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حمد�ن بن ز�يد يوجه بتقدمي م�ساعد�ت �إن�سانية 
عاجلة للمتاأثرين من في�سانات بلو�س�ستان بباك�ستان

•• اأبوظبي-وام: 

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
م�شاعدات  بتقدمي  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
بلو�ش�شتان  اإقليم  يف  الفي�شانات  م��ن  للمتاأثرين  عاجلة  اإن�شانية 

الباك�شتاين، وتقدمي اخلدمات الإن�شانية لهم.
الربنامج  م��ن  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف  ال��ف��ور  على  الهيئة  وب���داأت 
الإيواء  وم���واد  ال��غ��ذاء  م��ن  الأ���ش��ر  اآلف  احتياجات  لتلبية  الإغ��اث��ي 
والحتياجات الإن�شانية الأخرى. و ا�شتهدفت الهيئة مب�شاعداتها يف 
هذه املرحلة اأكرث املناطق ت�شررا من الفي�شانات يف الإقليم، خا�شة 

حمافظتي لزبيال وجلمك�شي.                )التفا�شيل �س2(

»حمكمة غ�سل �لأمو�ل يف �أبوظبي« تق�سي باإد�نة �ملتهم 
�لأمريكي عا�سم غفور بارتكاب جر�ئم غ�سل �لأمو�ل

•• اأبوظبي-وام: 

املتهم  اأبوظبي/  ال�شريبي يف  والتهرب  الأم��وال  اأدان��ت /حمكمة غ�شل 
املعار�س  احلكم  يف  اجلن�شية/  اأم��ري��ك��ي   / غفور  عبدالرحمن  عا�شم 
�شريبي  تهرب  بعملية  مرتبطة  اأم���وال  غ�شل  جرائم  ارت��ك��اب  عن  فيه 
اإذ ق�شت ح�شوريا بتعديل احلكم املعار�س فيه باإلغاء عقوبة  يف دولته 
الأموال  درهم وم�شادرة  مبلغ خم�شة ماليني  املتهم  تغرمي  و  احلب�س 
اإىل  الق�شية،  تفا�شيل  تعود  ال��دول��ة.  الإب��ع��اد عن  حمل اجل��رمي��ة، مع 
ب�شاأن حتقيقات  ال�شلطات الأمريكية  ورود طلب م�شاعدة ق�شائية من 
جتريها عن املتهم بتهمة التهرب ال�شريبي، وقيامه باإجراء حتويالت 
مالية م�شبوهة اإىل الدولة، بق�شد اإخفاء ومتويه حقيقة وم�شدر تلك 

الأموال غري امل�شروعة )التفا�شيل �س2(
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رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
�لإكو�دور بذكرى ��ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
لو�س  غيريمو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة 
ا�شتقالل  ذك��رى  مبنا�شبة  الإك���وادور  جمهورية  رئي�س  ميندوزا 

بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« برقية 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س غيريمو لو�س ميندوزا.

�لإمار�ت تطالب مب�ساعفة 
�جلهود �لدولية ملكافحة �لإرهاب

•• نيويورك- وام:

دعت دولة الإم��ارات املجتمع الدويل، اإىل م�شاعفة جهوده من 
تنظيم  �شيما  ل  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  كافة  على  الق�شاء  اأج��ل 
داع�س واجلماعات املنت�شبة اإليه. جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س 
الأمن الذي عقد اأم�س الأول  الثالثاء ب�شاأن الأخطار التي تهدد 

ال�شلم والأمن الدوليني من جّراء الأعمال الإرهابية.
نائب  �شهاب،  اأب��و  حممد  ال�شفري  �شعادة  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
والقائم  املتحدة  الأمم  لدى  الإم���ارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
بالأعمال بالإنابة: »بالرغم من املكا�شب التي حتققت يف الق�شاء 
على قيادات داع�س، ل يزال التهديد العابر للحدود الذي ي�شكله 
التنظيم واجلماعات التابعة له على ال�شلم والأمن الدوليني يف 
ازدياد، مبا يوؤكد �شرورة موا�شلة الدور الهام للتحالف العاملي 
الإرهابية  التنظيمات  ع��ل��ى  ال�شغط  وا���ش��ت��م��رار  داع�����س،  ���ش��د 

و�شمان هزميتها«.             )التفا�شيل �س3(
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ا ع�شكرًيا مبنا�شبة الذكرى 82 لتاأ�شي�س جلي�س املنفي ودبيبة يح�شران عر�شً

رو�شيا تطلب عقد جل�شة ملجل�س الأمن ب�شاأن حمطة زابوريجيا

�أمريكا تقود حتالفًا من 50 دولة لدعم كييف ع�سكريًا

دعم ع�شكري اأمريكي واأوروبي حا�شم اىل اأوكرانيا

مقتدى ال�شدر يطالب بحّل الربملان قبل نهاية الأ�شبوع املقبل 

�لكاظمي يطالب �لكتل �ل�سيا�سية حل �لن�سد�د �ل�سيا�سي باحلو�ر
�لدبيبة: توحيد �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية هدف �سيتحقق قريبًا

بعد قرار الرئي�س التون�شي عزلهم

�ملحكمة �لإد�رية توقف تنفيذ قر�ر�ت �إعفاء 47 قا�سيا  
•• الفجر -تون�س:

املحكمة  با�شم  الر�شمي  الناطق  الغابري  عماد  اأك��د 
اأن الرئي�س الأول للمحكمة  اأم�س الأربعاء،  الإداري��ة، 
اإي��ق��اف تنفيذ ع��دد كبري م��ن قرارات  ق��رر  الإداري�����ة 
اإعفاء الق�شاة املعزولني �شملت قرابة 47 قا�شيا مل 
تتوفر فيهم قرينة الدان��ة مبينا انه مت رف�س طعن 

ق�شاة اآخرين.
اأن قا�شي توقيف التنفيذ ا�شتند يف  واأو�شح الغابري 
بها،  اأذن  التي  التحقيق  اإج��راءات  نتائج  اأحكامه على 
قا�شيا   57 ال���  ملفات  م��ع  التعاطي  اأن  اىل  م�شيفا 
ك��ل ملف  خ�شو�شية  ح�شب  اإع��ف��اوؤه��م مت  ال��ذي��ن مت 

الإعفاء  ق��رارات  تنفيذ  الأح��ك��ام قبول  م��األت  وكانت 
والقانوين،  ال��واق��ع��ي  امل��وج��ب  فيها  ي��ت��وف��ر  مل  ال��ت��ي 
ومن جهة اأخرى رف�س اإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء 
يف حق ق�شاة اخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها 

موجب الإعفاء.
41 من  الف�شل  م��ن��ط��وق  اأن  ال��غ��اب��ري  ع��م��اد  وت��اب��ع 
قانون املحكمة الإدارية وا�شح و�شريح وين�س اأنه يف 
حال اإعالم الأطراف الإدارية املعنية بتوقيف التنفيذ، 
اأي  الإع��ف��اء،  ق��رارات  ف��ورا تعليق تنفيذ  فاإنها تتوىل 
قرار  قبل  عليه  ه��ي  م��ا  على  الو�شعية  ع��ودة  مبعنى 

الإعفاء، وفق تعبريه. 
)التفا�شيل �س12(

•• طرابل�س-وكاالت:

����ش���دد رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��ب��د احلميد  ال��وط��ن��ي��ة 
املوؤ�ش�شة  توحيد  اأن  على  الدبيبة 
ال����ب����الد »ه����دف  ال���ع�������ش���ك���ري���ة يف 

�شيتحقق يف اأقرