب��اأ���ص��ع��ار ب��اه��ظ��ة م��ن اجل���زائ���ر وق��ط��ر والرويج 

والوليات املتحدة. ومع اكتمال احتياطاته بحوايل %90، يعترب الحتاد 
الأوروبي اأنه بات قادراً على �صمان اأمن الطاقة ملواطنيه� وما يعزز موقعه 
نهوي  ر�صا  علي  اأو�صح  ما  بح�صب  “اعتيادية”،  تبدو  الطق�س  توقعات  اأن 
اأن  الطاقة. غري  املتخ�ص�س يف  “وود ماكنزي”  امل�صارك يف مكتب  الباحث 
اأمن الطاقة ل يزال عر�صة للظروف، ويبقى احتمال حلول �صتاء اأق�صى من 
العادة ماثاًل، ويف مواجهة هذا الو�صع، تتجه اأنظار كثرية �صواء يف الأو�صاط 
اجلوية  لالأر�صاد  الأوروب���ي  املركز  اإىل  ال�صيا�صية  الأو���ص��اط  اأو  ال�صناعية 

املتو�صطة املدى.
بيانات  ق���ادرة على جمع  اأج��ه��زة كمبيوتر خ��ارق��ة  امل��رك��ز على  ه��ذا  وي��ع��ول 
املعروفة  خدمته  عرب  لي�صدر  الوطنية،  اجلوية  الأر���ص��اد  اأج��ه��زة  خمتلف 

با�صم “خدمة كوبرنيكو�س للتغري املناخي” توقعات لثالثة اأ�صهر.
و�صرح كارلو بونتيمبو مدير خدمة كوبرنيكو�س “تت�صم امل�صاألة هذه ال�صنة 

الأر�صاد اجلوية لفرة  قبيل �صدور توقعات  باأهمية جيو�صيا�صية جلية”، 
نوفمرب-ت�صرين الثاين اإىل يناير-كانون الثاين املقبلن. واإن كان الوقت ل 
يزال مبكراً لإ�صدار توقعات موثوقة متاماً، اإل اأن املوؤ�صرات الأولية املتوافرة 
توحي ب�صتاء معتدل ب�صورة عامة، مع خطر ح�صول موجات برد مبكرة يف 

نوفمرب-ت�صرين الثاين ودي�صمرب-كانون الأول املقبلن.
واأو�صح بونتيمبو “ما يهم هو اجتاه الريح. اإذا هبت بن منت�صف نوفمرب-

القوية  الرياح  هذه  بع�س  املقبلن  الأول  ودي�صمرب-كانون  الثاين  ت�صرين 
اأوروب��ا، ف�صيوؤثر ذلك بالتاأكيد على  الآتية من ال�صرق وت�صاقط الثلج على 

طلب الغاز والأ�صعار والو�صع اجليو�صيا�صي«.
ولكن بعد �صيف �صجل درجات حرارة قيا�صية يف اأوروبا، فاإن حرارة املحيط 
الأط��ل�����ص��ي اأع��ل��ى م��ن ال��ع��ادة، وق��د حت��اف��ظ ال��ري��اح الغربية على احل���رارة 

املعتدلة.
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اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�صيد/ حممد ا�صغر حاجى اهلل و�صاي�ا - اجلن�صية:باك�صتان يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة )33%( وذلك اإىل ال�صيد/حممد على احمد �صامل الربيكي - اجلن�صية: الإمارات، 
وكذلك يرغب ال�صيد/�صعيب منظور منظور احمد - اجلن�صية:باك�صتان يف البيع والتنازل عن )51%( من 
كامل ح�صته البالغة )%67( وذلك اإىل ال�صيد/ حممد جنيد غالم حمى الدين - اجلن�صية: باك�صتان، وكذلك 
كامل  والتنازل عن )14%( من  البيع  - اجلن�صية:باك�صتان يف  احمد  �صعيب منظور منظور  ال�صيد/  يرغب 
ح�صته البالغة )%67( وذلك اإىل ال�صيد/ حممد على احمد �صامل الربيكي - اجلن�صية:الإمارات، يف الرخ�صة 
رقم  برخ�ص�ة  بال�صارقة  الإقت�صادي�ة  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  الطلب�ات(  تو�صيل  )�صعيب خل�دمات  امل�صماه 
)797480( تعديالت اأخرى : • تغيري ال�صم التجاري للرخ�صة من )�صعيب خلدمات تو�صيل الطلبات( اإىل 
)ملك اجلزيرة خلدمات تو�صيل الطلبات(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
بنغالدي�س  باول- اجلن�صية:  بدا  رودرا هاري  نيبون  ال�صيد/   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
ازجل  ال�صيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
املعلم  )ور�صة  امل�صماه  الرخ�صة  بنغالدي�س. يف   : - اجلن�صية  �صكدار  ال�صالم ح�صمت على 
بال�صارقة برخ�صة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  والثالجات(  املكيفات  لت�صليح 

رقم .)603746( تعديالت اأخرى : ليوجد،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع ب�ان : ال�صيد/ �صم�س الدين جالت خان- اجلن�صية:افغان�صتان 
وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اإىل ال�صيد/م�صعود امباري�س خان - اجلن�صية : باك�صتان. يف الرخ�صة امل�صماه )خمبز 
برخ�صة  بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  الثالثة(  ال�صدقاء 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  اأخرى:ليوجد.  تعديالت   .)798023( رقم 
فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى 
بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
فقدت �صهادة ال�صهم 

�صادرة من م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي لكل من : 

عدد �الأ�شهم رقم �ل�شهادة �ال�شم 

10201221151هيفاء حممد مطر �ملهريي 

10201222151ح�شه ح�شني علي ح�شني �ملناعي 

10201223151مرمي ح�شني علي ح�شني �ملناعي 

وعلى من يجدها الت�صال بالرقم 0504866614 

فقدان �شهادات ا�شهم   
العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة الذيد االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي(   عمايل   ADCFICILABMIN2022 /0000084 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه : ا�صوار الذيد ملقاولت النجارة امل�صلحة

العنوان : 9539535
املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/06/24 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
 ، بال  موهيندر  �صينغ  بيكراجميت  ل�صالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
درهم   1066 مبلغ  للمدعي  توؤدى  باأن  عليها  املدعى  ال�صركة  باإلزام   : بالتايل 
رواتب متاأخرة ، ومبلغ 522 درهم بدل اإجازة �صنوية، ومبلغ 356 درهم نهاية 
خدمة والزمتها ببدل تذكرة عودة املدعي ايل بلده عند الإلغاء واملغادرة والر�صوم 
وامل�صروفات املنا�صبة واعفاء املدعي من باقي الر�صوم.  حكما قابال لال�صتئناف 

خالل املدة القانونية، اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن بالن�شر الجتماع خربة

ال�شارقة جزئي  مدين   2021  / الدعوى رقم 3295 
املدعية : امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م

املدعى عليه : وليد احمد جمعه عبد الرحمن الأمريي
املو�صوع بن�صر بال�صفحة كما يلي

تنفي�ذا حلك�م حمكم�ة ال��ص�ارق�ة امل�وق�رة بن�دبي خبي���ر ح�ص�����ابيا بال�دع�وى اأع�اله ف���اإنني اأدع�����وكم 
”salah.albrmawi70@gmail.com “ للتوا�ص�ل م�ع اخلبي�ر ع�ب�ر الربيد الإلكرون�ي 
اأو الت�ص��ال ب�ه ل�ت�ق�دي�م م�ا ل�دي�كم م�ن م�ص�تندات وا�صتكمال ب�اقي الإج�راءات عل�ى ان يك�ون ذل�ك 
خ�الل م�دة خم�صة اأيام عمل من تاريخه  علم�ا ب�ان اخلبي�ر �ص�وف يبا�ص�ر اإج�راءات اخلربة وف�ق�ا 
امل�صتندات  وتقدمي  باخلربة  بالتوا�صل  اللتزام  ي�رج�ى  وعل�ي�ه  امل�وق�رة  باملحكم�ة  تكليف�ه  ت�م  مل�ا 

اخلا�صة بالدعوي اأعاله.
�شالح عي�شى اإبراهيم �شيد احمد
اخلبري احل�شابي املنتدب
0555544525

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151138(
املنذر : م�صرف ابوظبي الإ�صالمي - �س.م.ع - الإمارات

املنذر اإليه : عيد عارف عيد را�صد العزيزي - اجلن�صية الإمارات
املو�صوع :

يوجه املنذر هذا الإنذار اإىل املنذر اإليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة �صداد 
مبلغ 154435.79 درهم املر�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �صداد الأق�صاط امل�صتحقة على 
ال�صيارة رقم 57085/18 خ�صو�صى اأبوظبي - ني�صان باترول 2021 - اأ�صود - اليابان  - 
رقم القاعده :jn8fy1ny3mx036659  مبوجب عقد املرابحة رقم 79656022 
وذل���ك خ���الل 7 اأي����ام م��ن ت��اري��خ ن�صر الإن�����ذار ويف ح���ال ف���وات ه���ذه امل���دة دون ���ص��داد مبلغ 
154435.79 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإج��راءات لبيع ال�صيارة املرهونة 

ل�صالح امل�صرف مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
 اإخطار عديل بالوفاء )عرب الر�شالة الن�شية( 

MOJAU_2022- 0084682 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 11900 درهم )عرب الر�صالة الن�صية(

للمخطر / حمد جدعان العلو�س - �صوري اجلن�صية - هوية اإماراتية رقم 784198836287213 
العنوان : عجمان النعيمه 2 بنايه هيام �صقه 5 - هاتف : 971521707365

املخطر اإليه /اكثم ح�صن قا�صم - �صوري اجلن�صية - هوية رقم 786198602980363 
 : هاتف  تامي-  ع�صري  بجانب  ال�صام  �صاورما  مطعم  عمار  ال�صيخ  �صارع   -  2 الرو�صه   - عجمان   : العنوان 

971588550100
املو�صوع الوفاء مببلغ 11900

تاريخ  يف  ال�صداد  م�صتحق  درهم(  اآلف  )خم�صة  درهم   5000 مببلغ  اأحدهما  اأمانة  �صندي  حرر  اإليه  املخطر 
غايته  موعد  يف  م�صتحق  درهما(  وت�صعمائة  اآلف  )�صتة  درهم   6900 مببلغ  الثاين  الأمانة  و�صند   ،2022/8/1
قبل  من  املحررين  الأمانة  �صندي  مو�صوع  11900درهم  به  مطالب  مبلغ  باإجمايل  للمخطر   2022/08/15
املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق �صندي الأمانة ، حيث توجه املخطر للمخطر اإليه ل�صداد 
املبالغ امل�صغول به�ا ذمته اإل اأنه �صرب الأجال واأخرياً رف�س دون وجه حق اأو �صند من الواقع والقانون ، لذلك - فاإننا 
نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006961 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : فاطمة مرمي حممد حمى الدين - جمهول حمل الإقامة 
اعالن بالن�صر باللغتن العربية والجنبية

بناء على طلب املدعي : عادل عبد الرحيم ح�صن احلمادي
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب :

- اإلزام املدعى عليها اأن توؤدي للمدعي كافة املبالغ من ر�صوم وم�صاريف و التي �صددها املدعي خللق الو�صع القانوين للمدعى عليها 
 من حيث اإقامتها وعقد عملها بواقع 5،445.78 درهم خم�صة األآف واأربعمائة خم�صة واأربعون درهم وثمانية و�صبعون فل�س.
بامل�صوؤولية  عليه  املدعى  اإخالل  جراء  باملدعي  حلقت  التي  لالأ�صرار  جابرا  تعوي�صا  للمدعي  توؤدي  اأن  عليها  املدعى  اإلزام   -

العقدية من الناحية املادية واملعنوية مبلغ وقدره 5000 خم�صة األآف درهم
- اإلزام املدعى عليها بفائدة قانونية بواقع 9%من تاريخ املطالبة واإىل ال�صداد التام.

- اإلزام املدعى عليها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�صارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأنت 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000410 يف  الدعوى رقم

اإىل : موؤمن ابراهيم احمد ابو زرقة
جمهول حمل الإقامة : عجمان - هاتف رقم / 0545889099 و 05854400334

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد حميدة اإليا�س بابكر 
العنوان / حمل الإقامة : اإمارة عجمان احلميدية �صارع ال�صيخ عمار بن حميد بناية مزون الغامن مقابل حمكمة عجمان 
الطابق الثاين �صقة 203 هاتف رقم 0561188285 اإمييل hammouri4@hotmail.com رقم الهاتف 

 971561188285 :
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة.

)اعالن للخ�صم املدخل(
�صم ملف النزاع رقم 2022/86 م�صاحلة.

تاريخ  9% من  القانونية  والفائدة  درهم   501000 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  بالت�صامن  عليهما  املدعى  اإلزام   : ثانيا 
املطالبة الق�صائية اإىل متام ال�صداد مع اإلزامهما بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الأوىل حمكمة عجمان الحتادية �صباح يوم 
- املوافق 2022/10/17 ال�صاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000410 يف  الدعوى رقم

اإىل : احمد حممد �صليمان �صيد 
جمهول حمل الإقامة : عجمان - هاتف رقم / 0553104589 و 0585944041

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد حميدة اإليا�س بابكر
العنوان / حمل الإقامة : اإمارة عجمان احلميدية �صارع ال�صيخ عمار بن حميد بناية مزون الغامن مقابل حمكمة عجمان 

 hammouri4@hotmail.com الطابق الثاين �صقة 203 هاتف رقم 0561188285 اإمييل
رقم الهاتف : 971561188285 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة.
)اعالن للخ�صم املدخل(

�صم ملف النزاع رقم 2022/86 م�صاحلة.
تاريخ  9% من  القانونية  والفائدة  درهم   501000 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  بالت�صامن  عليهما  املدعى  اإلزام   : ثانيا 

املطالبة الق�صائية اإىل متام ال�صداد مع اإلزامهما بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الأوىل حمكمة عجمان الحتادية �صباح يوم 
- املوافق 2022/10/17 ال�صاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151146(
املنذر : موؤ�ص�صة اأرنكو للعقارات

املنذر اإليه : ان تي ار للتجارة العامة �س.ذ.م.م. ) جمهول حمل الإقامة (
املو�صوع : 

توجه املخطرة هذا الإنذار اىل املخطر اليها للتنبيه عليها مبا فيه ونفاذ مفعوله قانوناً ب�صرورة :
اإخالء الوحدة ال�صكنية املوؤجرة عبارة عن �صقة والكائنة اإمارة دبي- بر دبي - منطقة منخول - بناية جولدن �صاندز 14 
- الطابق الثالث �صقه رقم 316 ، وت�صليمهما للمخطرة خالية من ال�صواغل مع �صداد كامل القيمة اليجارية املر�صدة 
بذمتها عن الفرة اليجارية امل�صتحقة من تاريخ 2022/9/14 وما ي�صتجد من قيمة اإيجارية وحتى تاريخ ت�صليم 
اإ�صتالم هذا الإنذار  اأيام من تاريخ  5 خم�صة  اأق�صاه  الوحدة ال�صكنية باحلالة التي كانت عليها وقت الت�صليم يف موعد 
واإل �صن�صطر اإىل رفع الدعوى املدنية و اإ�صت�صدار اأمر الأداء �صدكم، ويف حالة تاأخركم عن ال�صداد والإخالء يف موعد 
اأق�صاه 30 ثالثون يوماً من تاريخ اإ�صتالم هذا الإنذار دون �صداد قيمة الإيجار والإخالء يحق معه للمخطرة اإتخاذ كافة 
الجراءات القانونية لالإخالء من وفقا لأحكام القانون رقم 26 ل�صنة 2007 واملعدل لبع�س اأحكامه بالقانون رقم 33 

ل�صنة ل�صنة 2008 ب�صاأن تنظيم العالقة بن موؤجري وم�صتاأجرى العقارات باإمارة دبي. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 114/2022 جتاري م�شارف كلي
�صد/ املدعى عليها الثالثة : ايجل ملقاولت البناء ذ.م.م 

املقامة من : بنك الإمارات دبي الوطني )�س.م.ع(
 114/2022 رقم  الدعوى  البتدائية حتت  دبي  اأن هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة  مبا 
فاإننا  اأعاله  املذكورة  الدعوى  ندب جلنة خربة ثالثية يف  اأنه مت  ، وحيث  كلي  جتاري م�صارف 
، ندعوكم  املحاكم  اأمام  اأعمال اخلربة  1992 م بخ�صو�س  ل�صنة  الإثبات  باأحكام قانون  وعمال 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  طريق  عن  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  حل�صور 
منكم اإر�صال كافة امل�صتندات املوؤيدة  ويرجى   ، ع�صراً   3:00 ال�صاعة  متام  يف   18/10/2022

واملثبتة لدفاعكم قبل ح�صوركم لالجتماع.
عن اللجنة املنتدبة

اخلبري احل�شابي وامل�شريف : حممد �شعيد ال�شريف 
رقم الهاتف : 04-2527888

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة االأول

املدعي / بنك اأبوظبي التجاري )بنك الإحتاد �صابقا( 
بوكالة املحامي / املكتب القانوين الدويل للمحاماة وال�صت�صارات القانونية

املعلن اإليها / املدعي عليها : علياء �صامل �صعيد �صامل ال�صويدي
يف الدعوى رقم 2022/2953 جتاري جزئي - عجمان

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان املوقرة لأعمال اخلربة يف الدعوى اأعاله فقد حددنا يوم الإثنن 
املوافق 17/10/2022 يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحاً لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 
Email : expert@alsharid. التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين التالية

042555155 تليفون   -  com
لذا يطلب ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونا حل�صور الإجتماع املذكور مع ار�صال كافة امل�صتندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اأول باأول ب�صاأن اأية اإ�صتف�صارات وملتابعة تطورات اإجراءات تنفيذ املاأمورية 
واإ�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها.

اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

اإنذار رقم )2022/1/151024(
املنذر : راج كومار �صيواكراماين

بوكالة املحامن : حممد بني ها�صم/�صهيل ال�صيخ
املنذر اليها : فا�صل حمي الدين واناتا وادوكال

)جمهول حمل القامة(
اليه باملطالبة ب�صداد مبلغ  املنذر  املنذر ومبوجب هذا النذار العديل فاإنه ينذر  ان  حيث 
)00041( وامل�صحوب على بنك المارات دبي  رقم  ال�صيك  مبوجب  درهم   100.000
الوطني وامل�صتحق الداء بتاريخ 01/09/2015 ، مع الفائده القانونيه بواقع %12 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وذلك خالل خم�صه ايام من تاريخ ن�صر العالن 
ويف حالة عدم ال�صداد �صيتم اللجوء للق�صاء وا�صت�صدار امر باأداء املبالغ امل�صتحقة مبوجب 

ال�صيكات املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

اإنذار رقم )2022/1/151027(
 املنذر : راج كومار �صيواكراماين - بوكالة املحامن : حممد بني ها�صم/�صهيل ال�صيخ

املنذر اليه الول : حار�س حممد قادر
املنذر اليه الثاين : �صركة حار�س انرنا�صيونال لاللعاب �س.ذ.م

)جمهولن حمل القامة(
ب�صداد  باملطالبة  اليهم  املنذر  ينذر  فاإنه  العديل  النذار  هذا  ومبوجب  املنذر  ان  حيث 
امل�صرق  بنك  على  وامل�صحوب   )00019( رقم  ال�صيك  مبوجب  درهم   40.000 مبلغ 
وامل�صتحق الداء بتاريخ 12/09/2018 ، مع الفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وذلك خالل خم�صه ايام من تاريخ ن�صر العالن ويف حالة 
عدم ال�صداد �صيتم اللجوء للق�صاء وا�صت�صدار امر باأداء املبالغ امل�صتحقة مبوجب ال�صيكات 

املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )151133/2022(
املنذر/ الرحمة خلدمات التمري�س املنزيل - موؤ�ص�صة فردية ، رخ�صة رقم 652453

العنوان : مكتب رقم 1008 - بناء ال�ص�غفار 1 - الرب�ص�اء هايت�س - دبي المارات العربية املتحدة - رقم 
الهاتف : 0509936874

املنذرة اليها : فاطمة على حممد، اإماراتية اجلن�صية، رقم هوية 784-1970-9053814-7
العنوان : بيت رقم 5 - �صارع املحكمة 112 - منطقة العزرة - ال�صارقة - المارات العربية املتحدة. رقم 

الهاتف: 0505775388
مدة  خالل  اإماراتي  فقط  درهم   )23،000( قدرة  و  مبلغ  باأداء  اإليها  املنذرة   / املنذر  يخطر   : املو�صوع 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  اإىل  اأ�صفا  املنذر  �صي�صطر  واإل  الإنذار،  هذا  ن�صر  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  اأق�صاها 
القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اإقامة الدعاوي الق�صائية وا�صت�صدار اأمر الأداء و املطالبة بالتعوي�س 

اجلابر للعطل و ال�صرر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151095(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : على كمال العلي
وت�صعة  )خم�صمائة  درهم   589،966،17 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
وثمانن الف وت�صعمائة و�صتة و�صتن درهم و�صبعة ع�صر فل�صا( للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 
g002 بالطابق رقم g مببنى امريات�س جاردينز 1 ال 1 رقم 1 البالغ م�صاحته 1،133،98 
قدم مربع واملواقف رقم b-64 على قطعة الر�س رقم 347 مبنطقة الرب�صاء جنوب الرابعة 
وما  و)26(   )25( واملادتن  القانون  لحكام  طبقا  للمنذر  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة 
بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 70021
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151132(
املنذر/ الرحمة خلدمات التمري�س املنزيل - موؤ�ص�صة فردية ، رخ�صة رقم 652453 

العنوان : مكتب رقم 1008 - بتاء ال�ص�غفار 1 - الرب�ص�اء هايت�س - دبي المارات العربية املتحدة 
رقم الهاتف : 0509936874

املنذر اليه : علي حممد عبداهلل احلمادي، اإماراتي اجلن�صية، رقم هوية 784-1946-3639409-3 
العنوان : بيت رقم 5 - �صارع املحكمة 112 - منطقة العزرة - ال�صارقة - المارات العربية املتحدة. 

رقم الهاتف : 0505775388 
املو�صوع : يخطر املنذر / املنذر اإليه باأداء مبلغ و قدره )23،000( در هم فقط اإماراتي خالل مدة اأق�صاها 
القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  اإىل  اأ�صفا  املنذر  �صي�صطر  واإل  الإنذار،  هذا  ن�صر  تاريخ  من  اأيام  خم�صة 
بالتعوي�س اجلابر  املطالبة  و  الأداء  اأمر  وا�صت�صدار  الق�صائية  الدعاوي  اإقامة  فيها  باملبلغ مبا  للمطالبة 

العطل و ال�صرر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151093(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : ال�صيد عادل ها�صم علوى على
وت�صعة  )ثالثمائة  درهم   379،735،16 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
و�صبعن الف و�صبعمائة وخم�صة وثالثن درهم و�صتة ع�صر فل�صا( وما ي�صتجد عليها من فائدة 
قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة 
فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة 
اك�س  تاور  باى  جمريا  مببنى   4 رقم  بالطابق   403 رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم 
L2-2062 على قطعة الر�س رقم  واملواقف رقم  مربع  مر   80.04 م�صاحته  البالغ   2
الثنية اخلام�صة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون  910 مبنطقة 
واملادتن )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

اإنذار رقم )2022/1/151026(
املنذر : راج كومار �صيواكراماين - بوكالة املحامن : حممد بني ها�صم/�صهيل ال�صيخ

املنذر اليها : ديفيدا�س تامارا�صريي نارايانان تامار
)جمهول حمل القامة(

ب�صداد  باملطالبة  اليه  املنذر  ينذر  فاإنه  العديل  النذار  هذا  ومبوجب  املنذر  ان  حيث 
مبلغ 30.000 درهم مبوجب ال�صيك رقم )00075( وامل�صحوب على بنك المارات 
دبي الوطني وامل�صتحق الداء بتاريخ 04/05/2016 ، مع الفائده القانونيه بواقع 
وحتى متام ال�صداد وذلك خالل خم�صه ايام من تاريخ  ال�صتحقاق  تاريخ  12% من 
ن�صر العالن ويف حالة عدم ال�صداد �صيتم اللجوء للق�صاء وا�صت�صدار امر باأداء املبالغ 

امل�صتحقة مبوجب ال�صيكات املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

اإنذار رقم )20212/1/151021(
املنذر : راج كومار �صيواكراماين - بوكالة املحامن : حممد بني ها�صم/�صهيل ال�صيخ

املنذر اليها : حممد نزاكت عقيل احمد
)جمهول حمل القامة(

ب�صداد  باملطالبة  اليه  املنذر  ينذر  فاإنه  العديل  النذار  هذا  ومبوجب  املنذر  ان  حيث 
بنك  على  وامل�صحوب   )612402( رقم  ال�صيك  مبوجب  درهم   30.000 مبلغ 
ابوظبي الول وامل�صتحق الداء بتاريخ 05/03/2018 ، مع الفائده القانونيه بواقع 
ال�صداد وذلك خالل خم�صه ايام من تاريخ  ال�صتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من 
ن�صر العالن ويف حالة عدم ال�صداد �صيتم اللجوء للق�صاء وا�صت�صدار امر باأداء املبالغ 

امل�صتحقة مبوجب ال�صيكات املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

اإنذار رقم )2022/1/151019(
املنذر : راج كومار �صيواكراماين - بوكالة املحامن : حممد بني ها�صم/�صهيل ال�صيخ

املنذر اليها : عبد ال�صالم كوليكيل 
)جمهول حمل القامة(

حيث ان املنذر ومبوجب هذا النذار العديل فاإنه ينذر املنذر اليه باملطالبة ب�صداد مبلغ 
درهم مبوجب ال�صيك رقم )00019( وامل�صحوب على بنك دبي التجاري   25.000
من   %12 بواقع  القانونيه  الفائده  مع   ،2019/4/11 بتاريخ  الداء  وامل�صتحق 
تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وذلك خالل خم�صه ايام من تاريخ ن�صر العالن 
امل�صتحقة  املبالغ  باأداء  امر  وا�صت�صدار  للق�صاء  اللجوء  �صيتم  ال�صداد  عدم  حالة  ويف 

مبوجب ال�صيكات املذكورة اأعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
تنازل/ بيع

اإع�الن
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/عبداهلل بن حممد بن احمد القا�صمي - اماراتي اجلن�صية واأحمل بطاقة 
هوية رقم )784199486517107( ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف 
الرخ�صة امل�صماه )اخلليج لدارة مواقف ال�صيارات( موؤ�ص�صة فردية و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية 
باإمارة ال�صارقة برقم )750142(، وذلك : لل�صادة / �صركة )كوبي لإدارة مواقف ال�صيارات( و املرخ�صة 
احمد  بن  حممد  بن  عبداهلل   / وميثلها   )775226( برقم  دبي  باإمارة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من 
القا�صمي - اماراتي اجلن�صية واأحمل بطاقة هوية رقم )784199486517107( - حيث مت تغيري 
�صركة  م  م  ذ  ال�صيارات  ال�صيارات( اىل )اخلليج لدارة مواقف  التجاري من )اخلليج لدارة مواقف  ال�صم 
ال�صخ�س الواحد( - حيث مت تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م 
م(. و عمال لن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل 
،فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراءات امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعن من 

تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك .

الكاتب العدل بال�شارقة

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533
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عربي ودويل

•• الفجر -فالريي توريلي -ترجمة خرية ال�شيباين
��شتقالل  ب�شاأن  جديد  “��شت�شاري”  ��شتفتاء     
كما   ،2023 �أكتوبر  يف  تنظيمه  �شيتم  ��شكتلند� 
نيكوال  �الإ�ــشــكــتــلــنــديــة  �الأوىل  �لـــوزيـــرة  �أعــلــنــت 
بالن�شبة  بوكر”  “لعبة  يونيو.  نهاية  يف  �شتورجون 
عام  منذ  �لثانية  ا  �أي�شً ولكنها  �لربيطانية،  لل�شحف 
2014. ويطرح هذ� �ملو�شوع ب�شكل خا�ص يف �لنقا�ص 
وفاة  ومنذ  �لعر�ص  �لثالث  ت�شارلز  تويل  مع  �لعام 
�مللكة �إليز�بيث �لثانية.    هذه �مل�شاألة تذّكر �ىل �أي 
حا�شمة،  و�ال�شتقالل  �النف�شال  رهانات  تظل  مدى 
ال �شيما يف �شياق �لربيك�شيت، �لذي يجرب ��شكتلند� 
�إر�دتها.  �شد  �الأوروبــي  �الحتاد  من  �الن�شحاب  على 
ا �إىل طموح قدمي جًد�، قبل فرتة طويلة  وتعود �أي�شً
من �الحتاد �لر�شمي لالأمة �الإ�شكتلندية مع �إجنلرت� 

عام 1707.
قبل جون باليول بال�صفقة مع الفرن�صين

مرحبا بكم يف ا�صكتلندا لفتة �صياحية باألوان العلم ال�صكتلندي )مملكة األبا(

نيكول �صتورجون تعلن عن ا�صتفتاء جديد ب�صاأن ا�صتقالل ا�صكتلندا

ن�صخة من حجر القدر ، يف ق�صر �صكون يف ا�صكتلندا

��شتفتاء »��شت�شاري« جديد منتظر:

ا�سكتلندا، رغبة يف اال�ستقالل منذ 10 قرون...!
ال يز�ل هناك �شكل من عدم �لثقة �ملتبادلة و�لتاريخية، تغذيها �لعالقات �ل�شيا�شية بني �الأحز�ب و�الأزمات

العلم الإ�صكتلندي يرفرف يف موقع معركة بانوكبرين والذي ميكن زيارته يف ا�صكتلندا اليوم

ا�ستفتاء »ا�ست�ساري« جديد ب�ساأن ا�ستقالل ا�سكتلندا �سيتم تنظيمه يف اأكتوبر 2023

والدة مملكة ��شكتلند�
   ول��دت مملكة ا�صكتلندا حًقا يف 
نهاية القرن التا�صع. متتد اأرا�صي 
األبا،  با�صم  املعروفة  اململكة،  هذه 
“املرتفعات”  من �صمال اجلزيرة 
اإىل ن��ه��ر ت��وي��د. م��وؤ���ص�����ص��وه��ا هم 
البيكت�س والإ�صكتلندين. وُتظهر 
مع  ق��وي��ة  خ�صو�صية  ا�صكتلندا 
تهيمن  بها.  خا�صة  ولغة  ع���ادات 
تعّرف  خم��ت��ل��ف��ة،  ع�����ص��ائ��ر  عليها 
املتميز.  الرتان  ب��ارت��داء  نف�صها 
الفتية  ا�صكتلندا  مملكة  جنحت 
مواجهة  يف  ا�صتقاللها  فر�س  يف 
وّحدها  التي  ال�صك�صونية  جارتها 
األ���ف���ري���د ال��ع��ظ��ي��م، وال������ذي كان 
عليه بدوره التعاي�س مع الوجود 

الدمناركي “دانيلو«.
اأدى  ال��ق��رن احل���ادي ع�صر،     يف 
غزو ويليام الفاحت لإجنلرا بعد 
النت�صار يف ها�صتينغز “1066” 
اإعادة توزيع الأوراق اإىل حد  اإىل 
اأ�ص�س  ال�صيا�صية.  اللعبة  يف  م��ا 
ن��ظ��اًم��ا م��ل��ك��ًي��ا ق��وًي��ا ع���رف كيف 
ال�صك�صوين  ال��راث  من  ي�صتفيد 
والب������ت������ك������ارات ال����ن����ورم����ان����دي����ة، 
الأجنلو  الأر����ص���ت���ق���راط���ي���ة  ل��ك��ن 
�صد  القدمية متردت  �صاك�صونية 
ه��ذا امل��ل��ك ال��ن��ورم��ان��دي اجلديد 
يف  الدعم  على  للح�صول  و�صعت 

ا�صكتلندا.
   ه����ك����ذا جل������اأ اإدج��������������ارد، اأح�����د 
ال��ط��احم��ن ل��ت��اج اإجن���ل���را، اإىل 
مارغريت  اأخ��ت��ه  وزّوج  ا�صكتلندا 
م����ن م���ل���ك ا����ص���ك���ت���ل���ن���دا ال����ق����وي، 
قتل  ال����ذي  ال�صخ�س  م��ال��ك��ومل، 
عر�س  ل�صتعادة  ال�صهري،  ماكبث 

ا�صكتلندا.
ال����ف����احت  ي�����غ�����زو وي����ل����ي����ام     ث�����م 
مالكومل  اب���ن  وي��اأخ��ذ  ا�صكتلندا 
القوى  م��ي��زان  ي�صقط  كرهينة. 
حتت  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ا�صكتلندا،  يف 
ان  ال  اإجن�����ل�����را.  م���ل���ك  ���ص��ل��ط��ة 
ول��ي��ام مت��ك��ن م��ن ال��ت��ف��او���س مع 
ويف  ال��ت��م��رد.  لإب��ط��ال  ا�صكتلندا 
ذاك الوقت بداأت الثقافة الأجنلو 
اململكة  يف  بالنت�صار  نورماندية 

الإ�صكتلندية.
   ا�صكتلندا، التي لديها موؤ�ص�صاتها 

اإنها  ب����رو�����س:  روب�������رت  وج���ي�������س 
معركة بانوكبرين ال�صهرية.

يومن  امل����واج����ه����ة  ت�������ص���ت���م���ر     
اإدوارد  اإخ������راج  ي��ت��م  ن��ه��اي��ت��ه��ا  يف 
حلظة  اخ��������ر  يف  الإجن������ل������ي������زي 
اأ�صبحت  وه���ك���ذا  امل���ع���رك���ة.  م���ن 
عظيًما  ان���ت�������ص���اًرا  ب���ان���وك���ب���رين 
ل��ل�����ص��ع��ب الإ����ص���ك���ت���ل���ن���دي ورم������ًزا 

لن�صاله من اأجل ال�صتقالل.

منعطف فرن�شي
نبالء  اأر�����ص����ل   ،1320 ع�����ام     
البابا  اإىل  ر���ص��ال��ة  اإ�صكتلنديون 
-م���ع���رف ب���ه اآن������ذاك ك���ن���وع من 
احل�����ك�����م ال������������دويل -لإب������الغ������ه 
الر�صمي  ا���ص��ك��ت��ل��ن��دا  ب��ا���ص��ت��ق��الل 
عن اإجنلرا، وهو اإعالن اأبروث. 
برو�س حتالفه  روب��رت  كما ج��دد 
 .”1326“ ال��ف��رن�����ص��ي��ن  م����ع 
امللك  اع��������رف   ،1328 ع������ام 
الإجنليزي اجلديد اإدوارد الثالث 
“معاهدة  ا�صكتلندا  با�صتقالل 
النبالء  مق�ّصما  نورثهامبتون”، 
يف   ،1332 ع��ام  الإ�صكتلندين. 
معركة دوبلن مور، ان�صم بع�س 
املن�صقن  الإ�صكتلندين  النبالء 
مواطنيهم.  ���ص��د  الإجن��ل��ي��ز  اإىل 
الإجنليزي  اجل��ي�����س  ان��ت��ق��ام  اإن����ه 
ال�����ذي اخ���ت���رب ت��ك��ت��ي��ًك��ا ج���دي���ًدا: 
�صرًيا  امل��رة  ه��ذه  الفر�صان  يقاتل 

على الأقدام.
   ي��ج��د دي���ف���ي���د، وري�����ث روب����رت 
ل��ه يف فرن�صا مع  م��ل��ج��اأ  ب��رو���س، 
 ،1346 ع���ام  ال�����ص��اد���س.  فيليب 
ح�صد  ال��ف��رن�����ص��ي��ن،  مب�����ص��اع��دة 
قواتهم �صد ملك  الأ�صكتلنديون 
اإجن����ل����را، ل��ك��ن��ه��م ُه����زم����وا مرة 
كرو�س.  نيفيل  معركة  يف  اأخ��رى 
ل��ن��دن. ومت  ب��رج  �صجن ديفيد يف 
اإطالق �صراحه بعد 11 عاًما من 
الأ�صر. وتويف منبوذا عام 1371 
بعد زواج��ه من اأرملة رجل نبيل 

�صغري اإنكليزي.
   يف هذا التاريخ، ح�صد الإجنليز 
م��ع��ظ��م ق��وات��ه��م يف ح��رب��ه��م �صد 
الإ�صكتلنديون  و���ص��اع��د  ف��رن�����ص��ا، 
ال���ف���رن�������ص���ي���ن �صد  امل�������رة  ه������ذه 
عدوهم امل�صرك. وحتى منت�صف 
ال����ق����رن اخل���ام�������س ع�������ص���ر، جند 
جانب  اإىل  اإ�صكتلندين  مقاتلن 
و���ص��ي��خ��ت��ار ملك  ال��ف��رن�����ص��ي��ن، 

فرن�صا ا�صكتلندًيا ليقود جي�صه!

حجر �لقدر، رمز لعدم �لثقة
اإجنلرا  العالقات بن  �صتهداأ     
وا���ص��ك��ت��ل��ن��دا ع���ل���ى م����ر ال���ق���رون 
مكونة  دول��ة  ا�صكتلندا  و�صت�صبح 
“و�صعها  امل����ت����ح����دة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
مع  ���ص��ي��ا���ص��ي  واحت�����اد  احلايل”، 
مايو   1 يف  اإجن������ل������را،  مم���ل���ك���ة 

.1707
هناك  ي�������زال  ل  ذل�������ك،  وم�����ع     
الثقة  ع�����دم  اأ����ص���ك���ال  م����ن  ���ص��ك��ل 
تغذيها  وال��ت��اري��خ��ي��ة،  امل��ت��ب��ادل��ة 
العالقات ال�صيا�صية بن الأحزاب 
والنف�صاليون،  “الوحدويون، 
وما اإىل ذلك” وتغذيها الأزمات 
الربيك�صيت.  م��وؤخ��ًرا  اأظ��ه��ر  كما 
العميق  ال����ص���ت���ي���اء  ع���ن  ن��اه��ي��ك 
القدر،  ح��ج��ر  ب�����ص��رق��ة  امل��رت��ب��ط 
الإ�صكتلندي،  امللكي  النظام  �صعار 
خالل حرب املائة عام. يف الواقع، 
ع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن وع�������د ملك 
ب���اإع���ادة   1328 ع����ام  اإجن����ل����را 
و�صتمن�صر  يف  ظل  فقد  احلجر، 

ل�صنوات عديدة.
اأ�صلحوا  الإ�صكتلندين  ل��ك��ن     
 ،1950 ع���ام  ب��ال��ق��وة.  الن�صيان 
الطالب  م����ن  ال���ع���دي���د  ���ص��رق��ه��ا 
جامعة  م������ن  الن����ف���������ص����ال����ي����ن 
دير  اإىل  واأع������ادوه������ا  ج��ال���ص��ك��و 
التاج  اإىل  اإع���ادت���ه���ا  ق��ب��ل  ���ص��ك��ون 
 ،1996 الإجن��ل��ي��زي. ومنذ ع��ام 
ي��ق��ع ه���ذا احل���ج���ر، احل��ق��ي��ق��ي اأو 
اإدن�����ربة  ق��ل��ع��ة  يف  الآن  امل����زي����ف، 
معر�س  قلب  يف  قريًبا  و�صي�صبح 

يف بريث، يف ا�صكتلندا.

اخل���ا����ص���ة م����ع ب����رمل����ان م���ق���ره يف 
ت��ع��ي�����س يف ح����ال����ة من  �����ص����ك����ون، 
ال�صتقالل الن�صبي عن اإجنلرا. 
بتطور  ع�صر  الثالث  القرن  متيز 
املدن والقت�صاد ب�صكل عام. لكن 
ا�صكتلندا  مللك  العر�صية  ال��وف��اة 
عام 1286، بعد �صقوط موؤ�صف 
التوازن  بهذا  اأخ��ل  ح�صانه،  م��ن 
املفاجئ  الخ��ت��ف��اء  ه���ذا  ال��ه�����س. 
اأزمات  اأخطر  واح��دة من  �صيفتح 
اخل�����الف�����ة، وواح���������دة م����ن اأك����رث 
عرفتها  ال��ت��ي  دم���وي���ة  الأزم�������ات 

ا�صكتلندا.

حرب �خلالفة �لدموية
   امل���ل���ك امل���ت���وف���ى، ب�����دون وري���ث 
يرك  اأب��ن��ائ��ه،  وف��اة  منذ  مبا�صر 
باعتبارها  م��ارغ��ري��ت  ح��ف��ي��دت��ه 
امل��وؤه��ل��ة ال��وح��ي��دة ل��ل��ع��ر���س. هي 
4 �صنوات،  طفلة تبلغ من العمر 
ا�صكتلندا  م��ل��ك  اب��ن��ة  م��ن  ول���دت 
ال�����ص��اب��ق وم���ل���ك ال����روي����ج. لكن 
منت�صف  يف  ط��ري��ق��ه��ا  يف  وه�����ي 
ا�صكتلندا،  اإىل  للو�صول  ال�صتاء 

ماتت مارغريت اأثناء العبور.
   تزاحم العديد من الطاحمن 
امللك  م�����ن  وط����ال����ب����وا  ل���ل���ع���ر����س 
الإجنليزي اأن يف�صل بينهم. لكن 
هذا الدعم له ثمن: خ�صوع ملك 
ا�صكتلندا امل�صتقبلي اإىل اإجنلرا! 
بال�صفقة،  ب���ال���ي���ول  ج����ون  ق��ب��ل 
ب����اإر�����ص����ال فرق  وال�����ت�����زم ك���ذل���ك 
�صفوف  يف  للخدمة  اإ�صكتلندية 

اجلي�س الإجنليزي.
ال����ع����دي����د من  ع�����ار������س  ل���ك���ن     
تنّكر  ب�صدة.  ذلك  الإ�صكتلندين 
ج����ون ب��ال��ي��ول ل��ق�����ص��م��ه وحت����ّدى 

ا�صكتلندا “ُيقال اإن 3 الف م�صلح 
الإجنليز  امل�����ص��اة  م��ن  ال��ف��ا  و25 
ق�صى  فالكريك،  ويف  والويلز”. 
والويلزيون  الإجن���ل���ي���ز  ال���رم���اة 
الإ�صكتلندين  “�صيلروم”  على 

“كتائب البيكمن«.
    يف دي�صمرب 1305، مت القب�س 
وال���س وتعذيبه: مت  ويليام  على 
اأربعة  اىل  ومتزيقه  و�صنقه  جره 
اإر������ص�����ال ج�����زء من  اج��������زاء، ومت 
بقاياه اإىل ا�صكتلندا كمثال. لكن 
ثماره.  ي��وؤت��ي  املتوقع مل  ال��رع��ب 
�صد  اآخ���ر  اأ�صكتلندي  �صينتف�س 
الإجنليز: روبرت برو�س، ومتكن 
 25 ه��ذا الخ��ري من التتويج يف 
1306، لكنه �صيعي�س يف  مار�س 

ال�صرّية.
اأيرلندا، متت  اأثناء ف��راره اإىل     
م����ط����اردة واإع���������دام اأت���ب���اع���ه بال 
اإخ��وت��ه الثالثة  ت��ع��ر���س  رح��م��ة. 
للتعذيب وُحب�صت اأخته يف قف�س 
يف ق��ل��ع��ة روك�����ص��ب��ريغ. ل��ك��ن وفاة 
بجمع  ل��ه  �صمحت  الأول  اإدوارد 
الربملان  يف  الفرن�صين  ال�صفراء 
ر�صمًيا  ل��الع��راف  الإ�صكتلندي 
ب�صلطته. رّد وريث اإجنلرا، اإدوارد 
هذا  لك�صر  كبرية  ب�صرعة  الثاين 
ب��اإر���ص��ال جي�صه لحتالل  ال��زخ��م 

موقع يف جنوب ا�صكتلندا.
اأي  ب��رو���س على جتنب     حر�س 
حرب  يقود  فهو  �صارية،  معركة 
ه���ر����ص���ل���ة ����ص���د الإجن����ل����ي����ز. عام 
وهي  �صتريلنغ،  حا�صر   ،1314
�صاحة ا�صراتيجية على احلدود. 
اإدوارد  الإجن��ل��ي��زي  امل��ل��ك  ي��ط��ري 
الثاين �صخ�صًيا لإنقاذ املكان. ثم 
اإدوارد  جي�س  بن  املواجهة  تبداأ 

الإجنليز التمرد الإ�صكتلندي. مت 
النبالء  جميع  واأ�صر  امل�صاة،  ذب��ح 
و�ُصجن  ت��ق��ري��ًب��ا،  الإ�صكتلندين 

باليول يف برج لندن.
العدائية  الأع���م���ال  ا���ص��ت��وؤن��ف��ت     
اإ�صكتلندية  ب��غ��ارة   1296 ع���ام 
على احلدود ال�صمالية لإجنلرا. 
بذبح  الإجن�����ل�����ي�����زي  امل����ل����ك  رد 
بريويك،  يف  امل��دن��ي��ن  ال�����ص��ك��ان 
يف  �صكانية  كثافة  الأك��رث  املدينة 

ا�صكتلندا. 
ا�صتوىل  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  ت���ل���ك  ويف 

اإدوارد الإجنليزي. يف ذاك الوقت 
الإ�صكتلنديون  ال��ن��ب��الء  اخ���ت���ار 
الفرن�صي  امل��ل��ك  م���ن  الق������راب 
اأف�صل.  ب�صكل  الإجنليز  ملحاربة 
وهكذا مت توقيع معاهدة حتالف 
ع�����ص��ك��ري م����ع ف��ي��ل��ي��ب ل����و بيل: 
 ،1295 ع���ام  اأولد”  “حتالف 
ح���ي���ث ي���ت���ع���ن ع���ل���ى ك�����ل ط���رف 
اإح�����ص��ار رج���ال واأ���ص��ل��ح��ة للقتال 
�صد اجل��ي��و���س الإجن��ل��ي��زي��ة على 

اأرا�صي ا�صكتلندا كما يف القارة.
   وم���ع ذل����ك، ���ص��رع��ان م��ا �صحق 

مع  ���ص��ج��اع  ق��ل��ب  فيلم  ي�صرجع 
هذه   ”1995“ جيب�صون  ميل 
التاريخ  يف  ال���رم���زي���ة  احل���ل���ق���ة 
ملحمي.  و���ص��ع  يف  الإ�صكتلندي 
اأ�صبح ويليام وال�س  و�صرعان ما 
الإ�صكتلندية  امل���ق���اوم���ة  ب���ط���ل 
���ص��د الإجن���ل���ي���ز... اغ��ت��ال عمدة 
املتمردين  ك��ل  وج��م��ع  اإجن��ل��ي��زي 

خلفه.
    ا�صتويل وال�س على عدة قالع 
وجمع  الإجنليز.  عليها  ي�صيطر 
يف  م��ه��ي��ًب��ا  ج��ي�����ًص��ا  الأول  اإدوارد 

الأول  اإدوارد  الإجن��ل��ي��زي  امل��ل��ك 
وه����و  القدر”،  “حجر  ع����ل����ى 
ال�صحرية  الأح�����ج�����ار  م����ن  ن�����وع 
امللوك  تتويج  لطقو�س  الأ�صا�صية 

الإ�صكتلندين.

»�لقلب �ل�شجاع” �حلقيقي
ف�����اإن ه����ذا القمع     وم����ع ذل�����ك، 
ا�صكتلندا  امل��روع مل يحطم رغبة 
 ،1297 ع�����ام  ال����ص���ت���ق���الل.  يف 
ك��ان جم��رد ���ص��الح��دار ه��و الذي 
ت����وىل ال����ث����ورة: وي��ل��ي��ام وال������س. 

تظل رهانات االنف�سال واال�ستقالل حا�سمة، ال �سيما يف �سياق الربيك�سيت

ولية العهد الهولندية تالزم املنزل ب�سبب تهديدات 
•• الهاي-اأ ف ب

 18 البالغة  اأماليا  الهولندية  العهد  ولية  تالزم 
عاما، دارة والديها بدل النزول يف ال�صكن الطالبي 
اأرغمتها  ت��ه��دي��دات  تلقيها  ب�صبب  اأم�����ص��ردام،  يف 
على ح�صر تنقالتها بالرحالت اإىل اجلامعة، على 

ما اأعلنت العائلة امللكية اخلمي�س.
وج���رى ت��ع��زي��ز ال��ت��داب��ري الأم��ن��ي��ة ب��درج��ة كبرية 
اأخ����رياً حل��م��اي��ة الأم����رية ال�����ص��اب��ة، يف ظ��ل خ�صية 
ال�صلطات من تعر�صها ملحاولت خطف اأو اعتداء.
األك�صندر خالل موؤمتر �صحايف  وقال امللك فيليم 

“�صعب  الو�صع  اإن  ال�صويد  اإىل  دول��ة  زي��ارة  اأثناء 
ل��ل��غ��اي��ة ح���ق���اً«. وب��ح�����ص��ب امل��ل��ك��ة م��اك�����ص��ي��م��ا، فاإن 
التهديدات التي تطاول الأمرية، وهي طالبة �صنة 
واحلقوق  النف�س  وعلم  ال�صيا�صية  العلوم  يف  اأوىل 

والقت�صاد، لها “تبعات هائلة” على حياتها.
ال�صابة  الأم��رية  اأن  بتاأثر ظاهر،  امللكة  واأو�صحت 
تعي�س يف  اأن��ه��ا ل  يعني  ه���ذا  امل��ن��زل.  ت���رك  “مل 
اأم�صردام، هي ل ت�صتطيع اخلروج حقاً. التبعات 

�صعبة جداً عليها«.
واأ�صاف الزوجان امللكيان املقيمان يف لهاي “هذه 

لي�صت حياة طالبة جامعية«.

وو���ص��ف رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ه��ول��ن��دي م���ارك روته 
القلق”  “�صديد  م��ب��دي��اً  “مريع”،  ب��اأن��ه  ال��و���ص��ع 
حياله، وفق ما ذكرت قناة “ان او ا�س” الهولندية 
ال���ع���ام���ة. وك���ت���ب وزي������ر ال����ع����دل والأم��������ن دي����الن 
ي�صيلغوز-زيغرييو�س عرب توير “اأ�صمن لكم اأن 

اأجهزتنا الأمنية تعمل ليل نهار ل�صمان اأمنها«.
وكانت �صحيفة “دي تلغراف” الهولندية الوا�صعة 
النت�صار ذكرت ال�صهر الفائت اأن ال�صلطات عززت 
التدابري الأمنية املواكبة لالأمرية ب�صبب تهديدات 
رئي�س  اأي�صا  ا�صتهدفت  اإجرامية  اأو�صاط  وجهتها 

الوزراء.

بكني تزيل الفتات معار�سة ل�سي نادرة من نوعها 
•• بكني-اأ ف ب

اإىل لفتات معادية  اإ�صارة  اأي  اأم�س اجلمعة ملحو  اإجراءاتها الأمنية والرقابة على النرنت  عززت بكن 
للرئي�س ال�صيني �صي جينبينغ قد تكون ُعّلقت يف العا�صمة ال�صينية قبيل انعقاد موؤمتر احلزب ال�صيوعي 
ال�صيني. وهذا النوع من املعار�صة العلنية لل�صلطات غري معتاد يف بكن وهي مدينة تنت�صر فيها قوات 
احلزب  م��وؤمت��ر  انعقاد  قبيل  ا  خ�صو�صً معتاد  غ��ري  وه��و  دائ��م��ة.  مراقبة  وك��ام��ريات  ومتطوعون  الأم���ن 
اإ�صافية.  اأمنية  اإج���راءات  جمموعة  مع  يرافق  �صيا�صًيا  ح�صا�س  ح��دث  وه��و  الأح��د،  ال�صيني  ال�صيوعي 
اخلمي�س، مّت تعليق لفتتن معاديتن للرئي�س ال�صيني ولالإجراءات ال�صارمة ل�صيا�صة �صفر كوفيد على 
ج�صر يف بكن، ح�صبما اأظهرت �صور انت�صرت على �صبكات التوا�صل الجتماعي لكنها ُحجبت يف ال�صن. 
ل عدم الك�صف عن هويته لوكالة فران�س بر�س اجلمعة اأن “العديد من الأ�صخا�س راأوا”  واأّكد �صاهد ف�صّ
م�صرًيا اإىل اأن الالفتات اأزيلت ب�صرعة. وُكتب  هذه الالفتات. واأ�صاف “ل اأريد اأي م�صاكل مع ال�صلطات”، 
على الالفتة الأوىل “ل لفحو�س كوفيد، اأريد طعاًما. ل للثورة الثقافية، نريد اإ�صالحات. ل لالإغالق 

العام، نريد احلرية. ل لزعيم، نريد انتخابات. ل كذب، نريد كرامة. ل اأريد اأن اأكون عبًدا بل مواطًنا«.
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املال والأعمال

غرفة عجمان ت�سارك يف احتفالية مئوية غرفة االإ�سكندرية

وع�����ر������س امل�����رك�����ز اأي���������ص����ا م�������ص���روع 
لدائرة  ال��ت��اب��ع  فر�صان”  “روبوتات 
م��ال��ي��ة ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان، وذل����ك عن 
اأف�����ص��ل اب��ت��ك��ار يف ا���ص��ت��خ��دام امل����وارد، 
املجتمعية  التكامل  “من�صة  وم�صروع 
التابع لوزارة  لل�صمان الجتماعي”، 
تنمية املجتمع عن فئة “اأف�صل ابتكار 
وم�صروع  الإجراءات”،  ت�صهيل  يف 
لواجهات  الف����را�����ص����ي  “ال�صوق 
تنظيم  لهيئة  التابع  الربجميات”، 
ومت  الرقمية.  واحلكومة  الت�صالت 
“منظومة  ا�صتعرا�س امل�صروع املبتكر 
التابع  لالأطفال”،  ال�صاملة  البيانات 
اأبوظبي  يف  امل��ب��ك��رة  الطفولة  لهيئة 
اخلدمات  يف  ابتكار  “اأف�صل  فئة  عن 
“الدلفن  وم�صروع  الجتماعية”، 
التابع جلمارك دبي عن  اجلمركية”، 
اإ�صافة  جذري”،  ابتكار  اأف�صل  “فئة 
الوجه  ب�����ص��م��ة  “منظومة  مل�����ص��روع 
للتحقق الرقمي للمعامالت الرقمية 
لوزارة  التابع  بعد”،  ع��ن  وال��ه��وي��ات 

الداخلية. 

•• دبي-وام
نظم مركز حممد بن را�صد لالبتكار 
احلكومي ور�صة تقييم ل� 24 م�صروعاً 
مبتكراً �صمن مبادرة عرو�س البتكار، 
الفائزين  اب��ت��ك��ارات  فيها  ا�صتعر�س 
من�صة  ع��رب  تبتكر  الإم����ارات  بجائزة 
واحلكومة  الت�����ص��الت  تنظيم  هيئة 
الرقمية، يف معر�س جيتك�س جلوبال 
اإىل دعم  ال��ور���ص��ة،  وه��دف��ت   .2022
املبتكرين يف الدولة ، واإتاحة الفر�صة 
واأفكارهم  ابتكاراتهم  اأمامهم لعر�س 
اأمام  بها  والتعريف  للتنفيذ  القابلة 
واملتخ�ص�صن  احل����ك����ام  م����ن  جل���ن���ة 
العاملين، ما ي�صهم بتعميمها وحتفيز 
اجلهات واملوؤ�ص�صات وال�صركات لتبنيها 
اإي���ج���اد حلول  م��ن��ه��ا يف  وال����ص���ت���ف���ادة 
يعود  م��ا  للتحديات  وف��ع��ال��ة  �صريعة 
وا�صتعر�س  املجتمعات.  على  بالنفع 
امل�صاركون يف مبادرة عرو�س البتكار 
من خالل من�صة �صندوق حممد بن 
ابتكارياً  24 م�صروعاً  را�صد لالبتكار 
مت اختيارها من اأكرث من 300 فكرة 
نوعّية، قدمها مبتكرون من خمتلف 
التحكيم  جلنة  اأم���ام  املجتمع،  ف��ئ��ات 
تهلك مدير مركز  التي �صمت عبري 
را�صد لالبتكار احلكومي،  بن  حممد 
القطاع  رئ��ي�����س  ال�������ص���رباوي  وخ���ال���د 
احل����ك����وم����ي وامل����������دن ال���������ص����غ����رية يف 
– الإم������ارات، ونبيل  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
زي��ن��ل م���ن �صندوق  و���ص��اك��ر  ج��اف��ي��د 
حممد بن را�صد لالبتكار، وباتري�صيا 
ووترهاو�س  براي�س  �صركة  من  كيتنغ 

كوبرز. 
كما اأتاحت املبادرة للم�صاركن فر�صة 
حممد  �صندوق  مب�صرعات  اللتحاق 

املزيد  ب���ذل  ع��ل��ى  املبتكرين  لتحفيز 
ا�صتعرا�س  خ���الل  م��ن  اجل��ه��ود،  م��ن 
اأمام  باأفكارهم  والتعريف  م�صاريعهم 

امل�صاركن باملعر�س الدويل. 
ا�صتعرا�س  ال����ور�����ص����ة،  خ�����الل  ومت 
يف  ف��ازت  حكومية  جهات   8 ابتكارات 
جائزة الإم��ارات تبتكر 2022، التي 
مت تنظيمها �صمن فعاليات الإمارات 
تبتكر يف فرباير املا�صي، حيث قدمت 
م�صاريع مبتكرة �صمن الدورة الثانية 
رئي�صة  ف��ئ��ات   6 وذل���ك يف  ل��ل��ج��ائ��زة، 
تاأثرياً  الأك����رث  ب��الب��ت��ك��ارات  اح��ت��ف��ت 

املحلية  احل���ك���وم���ات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
والحت���ادي���ة، ومت اخ��ت��ي��اره��ا م��ن بن 

اأكرث من 460 مبادرة وم�صروعاً. 
وا�صتعر�س املركز ، م�صروع “ت�صخي�س 
ال�صطناعي”،  ب���ال���ذك���اء  اخل������رف 
�صاركت به موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات 
ابتكار  “اأف�صل  فئة  �صمن  ال�صحية 
كما  لأمتتة الإج��راءات احلكومية” ، 
ا�صتعر�س م�صروع “النموذج ال�صحي 
لهيئة  ال��ت��اب��ع  امل�صرك”،  ال��رق��م��ي 
ال�صحة بدبي، وذلك عن فئة “اأف�صل 

ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية«. 

ال�صركات  يف  ل���الب���ت���ك���ار  را�����ص����د  ب����ن 
لتعزيز  ت�صميمه  مت  ال���ذي  النا�صئة 
وت��ط��وي��ر م���ه���ارات ري������ادة الأع���م���ال، 
وت�صهيل التوا�صل مع نخبة اخلرباء، 
ف��ر���ص��ة احل�����ص��ول على  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
�صندوق  م���ن  مل�����ص��روع��ات��ه��م  مت���وي���ل 

حممد بن را�صد لالبتكار. 
واأكدت �صعادة هدى الها�صمي م�صاعد 
اأن دعم  وزير �صوؤون جمل�س ال��وزراء، 
ومتكن  البتكارية  وامل�صاريع  الأفكار 
يف  امل�صاركة  من  واملوهوبن  املبدعن 
�صناعة احللول امل�صتقبلية، ي�صجعهم 

للمبتكرين  وحم��ف��زة  ج��اذب��ة  كبيئة 
واملواهب والعقول.

اإن معر�س  ال��ه��ا���ص��م��ي  ه���دى  وق��ال��ت 
ميثل   ،2022 ج���ل���وب���ال  ج��ي��ت��ك�����س 
اأر�س  على  ينظم  ب����ارزاً  دول��ي��ا  ح��دث��ا 
البتكار  على  ويركز  الإم����ارات،  دول��ة 
من�صة  ي�صكل  ما  امل�صتقبل،  اأج��ل  من 
مثالية ملركز حممد بن را�صد لالبتكار 
الأكرث  ال��ت��ج��ارب  مل�صاركة  احل��ك��وم��ي 
وامل�صاريع  بالأفكار  والتعريف  ابتكاراً 
املبتكرة الهادفة لالرتقاء بالقطاعات 
اأ���ص��ادت عبري  احل��ي��وي��ة. م��ن جهتها، 

ويفتح لهم اآفاقاً رحبة لالإبداع، وبذل 
م��زي��د م���ن اجل���ه���د؛ ل��ت��ح��ق��ي��ق نتائج 
اجل��ه��ات لحت�صان  وي��ح��ف��ز  اأف�����ص��ل، 
واقعاً  لت�صبح  وتنفيذها  ابتكاراتهم، 
ينتفع به املجتمع، ما يرجم توجهات 
حكومة دولة الإمارات يف ن�صر وتعميم 
وتر�صيخ  الب��ت��ك��ار  ومم��ار���ص��ات  ثقافة 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن احللول 
اقت�صاد  حتقيق  يف  وي�صهم   ، املبتكرة 
ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة  ت��ن��اف�����ص��ي  وط��ن��ي 
التكنولوجية  والتطبيقات  والبتكار 
عاملياً  الدولة  ريادة  ويعزز  امل�صتقبلية 

را�صد  ب��ن  حممد  مركز  مدير  تهلك 
بالبتكارات  احل���ك���وم���ي،  ل��الب��ت��ك��ار 
جهود  على  واأث��ن��ت  عر�صها،  مت  التي 
ال�صتفادة  اأهمية  م��وؤك��دة  امل�صاركن، 
م��ن امل��ن�����ص��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة مثل 
ج��ي��ت��ك�����س، ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء على 
ون�صرها،  التكنولوجية  الب��ت��ك��ارات 
اأف��راد املجتمع.  مبا يعود بالنفع على 
وقالت عبري تهلك اإن تنظيم جل�صات 
التقييم للمر�صحن النهائين ملبادرة 
ع��رو���س الب��ت��ك��ار م��ن خ���الل من�صة 
هدف   ،2022 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����س 

حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي يقّيم 24 م�سروعًا م�ساركًا يف عرو�س االبتكار

بن طوق: ال�سركات ال�سغرية متثل95 % من عدد ال�سركات العاملة بالدولة 
عبد  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور  معايل  بح�صور  العاملي  التجاري  دب��ي 
معايل  و  التعليم  و  الربية  وزي��ر  الفال�صي  بالهول  حميد  اهلل 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية 
ومعايل �صما بنت �صهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون 

ال�صباب.
:يركز موطن ري��ادة العمال يف مرحلته الثانيه على دعم منو 
وتو�صع ال�صركات النا�صئة انطالقا من دولة الإمارات و�صوًل اإىل 
العاملية، ولدينا م�صتهدف طموح يف حتويل 20 �صركة نا�صئة اىل 
�صركات مليارية و تطوير ودعم اكرث من 8000 �صركة نا�صئة 

وم�صروع ريادي بالدولة . 
واأ�صاف معاليه ان الربنامج يهدف اىل نقل ال�صركات ال�صغريه 
واملتو�صطه للو�صول للعامليه والتوجه خارج الدولة وفتح قنوات 

القت�صاد لي اقت�صاد وطني ملا تلعبه من دور رئي�صي يف تعزيز 
�صيا�صات التنوع القت�صادي وتوطن التكنولوجيا املتقدمة. 

ريادة  الثانية من موطن  املرحلة  اط��الق  ان  اىل  معاليه  وا�صار 
مهمة  فر�صة  ميثل  جايتك�س2022  موؤمتر  يف  اليوم  العمال 
وامل�صاريع  ال�����ص��رك��ات  اإىل  للو�صول  اأك���رب  ب�صكل  امل��ج��ال  ويتيح 

النا�صئة واملبتكرة والقائمة على التكنولوجيا املتقدمة. 
واأ�صاف معاليه: “لقد جنح موطن ريادة الأعمال خالل املرحلة 
الأعمال  ل��رواد  20 مليون دره��م  الأوىل يف توفري دع��م بقيمة 
من قبل �صركاء امل�صروع من القطاع اخلا�س، وبلغ عدد امل�صاريع 
امل�صتفيدة اكرثمن 1000 م�صروع ولدينا برامج �صمن املرحلة 
م�صروع  اآلف   8 وتطوير  الربنامج  اه��داف  ل�صتكمال  الثانية 

�صغري ومتو�صط. 

•• دبي-وام

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري وزير القت�صاد ان ال�صركات 
م��ن اجمايل  ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة. مت��ث��ل اأك���رث م��ن 95  %  
ال�صركات العاملة يف الدولة حيث توفر فر�س عمل لأكرث من 
ال��ق��وى العاملة يف ق��ط��اع اخل��ا���س فهي  م��ن اج��م��ايل    %  85
الع�صب الرئي�صي لالقت�صاد الوطني و ركيزة ا�صا�صية من ركائز 
القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  ظل  يف  امل�صتقبلي  القت�صادي  النمو 

الر�صيدة لتعزيز ممكنات النمو القت�صادي امل�صتدام«. 
اأن��ب��اء الم����ارات ) وام( على  ل��وك��ال��ة  ج��اء ذل��ك ف��ى ت�صريحات 
“موطن  م��ن  الثانية  املرحلة  القت�صاد  وزارة  اإط���الق  هام�س 
ريادة الأعمال” يف معر�س “جيتك�س غلوبال 2022” يف مركز 

جديدة اأمام رواد الأعمال ودعم منو وتو�صع اأعمالهم يف الأ�صواق 
العاملية. 

وتنمية  لدعم  تعاون  وبرامج  �صراكات  وجود  اىل  معاليه  وا�صار 
العربية  اململكة  هي  دول   4 مع  واملتو�صطة  ال�صغريج  امل�صاريع 
ال�صعودية و الهند و كوريا اجلنوبيه و لتفيا وتتيح تلك الربامج 
تلك  اإىل  للنفاذ  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأم���ام  الفر�صة 
ال�صواق والتو�صع يف م�صاريعهم يف هذه الدول واأي�صا ا�صتقطاب 

�صركات من هذه الدول اإىل دولة الإمارات . 
الناجحة  ال��ري��ادي��ة  امل�صاريع  ا�صتقطاب  هدفنا   : معاليه  وق��ال 
وال�صركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراًلها، مبا يعزز مكانة 
والبتكار  ول��الإب��داع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  عاملية  كوجهة  الإم����ارات 
ع�صب  هي  واملتو�صطه  ال�صغرية  النا�صئة  ال�صركات  ان  معتربا 

من�شة مدينة �أعمال عجمان يف عامل �مليتافري�ص

معر�س ت�سويقي ابتكاري م�ستدام تطلقه غرفة عجمان يف جيتك�س 2022

هيئة كهرباء ومياه دبي تختتم م�ساركتها الناجحة يف »جيتيك�س جلوبال 2022« 
••دبي-الفجر:

 اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
م�صاركتها الناجحة يف “جيتك�س جلوبال 
من  ال��ه��ي��ئ��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت   .”2022
اأبرز مبادراتها  خالل من�صتها عدداً من 
امليتافري�س  القائمة على تقنية  الرقمية 
للثورة  الإح���الل���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  واأح������دث 
ال�صناعية الرابعة كالذكاء ال�صطناعي، 
والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، 
وغريها،  والروبوتات  الأ�صياء،  واإنرنت 
ومبتكرة  م���ت���ك���ام���ل���ة  جت����رب����ة  ل���ت���وف���ري 
تطلعات  ت���واك���ب  م�����ص��اف��ة  ق��ي��م��ة  وذات 
املعنين وجودة  �صعادة  وتعزز  املتعاملن، 
احلياة يف اإم��ارة دب��ي.   و ا�صتقبل معايل 
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير،  �صعيد 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، يف من�صة الهيئة يف “جيتك�س جلوبال”، �صعادة 
جون فيليب لينتو، القن�صل العام لكندا يف دبي والإمارات ال�صمالية، و�صعادة ماجد 
“تدرا”.  الرقمية  واحلكومة  الت�صالت  تنظيم  هيئة  عام  مدير  امل�صمار  �صلطان 
يي،  �صتيفن  التقى  العاملية حيث  “هواوي”  �صركة  الطاير من�صة  زار معايل  كما 

العاملية،  “اأڤايا”  �صركة  ومن�صة  واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق  هواوي  �صركة  رئي�س 
الأو�صط  وال�صرق  اأوروب��ا  يف  “اأڤايا”  �صركة  رئي�س  اأبولطيف،  ن�صال  التقى  حيث 
الله  عبد  والتقى  “�صي�صكو”  �صركة  ومن�صة  ال��ه��ادي،  واملحيط  واآ�صيا  واإفريقيا 
النجاري، املدير العام ملنطقة اخلليج.   و�صهدت من�صة الهيئة يف “جيتك�س جلوبال 
2022” توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات ال�صراكة، حيث وقعت هيئة 

البيانات  وم��رك��ز  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
للحلول املتكاملة “مورو” التابع لديوا 
ال��رق��م��ي��ة، م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع �صركة 
ال�صركات  وقعت  كما  للطاقة.  �صيمن�س 
ال��ت��اب��ع��ة ل��دي��وا ال��رق��م��ي��ة ال��ع��دي��د من 
الت���ف���اق���ي���ات وم����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م مع 
وعاملية  حم��ل��ي��ة  وم��وؤ���ص�����ص��ات  ���ص��رك��ات 
رائدة، حيث وقع مركز “مورو” اتفاقية 
 )3W Networks( مع  ح�صرية 
اإلكريك،  ال�����ص��وي��دي  ل�صركة  ال��ت��اب��ع��ة 
“�صيدليات  مع  ا�صراتيجية  و�صراكة 
اإم  دي  “اأ�صر  قطاعات  اأح���د  اأ�صر”، 
هيلث كري”، ومذكرة تفاهم مع حماكم 
ال���دع���م وتوفري  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  دب����ي 
ال�����ص��ي��رباين، ومذكرة  الأم����ن  خ��دم��ات 
تفاهم مع كل من جامعة دبي و”كابول 
ال�صابة. كما  الكوادر  بهدف تعزيز دور مركز الت�صال يف دعم  تيلي�صريفي�صي�س” 
و�صركة “دارك  اإحدى ال�صركات التابعة ل�”ديوا الرقمية”،  وقعت “اإنفرا اإك�س”، 
لإنرنت   )LoRaWAN( �صبكة  ا�صتخدام  لتعزيز  اتفاقية  تكنولوجيز”  بلو 

الأ�صياء اخلا�صة ب�”اإنفرا اإك�س” يف دولة الإمارات.

 7.3 مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع 
•• دبي-وام

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي خالل الأ�صبوع 
 1897 7.3 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل  اأكرث من  احلايل 
بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   106 منها  دره��م  مليار   5.57 بقيمة  مبايعة 
مليار   3.81 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة  و1791  درهم  مليار   1.76
درهم.  وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 600 مليون درهم يف منطقة 
نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون   207 بقيمة  مبايعة  تليها  جمريا  نخلة 

جمريا تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم يف منطقة ال�صطوه. 
عدد  حيث  من  املناطق  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  وت�صدرت 
475 مليون درهم وتلتها منطقة  22 مبايعة بقيمة  اإذ �صجلت  املبايعات 
جبل علي الأوىل بت�صجيلها 9 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة يف 

احلبية اخلام�صة بت�صجيلها 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم. 
 100 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما 
مليون درهم مبنطقة ال�صفوح الثانية كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
35 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 33 مليون 
درهم يف منطقة نخلة جمريا.  وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق 
من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 266 مبايعة بقيمة 475 
 190 بت�صجيلها  ال��راب��ع��ة  ج��ن��وب  ال��رب���ص��اء  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون 
بت�صجيلها  ال�صاد�صة  احلبية  يف  وثالثة  دره��م  مليون   126 بقيمة  مبايعة 

155 مبايعة بقيمة 359 مليون درهم. 

القدرات  من  يعزز  م�صتدام  اقت�صادي  مناخ  توفري  يف 
وغريها  وال�صياحية  والتجارية  والزراعية  ال�صناعية 

من القطاعات.
التعاون  “غرفة عجمان حري�صة على تعزيز  واأ�صاف   
وتوطيد العالقات مع خمتلف غرف التجارة وال�صناعة 
بهدف تطوير �صبكة عالقات اقت�صادية عاملية متجددة 
ت��دع��م ف��ر���س ال��ت��و���ص��ع وت��ط��وي��ر الأع���م���ال والرويج 

لالإمارة كوجهة مثالية لال�صتثمار«.
من جانبه اأكد �صعادة حممد خليفة حممد بن �صاملن 
توفري  يف  ودوره���ا  الحتفالية  اأهمية  على  ال��ع��ري��اين، 
العالقات  وت��وط��ي��د  امل��ب��ا���ص��ر  للتوا�صل  ع��امل��ي��ة  من�صة 
الفر�س  وا�صتعرا�س  القت�صادي  للتعاون  اآف��اق  وفتح 
امل�صاركة،  واجل��ه��ات  عجمان  غ��رف��ة  ب��ن  ال�صتثمارية 
ال����وزراء وكبار  ال��الف��ت م��ن  ل�صيما يف ظ��ل احل�����ص��ور 
امل�����ص��وؤول��ن وال�����ص��خ�����ص��ي��ات وروؤ����ص���اء ومم��ث��ل��ي الغرف 
ال��ت��ج��اري��ة والحت������ادات وامل��ن��ظ��م��ات الق��ت�����ص��ادي��ة من 

خمتلف دول العامل.

•• االإ�شكندرية -الفجر 

حممد  و�صعادة  النعيمي  �صعيد  عبداهلل  �صعادة  �صارك 
جمل�س  اأع�����ص��اء  ال��ع��ري��اين،  �صاملن  ب��ن  حممد  خليفة 
املوؤمتر  يف  ع���ج���م���ان،  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة 
امل�صرية  التجارية  الغرفة  مئوية  واحتفالية  ال��دويل 
ب��الإ���ص��ك��ن��دري��ة وم����رور اأرب���ع���ون ع���ام ع��ل��ى احت���اد غرف 
مكتبة  وذلك يف  “ا�صكامي”،  املتو�صط  الأبي�س  البحر 

الإ�صكندرية.
اإىل  التهنئة  ال��ن��ع��ي��م��ي،  �صعيد  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  وق���دم 
ب��الإ���ص��ك��ن��دري��ة، موؤكداً  امل�����ص��ري��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة 
على  امل�صرية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  ومتانة  عمق  على 
غرفة  جهود  ثمن  كما  وال�صعبي،  القيادي  امل�صتوين 
الإ�صكندرية الريادية يف دعم حركة القت�صاد امل�صري 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  حل��رك��ة  رئي�صية  ك��ب��واب��ة  ودوره����ا 
ي�صهدها  ال��ت��ي  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات  واأ���ص��اد  امل�صرية، 
امل�صرية  القيادة  وجهود  عام  ب�صكل  امل�صري  القت�صاد 

•• دبي ـ الفجر 

و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأط���ل���ق���ت 
اأعمال  م��دي��ن��ة  “من�صة  ع��ج��م��ان 
امليتافري�س”  ع����امل  يف  ع��ج��م��ان 
جيتك�س  معر�س  فعاليات  خ��الل 
املن�صة  ل��ت��اأت��ي   ،2022 للتقنية 
لتنويع  ال���غ���رف���ة  ج����ه����ود  ����ص���م���ن 
املعتمدة  وم���ب���ادرات���ه���ا  خ��دم��ات��ه��ا 
التقنيات  اأح����دث  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
تنمية  يف  التكنولوجيا  واأ���ص��ال��ي��ب 

الأعمال وجذب ال�صتثمارات.
نا�صر  امل���ن�������ص���ة  اإط�������الق  ح�����ص��ر   
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري 
وعبداهلل  والبتكار،  الأع�صاء  دعم 
اإدارة  مدير  النعيمي  عبداملح�صن 
ع��الق��ات ودع���م الأع�����ص��اء، وفريق 
ع��م��ل غ��رف��ة ع��ج��م��ان امل�����ص��ارك يف 
فعاليات معر�س جيتك�س 2022. 
واأكد نا�صر الظفري، حر�س غرفة 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
يف خم��ت��ل��ف امل�����ص��اري��ع وامل����ب����ادرات 
وتوفري خدمات ا�صتباقية موؤمتتة 
وذكية تعزز تناف�صية اإمارة عجمان 
مو�صحاً  القت�صادية،  وجاذبيتها 
اأن املن�صة تعتمد اأحدث الأ�صاليب 
الت�صويقية وطرق عر�س املنتجات 
واخلدمات عرب الواقع الفرا�صي 

وا�صتغالل الذكاء ال�صطناعي.
مدينة  م��ن�����ص��ة  “توفر  واأ�����ص����اف 
ع������امل  يف  ع������ج������م������ان  اأع����������م����������ال 
ت�صويقي  م��ع��ر���س  امل��ي��ت��اف��ري���س، 
التوا�صل  ي��ع��زز  م�صتدام  اب��ت��ك��اري 

ترجم  امل���ي���ت���اف���ري����س  ع������امل  يف 
اأهداف الغرفة الرامية اإىل توفري 
م�صاهمة  تعزز  ا�صتباقية  خدمات 
التنمية  يف  الع�����م�����ال  اأ�����ص����ح����اب 
املوؤ�ص�صات  مُتكن  كما  القت�صادية، 
تطوير  من  واملتو�صطة  ال�صغرية 
دور  ج���ان���ب  اإىل  اأع���م���ال���ه���ا،  ومن����و 
عالقات  �صبكة  تطوير  يف  املن�صة 
تدعم  م��ت��ج��ددة  عاملية  اقت�صادية 
الأعمال  وتطوير  التو�صع  فر�س 
والرويج لالإمارة كوجهة مثالية 

لال�صتثمار«.

من  العمال  اأ�صحاب  متكن  على 
ومنتجاتهم  بخدماتهم  الو�صول 
املحلية  الأ������ص�����واق  خم��ت��ل��ف  اإىل 
مدينة  من�صة  ل��ت��وف��ر  وال��دول��ي��ة، 
اأعمال عجمان يف عامل امليتافري�س 
ي�صاهم  م�����ص��ت��دام  رق��م��ي  م��ع��ر���س 
ملنتجات  الرويج  ب�صكل مبا�صر يف 
وخ���دم���ات امل��ن�����ص��اآت اخل��ا���ص��ة من 
ال��غ��رف��ة وات��اح��ة الفر�صة  اأع�����ص��اء 
ل��ع��ق��د ال�����ص��ف��ق��ات وال���و����ص���ول اإىل 
واأ�صاف  وحمتملن.  ُج��دد  عمالء 
عجمان  اأع���م���ال  م��دي��ن��ة  “من�صة 

اجلهات  واب�����داع�����ات  واب����ت����ك����ارات 
الدولة،  م�صتوى  على  احلكومية 
التعاون  فر�س  يعزز  ال��ذي  الأم���ر 
وال���������ص����راك����ة وت������ب������ادل اخل������ربات 
املمار�صات  اأف�صل  على  والط���الع 
مطورين  ح�صور  ظ��ل  يف  وخا�صة 
�صركات  ك����ربى  م���ن  وم���ربجم���ن 

التكنولوجيا العاملية. 
م������ن ج����ان����ب����ه اأو��������ص�������ح ع����ب����داهلل 
اإدارة  مدير  النعيمي  عبداملح�صن 
غرفة  يف  الأع�صاء  ودع��م  عالقات 
عجمان، اأن غرفة عجمان حري�صة 

من  العمال  اأ�صحاب  بن  املبا�صر 
اإمارة عجمان ونظرائهم من كافة 
املن�صة  ت�صاهم  ك��م��ا  ال��ع��امل،  دول 
الوطنية  للمنتجات  ال��روي��ج  يف 
الفر�س  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�����ص��ل��ي��ط 
والقت�صادية  ال�صتثمارية  واملزايا 
التنفيذي  املدير  واأ�صاد  لالإمارة«. 
والبتكار  الأع�����ص��اء  دع���م  ل��ق��ط��اع 
ب���دور معر�س  يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، 
عاملية  من�صة  ت��وف��ري  يف  جيتك�س 
وم�صاريع  خ��دم��ات  اأح���دث  لعر�س 
ال�صطناعي  ال�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
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املال والأعمال
فالي دبي توقع اتفاقية اإيجار �سامل 

الأربع طائرات مع �سركة �سمارت وينغز 
•• دبي-وام

وقعت �صركة فالي دبي اليوم اتفاقية مع �صركة �صمارت وينغز التي تتخذ من جمهورية الت�صيك 
 17 737 اجليل اجلديد خالل الفرة من  اأرب��ع طائرات من ط��راز بوينغ  مقرا لها ل�صتئجار 
والطاقم  ال��ط��ائ��رات  ا�صتئجار  التفاقية  وت�صمل    .2023 يناير   16 وحتى   2022 نوفمرب 
وال�صيانة والتاأمن دعما للطائرات الربع التي �صتن�صم لأ�صطول فالي دبي املكون من 68 طائرة 
ال�صفر  على  الطلب  وتلبية  للم�صافرين  ال�صعة  من  املزيد  اإ�صافة  للناقلة  يتيح  مما   737 بوينغ 
خالل مو�صم ال�صتاء املزدحم.  واأعرب غيث الغيث الرئي�س التنفيذي ل�صركة فالي دبي عن �صعادته 
اليو�صا  �صركة معتمدة من نظام  وينغز وهي  �صمارت  �صركة  التفاقية اجلديدة مع  باإجناز هذه 

اخلا�س بالتدقيق يف ال�صالمة الت�صغيلية من اياتا كما انها تتمتع بخربة جيدة يف هذا املجال. 

اخلليج للطالء 2022 ينطلق يف اإك�سبو ال�سارقة للمرة االأوىل 
معر�س  غ��ن  ال�صارقة  اإك�صبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�س 
املعار�س  �صل�صلة  �صمن  ي��اأت��ي   2022 للطالء  اخلليج 
التي اأ�صافها مركز اإك�صبو ال�صارقة لأجندة فعالياته هذا 
اإىل  الرامية  اإط��ار خططه ال�صراتيجية  العام وذلك يف 
ا�صتقطاب وابتكار معار�س قادرة على حتقيق قيمة م�صافة 
واعتماد  الإم����ارات  دول��ة  يف  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  لقطاع 
يف  واجل���ودة  النوعية  يف  ت�صتثمر  مبتكرة  ا�صراتيجيات 
القت�صادية  القطاعات  خمتلف  لدعم  الفعاليات  انتقاء 
والتجارية .  واأكد املدفع اأهمية املعر�س يف توفري من�صة 
ا�صتثنائية لكبار �صّناع وموردي منتجات الطالء واملعدات 
الدهانات  قطاع  يف  واخلدمات  الكيمائية  وامل��واد  والآلت 
الإقليمية  ال�صوق  اإىل  للو�صول  التحويلية  وال�صناعات 

•• ال�شارقة -وام 

اجلاري  اأكتوبر   17 يف  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  ي�صت�صيف 
و للمرة الأوىل فعاليات معر�س اخلليج للطالء 2022 
و�صط م�صاركة وا�صعة من اأبرز ال�صركات املحلية والعاملية 
املتخ�ص�صة .  ويقدم احلدث الذي ينظمه مركز معار�س 
اأيام فر�صة كبرية  مدار ثالثة  على  مي�صي”  “نورمربغ 
للزوار والعاملن يف قطاعات البناء والت�صييد و�صناعات 
ال�����ص��ف��ن وال�����ص��ي��ارات مل��ق��اب��ل��ة ك��ب��ار امل�����ص��ن��ع��ن واخل����رباء 
املتخ�ص�صن يف جمال اإنتاج مواد الطالء والطالع على 
امل�صتخدمة  والتكنولوجيا  وامل��ع��دات  الب��ت��ك��ارات  اأح���دث 
يف �صناعة الدهانات .  و قال �صعادة �صيف حممد املدفع 

اأعمال خ�صبة  بيئة  املعر�س  يعد  كما  الأو�صط  ال�صرق  يف 
البتكارات  اأح��دث  للتعرف على  وال��زوار  الأعمال  لرجال 
واملنتجات يف قطاع �صناعة الطالء اإىل جانب مد ج�صور 
ال�صناعة من �صّناع ومنتجن  اأط��راف هذه  التعاون بن 
العديد من  وال����روؤى وع��ق��د  لتبادل اخل���ربات  وم��وردي��ن 
مدير  هول�صت  ثيمو  ق��ال  جانبه  من  املميزة.   ال�صفقات 
“نورمربغ مي�صي”  الدولية يف مركز معار�س  الأح��داث 
مركز  يف   2022 ل��ل��ط��الء  اخل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  تنظيم  اإن 
مع  التعاون  م��ن  ملزيد  امل��ج��ال  لنا  يفتح  ال�صارقة  اإك�صبو 
وقدراته  ال��رائ��دة  العاملية  �صمعته  ظ��ل  يف  خا�صة  امل��رك��ز 
التنظيمية املميزة وخربته الطويلة يف تنظيم وا�صت�صافة 

كربى املعار�س والأحداث العاملية واملحلية . 

 جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي يعقد اجتماعه ال�سنوي االأول للعام 2022 

حممد احل�سيني ي�سارك يف االجتماع الرابع لوزراء املالية

الظاهرة القاب�سة وفاملونت توقعان
 مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الزراعي 

»طرق دبي« توقع 5 اتفاقيات تفاهم خالل م�ساركتها يف جيتك�س 2022

فاملونت “ وت�صهيل توريد وتوزيع املنتجات واخلدمات.  
واعدة  وجت��رب��ة  مهمة  خ��ط��وة  التفاهم  م��ذك��رة  وت��ع��د 
وا�صراتيجية ما بن ال�صركتن ويف الجتاه ال�صحيح 

نحو حتقيق طموحاتها امل�صتقبلية. 
ال�صركات  م��ن  ت��ع��د  القاب�صة”  “الظاهرة  اأن  ي��ذك��ر 
الإم���ارات���ي���ة ال����رائ����دة م��ت��ع��ددة اجل��ن�����ص��ي��ات يف جمال 
الأعالف  وجت��ارة  واإنتاج  والزراعية  التجارية  الأعمال 
�صال�صل  واإدارة  الأ�صا�صية  الغذائية  وال�صلع  احليوانية 

الإمداد بطريقة متكاملة. 
�صركة  75 عاما  م��ن  “ ولأك���رث  “ فاملونت  تعترب  كما 
عاملية رائدة يف تعزيز الإنتاجية الزراعية واإن�صاء البنية 
التحتية احليوية ول تزال ال�صركة ملتزمة بعمل املزيد 

مبوارد اأقل من خالل البتكار التكنولوجي. 

اأ�صول قوية ومتنامية للهيئة. وقعت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي مع �صركة 
ال�صراتيجي  للتعاون  تفاهم  اتفاقية   )AWS( ال�صحابية  للخدمات  اأم��ازون 
AWS Dataيف  الهيئة  مهمة  لدعم  ال�صحابية”  احلو�صبة  “خدمات  ب�صاأن 
 Exchange تعزيز م�صتقبل النقل العام الذكي. و�صت�صتفيد الهيئة من من�صة
ADX(( لتجربة وبناء وتقدمي عرو�س 
التحول  ت�صريع  اإىل  بالإ�صافة  متمايزة 

الرقمي وتو�صيع نطاقه يف عملياتها. 
واملوا�صالت يف  الطرق  كما وقعت هيئة 
دب���ي م��ع ���ص��رك��ة م��اي��ك��رو���ص��وف��ت مذكرة 
جمال  يف  للريادة  �صعيها  �صمن  تفاهم 
البيانات مبا يدعم توجهها نحو التحول 
ملواكبة  البيانات،  على  القائم  الرقمي 
تقنيات  جم��ال  يف  التكنولوجي  التطور 
البيانات  وع��ل��وم  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
م��ن خ���الل خ��ل��ق ���ص��راك��ات م��ع القطاع 
اخل����ا�����س. وت�����ص��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة ب���ه���ذا اإىل 
تعزيز اأ�ص�س حوكمة البيانات يف هيكلها 
يف  واإم��ك��ان��ي��ات  دور  وتفعيل  التنظيمي 
حول  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  وحتقيق  الهيئة 
خمترب التنقل للثورة ال�صناعية الرابعة 
موؤ�ص�صة  وق��ع��ت  ذل����ك،  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات.  
تاك�صي دبي، يف هيئة الطرق واملوا�صالت 
بدبي، مذكرة تفاه��م مع �صركة “مركز 
“مورو”  املتكاملة”  للحلول  البيانات 
التحول  يف  امل�����ص��رك  ال��ت��ع��اون  لتقدمي 
ال��رق��م��ي والأم����ن ال�����ص��ي��رباين وانرنت 
ا�صتك�صاف  اإىل  املذكرة  وتهدف  الأ�صياء، 
اإمكانيات امل�صاركة وال�صتفادة من قدرات 
الرقمي  التحول  اآل��ي��ات  م��ورو يف  �صركة 
الطرفان  وي�صعى  دب��ي.  تاك�صي  ملوؤ�ص�صة 
يف  املمار�صات  اأف�صل  تبادل  ت�صهيل  اإىل 
الإبداع والبتكار يف جمالت العمل امل�صركة التي تن�صاأ اإما من خرباتهم املكت�صبة 

مبا ي�صمن تعزيز دور الهيئة يف تنفيذ ا�صراتيجيات حكومة دبي ذات ال�صلة.
الت�صالت املتكاملة.

•• اأبوظبي- وام

ال�صركات  اأب���رز  اإح���دى  القاب�صة”  “الظاهرة  وق��ع��ت 
الإماراتية العاملة يف املجال الزراعي مذكرة تفاهم مع 
يف  والرائدة  الأمريكية  لل�صناعات”  “ فاملونت  �صركة 
الزراعية بهدف تنظيم  اأنظمة الري والتقنيات  جمال 
العالقة بن ال�صركتن من خالل اإن�صاء منوذج عالقة 

عاملية يف العديد من املجالت ذات الهتمام امل�صرك. 
وقع املذكرة يف دبي جونلوكا فابري الرئي�س التنفيذي 
ل�صركة الظاهرة بالإنابة وروديجر كال�س نائب رئي�س 
“فاملونت”.  ���ص��رك��ة  ال��ك��ب��رية يف  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ب��ي��ع��ات 
ن�صت املذكرة على تعاون وتطوير عالقة ا�صراتيجية 
ع��امل��ي��ة ب���ن اجل��ان��ب��ن ل��ت��وزي��ع م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات “ 

•• دبي-الفجر:

التكنولوجيا  �صركات  م��ع  اتفاقيات   5 دب��ي  يف  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة  وقعت 
العاملية والإقليمية خالل م�صاركتها يف معر�س جيتك�س 2022، �صمن جهودها 
بالإمارة.  الرقمي  التحول  القطاع اخلا�س يف  ال�صراكات مع  تعزيز  اإىل  الرامية 

وحت���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل من�صة 
القطاع  م��ع  ال�����ص��راك��ة  لتعزيز  جيتك�س 
اخلا�س، وتعزيز ا�صراتيجياتها الرامية 
وتوظيف  الرقمي  التحول  حتقيق  اإىل 
اأحدث احللول التقنية يف عملياتها. ومت 
ك��ل م��ن: �صركة  الت��ف��اق��ي��ات م��ع  توقيع 
 ،»AWS« اأمازون للخدمات ال�صحابية
“مركز  �صركة  مايكرو�صوفت،  و���ص��رك��ة 
“مورو”،  املتكاملة”  للحلول  البيانات 
وت��راب��ي��ز م��ي��دل اي�����ص��ت ل��ت��ج��ارة معدات 
�صركة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلكي،  الت�صال 
�صا�س. وتعليقا على توقيع هذه ال�صراكات 
اجلديدة مع كربى �صركات التقنية من 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ق����ال حم��م��د يو�صف 
املظرب، املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
الطرق  املوؤ�ص�صي يف هيئة  التقني  الدعم 
على  حري�صة  الهيئة  اإن  واملوا�صالت:” 
ال�صنوية  جيتك�س  من�صة  من  ال�صتفادة 
اإجنازاتها  يف  العاملية  دبي  اإم��ارة  و�صمعة 
املراكمة نحو التحول الرقمي، لتوقيع 
والتعاون  ال�صراكة  اتفاقيات  من  املزيد 
والإقليمية  العاملية  التقنية  �صركات  مع 
واملحلية، التي توفر حلول مبتكرة ت�صكل 
راف�����داً مل�����ص��رية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي لهيئة 
ا�صراتيجية  �صراكات  بناء  نحو  الطرق، 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س.   واأ����ص���ار اإىل اأن 

ال�صطناعي  ال��ذك��اء  حلول  مثل  رئي�صة  اتفاقيات  على  رك��زت  العام  ه��ذا  الهيئة 
املتقدمة  الت�صال  وحلول  الرقمية  والتواأمة  ال�صخمة  والبيانات  وامليتافري�س 
التي ت�صهم يف رفد التوجهات الرقمية احلالية واملقبلة وت�صكل  والأمن الرقمي 

االإمارات لالأملنيوم ينظم منتدى جمال�س ال�سباب يف قطاع الت�سنيع والتكنولوجيا 
للقطارات، وات�صالت، ومايكرو�صوفت، وهيئة الطرق واملوا�صالت، 
ال�صباب  جمل�س  و  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  و 
ال�صت�صاري لأهداف التنمية امل�صتدامة، وامل�صكلن العاملين �صمن 
الف�صائية  لالت�صالت  ال��ي��اه  و�صركة  العاملي،  القت�صاد  منتدى 
“الياه �صات«.  ويهدف املنتدى اإىل تعزيز التعاون بن القطاعات 
ال�صناعي يف  القطاع  زي��ادة حجم  اأج��ل  امل�صتقبل من  الرئي�صية يف 
دولة الإمارات اإىل اأكرث من ال�صعف بحلول العام 2031 وتعزيز 
العالقات بن ال�صركات واملوؤ�ص�صات البتكارية الرائدة التي تعتمد 
على التكنولوجيا من اأجل تنمية القت�صاد القائم على املعرفة يف 

دولة الإمارات. 
وقال عبد النا�صر بن كلبان، الرئي�س التنفيذي ل�صركة الإمارات 
التابع  ال�صباب  جمل�س  اإىل  بالتهنئة  “اأتوجه  لالأملنيوم:  العاملية 
لالإمارات العاملية لالأملنيوم على تنظيم املنتدى وانعقاد الجتماع 

الأول يف �صركتنا.

•• اأبوظبي-وام

لالأملنيوم،  العاملية  الإم���ارات  ل�صركة  التابع  ال�صباب  جمل�س  نّظم 
مب�صاركة  الأول  والتكنولوجيا”  ال�صناعة  يف  ال�صباب  “منتدى 
للم�صاهمة  والتكنولوجيا  الت�صنيع  �صركات  من  ال�صباب  جمال�س 
“مئوية  ومبادرة  مليار”   300 “م�صروع  ا�صراتيجية  تنفيذ  يف 
الإمارات 2071” التي تهدف اإىل بناء اقت�صاد متنوع قائم على 
املعرفة.  وُعقد املنتدى يف موقع الطويلة التابع لالإمارات العاملية 
التابعة  ال�صباب  جمال�س  م��ن  جمل�صاً   15 مب�صاركة  ل��الأمل��ن��ي��وم 
للطاقة،  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  تت�صمن  ال�صركات،  من  للعديد 
وموانئ دبي العاملية،  و�صركة برول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك” ، 
و�صركة الإمارات لالت�صالت املتكاملة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
للطاقة  الإم����ارات  وموؤ�ص�صة  الوطنية،  الإم����ارات  ب��رول  و�صركة 
اأرك���ان، والحت���اد للطريان، والحتاد  ال��ن��ووي��ة، وح��دي��د الإم����ارات 

••اأبوظبي-وام

ع���ق���د جم���ل�������س ����ص���ي���دات اأع����م����ال 
الأول  ال�صنوي  اجتماعه  اأبوظبي 
الأهداف  ملناق�صة   2022 للعام 
ال�صراتيجية،  وال����ت����وج����ه����ات 
التي  املبتكرة  وامل�صاريع  واملبادرات 
���ص��ي��ع��م��ل ع���ل���ى اإط���الق���ه���ا خالل 
تعزيز  ب���ه���دف  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رة 
التنمية  م�����ص��رية  يف  امل�������راأة  دور 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  القت�صادية 
اأبوظبي،  اإم������ارة  ت�����ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن الن����ط����الق نحو 
الأعمال  ع���امل  يف  ج���دي���دة  اآف�����اق 

وال�صتثمار. 
اأ�صماء  ���ص��ع��ادة  ت��راأ���ص��ت الج��ت��م��اع 

واخلا�صة،  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
وت��ف��ع��ي��ل وت���وث���ي���ق ال���ت���ع���اون مع 
جم��ال�����س الأع���م���ال ع��ل��ى م�صتوى 

الدولة وخارجها. 
اأعمال  ���ص��ي��دات  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر 
 2001 العام  يف  تاأ�ص�س  اأبوظبي 
حتت مظلة غرفة جتارة و�صناعة 
اأبوظبي، ويعمل على حتفيز املراأة 
للتوجه اإىل ريادة الأعمال كم�صار 
التدريب  مهني من خالل توفري 
والتاأهيل وال�صت�صارات، والتعريف 
بالت�صهيالت الت�صريعية والتقنية، 
بن  اخل����ربات  م�����ص��ارك��ة  وت�صهيل 
امل�صتوى  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ���ص��ي��دات 
املحلي والإقليمي والعاملي لتعزيز 

الإنتاجية ورفع جودة املنتجات. 

ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال���ر����ص���ي���دة يف 
واملزايا  وامل���ق���وم���ات  امل���ج���ال  ه����ذا 
التناف�صية التي تزخر بها الإمارة 
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م��ث��ل 
والفر�س ال�صتثمارية املتنوعة يف 

القطاعات احليوية. 
كما تطرق جمل�س �صيدات اأعمال 
اأب���وظ���ب���ي خ����الل الج���ت���م���اع اإىل 
�صيعمل  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
�صيدات  ل���دع���م  اإط���الق���ه���ا  ع���ل���ى 
ورائ������������دات الأع�������م�������ال، وت���ق���دمي 
امل�������ص���اع���دة وامل���������ص����ورة ال����الزم����ة 
بتاأ�صي�س  ال���راغ���ب���ات  ل��ل�����ص��ي��دات 
واإط��الق اأعمالهن يف الإم��ارة ويف 
ع����ام، من  ب�صكل  الإم������ارات  دول����ة 
خ��الل اإق��ام��ة ���ص��راك��ات فاعلة مع 

الفهيم  اأ���ص��م��اء  ���ص��ع��ادة  و����ص���ددت 
خ�������الل ك���ل���م���ت���ه���ا الف���ت���ت���اح���ي���ة، 
يلعبه جمل�س  ال���ذي  ال����دور  ع��ل��ى 
تعزيز  يف  اأبوظبي  اأعمال  �صيدات 
العمل،  ���ص��وق  يف  امل�����راأة  تناف�صية 
توطيد  يف  الفاعل  دوره���ا  واإب����راز 
العالقات التجارية وال�صتثمارية 
م���ع ال�����ص��رك��اء م���ن خم��ت��ل��ف دول 
ال���ع���امل، وا���ص��ت��ع��را���س م��ا حققته 
�صكلت  اإجن�������ازات وجن���اح���ات  م���ن 
القادمة،  لالأجيال  اإل��ه��ام  م�صدر 
وت��ر���ص��ي��خ م��ف��ه��وم ث��ق��اف��ة ري����ادة 
امل�صاريع  وت�����ص��ج��ي��ع  الأع�����م�����ال، 
لتطوير  املنتجة  والأ�صر  الن�صوية 
اأع��م��ال��ه��ن وت��و���ص��ع��ت��ه��ا يف اإم�����ارة 
امل�صاهمة  اإىل  م�����ص��ريًة  اأب��وظ��ب��ي، 

�صيدات  رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س  ال��ف��ه��ي��م 
اأب��وظ��ب��ي بح�صور ك��ل من  اأع��م��ال 
ال���ع���ام���ري،  خ���دي���ج���ة  د.  ����ص���ع���ادة 
و�صعادة  ال��ت��م��ي��م��ي،  ن���ور  و���ص��ع��ادة 
�صيخة  و�صعادة  املن�صوري،  م��روة 
�صيدات  جمل�س  ع�صوات  النوي�س 

اأعمال اأبوظبي. 
املجل�س  اختار  متميزة،  ب��ادرة  ويف 
“اأركيتكت�صر”،  يف  اجتماعه  عقد 
مم�صى  يف  املتميزة  امل�صاريع  اأح��د 
ال�����ص��ع��دي��ات ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه رائدة 
الأعمال الإماراتية نوران البناي، 
خالل  املجل�س  توجه  يعك�س  مم��ا 
مل�صاريع  للرويج  القادمة  الفرة 
خمتلف  يف  الأع������م������ال  رائ����������دات 

القطاعات واملجالت باأبوظبي. 

•• اأبوظبي-وام

�����ص����ارك م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي 
لل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  احل�����ص��ي��ن��ي 
امل��ال��ي��ة يف الج��ت��م��اع ال���راب���ع ل����وزراء 
املركزية  البنوك  وحمافظي  املالية 
عقد  وال����ذي   G20 FMCBG
اأكتوبر على هام�س  12 و13  يومي 
الجتماعات ال�صنوية ل�صندوق النقد 
الدويل وجمموعة البنك الدولين. 
التطورات  اآخ����ر  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
وم�صتجدات  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
حددتها  ال���ت���ي  الأول������وي������ات  ت��ن��ف��ي��ذ 

الرئا�صة الإندوني�صية. 
و�صارك يف الجتماع اإىل جانب معايل 
من  ك��ل  احل�صيني  ه���ادي  ب��ن  حممد 
وكيل  اخل���وري  حاجي  يون�س  �صعادة 

�صريف  ع��ب��داهلل  وع��ل��ي  امل��ال��ي��ة،  وزارة 
العالقات  ل�����ص��وؤون  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل 
جانب  اإىل  ب��الإن��اب��ة،  الدولية  املالية 
جمموعة  اأع�صاء  وح�صور  م�صاركة 
واملنظمات  املدعوة  والدول  الع�صرين 

الدولية. 
التطورات  اأهم  الجتماع  وا�صتعر�س 
املتعلقة  وال��ت��ح��دي��ات  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
بال�صتقرار املايل، اإىل جانب مناق�صة 
الع�صرين  ملجموعة  املتاحة  اخليارات 
ملواجهة  الدولية  ال�صتجابة  لقيادة 

هذه التحديات. 
واأع��������رب م���ع���ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي 
لرئا�صة  �����ص����ك����ره  ع�����ن  احل�������ص���ي���ن���ي 
على  الع�صرين  ملجموعة  اإندوني�صيا 
التحديات  مل��واج��ه��ة  اجل��ه��ود  توجيه 
املتزايدة يف اأ�صواق الأغذية والزراعة.  

ظل  يف  م�صتقبال  املالية  الأنظمة  يف 
وجود بيئة ت�صريعية متكاملة وعابرة 

للحدود. 
البنية  م��وا���ص��ي��ع  يف  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
م�صاركة  ت��ع��زي��ز  واآل����ي����ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
القطاع اخلا�س لال�صتثمار يف البنية 
معاليه  ���ص��دد  امل�����ص��ت��دام��ة..  التحتية 
املجموعة  م��وا���ص��ل��ة  �����ص����رورة  ع��ل��ى 
نهجها يف تبادل ال�صيا�صات واخلربات 
ا�صتثمارات  ن��ط��اق  تو�صيع  جم��ال  يف 

البنية التحتية امل�صتدامة. 
الإمارات  دول��ة  جهود  ا�صتعر�س  كما 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ع���زي���ز ال���������ص����راك����ة بن 
القطاعن العام واخلا�س من خالل 
�صيعمل  ال������ذي  اجل����دي����د  ال����ق����ان����ون 
على  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ت�صجيع  ع��ل��ى 
التنموية  امل�����ص��روع��ات  يف  ال�صتثمار 

وقال معاليه: “يتوجب علينا جميعاً 
ملواجهة  امل�����ص��رك��ة  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
والت�صخم  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل���خ���اط���ر 
ل���دع���م حت��ق��ي��ق ال����ص���ت���ق���رار امل�����ايل، 
منخف�صة  للبلدان  بالن�صبة  خا�صة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  ال��دخ��ل، 
املناخي  ال��ع��م��ل  ال����دويل يف جم���الت 
حتقيق  اىل  بالإ�صافة  الطاقة  واأم��ن 

اهداف النمو القت�صادي.« 
امل���ج���م���وع���ة اهم  اأع���������ص����اء  ون���اق�������س 
الت�صريعات  جم����ال  يف  ال���ت���ط���ورات 
اأ�صار  وال�����ذي  امل���ال���ي���ة،  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اأهمية  اإىل  م���داخ���ل���ت���ه  يف  م��ع��ال��ي��ه 
تعزيز  يف  النقدية  الحتياطات  دور 
مواجهة  على  املالية  الأنظمة  ق��درة 
تقلبات تدفقات روؤو���س الأم��وال، مع 
الرقمية  العمالت  دور  على  التاأكيد 

التمويل  ����ص���اأن  يف  اأم�����ا  ال�����ص��ام��ل��ة.  
مداخلته:  يف  معاليه  ق��ال  امل�صتدام، 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  “تعمل 
ت�صريعات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
امل�����ص��ت��دام وذل����ك يف نطاق  ال��ت��م��وي��ل 
املناخي  احل���ي���اد  بتحقيق  ال��ت��زام��ه��ا 
اإىل  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  وخف�س 
م�صتندين   ،2050 بحلول  ال�صفر 
خلريطة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  امل���ب���ادئ  اإىل 
للتمويل  الع�صرين  جمموعة  طريق 
امل�صتدام، والتي ت�صاهم ب�صكل رئي�صي 
يف الرتقاء بخطة التنمية امل�صتدامة 
مع  ي��ت��م��ا���ص��ى  ومب����ا   ،2030 ل���ع���ام 
الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
باري�س.  واتفاقية  امل��ن��اخ  تغري  ب�صاأن 
ملوؤمتر  ا�صت�صافتها  م��ن  وان��ط��الق��اً 

يف العام املقبل”   COP28

النقد العربي: القيمة ال�سوقية 
ارتفعت  العربية  للبور�سات 
دوالر  تريليون   4.27 اإىل 

•• اأبوظبي-وام

عن  العربي  النقد  �صندوق  اأع��ل��ن 
ارتفاع القيمة ال�صوقية للبور�صات 
ما  اأو   1.38% بن�صبة  ال��ع��رب��ي��ة 
و246  م��ل��ي��ارا   58 ن��ح��و  ي���ع���ادل 
مليونا و965 األف دولر يف نهاية 

تعامالت الأ�صبوع املا�صي. 
الن�صرة  يف  ال�������ص���ن���دوق،  واأو�����ص����ح 
العربية،  امل��ال  لأ�صواق  الأ�صبوعية 
للبور�صات  ال�صوقية  الر�صملة  اأن 
العربية املت�صمنة يف قاعدة بيانات 
بور�صة   13 وت�����ص��م  ال�����ص��ن��دوق 
تريليونات   4 اإىل  ارتفعت  عربية، 
مليون  و216  م���ل���ي���ارا  و271 
املا�صي  الأ���ص��ب��وع  ن��ه��اي��ة  يف  دولر 
 212 4 تريليونات  مقارنة بنحو 
مليارا 969 مليون دولر يف نهاية 

الأ�صبوع ال�صابق عليه. 
وح���ق���ق ����ص���وق اأب���وظ���ب���ي ل������الأوراق 
املالية اأكرب مكا�صب �صوقية بقيمة 
10.48 مليار دولر لريتفع راأ�س 
مليار   600.6 ال�صوقي من  ماله 
دولر اإىل 611.12 مليار دولر، 
بارتفاع بن�صبة %1.75، فيما ربح 
�صوق دبي املايل ما قيمته 992.6 
ماله  راأ����س  لي�صعد  دولر  مليون 
ال�صوقي من 156.6 مليار دولر 
بزيادة  دولر  مليار   157.6 اإىل 

بن�صبة 0.63%. 
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العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0002522 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ر�صول احمد حممد ح�صن
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0002522 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل �صليمان عبداهلل �صلمان املرزوقي
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151094(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : ال�صيد عادل ها�صم علوى على
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 601،296،72 درهم )�صتمائة وواحد الف 
قانونية  فائدة  من  عليها  ي�صتجد  وما  فل�صا(  و�صبعن  واثنن  درهم  وت�صعن  و�صتة  ومائتن 
للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر 
يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة بذمتكم 
رقم   2 اك�س  تاور  باى  جمريا  مببنى   4 رقم  بالطابق  مبا فيها طلب بيع العقار رقم 405 
رقم  الر�س  قطعة  على   B1-04 رقم  واملواقف  مربع  مر   115.93 م�صاحته  البالغ   1
910 مبنطقة الثنية اخلام�صة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون 
واملادتن )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 70021
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151092(
املنذر : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : ال�صيد عادل ها�صم علوى على
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 518،881،73 درهم )خم�صمائة وثمانية ع�صر 
فائدة  من  عليها  ي�صتجد  وما  فل�صا(  و�صبعن  وثالثة  درهم  وثمانن  وواحد  وثمامنائة  الف 
قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة 
فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 404 بالطابق رقم 4 مببنى جمريا باى تاور اك�س 2 
رقم 1 البالغ م�صاحته 102،70 مر مربع واملواقف رقم L1-1239 على قطعة الر�س رقم 
910 مبنطقة الثنية اخلام�صة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون 
واملادتن )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151090(
املنذر : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : طارق توفيق ح�صن قطي�صات
درهم )مليونان    2،011،740،70 �صداد مبلغ وقدره  ب�صرورة  اليهم  املنذراملنذر  ينذر 
يوما  ثالثون  خالل  للمنذر  فل�صا(  و�صبعن  درهم  واربعن  و�صبعمائة  الف  ع�صر  واحد 
من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املر�صدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار رقم 108 بالطابق رقم 1 مببنى البادية ريزيدن�س 3 رقم 1 البالغ م�صاحته 
 28 رقم  الر�س  قطعة  على   b-07،  b-08 رقم  واملواقف  مربع  قدم   2،504،33
مبنطقة اخلريان باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتن 
)25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي مع 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003790/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد احمد جمدى عبداحلميد احمد  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ فتحي خمتار �صالح - اجلن�صية م�صري 

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
الر�صم املحدد  املذكور ودفع  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 75038.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نورو�شكو ملقاوالت التك�شية واالأر�شيات  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006239/ 

اإىل املحكوم عليه : نورو�صكو ملقاولت التك�صية والأر�صيات
العنوان : ال�صارقة بوطينة �صارع الزهراء �صقة رقم 304 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ابو جعفر ابو الها�صم - اجلن�صية بنجالدي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 11662.0 درهم
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ  يوم - املوافق - ال�صاعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
هانى عبدال�شميع عبده علي اأبو املعاطي  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006062/ 
اإىل املحكوم عليه : هانى عبدال�صميع عبده علي اأبو املعاطي - العنوان : ال�صارقة مبارك �صنر بجوار دوار 

ال�صاعة الدور الرابع �صقة 404 �صركة املر�صى هانى عبدال�صميع متحرك رقم : 0507677621 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد ا�صماعيل الطريى جاداهلل - اجلن�صية : م�صري  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 7850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0002522 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عمر فاروق حممد فريد احمد  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003395 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صوم جلف ليمتد  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/24 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : جولدن نيفي�ص للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  
العنوان : معر�س 3 ملك امن حممد حممد ال�صريف - املرقبات - ديرة - ال�صكل القانوين : ذات 
م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 707558 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1134551 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/18 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/18 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن �م �يه �ف للتدقيق و�ملحا�شبة و�ال�شت�شار�ت العنوان : 
مكتب رقم 1010-1011 ملك ال�صيخ �صعيد بن مكتوم بن را�صد - بردبي - الو�صل - هاتف 
الربيد   +971563641008  : 4208143-04 موبايل   : فاك�س   04-4328643  :
الإلكروين : info@maf-auditing.com  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ��ص. تي. لل�شحن )�ص ذ م م(  
 - ال�صغاية  دي��رة   - را�صد  بن  ال�صيخ  احمد عبداهلل  رق��م )1-2( ملك  : حمل  العنوان 
القيد  رق��م   570282  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   74561  : التجاري  بال�صجل 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/10/6 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن 
�ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�شابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن 
را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : جولدن باور لالعمال �لفنية �ص ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 112 ملك خالد عبدالعزيز حمود ال�صالح النغي�صمي - ند احلمر 
القيد  786283 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1295111 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/10/5 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/10/5 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  �حل�شابات  لتدقيق  �م  �يه  �ت�ص  املعن 
حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �م �يه �ف للتدقيق و�ملحا�شبة و�ال�شت�شار�ت 
 - را���ص��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  م��ل��ك   1011-1010 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 : 4208143-04  موبايل   : 4328643-04 فاك�س   : الو�صل - هاتف   - بردبي 
    info@maf-auditing.com 971563641008+ الربيد الإلكروين : 
مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية جولدن نيفي�ص للتجارة �لعامة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/18 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  ه��ذا 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ��ص. تي. لل�شحن )�ص ذ م م(  لت�صفية 
 2022/10/6 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/6
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  جولدن باور لالعمال �لفنية �ص ذ م م 
 2022/10/5 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/5
مكتبه  يف  امل��ع��ن  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اإعالن قرار بالتنفيذ 

  155/2019/211 تنفيذ عقاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- حممد احمد علي داداباي  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فاك�صون للعقارات �س.ذ.م.م 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2022/10/14  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
)108255210( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع 1- رقم الر�س 14 - املنطقة الثانية 
الوىل 2- رقم الر�س 10 - املنطقة �صيح �صعيب 2 - 3- رقم الر�س 3 - املنطقة �صيح �صعيب 2 - 
4- رقم الر�س 44 - املنطقة �صيح �صعيب 2 - 5- رقم الر�س 40 - املنطقة نخلة جمريا 6- رقم 
الر�س 43 - املنطقة احلبية اخلام�صة - ا�صم املبنى/الرمث 53 - رقم البناء 51 - رقم الوحدة 

605 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2130/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:33/2022 اجراءات افال�س
امل�صتاأنف:�صركة اأرما الكروبانت�س لاللكروميكانيك ذ.م.م

- رقم  رق���م 3601  م��ك��ت��ب   - ال��ط��اب��ق 36   - ب���رج لطيفة   - زاي����د  ال�����ص��ي��خ  ���ص��ارع   - ع��ن��وان��ه:دب��ي 
هاتف:043521131

وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي 
املطلوب اإعالنه :  1- �صركة غوني�س لاللكروميكانيك ذ.م.م  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/33 اجراءات افال�س. 
وحددت لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  2022/11/21  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد 

، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:362/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )3.500.000( دولر امريكي وام يعادله بالدرهم 
بتوريد  التعاقدية  بالتزاماتها  الوىل  عليها  املدعي  اخ��الل  نتيجة  �صرر  من  اأ�صابها  عما  تعوي�صا  دره��م   )12880000( الم��ارات��ي 
الب�صاعة ح�صب املوا�صفات املتفق عليها مما ت�صببت يف قيام املدعي عليها الثانية برف�صها وبخ�صم ذات املبلغ تع�صفا من م�صتحقات 
الزام املدعي  ال�صداد مع  املدعية لديها مع الزامهما بالفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام 

عليهما بكافة الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بيوفوند بي ال �صي

رقم  هاتف   3601 رق��م  مكتب   36 الطابق  لطيفة  اب��راج   - الويل  التجاري  املركز  منطقة   - زاي��د  ال�صيخ  �صارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
info@mhadvocates.ae:97143521131 - فاك�س رقم:97143521132 - الربيد اللكروين

املطلوب اإعالنهما :  1- ماجيك بريل للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�صوع 
)3.500.000( دولر امريكي وام يعادله بالدرهم الماراتي )12880000( درهم تعوي�صا عما اأ�صابها من �صرر نتيجة اخالل املدعي 
عليها الوىل بالتزاماتها التعاقدية بتوريد الب�صاعة ح�صب املوا�صفات املتفق عليها مما ت�صببت يف قيام املدعي عليها الثانية برف�صها 
وبخ�صم ذات املبلغ تع�صفا من م�صتحقات املدعية لديها مع الزامهما بالفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
الثالثاء   يوم  لها جل�صة  - وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�صروفات ومقابل  الر�صوم  بكافة  املدعي عليهما  ال��زام  ال�صداد مع  وحتى متام 
املوافق  2022/10/18  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  11567/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000001( وال�صادر عن بنك امل�صرق بقيمة 
. )90.000(

طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - 

�صقة الطابق العا�صر 1002
املطلوب اإعالنه : 1- فار�س مويدوتي - �صفته : منفذ �صده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�صوع الإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  به وقدره )92315( درهم يف خزينة املحكمة 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 70197

اعالن بالن�شر        
 728/2022/486 تعيني خربة 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
اإىل املتنازع �صدهما : 1- توما�صيني �صو�صيتا بري ازيوين )ا�س بي ايه( 2- دبي القاب�صة ا�س 

ار ال  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :توم فيليدج �صو�صيتا بري اأزيوين )ا�س بي ايه( 

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بندب احد اخلرباء امل�صرفين �صاحب الدور يف اجلدول 

تكون مهمته بعد الطالع على اوراق الدعوى وما بها من م�صتندات. 
قاعة  يف  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2022/10/25 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2080/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/589 نزاع حمدد القيمة ، بالزام املنفذ �صدها 
بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )16.684( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : �صركة دبي للتاأمن - �صركة م�صاهمة عامة
بجوار مطعم   - للتاأمن  دبي  �صركة  با�صم  - مبنى ملك خا�س  الرقة  �صارع   - دي��رة   - دبي  عنوانه:امارة 

ال�صفدي - وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�صتيتيه
املطلوب اإعالنه : 1- رم�صان اأبو �صنب لالعمال الفنية ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16337( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3785/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

ب�صداد   ، الدعوى رقم 2021/1108 جتاري م�صارف جزئي  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )101.204.73( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك امل�صرق  - �صركة م�صاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - الطابق 

العا�صر - �صقة 1002 - بالقرب من دائرة التنمية القت�صادية - مكاين:3134794396
املطلوب اإعالنه : 1- حممود حممد ابراهيم فريوزي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به اىل 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل دفع ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13672 بتاريخ 2022/10/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2077/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228

املنفذ  بالزام   ، القيمة  نزاع حمدد  الدعوى رقم 2022/1791  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
�صدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )7.895.2( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : �صركة دبي للتاأمن - �صركة م�صاهمة عامة
عنوانه:امارة دبي - املرقبات - �صارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�صم �صركة دبي للتاأمن - بجوار مطعم 

ال�صفدي
املطلوب اإعالنه : 1- اإ�س اإم اإي جي دي�صريبيو�صون ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7895.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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•• دبي-الفجر:

اأم�س اجتماعاً تن�صيقياً مع  اإدارة الإع��الم يف احتاد الإم��ارات لكرة القدم  عقدت 
الإعالم  مدير  النقبي  �صامل  بح�صور  املختلفة  املحلية  الإع��الم  و�صائل  ممثلي 

وفريق عمل الإدارة وذلك بهدف التن�صيق امل�صرك حول كل اجلوانب الإعالمية 
املقبل  اأكتوبر  املتعلقة بنهائي كاأ�س رئي�س الدولة بن الوحدة وال�صارقة يوم 21 
يف ا�صتاد هزاع بن زايد. ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�س جميع العمليات الإعالمية 
واملناطق  العتماد  بطاقات  على  احل�صول  عملية  من  ب��دءاً  بالنهائي  اخلا�صة 

املخ�ص�صة لإجراء املقابالت قبل وما بعد املباراة ومواعيد املوؤمترات ال�صحفية 
والتدريب الرئي�صي لكل فريق والفعاليات التي ت�صبق املباراة. وا�صتعر�س ممثلو 
القنوات الريا�صية الربامج التي �صيتم بثها خالل الأيام املقبلة والتي �صت�صمل 
برامج وثائقية عن البطولة التي انطلقت يف مو�صم 74 وا�صتديوهات حتليلية 

مب�صاركة نخبة من املحللن والنقاد وجنوم الفريقن وكذلك التعرف على اآخر 
وياأتي  للجماهري  خم�ص�صة  اأخ��رى  وبرامج  بالفريقن  اخلا�صة  ال�صتعدادات 
امل�صتمر والفعال مع  التوا�صل  القدم على  اإط��ار حر�س احت��اد كرة  الجتماع يف 

و�صائل الإعالم وال�صتماع اإىل اآرائهم ومقرحاتهم.

•• املنامة-وام

حققت لعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مي املدين 
رقما جديداً يف مناف�صات بطولة اآ�صيا للكبار لرفع الأثقال 
اإ�صراف  املنامة حتت  البحرينية  بالعا�صمة  املقامة حاليا 

الحتاد الآ�صيوي للعبة، مب�صاركة 58 دولة . 
وجنحت املدين يف رفع جمموعها بزيادة قدرها 20 كجم 
عن وزنها ال�صابقة الذي حققته يف دورة األعاب الت�صامن 
الإ�صالمي التي اأقيمت مبدينة قونيا الركية يف اأغ�صط�س 
154 كيلو جراما، عبارة  املا�صي، بعدما حققت اإجمايل 

عن 69 كيلو يف اخلطف و85 كيلو جراما يف النطر. 
واأو�صح حمد العجمي، ع�صو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
اأن  وامل��ن��ت��خ��ب��ات،  الفنية  اللجنة  رئ��ي�����س  الأث���ق���ال،  ل��رف��ع 
م�صاركة مي املدين يف هذه البطولة - التي ت�صتمر حتى 
اجل���اري - ت��اأت��ي يف اإط���ار ب��رن��اَم��ج اإعدادها  اأك��ت��وب��ر   16
املقبلة  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  ت�صفيات  يف  للم�صاركة 

 ."2024 "باري�س 
وقال : " و�صع احتاد رفع الأثقال خطة طموحة لإعداد 
الألعاب  دورة  اإىل  مميز  ب�صكل  تاأهيلها  هدفها  الالعبة 

الأوملبية املقبل يف باري�س 2024، تت�صمن خو�س العديد 
م���ن ال��ب��ط��ولت ال��ق��اري��ة وال���دول���ي���ة، لك��ت�����ص��اب اخلربة 
الالزمة وحتقيق اأف�صل نتائج قبل الأوملبياد، حيث يعتزم 

الحتاد تاأهيل الالعبة ولعب اآخر اإىل الأوملبياد". 
واأ����ص���اف: "وفق اخل��ط��ة امل��و���ص��وع��ة ���ص��ارك��ت ال��الع��ب��ة يف 
اأقوى بطولت  التي تعد واحدة من  اآ�صيا للكبار،  بطولة 
م�صتوى  على  ولي�س  ال��ع��امل  م�صتوى  على  الأث��ق��ال  رف��ع 
القارة فقط، نظرا لتميز العديد من الدول الآ�صيوية يف 
العاملين  اللعبة  اأبطال  من  العديد  ووج��ود  اللعبة،  هذه 

من القارة". 
الرقم  ل��ه��ذا  امل���دين  م��ي  حتقيق  اأن  اإىل  العجمي  واأ���ص��ار 
20 كجم، عن  اجلديد ورفع وزنها الإجمايل مبا يعادل 
الإ�صالمي،  الت�صامن  األ��ع��اب  دورة  يف  لها  م�صاركة  اآخ��ر 
يوؤكد على اإيجابية اخلطة املو�صوعة واأن الالعبة ت�صري 

على الطريق ال�صليم. 
تت�صمن  املقبلة  امل��دين  م�صاركات  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  اأخ����رى،  تاأهيلية  ب��ط��ولت  خ��و���س خم�س 
اأوملبياد  اإىل  خ��الل��ه��م  م��ن  ل��ل��ت��اأه��ل  �صعياً  فيهم  ت�����ص��ارك 

باري�س 2024. 

•• دبي –الفجر:

 ت�صهد �صواطئ دبي ظهر اليوم ال�صبت 
تظاهرة ريا�صية بحرية تراثية كبرية 
م���ع ان���ط���الق ���ص��ب��اق��ات ب��ط��ول��ة دبي 
قدما   60 املحلية  ال�صراعية  لل�صفن 
وال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
روزنامة  �صمن  البحرية  للريا�صات 
الفعاليات يف املو�صم الريا�صي البحري 
2022-2023. وياأخذ �صباق اليوم 
اأهمية ق�صوى عند النواخذة واملالك 
يف  اأول حمطة  لأن���ه ميثل  وال��ب��ح��ارة 
�صباقات بطولة دبي لل�صفن ال�صراعية 
هذا  تت�صمن  التي  قدما   60 املحلية 
املو�صم  م��دار  على  �صباقات   4 املو�صم 
املا�صي  الذي انطلق يف �صهر �صبتمرب 
املقبل.  م���اي���و  ���ص��ه��ر  ح��ت��ى  وي�����ص��ت��م��ر 
اليوم  ال�صباق  ي�صهد  اأن  املنتظر  ومن 
ال�����ص��ب��ت م�����ص��ارك��ة  م��ا ي��زي��د ع��ن 80 
ال�صباق  يف  ح�����ص��وره��ا  اأك����دت  �صفينة 
يوم  الت�صجيل  باب  اإغ��الق  الكبري مع 
اأم�س اجلمعة حيث �صيتناف�س اجلميع 
يف ت��ظ��اه��رة ب��دي��ع��ة م��ن اأج���ل التفوق 
ال�صباق  "نامو�س"  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول 
املو�صم  م��ت��م��ي��زة يف  ب��داي��ة  وت�����ص��ج��ي��ل 
واأكمل  ال��ط��وي��ل.  البحري  الريا�صي 
نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية 
ال�صباق  لنطالقة  التجهيزات  كافة 
النجاح  �صركاء  مع  بالتن�صيق  الكبري 

واملوؤ�ص�صات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ن 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ي ت��دع��م وت��ق��ف دائما 
وراء اإجناح كافة الفعاليات الريا�صية 
مقدمتها  ويف  الإم������ارة  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
القيادة العامة ل�صرطة دبي وموؤ�ص�صة 
دبي لالإعالم )قنوات دبي الريا�صية( 
وجهاز حماية املن�صاآت احليوية )قيادة 
العامة  والإدارة  ال����راب����ع(  ال�������ص���رب 
و�صلطة مدينة  دبي  امل��دين يف  للدفاع 
مارينيز  اأو  اأن����د  وب���ي  امل��الح��ي��ة  دب���ي 
ال��ب��ح��ري��ة. وتبدا  ن��خ��ي��ل  وجم��م��وع��ة 
مبكرا  ال�صباق  يف  امل�صاركة  اإج����راءات 
املرور  عرب  امل�صاركة  لل�صفن  بالن�صبة 
عر�س  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س  م��ن��ط��ق��ة  ع���ن���د 
التحرك  ث���م  ال��ع��رب��ي وم����ن  اخل��ل��ي��ج 
ن���ح���و م���ك���ان الن���ط���الق���ة وال�������ذي مت 
حت���دي���ده م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة ال����ص���راف 
ال�صطفاف  ث���م  وم���ن  ال�����ص��ب��اق  ع��ل��ى 
عوامات  ب��ن  ال�صحيحة  بالطريقة 
اإ�صارة  ت��اأه��ب��ا لإع���ط���اء  ال��ب��داي��ة  خ��ط 
البداية ورفع العلم الأخ�صر من قبل 
الثانية  ال�صاعة  ب��ن  الطليعة  زورق 
الواحدة  وال�����ص��اع��ة  وال��ن�����ص��ف  ع�����ص��رة 
وال��ن�����ص��ف ظ��ه��را ك��م��ا اك���دت اللجنة. 
اإدارة  امل��ري مدير  �صيف  وق��ال حممد 
ال�����ص��ب��اق��ات ب��الإن��اب��ة ت��اب��ع ن����ادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة خالل 
التفا�صيل  ك��اف��ة  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��اع��ات 
املتعلقة بحالة البحر و�صرعات الرياح 

التقارير  عرب  ال�صبت   اليوم  املتوقعة 
ال���واردة  البحرية  وال��ن�����ص��رة  اليومية 
ل��الإر���ص��اد وعددا  الوطني  امل��رك��ز  م��ن 
املتخ�ص�صة  الإلكرونية  امل��واق��ع  من 
وذلك حر�صا من النادي على حتقيق 
للم�صاركن  وال�����ص��الم��ة  الأم���ن  م��ب��داأ 
النهاية  خ��ط  اإىل  و�صولهم  و���ص��م��ان 
باأمان على امل اأن تكون احلالة اليوم 

منا�صبة لإجناح هذه التظاهرة.

20
تقطع  ان  امل���ري  �صيف  حممد  وت��وق��ع 
ال�صفن امل�صاركة يف ال�صباق م�صافة قد 
ت�صل اىل 20 ميال بحريا من نقطة 
البداية املقرحة "عايل" جزر العامل 
ب��اجت��اه خ��ط ال��ن��ه��اي��ة ق��ب��ال��ة �صواطئ 
الكبري  احل�صاري  املعلم  ام��ام  جمريا 
�صيمر  ح��ي��ث  العرب"  "برج  ف���ن���دق 
" املحامل بالقرب من معامل  "�صنيار 
الدنيا  دان�����ة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال���واج���ه���ة 
دب����ي ب���ن ج����زر دي�����رة وج�����زر العامل 
وج���زي���رة ن��خ��ل��ة ج��م��ريا و���ص��واط��ئ اأم 
واأكد مدير  ال�صاحرة.  �صقيم وجمريا 
نادي  اأن  ب���الإن���اب���ة  ال�����ص��ب��اق��ات  اإدارة 
البحرية   ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال������دويل  دب����ي 
النواخذة واملالك  اإطالع  حر�س على 
كافة  ع���ل���ى  امل�������ص���ارك���ن  وال����ب����ح����ارة 
بينها  وم����ن  وال�������ص���روط  الإج��������راءات 
لل�صفن  ال�صباق  بعد  الفني  الفح�س 

احلا�صلة على املراكز من الأول وحتى 
امل�����ص��ارك��ن مبكان  ال��ع��ا���ص��ر واأخ���ط���ر 
تتويج اأبطال ال�صباق واأ�صحاب املراكز 
ال�صباق  ن��ه��اي��ة  ع��ق��ب  اُلول  ال��ث��الث��ة 
مبا�صرة يف مرفاأ "بي اأند اأو" مارينيز 
عقب اعتماد النتائج واإجراء الفح�س 

الفني املعتاد 

دبي �لريا�شية
ت����وا�����ص����ل م���وؤ����ص�������ص���ة دب������ي ل����الإع����الم 
وتقدم  البحرية  بال�صباقات  اهتمامها 
قنوات دبي الريا�صية اليوم -ال�صبت- 
ال�صباقات  ل��ع�����ص��اق  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ة 
ال��راث��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة م��ن خ���الل النقل 
النطالقة وحتى  لل�صباق مع  املبا�صر 

الو�صول اىل عوامات خط النهاية.

199
-2021 امل���ن�������ص���رم  امل���و����ص���م  ����ص���ه���د 

"ح�صيم  ال�صفينة  تاألق طاقم   2022
ح�صن  ال����ن����وخ����ذة  ب���ق���ي���ادة   "199
ال��ذي جمع  امل��رزوق��ي  عبداهلل حممد 
دبي  بطولة  مناف�صات  يف  لقبن  ب��ن 
قدما   60 املحلية  ال�صراعية  لل�صفن 
"نامو�س"  وال��ث��اين  دب��ي  �صباق  الول 

القفال 31.

4
للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  ينظم 

ال�صباقات  روزن��ام��ة  �صمن  البحرية 
 2023-2022 الريا�صي  املو�صم  يف 
ال�صفن  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��ب��اق��ات يف  ارب����ع 
الأول  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�����ص��راع��ي��ة 
 4 يقام ي��وم غ��د ال�صبت وال��ث��اين ي��وم 
منت�صف  يف  وال��ث��ال��ث  املقبل  دي�صمرب 
ب��ي��ن��م��ا �صيكون  ال����ق����ادم،  ي��ن��اي��ر  ���ص��ه��ر 
املو�صم  ختام  م�صك  اخلام�س  ال�صباق 
مع حدث �صباق القفال رقم 32 �صهر 

مايو القادم.

30
ال�صراعية  ال�����ص��ف��ن  ���ص��ب��اق��ات  حت��ت��ف��ل 
ال�صنة  ه������ذه  ق����دم����ا   60 امل���ح���ل���ي���ة 
الثالثن  عامها  باإكمالها   2022
الأول  وظ���ه���وره���ا  اإن��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 
من  الثالثة  الن�صخة  يف   1993 ع��ام 
�صباق القفال للم�صافات الطويلة من 
اخلليج  بونعري يف عمق  جزيرة �صري 

العربي وحتى �صواطئ دبي.
ال�صراعية  ال�صفن  �صباقات  و�صجلت 
م��دار ثالثة  على  ق��دم��ا،   60 املحلية 
رائعة  م�������ص���رية  ال����زم����ان  م����ن  ع���ق���ود 
وت��اري��خ��ا مم��ي��زا ل��ن��ادي دب���ي الدويل 
اأ�ص�س  ال�����ذي  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
له  املغفور  ل��روؤي��ة  تنفيذا  الفئة  ه��ذه 
اآل  را�صد  ال�صيخ حمدان بن  ب��اإذن اهلل 
ال��ذي و�صع  ث��راه-  مكتوم -طيب اهلل 
الريا�صات  تاريخ  يف  م�صيئة  ب�صمات 

ال�صباقات  تطوير  واأ�صهم يف  البحرية 
الراثية من اأجل ا�صتمراريتها وزيادة 
الآباء  باإرث  املتعاقبة  الأجيال  اإهتمام 
�صباق  ذاك������رة  والأج���������داد. وحت��ت��ف��ظ 
1991 بان  القفال الذي انطلق عام 
عامي  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ال��ن�����ص��خ��ت��ن 
يف  تناف�صا  �صهدتا  و1992   1991
 43 املحلية  ال�صراعية  ال��ق��وارب  فئة 
الن�صخة  �صباق  ي�صهد  اأن  قبل  ق��دم��ا 
�صباق  اإق���ام���ة   1993 ع����ام  ال��ث��ال��ث��ة 
ال���ق���وارب  الأوىل  ل��ف��ئ��ت��ن  م�����ص��رك 
والثانية  43 قدما  املحلية  ال�صراعية 
 60 ال�صراعية  ال�صفن  حجما  الأك��رب 
ق��دم��ا وت��ت��وي��ج اب���ط���ال ك���ل ف��ئ��ة على 
لتجربة  الكبري   النجاح  ودف���ع  ح���دا. 
قدما   60 املحلية  ال�صراعية  ال�صفن 
القفال  ل�����ص��ب��اق  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  يف 
 1993 ال��ط��وي��ل��ة ع����ام  ل��ل��م�����ص��اف��ات 
حتمل  "املحامل" ع��ل��ى  ت��ل��ك  وق����درة 
اأم����واج اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، دف���ع لتخاذ 
قرار باإعتمادها فئة ال�صباق يف الن�صخة 
الرابعة عام 1994 لت�صتمر بعد ذلك 
يف احلدث والذي �صهد يف �صهر يونيو 

املا�صي اإقامة الن�صخة 30.

1993
للريا�صات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  ن��ظ��م 
اأول �صباق لل�صفن ال�صراعية  البحرية 
الثالثة  الن�صخة  60 قدما يف  املحلية 

من �صباق القفال للم�صافات الطويلة 
ب���ون���ع���ري وحتى  م����ن ج����زي����رة ����ص���ري 

�صواطئ دبي يوم 26 مايو 1993.
 16 ال�����ص��ب��اق حينها م�����ص��ارك��ة  و���ص��ه��د 
الأوىل  امل��راك��ز  على  تناف�صت  �صفينة 
ال�صراعية  ال���ق���وارب  ج��ن��ب  اإىل  جنبا 
امل��ح��ل��ي��ة 43 ق��دم��ا ال��ت��ي ���ص��ارك��ت يف 
واأحرز  وال��ث��ان��ي��ة   الأوىل  الن�صختن 
 1993 ع��ام  ال�صباق  يف  الأول  امل��رك��ز 

ال�صفينة من�صور 36.

برنامج 
ال�صباق الأول: اليوم ال�صبت 

دي�صمرب   04 الأح��د  ال��ث��اين:  ال�صباق 
2022 ال�صباق الثالث :   الأحد 15 
يناير 2023 ال�صباق الرابع: القفال 

2023 مايو   27 اأو   20

قائمة
ال�صباق   امل�����ص��ارك��ن يف  ق��ائ��م��ة  ي��ت��ق��دم 
 2 1واخلياي  م���ن�������ص���ور  ال�����ص��ف��ي��ن��ة 
 9 7  وال��ط��ف  4 واحل��ظ��اي  والقفاي 
وفزاع 11 واطل�س 12 و�صمردل 15 
 19 18 ودهي�س  16 ورج��ام  والزير 
والداعي   23 وال�صاعي   21 وطوفان 
24 وزلزال 25 والقفال 27 وازعاج 
29 والعديد 30 و�صلطان اخلري 32 
وب���راق 33 وامل��ن��ادي 44 ول��ط��ام 50 
و�صاهن   56 وال���زاه���ي   55 وال��ت��رب 

57 وزف زاف .59  كما ي�صارك اليوم 
 68 60 وج���م���ريا  ال�����ص��ف��ن م��ه��اج��ر 
ونافل   64 وم��زاح��م   73 ومق�ص�س 
 80 وال�������ص���رب   79 وحم��ت�����ص��ر   76
والرعد 85 والو�صف 87 وال�صاروخ 
وال�صقي   93 89 وفالح  واإعمار   88
96 والريام 99 ورعد 105 وهدهد 
106 وبن حلي�س 107 ولفان 109 
و�صراب   116 وه��داد   110 والزعيم 
 122 120 وور�صان  119 وزيوريخ 
 126 واحل�������ص���ن   125 وال���ظ���ف���رة 
اأي�صا  القائمة  . وت�صم   131 وهياف 
 141 وزعبيل   133 الفتان  ال�صفن 
والأعلوي 150 ولهوب 157 وجنم 
واملي�صم   165 واليازي   161 ال�صيل 
اخليمة  وراأ�س   173 و�صيبوب   166
غازي  وب���ن   179 وال��ن��اي��ف    178
 187 وبينونة   183 وب���رق   180
189 وج�صا�س  وال�صلع   188 وخزام 
 211 ومنران   203 ومربك   200
والحتاد 212 وبزامي 213 واليارح 
 241 ورماح    235 ومت�صدر   222
 266 وال�������ص���م���ال   255 وال���ن���ع���ي���ة 
وم�صفوت 267 وبارق 271 والبدع 
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بح�شور وم�شاركة ممثلي و�شائل �الإعالم

اإدارة االإعالم باحتاد الكرة ت�ستعر�س العمليات االإعالمية للنهائي االأغلى

 االإماراتية مي املدين حتقق رقما جديدًا يف بطولة اآ�سيا لرفع االأثقال 

فاحتة جوالت بطولة دبي 2022-2023 �ليوم

ال�سراعية 60 قدما تر�سم لوحة املا�سي يف �سواطئ دبي 
�شفينة تتناف�ص على �نتز�ع »نامو�ص« �ل�شباق  �الأول  80

•• دبي-وام

دع���ا لع���ب ال��ت��ن�����س الأ�����ص����رايل امل��ع��ت��زل ل��ي��ت��ون هيويت، 
للعبة  املحبة  �صابقا، اجلماهري  العامل  الأول على  امل�صنف 
من  دب��ي  يف  ال�صابقن  اللعبة  جن��وم  ملتابعة  احل�صور  اإىل 
التن�س"  اأ�صاطري فرق  "كاأ�س  خالل م�صاركتهم يف بطولة 
لبطولة  العاملي  النهائي  دب��ي  وت�صت�صيف  املقبل.   ال�صهر 
دبي  جمل�س  ينظمها  التي  التن�س"،  ف��رق  اأ���ص��اط��ري  ك��اأ���س 
مع  بالتعاون  بدبي  وال�صياحة  القت�صاد  ودائ��رة  الريا�صي 
من   9 مب�صاركة  ه��ارب��ور،  ودب���ي  للتن�س  الإم�����ارات  احت���اد 
اأبرز جنوم العامل ال�صابقن خالل الفرة من 9 اإىل 12 
ه��ارب��ور.  ويعد هيويت )40  دب��ي  املقبل، مبيناء  نوفمرب 
لعب  اأ�صغر   2016 ع��ام  يف  اللعبة  اعتزل  وال��ذي  عاما( 
الع�صرين من  العاملي وهو يف  الت�صنيف  اإىل �صدارة  ي�صل 
ال�صابق ع��رب احل�صاب  ال��الع��ب  ال��ت��اري��خ.  ووج��ه  عمره يف 
الر�صمي للبطولة، على موقع تبادل ال�صور والفيديوهات 
العامل قال  اللعبة حول  اإىل جماهري  "اإن�صتجرام" ر�صالة 

فيها : " احل�صور اإىل دبي فر�صة رائعة مل�صاهدة اأ�صاطري 
اللعبة ال�صابقن وهم يعودون اإىل امللعب من جديد". 

خ�صي�صا  تاأ�ص�س  ملعب  على  البطولة  مناف�صات  و�صتقام 
مبيناء اليخوت الفاخرة يف دبي هاربور و�صط منطقة من 

اأرقى املناطق يف دبي، وتبلغ �صعته 3000 متفرج. 
واأ�صاف هيويت: " اآمل اأن اأرى اجلميع يف دبي خالل الفرة 
ليندل  ف��ري��ق  امل��ق��ب��ل، فنحن يف  ن��وف��م��رب   12 اإىل   9 م��ن 
يحمل  فريقان  البطولة  وي�صارك يف  نفعلها".   اأن  ميكننا 
كا�س،  وب��ات  ليندل  اإيفان  هما  �صابق  جنم  ا�صم  منهما  كل 
يف حن اأن الالعبن امل�صاركن فهم جو ويلفريد ت�صوجنا، 
وماركو�س بجداتي�س، وتوما�س بريديت�س، وديفيد فريير، 
وتومي ها�س، وليتون هيويت، وديفيد نالبانديان، وتومي 
املنتظر الإع��الن عن  روبريدو، ورادي��ك �صتيبانيك.  ومن 
بدء بيع تذاكر مباريات هذه البطولة خالل الأيام القليلة 
املقبلة، علماً باأن اللجنة املنظمة كانت قد اأعلنت تخ�صي�س 
 500 نحور  قيمتها  بالبطولة  للفائزين  مالية  مكافاآت 

األف يورو. 

هيويت يدعو حل�سور كاأ�س 
اأ�ساطري التن�س يف دبي 
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الفجر الريا�ضي

•• ح�شن �شيد اأحمد – العني 

اجلولة  ال�صبت  ال��ي��وم  م�صاء  تنطلق 
اأدن�����وك  دوري  مل�����ص��اب��ق��ة  ال�����ص��اد���ص��ة 
م����واج����ه����ات    3 ب�������  ل���ل���م���ح���رف���ن 
الفرة  م��ب��ارات��ن يف  ب��واق��ع   ، مثرية 
توقيتها  ُع��دل  التي  الأوىل  امل�صائية 
عن  ب���دًل  م�����ص��اء  اخل��ام�����ص��ة  لُي�صبح 
اليوم  وُيختتم   ، وال��رب��ع   اخلام�صة 
العا�صمة  كال�صيكو  مبواجهة  الأول 
الإماراتية بن العن و�صيفه الوحدة 

التي تنطلق يف الثامنة.
وهكذا تعود الثارة جمدداً لكال�صيكو 
العن والوحدة قريباً  العا�صمة بن 
�صابق  احل�������ال  يف  ع��ل��ي��ه  ك�����ان  مم����ا 
واحلما�س  ال�صجال  حيث  من  العهد 
اجل��م��اه��ريي ويف اأروق����ة ال��ن��ادي��ن ،  
والنف�صية  التكتيكية  والتح�صريات 

وراء الأ�صوار املغلقة.
مواجهة  اآخ��ر  نتيجة  ح�صور  ويبقى 
اإ�صايف  حمفز  الفريقن  بن  جمعت 

اإما لتعزيز بفوز ثاٍن اأو لرد العتبار 
املواجهة  ال����ذي خ�����ص��ر  ال��ف��ري��ق  م���ن 
الأخ���رية ، وه��و فريق ال��وح��دة الذي 
ت��ل��ق��ى ه�����دف لب�����ا ك����ودج����و يف قمة 
اجل���ول���ة ال����� 19 مل�����ص��اب��ق��ة ال�����دوري 
الفوز  ذل�����ك   ، ال�������ص���اب���ق  امل���و����ص���م  يف 
ال��ع��ي��ن��اوي ال����ذي ع���زز ك��ث��رياً ومهد 
اللقب  حل�صد  البنف�صجي  الطريق 
وباملقابل   ، الزعيم  م�صرية  يف   14
اأب��ع��د ال���وح���دة ع��ن ���ص��ب��اق ال��ل��ق��ب يف 
ال�صعادة  اأ���ص��ح��اب  ف��ي��ه  ك���ان  م��و���ص��م 
لو  اأدين من ح�صده  اأو  ق��اب قو�صن 

ل كبوة  الكال�صيكو.
اأ�صحاب الأر�س فريق العن ميتلك 
يف جعبته 10 نقاط يف املركز الرابع 
على ُبعد 3 نقاط فقط عن املت�صدر 
 7 ل��ل��وح��دة  ، بينما  ال�����ص��ارق��ة  ف��ري��ق 
، وي�صعى  امل��رك��ز اخل��ام�����س  ن��ق��اط يف 
كال الفريقن للفوز وح�صد النقاط 
من اأجل الرتقاء على جدول ترتيب 

امل�صابقة.

اأف�صلية بدنية ن�صبية للعن    وتبقى 
الأوىل  اجل���ول���ة  ي��ل��ع��ب يف  ك��ون��ه مل 
الإ�صالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�صرف  لكاأ�س 
واكتفى بتدريبات مكثفة ، بينما لعب 
الوحدة اأمام �صيفه احتاد كلباء  وفاز 
�صمن  امل��ا���ص��ي  ال��ث��الث��اء   1-2 عليه 
العن  ن��ال  بينما   ، ال��ك��اأ���س  م�صابقة 
راح����ة اأك����رث م��ن��ذ م��ب��ارات��ه اأم����ام دبا 

الفجرية اجلمعة املا�صي.

�شافرة برتغالية 
الوحدة  و�صيفه  العن  مباراة  يدير 
ط��اق��م م���ن ال���ربت���غ���ال ب��ق��ي��ادة حكم 
ال�������ص���اح���ة اأرت���������ور �����ص����واري����ز دي�������از ، 

باولو   ، ب��ارب��و���ص��ا  روي  وم�����ص��اع��دي��ه 
�صواريز ، اأحمد عي�صى دروي�س ، تياغو 

مارتينيز و حممد عبيد خادم.

�شباب �الأهلي و�جلزيرة
ي�صت�صيف فريق �صباب الأهلي ال�صابع 
اجلزيرة  ف��ري��ق  �صيفه  ن��ق��اط   7 ب��� 
اخلام�صة  يف  ن��ق��ط��ة   11 ب����  ال��ث��ال��ث 
م�صاء على اأر�صية ملعبه ا�صتاد را�صد 
يف مباراة قمة مهمة للغاية للفريقن 
، فالفر�صان عانوا من تراجع النتائج 
بال�صقوط  الأخ��ريت��ن  اجلولتن  يف 
اجلولة  �صمن   3-2 ال��ظ��ف��رة  اأم����ام 
للمحرفن  اأدن��وك  ل��دوري  الرابعة 

�صلبي بطعم اخل�صارة يف  تعادل  ، ثم 
�صعى  اأم��ام احت��اد كلباء.  را�صد  ا�صتاد 
الربتغايل  الأه����ل����ي  ���ص��ب��اب  م�����درب 
مل��ع��اجل��ة م�صكلة  ل��ي��ون��اردو ج����اردمي 
يفعل  ف��ال��ف��ري��ق   ، التهديفي  ال��ع��ق��م 
ترجمة  ي�صتطيع  ل  ولكنه  �صيء  كل 
ج��ه��ده اإىل اأه���داف رغ��م وج���ود عدد 
من الأوراق الهجومية القوية اأمثال 
وك���ارت���اب���ي���ا و يحيى  ع��م��ر خ��ري��ب��ن 

الغ�صاين و�صيزار وغريهم.
وباملقابل لن يقبل ال�صيف اجلزراوي 
يتقا�صم  وه����و  ن���ق���اط   3 م���ن  ب���اأق���ل 
نقطة   11 ب���  ال��و���ص��ل  م��ع  الو�صافة 
بنقطتن  ال�����ص��ارق��ة  امل��ت�����ص��در  خ��ل��ف 

املدرب  �صي�صعى  وذاك  ل��ه��ذا   ، فقط 
ل�صتثمار  ك��اي��زر  مار�صل  الهولندي 
الأج������واء الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي مي���ر بها 
الفريق حالياً وحتقيق الفوز والعودة 
ب��ال��ن��ق��اط ك��ام��ل��ة م���ن ا���ص��ت��اد را�صد 
ال�صرقاوي  امل��ل��ك  ���ص��ق��وط  وان��ت��ظ��ار 

الذي يواجه الو�صل غداً الأحد. 

�حتاد كلباء ودبا �لفجرية
ي�صت�صيف  اليوم  م�صاء  اخلام�صة  يف 
ف���ري���ق احت������اد ك���ل���ب���اء ال���ث���ام���ن ب����� 7 
نقاط يف ملعبه  �صيفه دبا الفجرية 
امل�صابقة  ت���رت���ي���ب  ج������دول  م���ت���ذي���ل 
مواجهة  ومت���ث���ل   ، وح���ي���دة  ب��ن��ق��ط��ة 

لكليهما  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ص��ة  اجل�������اران 
خل��ط��ف ن��ق��اط��ه��ا وت��ع��زي��ز ر���ص��ي��ده ، 
كلباء  لنمور  النتائج  ت��ذب��ذب  ورغ���م 
النتائج  بع�س  حقق  ال��ف��ري��ق  اأن  اإل 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ع��زز ف��ر���ص��ي��ة قدرته 
جدول  على  والرت��ق��اء  املناف�صة  على 
ال��رت��ي��ب م��ع العمل ال���ذي ي��ق��وم به 
م���درب���ه الإي�������راين ف���ره���اد جميدي 
مكنته  ك��ب��رية  بواقعية  يلعب  ال���ذي 
اجليدة  ال��ن��ت��ائ��ج  بع�س  حتقيق  م��ن 
م��ث��ل ال���ف���وز ع��ل��ى ال���وح���دة 1-0 يف 
ا�صتاد اآل نهيان ، والفوز على الظفرة 
اأم����ام �صباب  ، ث��م ال��ت��ع��ادل ال�����ص��ل��ب��ي 
الأه��ل��ي يف ا�صتاد را���ص��د اأخ����رياً.  ويف 
املدرب  تبقى مهمة  املعاك�س  الجت��اه 
جريجوري �صعبة  لإخراج النواخذة 
من دائرة الإحباط والنتائج ال�صلبية  
اأم����ام م�صيفه  ال��ف��ري��ق  ، وق���د ظ��ه��ر 
كاأ�س  م�����ص��اب��ق��ة  ���ص��م��ن  اجل�����زي�����رة  
اأب��وظ��ب��ي الإ���ص��الم��ي قوياً  م�����ص��رف 
متجان�صاً ومنظماً على اأر�صية امللعب 

 ، ب�هدف من اجلزيرة  اخل�صارة  رغم 
ما اأعطى موؤ�صرات باأن النواخذة لن 
ميكثوا طوياًل يف الذيلية بعد قدوم 

الفرن�صي ال�صاب.

ختام �جلولة 
لدوري  ال�صاد�صة   اجل��ول��ة  وُتختتم  
ب�   الأح����د   اأدن����وك للمحرفن غ���داً 
4 مواجهات مثرية ، و اأكرثها اإثارة 
الو�صل  و�صيفه  ال�����ص��ارق��ة  م��واج��ه��ة 
ال�صرقاوي  امل��ت�����ص��در  ي�صعى  ح��ي��ث   ،
م���ق���ع���ده يف قمة  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
الو�صل  ي���ر����ص���ى  ول�����ن   ، ال���رت���ي���ب 
اجلديد املتجدد بغري الفوز والعودة 

مبت�صماً من المارة البا�صمة.
�صيفه  يا�س  بني  فريق  وي�صت�صيف   
ويحل   ، ال�صاخمة  ا�صتاد  يف  الن�صر 
البطائح �صيفاً على الظفرة يف ا�صتاد 
ي�صتقبل  ب��ي��ن��م��ا   ، زاي����د  ب���ن  ح���م���دان 
ا�صتاد  يف  خ��ورف��ك��ان  �صيفه  ع��ج��م��ان 

را�صد بن �صعيد.

ريا�شية   بروح  �شجع   : �شعار  ترفع  �لكال�شيكو  • جماهري 
�أبوظبي  فخر  بو�بة  من  �النت�شار�ت  ل�شكة  للعودة  ي�شعى  • �لفر�شان 

وغدً� �مللك �ل�شرقاوي ي�شتقبل �المرب�طور �لو�شالوي 

•• روما-وام

تنطلق اليوم ال�صبت مناف�صات �صباق اأف�صل زمن وحتدي ال�صرعة �صمن اجلولة 
ال��راب��ع��ة م��ن بطولة ال��ع��امل ل���زوارق ال��ف��ورم��ول 1 وامل��ق��ام��ة يف اأول��ب��ي��ا بجزيرة 

�صردينيا الإيطالية عرب واحدة من اأكرث مراحل البطولة اإثارة هذا املو�صم. 
للمراكز  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ق��اط  ح�صد  اأج���ل  م��ن  ق��وي��ة  مناف�صات  البطولة  وت�صهد 
الأوىل يف املناف�صة، حيث تن�صد زوارق فريق اأبوظبي حتقيق بداية قوية يف �صباق 
للجولة  الرئي�صي  ال�صباق  يف  متقدمة  لنطالقة  الو�صول  اأج��ل  من  ال�صرعة، 
" بقيادة ثاين القمزي،   5 "اأبو ظبي  والذي يقام الأحد املقبل.  وي�صتهل زورق 
بالتطلع  العا�صفة  اجلولة  اأح���داث  تورنتي  �صون  بقيادة   "  6 "اأبوظبي  وزورق 
حل�صد اأف�صل الأزمنة ال�صبت اأمام طموحات قوية لأربعة ع�صر زورقا ت�صارك يف 
امل�صابقة.  و�صيتم توزيع ت�صفيات اأف�صل زمن على 3 مراحل حيث �صتكون املرحلة 
الثالثة والنهائية هي الأهم وعلى �صوئها �صيتم حتديد اأ�صحاب الزمن الأف�صل 
ومن �صيكون اأول املنطلقن يف ال�صباق الرئي�صي بعد غد الأحد.  ويتناف�س على 

لقب ال�صرعة قبل بدء هذه اجلولة ثالثة مت�صابقن هم �صون تورنتي من فريق 
اأبوظبي ور�صيده 35 نقطة و�صيليو من ال�صارقة والقمزي من اأبوظبي بر�صيد 
34 لكل منهما يف املركزين الثاين والثالث حيث يعترب لقب ال�صرعة ثاين اأهم 
اأي�صا  زورق  اأ�صرع  بلقب  �صاحبه  ويتوج  الرئي�صي  اللقب  بعد  البطولة  يف  لقب 
هذا املو�صم.  واإىل جانب املناف�صة على لقب ال�صرعة فاإن فريق اأبوظبي يت�صدر 
الرتيب العام للقب الرئي�صي للبطولة بر�صيد 55 نقطة ل�صون تورنتي، ويحتل 
القمزي املركز الثاين ب35 نقطة، ويت�صدر كذلك فريق اأبوظبي ترتيب الفرق 
ال�صويدي  الفريق  وه��و  كبري  ب��ف��ارق  مناف�صيه  اأق���رب  ع��ن  مبتعدا  نقطة  ب87 
ور�صيده 41 نقطة.  واأكد ثاين القمزي قائد زورق " اأبوظبي 5 " اأنه يطمح 
يف حتقيق الأف�صل يف �صردينيا التي �صهدت رحلة البداية يف م�صريته اعتبارا من 
عام 2002.  وقال :" حينها كنت اأ�صعى لكت�صاب اخلربة، اأما الآن فاإن الأولوية 
اختلفت واأ�صبحت املناف�صة على الألقاب".  واأ�صاف :" اأنهينا ا�صتعداداتنا ب�صكل 
جيد، وندخل املناف�صات غدا باأجواء حتدي كبرية وناأمل يف حتقيق اأف�صل نتيجة، 

حيث نتناف�س مع اأكرب واأهم امل�صاركن من خمتلف دول العامل". 

زوارق اأبوظبي ت�ستعد ملونديال الفورموال 1 يف اإيطاليا 

يف �جلولة 6 لدوري �أدنوك للمحرتفني ديربي  مو�جهات   3

كال�سيكو العني والوحدة ب�سافرة برتغالية يف درة املالعب

•• اأبوظبي- وام

تنطلق اليوم ال�صبت الن�صخة الرابعة من مهرجان التحدي للجوجيت�صو، والتي 
ال�صنية  تت�صمن بطولة التحدي املخ�ص�صة لفئات الرباعم والأ�صبال للمراحل 
من 4 اإىل 15 عاماً يف جوجيت�صو اأرينا مبدينة زايد الريا�صية، مب�صاركة مئات 

الالعبن والالعبات من خمتلف الأندية والأكادمييات. 
وحظيت الن�صخ الثالث الأوىل من املهرجان هذا العام بنجاح ا�صتثنائي واإقبال 
الأهايل  عرّب  فيما  الريا�صة،  تلك  وع�صاق  وحمبي  والعائالت  الأ�صر  من  هائل 

واأولياء اأمور الالعبن عن �صعادتهم بهذه البطولة املتميزة وفرحتهم بامل�صاركة 
التتويج  من�صات  و�صعودهم  اأبنائهم  تفوق  خاللها  من  ي�صهدون  منا�صبات  يف 

وتلقيهم امليداليات والت�صجيع لأدائهم و�صجاعتهم على الب�صاط. 
الإم����ارات  اإدارة احت���اد  ال��ب��ط��ران ع�صو جمل�س  ع��ب��د اهلل  ي��و���ص��ف  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
اإثراء  يف  �صاهمت  التي  الفعاليات  اأح��د  يعد  التحدي  مهرجان  اأن  للجوجيت�صو 
اأجندة الحتاد للمو�صم احلايل، وا�صتقطبت م�صاركات كبرية من �صريحة مهمة 
من  انطالقا  وعائالتهم،  اأ�صرهم  م��ن  كبري  بت�صجيع  والأط��ف��ال  ال��رباع��م  م��ن 
اإميانهم باأهمية هذه الريا�صة يف �صقل موهبتهم و�صخ�صيتهم وتعزيز �صحتهم 

اجل�صدية والنف�صية. 
والأطفال  ال��رباع��م  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  للجوجيت�صو  الإم�����ارات  احت���اد  ي��رك��ز  واأ����ص���اف 
والنا�صئن، ويحر�س على ال�صتثمار فيها، من خالل ال�صتعانة باأف�صل الأجهزة 
م�صرية  ب���دء  ع��ل��ى  ت�صاعدهم  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  وت�صميم  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  الفنية 
احرافية تقودهم اإىل احلفاظ على مكت�صبات الدولة من الإجنازات يف خمتلف 

البطولت القارية والعاملية. 
حملة  م��ن  الأط��ف��ال  “ ال�صبت” مبناف�صات  الأول  يومها  يف  البطولة  وتنطلق 
التايل  اليوم  يف  نزالتها  ت�صتكمل  فيما  والأ�صفر،  والرمادي  الأبي�س  الأحزمة 

والرمادي  الأبي�س  الأح��زم��ة  حملة  من  والنا�صئن  الأ�صبال  فئتي  مبناف�صات 
والأ�صفر والربتقايل والأخ�صر. 

وتبداأ مرحلة امليزان للمتناف�صن يف اليوم الأول من البطولة يوم اجلمعة 14 
اأكتوبر بن ال�صاعة 5 – 7 م�صاء، ويوم ال�صبت 15 اأكتوبر بن ال�صاعة 9 �صباحا 

ظهرا على اأن تبداأ املناف�صات عند ال�صاعة الواحدة ظهرا.   12 –
 15 اأما بخ�صو�س اليوم الثاين من البطولة فتبداأ مرحلة امليزان يوم ال�صبت 
اأكتوبر بن ال�صاعة 5 – 7 م�صاء، ويوم الأحد 16 اأكتوبر بن ال�صاعة 8 10- 

�صباحا على اأن تبداأ املناف�صات عند ال�صاعة 11 �صباحا. 

مهرجان التحدي للجوجيت�سو يف اأبوظبي ينطلق اليوم

Date 15/ 10/ 2022  Issue No : 13672
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance 
In case No. SHCFICIREA2022/0006961 Partial Civil

To Defendant : Fatima Maryam Mohamed Mohieldin Unknown address
Published Notice in Arabic and foreign languages
We inform you that the plaintiff / Adel Abdul Rahim Hassan Al Hammadi
The above-mentioned case has been filed claiming : Obligating the defendant to pay the 
plaintiff compensation for the damages incurred by the plaintiff as a result of the defendant's 
breach of contractual liability in material and moral terms, in the amount of 5000 five 
thousand AED Obligating the defendant to pay legal interest 9% from the date of the claim 
until full payment. Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney's fees.
You are required to attend a hearing 20/10/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office 
No.2) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the 
case, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above as 
a defendant.
Judicial Services Office
Muhammad Hussain Amin Al Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 15/ 10/ 2022  Issue No : 13672

Legal Notice by Publication 
Notice no: (151024/1/2022)

The Warner : Rajkumar Shewakramani
Power of Attorney: Muhammad Bani Hashem/ Suhail Al-Sheikh
The warnee : Fasil Moideen Vannatha Vathukkal

(Unknown adreess)
Whereas, the warner, under this legal notice, warns the warnee to pay 
amount of 100,000 aed under cheque No. (00041) drawn on Emirates 
NBD and payable on 01/09/2015, with legal interest at 12% from the 
date of maturity until full payment This is within five days from the 
date of publication of the notice, In the event of non payment, the 
court will resort to the court and issue an order to pay the amounts 
due under the cheques mentioned above
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 15/ 10/ 2022  Issue No : 13672

Legal Notice by Publication
Notice no: (151026/1/2022)

The Warner : Rajkumar Shewakramani
Power of Attorney : Muhammad Bani Hashem /Suhail Al-Sheikh
The warnee : DEVADAS THAMARASSERY NARAYANAN THAMAR 
(Unknown adreess)
Whereas, the warner, under this legal notice, warns the warnee to pay 
amount of 30,000 aed under cheque No. (00075) drawn on Emirates 
NBD and payable on 04/05/2016, with legal interest at 12% from the date 
of maturity until full payment This is within five days from the date of 
publication of the notice, In the event of non payment, the court will resort 
to the court and issue an order to pay the amounts due under the cheques 
mentioned above
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533Date 15/ 10/ 2022  Issue No : 13672
Legal Notice by Publication
Notice no: (151027/1/2022)

The Warner : Rajkumar Shewakramani
Power of Attorney : Muhammad Bani Hashem/ Suhail Al-Sheikh
The first warnee : HARIS MOHAMMED KADER
The second warnee : Haris International Games Co LLC

(Unknown adreess)
Whereas, the warner, under this legal notice, warns the warnee to pay 
amount of 40,000 aed under cheque No. (00019) drawn on AlMashreq 
Bank and payable on 12/09/2018, with legal interest at 12% from the date 
of maturity until full payment This is within five days from the date of 
publication of the notice, In the event of non payment, the court will resort 
to the court and issue an order to pay the amounts due under the cheques 
mentioned above
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 15/ 10/ 2022  Issue No : 13672

Legal Notice by Publication
Notice no: (151021/1/20212)

The Warner : Rajkumar Shewakramani
Power of Attorney : Muhammad Bani Hashem /Suhail Al-Sheikh
The warnee : MOHAMMED NAZAKAT AQIL AHMED
(Unknown adreess)
Whereas, the warner, under this legal notice, warns the warnee to pay 
amount of 30,000 aed under cheque No. (612402) drawn on First Abu 
Dhabi Bank and payable on 05/03/2018, with legal interest at 12% from 
the date of maturity until full payment This is within five days from the 
date of publication of the notice, In the event of non payment, the court 
will resort to the court and issue an order to pay the amounts due under 
the cheques mentioned above
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 15/ 10/ 2022  Issue No : 13672

Legal Notice by Publication 
Notice no: (151019/1/2022)

The Warner : Rajkumar Shewakramani
Power of Attorney : Muhammad Bani Hashem /Suhail Al-Sheikh
The warnee : ABDUL SALAM KOLLKKEEL
(Unknown adreess)
Whereas, the warner, under this legal notice, warns the warnee to 
pay amount of 25,000 aed under cheque No. (00019) drawn on First 
Abu Dhabi Bank and payable on 11/04/2019, with legal interest at 
12% from the date of maturity until full payment This is within five 
days from the date of publication of the notice, In the event of non 
payment, the court will resort to the court and issue an order to pay 
the amounts due under the cheques mentioned above
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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باتت املواجهات بن مان�ص�صر �صيتي وليفربول منتظرة منذ اأن 
تدريب  كلوب  يورغن  والمل��اين  بيب غوارديول  ال�صباين  توىل 
"انفيلد"  الفريقن تواليا، لكن لقاء الأحد بينهما على ملعب 

قد يعني نهاية اآمال ليفربول باحراز اللقب مبكرا.
الخرية  اخلم�س  ال�صنوات  يف  اللقب  على  الفريقان  و�صيطر 
وجنح �صيتي يف التفوق على ليفربول مرتن بفارق نقطة واحدة 

للظفر به مو�صم 2018-2019 واملو�صم املا�صي.
بيد ان فوز ليفربول يف مباراتن من ا�صل 8 هذا املو�صم جعله 
يتخلف بفارق 14 نقطة عن ار�صنال املت�صدر و13 عن و�صيفه 

مان�ص�صر �صيتي.
يف املقابل، فان �صيتي بطل املو�صم املا�صي ي�صجل معدل مقداره 
4 اهداف يف املباراة الواحدة وقد �صاهم قدوم العمالق الروجي 
ايرلينغ هالند اىل �صفوفه قادما من مان�ص�صر �صيتي اىل رفعه 

اىل م�صتوى اأعلى.
واراح غوراديول هدافه الروجي خالل املباراة �صد كوبنهاغن 
الدمناركي يف دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بالتعادل ال�صلبي 
طرد  اث��ر  لعبن  بع�صرة  النكليزي  الفريق  اكملها  م��ب��اراة  يف 
املجموعات  دور  نهاية  قبل  النهائي  ث��ن  بلغ  لكنه  لعبيه  اح��د 

بجولتن.
و����ص���ج���ل ال�����روج�����ي 20 

مباراة   12 يف  ه��دف��ا 
بينها 15 يف الدوري 
الت�صجيل  يف  وف�صل 
واح������دة  م������ب������اراة  يف 

فقط هذا املو�صم.
ميلك  ل  ���ص��ي��ت��ي  ان  ب��ي��د 
ملعب  على  جيدا  �صجال 

"انفيلد" حيث حقق فوزا 

وحيدا منذ عام 2003 وحدث يف �صباط-فرباير عام 2021 
تداعيات فريو�س  ب�صبب  املباراة من دون جمهور  عندما خا�س 

كورونا.
واعترب �صانع العاب مان�ص�صر �صيتي البلجيكي كيفن دي بروين 
"بطبيعة احلال، اهدر  بان مهمة فريقه لن تكون �صهلة بقوله 
ان  واتوقع  ليفربول  يبقى  لكنه  النقاط،  من  العديد  ليفربول 

يوؤدي ب�صكل جيد".
مناف�صه  على  ليفربول  حققها  التي  ال�صاحقة  النتيجة  ورفعت 
ثالثية  بينها  الخ��ري  دار  عقر  يف   1-7 رينجرز  ال�صكتلندي 
تاريخية للنجم امل�صري حممد �صالح وهي ال�صرع يف امل�صابقة 
القارية، من معنويات الالعبن وقال كلوب يف هذا ال�صدد "لقد 
تغري مزاج الالعبن متاما لكننا ندرك اي فريق ن�صتقبل الحد 

وبالتايل �صتكون املباراة خمتلفة".
يف املقابل، يريد ار�صنال ا�صتغالل اي تعرث ل�صيتي لكي يبتعد يف 

ال�صدارة عندما يحل �صيفا على ليدز يونايتد.
وحقق ار�صنال انطالقة قوية بفوزه يف 8 مباريات منى ا�صل 9 

ومل يخ�صر �صوى واحدة كانت امام مان�ص�صر يونايتد 3-1.
النهائي من  ال��دور ثمن  بلوغ  ان��ه خطا خطوة كبرية نحو  كما 

الثالث  ف���وزه  بتحقيق  الوروب�����ي  ال����دوري  م�صابقة 
تواليا يف امل�صابقة.

يونايتد  م��ان�����ص�����ص��ر  ي���ن  امل���واج���ه���ة  و���ص��ت��ك��ون 
مقيا�صا  "اولدترافورد"  ملعب  على  ونيوكا�صل 

لطموحات الفريقن.
على  ع��ام  م���رور  ب��ذك��رى  نيوكا�صل  احتفل  وق��د 
على  كا�صح  بفوز  ال�صعودية  اىل  ملكيته  انتقال 

ال�صبوع   1-5 ب��رن��ت��ف��ورد 

املا�صي، يف حن عاد مان�ص�صر اىل �صكة النت�صارات اثر خ�صارته 
دار  3-6، وحقق فوزا ثمينا يف عقر  �صيتي  امام جاره  الفادحة 

ايفرتون 1-2.
يذكر ان نيوكا�صل مل يفز يف ار�س مان�ص�صر يونايتد منذ عام 

.2013
م��درب��ه اجلديد  ب��ا���ص��راف  ���ص��ح��وت��ه  م��وا���ص��ل��ة  ت�صل�صي  وي��ري��د 
غراهام بوتر عندما يحل على ا�صتون فيال الذي يعاين مدربه 

وجنم ليفربول ال�صابق �صيتفن جريارد من ال�صغوط.
اللندين خلفا لالملاين  الفريق  ال�صراف عل  ا�صتلم  بوتر  وكان 
توما�س توخل الذي اقيل ب�صبب اختالف يف وجهات النظر مع 
امل��الك اجل��دد للنادي وجن��ح يف اع���ادة ال��ت��وازن اليه م��ن خالل 
كان  ان  بعد  الب��ط��ال  الي��ط��ايل يف دوري  م��ي��الن  ف��وزي��ن على 
زغرب  دينامو  امام  الفتتاحية  مباراته  المل��اين  با�صراف  خ�صر 

الكرواتي.
الخرية  الرب��ع  مبارياته  فيال يف  ا�صتون  يخ�صر  املقابل، مل  يف 
ل��ك��ن ال��ع��رو���س ال��ه��زي��ل��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا يف م��ب��ارت��ي��ه الخريتن 
ال�صغوط  م��ن  زادت  فوري�صت  ونوتنغهام  يونايتد  ل��ي��دز  �صد 
على مدربه ج��ريارد. ودع��م جمل�س الدارة ج��ريارد من خالل 
لكنه ل  للتعاقد مع لعبن جدد  مبالغ طائلة  منحه 
يرى مردودا على ذلك على ار�صية امللعب ذلك لن 
نقاط عن   3 بفارق  يبتعد  انكلرا  و�صط  فريق 

اول الهابطن.

���ص��ان جرمان  ب��اري�����س  رح��ي��ل جن��م  اإم��ك��ان��ي��ة  تلقي ق�صية 
كيليان مبابي عن فريقه بح�صب تقارير �صحفية، بظاللها 
على مواجهة الكال�صيكو بن باري�س �صان جرمان ومناف�صه 
اللدود مر�صيليا على ملعب "بارك دي بران�س" الأحد �صمن 

املرحلة احلادية ع�صرة من بطولة فرن�صا لكرة القدم.
اأ�صارت  عندما  ال��ث��الث��اء  العلن  اىل  القنبلة  اخل��رب  خ��رج 
�صحيفة ماركا الإ�صبانية وو�صائل اإعالم فرن�صية عدة اإىل 
اأن مبابي يرغب يف الرحيل عن �صان جرمان يف اأ�صرع وقت 
عاًما  ال�23  اب��ن  اأن  ع��دة  فرن�صية  تقارير  ذك��رت  مم��ك��ن.  

ي�صعر "باخليانة" من ناديه وبخيبة اأمل 
لأنه مل يتم الوفاء بالوعود التي 

ُق��ط��ع��ت ل��ه ع��ن��دم��ا وق���ع على 
اأيار-مايو  عقده اجلديد يف 

الفائت.
�صان  ب��اري�����س  اأن  ���ص��ح��ي��ح 
بجميع  ي��ق��م  مل  ج���رم���ان 
ال��ت��ع��اق��دات ال��ت��ي اأراده�����ا 

خالل ال�صيف، مع الركيز 
ب�صكل خا�س على ف�صلهم 

قلب  ���ص��م  يف 

اأن مبابي ك��ان يتوقع  دف���اع. وم��ع ذل��ك، ك��ان م��ن الوا�صح 
ا. و�صول راأ�س حربة جديد اأي�صً

ربطتهم  الذين  من  ليفاندوف�صكي  روب��رت  البولندي  كان 
بايرن  اأن يختار جنم  باري�س قبل  بالنتقال اىل  التقارير 
يفلح بطل  بر�صلونة. كما مل  التوجه اىل  ال�صابق  ميونيخ 
فرن�صا يف التوقيع مع املهاجم اليطايل جانلوكا �صكاماكا 
من �صا�صوولو الذي انتقل اىل اإنكلرا من بوابة و�صت هام. 
اأحرز هدفه  املا�صي،  املو�صم  39 هدًفا  الذي �صجل  مبابي 
الثاين ع�صر يف جميع امل�صابقات يف احلايل من ركلة جزاء 
خالل التعادل 1-1 مع �صيفه بنفيكا الربتغايل الثالثاء، 

بعد �صاعات من �صدور ال�صائعة.
ال��دور الذي  وب��دا مبابي يف الآون���ة الأخ���رية متذمراً من 
امللعب،  اأر�صية  يف  غالتييه  كري�صتوف  امل��درب  اليه  يوكله 
املرحلة  يف  رين�س  مع  ال�صلبي  التعادل  يف  ال�صبت  اآخرها 
العا�صرة من ال��دوري الفرن�صي حن كتب لعب موناكو 
الثالثاء"  نراكم  �صلبية.  "مباراة  اإن�صتغرام  على  ال�صابق 
جماعة  اأي  باري�س" و"#بيفوغانغ"،  "#هنا  ها�صتاغ  مع 
من  التخفيف  الإث��ن��ن  غالتييه  وح����اول  احل��رب��ة.  راأ�����س 
وطاأة هذا الأمر، بالقول "لقد حتدثت معه لفرة طويلة، 
مناق�صات  جن��ري  م��ا  غالباً  ت��وق��ع��ات��ه...  ومعرفة  ملناق�صة 
يف  اأن���ه  "�صحيح  غالتييه  واأق���ر  طماأنته".  واأح����اول 
مع  امل��ح��ور  يف  نف�صه  يجد  الأح��ي��ان  بع�س 
ال�صعور باأنه راأ�س احلربة، لكن مبابي 
لع��ب ذك��ي ج���داً، ق���ادر على حتليل 
وفق  حتركاته  وتكييف  متو�صعه 

الديناميكية".
وع��ل��ق امل��دي��ر ال��ري��ا���ص��ي يف �صان 
لوي�س  ال�����ربت�����غ�����ايل  ج�����رم�����ان 
ال��ت��ق��اري��ر التي  ك��ام��ب��و���س ع���ن 
حت���دث���ت ع����ن رغ���ب���ة م���ب���اب���ي يف 
الرحيل عن �صان جرمان بقوله 
اإن الخري "مل يتحدث اأبًدا معي 
كانون  الرحيل يف  رغبته يف  عن 
"وجود  وت��اب��ع  الثاين/يناير". 
مباراة  قبل  املعلومات  هذه  مثل 
م��ث��ل ه����ذه )���ص��د ب��ن��ف��ي��ك��ا( اأمر 
اأنا  ال�صبب  ولهذا  للغاية  خطري 
ه��ن��ا ك��ي اأن��ف��ي واأق����ول ب��و���ص��وح اإن 
كيليان مبابي مل يتحدث اأبًدا اإيّل اأو اىل 
ب�صاأن  اخلليفي"  نا�صر  "القطري  الرئي�س 
���ص��ان جرمان" مطلع  ب��اري�����س  ال��رح��ي��ل ع��ن 
اأكد غالتييه اأنه ل يعلم  2023. من جهته، 
برغبة مبابي يف الرحيل عن ملعب بارك دي 
بران�س "ل ميكنني التعليق عليها، نحّول 
ت�صبح  ت��ك��اد  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ���ص��ائ��ع��ات 
مل�صادر  وف��ًق��ا  ال�صائعات،  لكن  بياًنا". 
ع���دي���دة، ب���داأه���ا حم��ي��ط ال���الع���ب من 
اأجل ال�صغط على باري�س �صان جرمان 
الفرن�صي.  ال����دويل  ب��ه  مل��ا مي��ر  ن��ظ��ًرا 
ياأمل  كال�صيكو،  م��ب��اراة  اىل  وبالعودة 
���ص��ان ج��رم��ان يف اخل����روج م��ن دوام���ة 
اخ��ر ثالث  رافقته يف  التي  ال��ت��ع��ادلت 
بينها  امل�صابقات  خمتلف  يف  م��ب��اري��ات 
ويغيب  الب����ط����ال.  دوري  يف  اث���ن���ت���ان 
خط  قطب  ج��رم��ان  �صان  �صفوف  ع��ن 
�صريخيو  املخ�صرم  ال���ص��ب��اين  ال��دف��اع 
طرده  اث��ر  ملباراتن  ايقافه  بعد  رام��و���س 
يف املباراة الخرية �صد رين�س. وقد يعود اىل 
مي�صي  ليونيل  الرجنتيني  جنمه  �صفوفه 
الذي كان يعاين من ا�صابة طفيفة يف ربلة 
ا�صتعادة  مر�صيليا  يريد  املقابل،  يف  ال�صاق. 
املفاجئة  خ�����ص��ارت��ه  ب��ع��د  الن��ت�����ص��ارات  نغمة 
على ار�صه امام اجاك�صيو �صفر1- يف اجلولة 

املا�صي وكانت الوىل له يف الدوري.

مواجهة م�سريية لليفربول مع مان�س�سرت �سيتي 

مونديال 1990 .. اأبكت مارادونا وتوجت اأملانيا 
يف  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  ا�صتقرت  ال��ت��وايل،  على  الثانية  للن�صخة 
بلد ميتلك خربة �صابقة يف تنظيم املونديال؛ حيث احت�صنت اإيطاليا فعاليات 

الن�صخة ال� 14 من البطولة يف عام 1990 . 
اللجنة  اأع�����ص��اء  ب��ن  ج��رى  ال���ذي  الت�صويت  اإيطاليا يف  على  الخ��ت��ي��ار  ووق���ع 
1984 مبدينة  19 مايو  القدم )فيفا( يف  ال��دويل لكرة  التنفيذية بالحتاد 
اأ�صوات   5 مقابل  �صوتا   11 على  اإيطاليا  ح�صلت  حيث  ال�صوي�صرية  زيوريخ 

لالحتاد ال�صوفيتي. 
 1990 يف  لت�صبح   ،1934 يف  الثانية  الن�صخة  ا�صت�صافت  اإيطاليا  وك��ان��ت 
ثاين بلد ي�صت�صيف البطولة مرتن بعدما �صبقتها املك�صيك بن�صختي 1970 

و1986. 
ومل ي�صهد نظام البطولة اأي تغيري عن �صابقتها حيث وزعت املنتخبات ال�24 
و2  اجلنوبية  لأمريكا  و4  لأوروب���ا  مقعدا   14 بواقع  النهائيات  مقاعد  على 
والو�صطى  ال�صمالية  )اأم��ري��ك��ا  وكونكاكاف  واآ�صيا  اأفريقيا  احت���ادات  م��ن  لكل 

والكاريبي( . 
وكان منتخبا الإمارات )من اآ�صيا( وم�صر )من اأفريقيا( ممثلن للكرة العربية 

يف هذه الن�صخة، وقدم كل منهما عرو�صا جيدة رغم وقوعها يف جمموعتن يف 
غاية ال�صعوبة. 

التي  الرابعة  الأول �صمن املجموعة  الدور  الإم��ارات فعاليات  وخا�س منتخب 
�صمت معه منتخب اأملانيا الغربية ) بطل هذه الن�صخة(، ومنتخبي يوغ�صالفيا 
ال�صاد�صة  املجموعة  �صمن  البطولة  امل�صري  املنتخب  خا�س  فيما  وكولومبيا، 

التي �صمت معه منتخبات اإجنلرا واأيرلندا وهولندا. 
وفجر املنتخب الكامريوين، املمثل الثاين للقارة الأفريقية، مفاجاأة مدوية يف 
حيث  ميالنو  مبدينة  �صريو"  "�صان  ا�صتاد  على  للبطولة  الفتتاحية  املباراة 

تغلب على نظريه الأرجنتيني حامل اللقب. 
و�صاهمت هذه الهزمية يف معاناة كبرية للمنتخب الأرجنتيني يف الدور الأول؛ 
الثالث يف  املركز  احتلت  4 منتخبات  اأف�صل  لكونه من  اإل  الفريق  يتاأهل  فلم 

جمموعات الدور الأول. 
حتى  الأول  ال��دور  بعد  بنجاح  طريقه  الأرجنتيني  املنتخب  �صق  ه��ذا،  وبرغم 
النهائي حيث تغلب تباعا على منتخبات الربازيل ويوغ�صالفيا واإيطاليا قبل 
الدقيقة  الغربية بهدف من �صربة ج��زاء يف  اأملانيا  اأم��ام  النهائي  اأن يخ�صر يف 
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قاد  لكنه  الن�صخة  ه��ذه  ه��دف يف  اأي  م��ارادون��ا  دييجو  الأ���ص��ط��ورة  ي�صجل  ومل 
الفريق برباعة اإىل النهائي قبل اأن ينخرط يف البكاء مع اخل�صارة اأمام اأملانيا 

الغربية و�صياع حلم لقب جديد له مع منتخب بالده. 
�صق  �صكيالت�صي  �صلفاتوري  اخلطري  مهاجمه  بقيادة  الإيطايل  املنتخب  وكان 
اأر�صه  البطولة على  اإقامة  النهائية م�صتفيدا من  الأدوار  اإىل  طريقه برباعة 
بالبطولة،  مباريات خا�صها   5 اأول  �صباكه يف  تهتز  ال��ذي مل  دفاعه  قوة  ومن 
الأرجنتيني يف  املنتخب  اأم��ام  الن�صخة  الفريق بهذه  �صباك  اأول هدف يف  وك��ان 
بركالت  الأرجنتيني  املنتخب  ويفوز   1-1 الفريقان  ليتعادل  النهائي  ن�صف 

الرجيح. 
اأثارت  التي  الفرق  اأكرث  الغربية وهولندا من  اأملانيا  وبرغم هذا، كان منتخبا 
بارزين خا�صة على  ملا �صمه كل منهما من لعبن  الن�صخة  الإعجاب يف هذه 

م�صتوى الهجوم. 
وقاد الهجوم الأملاين الثالثي يورجن كلين�صمان ورودي فولر ولوثار ماتيو�س 
با�صنت  ف��ان  م��ارك��و  م��ن  امل��ك��ون  ال��ن��اري  الثالثي  الهولندي  الهجوم  ق��اد  فيما 

وفرانك ريكارد ورود خوليت. 
ولكن احلظ مل يخدم الفريقن حيث اأوقعتهما نتائج الدور الأول يف مواجهة 
اأطاحت  واإن  الن�صخة  ه��ذه  يف  املواجهات  اأب��رز  من  لتكون  ال�16  ب��دور  مثرية 
املنتخب  بلغ  1-2 فيما  البطولة بعد هزميته  الهولندي مبكرا من  باملنتخب 

الأملاين نهائي املونديال للن�صخة الثالثة على التوايل. 
ووا�صل املنتخب الأملاين بقيادة ماتيو�س انطالقته القوية بعد هذه املباراة اأمام 
هولندا حتى بلغ النهائي الذي كان مبثابة مواجهة نارية وثاأرية اأمام مارادونا 
ورفاقه، حيث كان املنتخب الأرجنتيني فاز على نظريه الأملاين يف نهائي ن�صخة 

1986 باملك�صيك. 
ومل حت�صم املباراة النهائية ملونديال 1990 اإل يف الدقائق الأخرية ومن خالل 
بخم�س  النهائي  قبل  برميه  اأندريا�س  و�صددها  فولر  عليها  ح�صل  جزاء  ركلة 
فرانز  امل��درب  الأرجنتيني ومينح  مناف�صه  الأمل��اين من  للمنتخب  ليثاأر  دقائق 
بعد  تاريخيا  اإجن��ازا  الوقت  ذل��ك  الأمل��اين يف  للمنتخب  الفني  املدير  بيكنباور 
 1974 فوزه باللقب كمدرب ولع��ب.  وكان بيكنباور توج باللقب كالعب يف 

عندما ا�صت�صافت بالده الن�صخة العا�صرة. 

ق�سية مبابي تهيمن على مواجهة 
�سان جرمان �سد مر�سيليا 

�صيتم بيع الكرة التي ا�صتخدمها النجم الرجنتيني دييغو مارادونا 
لي�صجل هدفه املثري للجدل والذي اطلق عليه ت�صمية "يد اهلل" �صد 
انكلرا يف مونديال املك�صيك عام 1986، يف مزاد علني وقد ت�صل 

قيمتها اإىل 3 مالين جنيه ا�صرليني.
16 ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين-ن��وف��م��رب، ل��ك��ن ميكن  ���ص��ت��ب��داأ امل����زاي����دات يف 
للم�صرين املحتملن الت�صجيل عرب الإنرنت اعتبارا من 28 من 
لندن،  يف  للمزادات  ب��اد  غ��راه��ام  موقع  اأف��اد  ح�صبما  احل��ايل  ال�صهر 
م�صيًفا اأنه يتوقع بيع الكرة مقابل 2.5 اإىل 3 مالين جنيه )قرابة 

دولر(. مليون   3.4

وقال باد رئي�س دار املزادات يف بيان "مع التاريخ املحيط بهذه الكرة، 
نتوقع اأن حتظى ب�صعبية كبرية عندما ُتطرح يف املزاد".

واإنكلرا  الأرج��ن��ت��ن  ب��ن   1986 ع��ام  النهائي  رب��ع  م��ب��اراة  �صهدت 
ت�����ص��ع��ي��دا ح����ادا ب�����ص��ب��ب ال���ت���وت���رات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت حرب 
الراحل  ���ص��ج��ل��ه��م��ا  م��ت��ن��اق�����ص��ن  ب��ه��دف��ن  وح�����ص��م��ت  "فوكالند"، 

مارادونا.
يف امل��رة الوىل، دخ��ل م��ارادون��ا منطقة اجل���زاء وارت��ق��ى م��ع حار�س 

اإنكلرا انذاك بير �صيلتون و�صرب الكرة يف ال�صباك.
براأ�س مارادونا  "قليال  الهدف  �صجل  باأنه  واع��رف مارادونا لحقا 

وقليال بيد اهلل". وجاء الهدف الثاين بعد اأربع دقائق فقط عندما 
"هدف  لي�صجل  و�صيلتون  اإنكليز  مدافعن  خم�صة  م��ارادون��ا  جت��اوز 
اأجراه الحتاد الدويل لكرة القدم  القرن" بح�صب ا�صتطالع للراأي 

عام 2002.
فازت الأرجنتن يف هذه مباراة 2-1 بعد اأن احت�صب احلكم التون�صي 
ع��ل��ي ب��ن ن��ا���ص��ر ه���دف م���ارادون���ا اجل���ديل ل��ي��وا���ص��ل منتخب بالده 
م�صواره نحو النهائي عندما تغلب املانيا الغربية 3-2 ليتوج بلقبه 

العاملي الثاين بعد عام 1978 على ار�صه.
وقال بن نا�صر، �صاحب الكرة "هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم 

العاملي، يبدو اأنه الوقت املنا�صب مل�صاركتها مع العامل".
املباراة  ارت���داه م��ارادون��ا يف تلك  ال��ذي  اأي��ار-م��اي��و، بيع القمي�س  يف 
بحوايل 9.3 مليون دولر، اأي اأكرث من �صعف القيمة التي تنباأت بها 
دار �صوذبيز للمزادات. ولكن مت جتاوز رقم البيع القيا�صي للتذكارات 
عندما  ايلول-�صبتمرب  يف  امللعب  يف  ارت���داوؤه���ا  مت  ال��ت��ي  الريا�صية 
ال�صلة مايكل جوردان يف نهائيات الدوري  اأ�صطورة كرة  بيع قمي�س 

المريكي للمحرفن عام 1998 مقابل 10.1 مليون دولر.
وتويف مارادونا عن عمر يناهز 60 عاًما ب�صبب ق�صور يف القلب يف 

ت�صرين الثاين-نوفمرب 2020.

 كرة الهدف ال�سهري ملارادونا باليد للبيع 



يعود اإىل احلياة باأعجوبة بعدما مات ل� 90 دقيقة
حت��دث رج��ل م��ات مل��دة 90 دقيقة عن جتربة الق��راب من املوت 

املخيفة التي عانى منها اأثناء حماولة اإنعا�صه على يد امل�صعفن.
تعر�س األي�صتري بليك، 61 عاماً، ل�صكتة قلبية يف ال�صاعات الأوىل 
من �صباح يناير 2019 بينما كان نائماً بجوار زوجته ميليندا يف 
القلبي  الإنعا�س  و�صارعت ميليندا لإجراء  اأ�صراليا.  منزلهما يف 
�صيارة  و�صول  ال�صرب  بفارغ  تنتظر  كانت  بينما  لزوجها  الرئوي 
20 دقيقة، و�صل  ملدة  األي�صتري  اإنعا�س  الإ�صعاف. وبعد حماولتها 

امل�صعفون لكنه ظل هامداً دون حراك.
عمل امل�صعفون لأكرث من �صاعة، حيث ا�صتمروا يف اإجراء الإنعا�س 
ال�صدر  اإعطائه ثماين �صدمات يف  اإىل  بالإ�صافة  الرئوي  القلبي 
با�صتخدام مزيل الرجفان. وبعد 90 دقيقة من حماولة اإعادة قلب 
األي�صتري للحياة، جنح امل�صعفون يف نهاية املطاف يف ا�صتعادة النب�س 
لقلب الرجل. وقال األي�صر متحدثاً عن جتربته: "كنت ميتاً ملدة 
90 دقيقة. اأتذكر الذهاب اإىل الفرا�س ليلة ال�صبت، وال�صيء التايل 
الذي اأتذكره هو ال�صتيقاظ على عربة متجهة من وحدة العناية 
املركزة اإىل العناية التاجية". واأ�صاف "كثري من النا�س ي�صاألونني 
اإن كنت قد راأيت �صيئاً اأثناء موتي ال�صريري، ولكنني مل اأر �صيئاً، ل 

اأ�صواء �صاطعة ول اأي اأطياف غريبة”.

جينز عمره 140 عام مقابل رقم فلكي
عليه يف منجم مهجور،  ليفايز، عرث  ن��وع  ���ص��روال جينز من  بيع 
مقابل  علني،  م���زاد  يف  ع�صر،  التا�صع  ال��ق��رن  لثمانينيات  وي��ع��ود 
باأنه من  78400 دولر. وعرث مايكل هاري�س الذي ي�صف نف�صه 
ال�صروال  بتاريخ اجلينز، على  الذين يتمتعون بخربة  الأ�صخا�س 

يف منجم مهجور بالغرب الأمريكي.
هذا  اكت�صاف  اإن  �صتفن�صون،  زيب  وا�صمه  ال�صروال  م�صري  وقال 
النوع من اجلينز نادر، وخ�صو�صا اأنه يتمتع بحالة جيدة نوعا ما.
ووفق �صتفن�صون فاإن هاري�س الذي عرث على ال�صروال قد بحث يف 
اأن ي�صل لهذا  5 �صنوات، قبل  50 منجما مهجورا، ملدة  اأكرث من 

اآي" لالأنباء. بي  "يو  وكالة  ذكرت  ح�صبما  "الكنز"، 
الفرة  لنف�س  يعود  اآخ��ر  جينز  ���ص��روال  هناك  اأن  بالذكر  جدير 
هاري�س،  عليه  عرث  "الليفايز" ال��ذي  اإليها  ينتمي  التي  الزمنية 
يعاين من  اأن��ه  اإل  املتحدة،  ال��ولي��ات  املتاحف يف  اأح��د  يف  يعر�س 

التلف ول ميكن ارتداءه.

ع�سابة تهاجم �سابا وتبرت يده
�صوارع  اإح��دى  يف  �صاب  على  �صكينا  يحمل  ملثم  ل�س  هجوم  اأدى 
ا���ص��ت��ن��ك��رت ���ص��ح��ف بريطانية  ف��ي��م��ا  ي����ده،  ب��ر  اإىل  ه��در���ص��ف��ي��ل��د، 

الهجمات املتكررة التي باتت ت�صهدها هذه البلدة الإجنليزية.
ب�"البلدة  "ديلي ميل" الربيطانية هدر�صفيلد  وو�صفت �صحيفة 
ب�صكل كبري  تزايد  العنف  اأن  اإىل  القانون"، م�صرية  اخلارجة عن 
يف املنطقة، حيث ت�صن الع�صابات هجماتها يف و�صح النهار واأمام 

مراأى اجلميع.
30 عاما،  واآخ��ر هذه احل��وادث، ما ح�صل ل�صاب، يبلغ من العمر 
ي��راوح عمرهما  حن واجه ع�صابة ملثمة تتكون من �صخ�صن، 

بن 17 و18 �صنة.
وذكرت "ديلي ميل" اأن املراهقن ا�صتخدما �صكينا طويال ملهاجمة 
وهما  ب��ال��ف��رار  ي��ل��وذا  اأن  قبل  ي���ده،  ب��ر  اإىل  اأدى  مم��ا  ال�صحية، 
الواقعة:  ح�صرت  فتاة  وقالت  عيان.  �صهود  ح�صب  "ي�صحكان"، 
"قمت مع �صخ�صن اآخرين بو�صع يده املبتورة يف دلو". ومل يعرف 

بعد ما اإذا كان �صيكون مبقدور الأطباء اإعادة و�صل اليد املبتورة.
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اأنكر وقوع املذبحة.. فتلقى حكما تاريخيا بدفع مليار دوالر
"تاريخياً" األزمت مبوجبه األيك�س جونز، املذيع اليميني املتطّرف املوؤمن بنظرية  اأ�صدرت حمكمة اأمريكية حكماً 

املوؤامرة، بدفع تعوي�صات تناهز مليار دولر لذوي �صحايا جمزرة وقعت يف مدر�صة يف 2012 واأنكر وقوعها.
وجونز، موؤ�ّص�س موقع "اإنفوورز"، زعم خ�صو�صاً باأّن اأقارب التالمذة الذين قتلوا يف مدر�صة �صاندي هوك بولية 

كونيتيكت، كانوا يف الواقع ممّثلن.
ولعميل يف مكتب  ال�صحايا  ل��ذوي  يدفع  ب��اأن  املّتهم  ب��اإل��زام  بالولية  هيئة حمّلفن يف حمكمة  والأرب��ع��اء، ق�صت 
التحقيقات الفيدرايل مبلغاً اإجمالياً قدره 965 مليون دولر، وذلك تعوي�صاً عن الت�صهري وال�صرر املعنوي الذي 

اأحلقه بهم.
ويف 2012 قتل �صاب م�صّلح ببندقية ن�صف اآلية 20 طفاًل و6 بالغن يف هذه املدر�صة، يف جمزرة اأثارت موجة خوف 

يف الوليات املتحدة وفتحت النقا�س ب�صاأن الت�صريعات املتعلقة ببيع الأ�صلحة يف البالد وحيازتها.
اأّن املذبحة مل تقع بل ما  اأّكد على موقعه الإلكروين  اأتباع نظريات املوؤامرة  واأليك�س جونز مييني متطرف من 
الأدّلة  بكّل  بذلك عر�س احلائط  البالد، �صارباً  النارية يف  الأ�صلحة  ح�صل هو جمرد م�صرحية فربكها معار�صو 

التي اأثبتت كذب مزاعمه.
ورفع العديد من اأهايل ال�صحايا دعاوى ق�صائية �صّد جونز قالوا فيها اإّن اأكاذيبه اأ�صعلت جل�صات املحاكمة و�صمحت 

له بجني مالين الدولرات، بينما اأ�صبحوا هم هدفاً مل�صايقات من اأتباع نظريات املوؤامرة.

السبت   15  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13672  
Saturday    15    October    2022   -  Issue No   13672

اأغرب طلبات امل�ساهري عند االإقامة يف الفنادق
اأغرب  اإن�صتغرام  على  بامل�صاهري  خا�س  ح�صاب  عرب  الفنادق  عمال  �صارك 

الطلبات التي قدمها النجوم قبل ت�صجيل الو�صول يف الفنادق.
وعلى الرغم من اأن الردود كانت جمهولة امل�صدر ومل يتم التحقق منها، 
من  العديد  ظهور  م��ع  امل�صتجيبن  ب��ن  م�صرك  خيط  هناك  ك��ان  ولكن 
حل�صاب  املجهولن  املتابعن  اأح��د  وق��ال  امل�صاهري.  م��ن  املتكررة  الطلبات 
قبل  غاغا  لليدي  وا�صتبداله  الفندق  اأث��اث  كل  جتريد  "مت   Deuxmoi
و�صولها"، وقال اآخر "ماري كاري جعلت املوظفن يعيدون ت�صميم اجلناح 

يف جراند فلو ليكونوا باللون الأبي�س".
الرغم من  "اأرادت جينفر لوبيز طالء غرفتها على  املوظفن  اأح��د  وذك��ر 
�صيء  اأي�صاً  اأن جينيفر لوبيز لديها  اآخر  اإقامتها فيها ليوم واحد". وذكر 

يتعلق بالتواجد يف الطابق الرابع ع�صر من الفنادق.
وزعم متابع اآخر "مادونا تطلب تعتيم كل �صيء، حتى ال�صوء ال�صغري على 
كا�صف الدخان". وكتب اأحد املعلقن "كنا بحاجة اإىل �صريط ل�صق لل�صتائر 
حتى يعم الظالم مائة باملائة". كما مت رف�س نزول جون ترافولتا ب�صبب 
وجود طلبات حمددة للغرف يف الفندق. واأجاب اأحد املجيبن املجهولن اأن 

كيفن �صبي�صي طلب وعاء كلب، لكن مل يكن لديه كلب.

هل املراأة اأكرث تذكرًا للكلمات من الرجل؟
تردد كثري من الأدبيات اأن الن�صاء اأف�صل من الرجال يف البحث عن الكلمات 
املنا�صبة وتذكرها، وقد �صعت درا�صة نروجية حديثة اإىل التحقق من هذه 

الفر�صية، ومدى فائدتها يف الت�صخي�س املبكر للخرف.
واأ�صرف على الدرا�صة الربوفي�صور ماركو هرين�صتاين من جامعة بريغن، 
وقال اإن النتائج الفعلية لبحثه اأظهرت عدم ات�صاق هذه املقولة مع احلقائق، 
فهناك ما يدعم ميزة تذّكر الكلمات لدى املراأة، وهناك ما يدعم هذه امليزة 

لدى الرجل، كما توجد اأدلة على ت�صاوي املهارة بن اجلن�صن.
اعتمدت يف جمموعها  �صابقة  درا�صات  بتحليل  وقام هرين�صتاين وزم��الوؤه 
�صخ�س من  األ���ف   350 م��ا جم��م��وع��ه  فيها  و���ص��ارك  م��ق��ي��ا���س،   500 ع��ل��ى 

اجلن�صن.
املهارات  "معظم  اأن  النتائج  وج��دت  اإك�صربي�س"،  "ميديكال  ملوقع  ووفقاً 
الأداء  متو�صط  يف  طفيفة  اختالفات  اأو  اختالفات،  اأي  تظهر  ل  الفكرية 
بن الرجال والن�صاء. ومع ذلك، تتفوق الن�صاء يف بع�س املهام، بينما يتفوق 

الرجال يف اأخرى، يف املتو�صط".
واأظهرت النتائج اأن معرفة الن�صاء الأف�صل يف بع�س املهام توؤخر ت�صخي�س 
الرجال  ب�صكل مفرط لدى  اخل��رف  ت�صخي�س  يتم  بينما  لديهن،  اخل��رف 

ب�صبب انخفا�س اأدائهم اللغوي يف بع�س املهام.

لعبة بطلتها رئي�سة 
وزراء بريطانيا

اب����ت����ك����ر ف�����ري�����ق م������ن امل����ط����وري����ن 
الإنرنت  على  لعبة  الربيطانين 
بطلتها رئي�صة الوزراء الربيطانية 
 In ا�صم  عليها  اأطلقوا  ترا�س،  ليز 

.Liz We Trust
ال��ت��ي طورتها  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ظ��ه��ر يف 
الربيطانية  الأل������ع������اب  ����ص���رك���ة 
ليز  ���ص��خ�����ص��ي��ة   ،Construct
ت������را�������س، وه�������ي حت���������اول ان�����ت�����زاع 
العمالت  م���ن  ع����دد مم��ك��ن  اأك�����رب 
ب��ربي��ط��ان��ي��ا، لتقوم  الأف�������راد  م���ن 

بت�صليمها للدولة.
ي���ت���وج���ب على  ال���ل���ع���ب���ة،  وخ�������الل 
�صخ�صيات  من  الهروب  الالعبن 
حزبي  زع���ي���م���ي  م���ث���ل  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
العمال واملحافظن، بالإ�صافة اإىل 

حمافظ بنك اإجنلرا.
اللعبة  يف  ترا�س  �صخ�صية  وتتميز 
ت�صتطيع  اأنها  اإذ  العالية،  باملرونة 
اأث���ن���اء حم��اول��ت��ه��ا جتميع  ال��ق��ف��ز 
اإن�صاء  مت  اأن������ه  ع��ل��م��ا  ال���ع���م���الت، 
اللعبة خالل 5 اأيام فقط، ح�صبما 
�صتار"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 

الربيطانية.
 750 اللعبة  اإن�����ص��اء  تكلفة  وبلغت 
والهدف  فقط،  اإ�صرلينيا  جنيها 
التنفيذي  امل���دي���ر  ب��ح�����ص��ب  م��ن��ه��ا 
البت�صامة  ر�صم  امل��ط��ورة  لل�صركة 
اإدراكهم  على وجوه املواطنن، مع 
كبريا  جناحا  �صتحقق  ت��را���س  ب��اأن 

من خالل من�صبها.

والدة مده�سة لطفلة 
داخل الكي�س االأمنيو�سي

ع��ل��ى و�صائل  ن�����ص��ر  ف��ي��دي��و  ر����ص���د 
التوا�صل الجتماعي، حلظة ولدة 
ت���زال داخل  ن���ادرة لطفلة وه��ي ل 
م�صت�صفى  يف  الأمنيو�صي،  الكي�س 
غرب  غ��وي��ا  ب��ولي��ة  اإيفاجنيليكو 
اأكتوبر   10 يف  ال����ربازي����ل  و����ص���ط 

-ت�صرين الأول اجلاري.
احتاجت الربازيلية  نايارا �صانتو�س 
لتلد  قي�صرية  عملية  اإىل  ب�����ص��دة 
اأن اإحدى  ابنتيها التواأم، ويف حن 
طبيعي،  ب�صكل  ول���دت  الطفلتن 
الأطباء  اأ���ص��اب��ت  الأخ����رى  اأن  اإل 
بالذهول عندما خرجت من رحم 
والدتها وهي ل تزال داخل كي�صها 

الأمنيو�صي.
وب��ح�����ص��ب الأط����ب����اء، حت����دث هذه 
م��ن بن  واح���د  بن�صبة  ال��ظ��اه��رة، 
لأن  وذل�����ك  ولدة،  األ�����ف   80 ك���ل 
ينك�صر  بال�صوائل  اململوء  الغ�صاء 
الأم على و�صك  ع��ادة عندما تكون 

الدخول يف املخا�س.
وبناتها يف  �صانتو�س  ال�صيدة  بقيت 
امل�صت�صفى بعد الولدة لالطمئنان 
ع���ل���ى ���ص��ح��ة ال���ط���ف���ل���ة، ل���ك���ن من 
امل�صت�صفى  م��ن  خ��روج��ه��ا  امل��ت��وق��ع 

قريباً.
الأ�صاطري  م���ن  ال��ع��دي��د  وحت��ي��ط 
واملعتقدات بهذا النوع من الولدة، 
حورية  ولدة  اأي�صاً  ي�صمى  وال��ذي 
ال��ب��ح��ر، ح��ي��ث ي��ق��ال ب����اأن الطفل 
الذي يولد بهذه الطريقة �صيكون 
له �صاأن عظيم، وخا�صة اأن العديد 
ولدوا  التاريخية  ال�صخ�صيات  من 

بهذه الطريقة.

اأوبرا وينفري تخ�سع 
لعمليتني متتاليتني 

التي  وينفري  اأوب��را  العاملية  الإعالمية  اأعلنت 
برناجمها  خ���الل  ال��ع��م��ر  م��ن  ع��ام��اً   68 تبلغ 
 Oprah Daily ”The Life You"
لعمليتن  خ�صعت  اأن��ه��ا   "Want“ Class
م�صيفة   ،2021 عام  يف  ركبتها  يف  جراحيتن 
وبداأت  جل�صدها  جديًدا  امتناًنا  اأعطتها  اأنها 

بتقدير �صحتها اجل�صدية اأكرث.
الركبة  يف  جراحية  عملية  "اأجريت  وق��ال��ت: 
املزدوجة العام املا�صي. لقد اأجريت جراحة يف 
الركبة يف �صهر اآب، ثم اأجريت عملية جراحية 
ال��ث��اين. عندما  ت�صرين  ال��رك��ب��ة يف  اأخ���رى يف 
اأ�صتطع  مل  الأوىل،  امل���رة  يف  امل��ن��زل  اإىل  ع��دت 
كعبي  رف��ع  من  اأمتكن  مل  �صاقي.  رف��ع  حرفياً 
ق��ادرة على  اإذا كنت  وق��د تعهدت  ال�صرير،  من 
اأنني  اأخ���رى  م��رة  والتحرك  وامل�صي  النهو�س 

�صاأ�صتفيد من احلركة والتمرين".

جنوا من في�سانات باك�ستان وماتوا بحريق
اأن ما  اأم�س الأول اخلمي�س  اأعلنت ال�صرطة الباك�صتانية 
الفي�صانات،  الناجن من  باك�صتانيا من   18 يقل عن  ل 
بينهم 8 اأطفال و9 ن�صاء، قتلوا عندما اندلعت النريان يف 

احلافلة التي كانوا ي�صتقلونها.
اإن احلافلة كانت  امل�صوؤول بال�صرطة ها�صم بروهي  وقال 
تقل اأفراد عائلة من مدينة كرات�صي ال�صاحلية اجلنوبية 
اإىل م�صقط راأ�صهم خريبور ناثان �صاه بعد اأن �صمعوا اأن 

مياه الفي�صانات تنح�صر هناك.
اإىل  انتقلوا  الذين  الآلف  بن  من  العائلة  اأف���راد  وك��ان 

كرات�صي ب�صبب الفي�صانات القاتلة يف البالد.
اأن احلادث وقع يف وقت متاأخر من يوم  واأ�صاف بروهي 
الأربعاء بالقرب من تالل بلدة نوري اآباد، التي ل تبعد 
كثريا عن مركز ال�صرطة املحلي ومركز خدمة الإطفاء.

ال�صرطة  مركز  "من  القرب  "هذا  ف��اإن  بروهي  وبح�صب 
من  العديد  حياة  اأنقذ  الإطفاء"  خدمة  ومركز  املحلي 
الإطفاء  وعربة  ال�صرطة  و�صلت  حيث  احلافالت  رك��اب 

اإىل مكان احلادث يف غ�صون دقائق".
واأ�صار اإىل اأن خدمات الإنقاذ نقلت الركاب امل�صابن اإىل 
اأباد، م�صيفا  امل�صت�صفيات الرئي�صية يف جام�صورو ونوري 
اأنه �صيتم ت�صليم اجلثث، املحروقة اإىل درجة ي�صعب معها 

التعرف عليها، اإىل الأقرباء بعد الإجراءات القانونية.

العثور على عظام ب�سرية قرب جممع ترفيهي 
وت�صمل جمجمة،  ب�صرية  الأرج��ح  على  على عظام،  ُع��رث 
مدينة  يف  جابان"  �صتوديوز  "يونيفر�صال  متنزه  خ��ارج 
اأو���ص��اك��ا غ��رب ال��ي��اب��ان، على م��ا اأع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة  اأم�س 
الأول اخلمي�س. وقال �صرطي طالباً عدم ك�صف ا�صمه اإن 
قوات الأمن تلقت اإخطاراً الأربعاء اإثر اكت�صاف ما ي�صبه 
اأف��راد الطاقم عرث  اأحد  اأن  العظام. واأ�صار ال�صرطي اإىل 
على العظام عند عنايته بالنباتات قرب املركز الرفيهي، 
اإىل ع���دم ت��واف��ر اأي م��وؤ���ص��رات ف��وري��ة ع��ن جن�س  لف��ت��اً 

ال�صخ�س الذي يعود له هذا الرفات الب�صري اأو �صنه.
على  تعود  العظام  اأن  اإىل  يابانية  اإع��الم  و�صائل  ولفتت 

الأرجح اإىل �صخ�س بالغ نظرا اإىل حجمها.
الرفيهي،  جابان"  �صتوديوز  "يونيفر�صال  مركز  وك��ان 
خارج  يونيفر�صال  ل�صتوديوهات  نوعه  م��ن  الأول  وه��و 
2001 وُي��ع��ت��رب من  امل��ت��ح��دة، ق��د اف��ُت��ت��ح �صنة  ال��ولي��ات 

املعامل الرفيهية البارزة يف اليابان.

م�سري يتحدى تغريات املناخ بدراجة كهربائية
رحلة فريدة يخو�صها املغامر علي عبده يف ربوع م�صر، 
اإىل  "رحلة  اإطار مبادرة  م�صتقال دراجته الكهربائية، يف 
قمة املناخ" وهي قمة "كوب 27"، التي ت�صت�صيفها م�صر 

مبدينة �صرم ال�صيخ يف نوفمرب املقبل.
العامل،  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  رح��ل��ت��ه  يف  ع��ب��ده  وي�صعى 
ال�صلبية،  املناخية والت�صدي لآثارها  للتوعية بالتغريات 
با�صتخدام ريا�صة املحركات الكهربائية، وهي املبادرة التي 
تاأتي برعاية وزارة البيئة امل�صرية بالتعاون مع وزارات: 
القت�صادية  والتنمية  والتخطيط  والريا�صة  ال�صباب 
املتحدة  الأمم  برنامج  مع  وبالتعاون  احلربي،  والإن��ت��اج 
الإمنائي وم�صروع اخلدمات امل�صتدامة املمول من الوكالة 

."USAID" الأمريكية للتنمية الدولية

اأعلنت التحدي.. فل�سطينية تقود جرارا وت�سغل معها 10 ن�ساء
من  عّياد  احت��اد  الفل�صطينية  امل��زارع��ة  ا�صتطاعت 
النمطية عن قدرات  ال�صورة  ك�صر  اأريحا،  مدينة 
قيادة  رخ�صة  على  وح�صلت  وحمدوديتها،  امل���راأة 
جرار زراعي لت�صجل نف�صها كاأول فل�صطينية حتوز 

هذه الوثيقة.
اأب��ن��اء، متار�س عملها  ل�صتة  اأم  اليوم  وه��ي  احت��اد، 
نعومة  منذ  اأري��ح��ا  مبدينة  مزرعتها  يف  اليومي 
�صاعدتها  ال��زراع��ي  جل��راره��ا  وقيادتها  اأظافرها. 
ك���ث���ريا يف ن��ق��ل م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وال���ع���م���ل ال���ي���وم���ي يف 

املزرعة.
ت������دور ع���ج���الت ه�����ذا اجل�������رار ال�����زراع�����ي ب�������اإرادة 
واأ�صبحت  ال��زم��ن  عجالت  دارت  كما  ا�صتثنائية، 

قيادة اأم اأحمد جلرار زراعي اأمرا طبيعيا.
وتعلن  ���ص��ب��اح  "كوفيتها" ك��ل  اأح��م��د  اأم  ت��رت��دي 
اأول امراأة  عن نهار مليء بالهمة والن�صاط، فهي 
ج���رار،  ق���ي���ادة  رخ�����ص��ة  ع��ل��ى  حت�����ص��ل  فل�صطينية 
باقت�صار  النمطية  ال�صورة  حاجز  بذلك  لتك�صر 

هذه الأعمال على الرجل دون غريه.
ويف حديثها ل�صكاي نيوز عربية، قالت احتاد عياد 

�صهلت علي عملية  " قيادة اجلرار   :" اأحمد  " اأم 
البداية  يف  النا�س  نظرة  كانت   .. والعمل  التنقل 
با�صتغراب لكن الآن اعتادوا على روؤيتي واأنا اأقود 

اجلرار".
ق��ي��ادة اجل����رار اأع��ان��ت��ه��ا ك��ث��ريا واخ��ت�����ص��رت عليها 
يف  العمل  اكتمال  وب��ن  بينها  حت��ول  كانت  ق��ي��ودا 

هذه املزرعة.
ال�صتغراب  زم���ن  اإن  امل���زرع���ة  يف  �صريكها  ي��ق��ول 
وال�صتهجان من هذه امل�صاهد ولت اإىل غري رجعة 

.
 " اأح��م��د:  اأم  �صريك  �صليمان عو�س  وق��ال حممد 
التنقل  اأحمد للجرار �صهل عليها عملية  اأم  قيادة 

والعمل داخل وخارج املزرعة ونقل الب�صائع ".
اأم اأحمد لي�صت مزارعة اأو �صائقة جرار فح�صب، هي 
�صيدة اأعمال تزرع ما تتلم�صه من حاجة ال�صوق.. 
فل�صطن  يف  ال���زراع���ة  ف��ري��د  الأول��ي��ف��ريا  ك�صبار 
من  منتوجاتها  ج��ان��ب  اإىل  متنوعة  وخ�����ص��روات 
م�صتقات احلليب، كما ت�صغل معها اليوم اأكرث من 

10 ن�صاء لإعانة عائالتهن.

�ملمثلة �لكندية �إميانويل �شريكي ت�شل �إىل حفل توزيع جو�ئز جمعية �الإعالم �لبيئي �ل�شنوي يف لو�ص �أجنلو�ص -� ف ب

اأوليفيا وايلد تروي كوالي�س فيلمها اجلديد  
Don't worry darling

اأو�صحت املمثلة واملخرجة الأمريكي اأوليفيا وايلد، تفا�صيل وكوالي�س �صناعة فيلمها الأخري 
بداية  العر�س يف  دور  الذي طرح يف  يا حبيبي،  تقلق  Don't worry darling ل 

اأكتوبر اجلاري. وقالت الفنانة الأمريكية اأوليفيا وايلد يف ت�صريحات تلفزيونية: فيلم 
هو  ما  باأن  قرار  تاأخذ  للغاية  �صجاعة  بطلة  هو عن   Don't worry darling

غري حقيقي اأو مزيف لي�س بالإمكان النجاة منه. واأ�صافت الفنانة الأمريكية اأوليفا 
العمل على  اأثناء  بداية  �صيلربمان وجدنا نقطة  الفيلم كاتي  واأن��ا وكاتبة  وايلد: 

اأمام عد�صتنا  اأ�صا�صية وو�صعناها  واأخذناها كفكرة  للغاية  �صتكون مقنعة  الفيلم 
لتطبيقه  معا  واح��د  �صيء  يف  بالتفكري  وقمنا  اأي�صا  وكن�صاء  اأف���الم  ك�صانعي 

مل�صاهدة الفيلم عرب خمتلف الأزمان و�صعرنا اأنه ي�صلح دائما يف كل وقت. 


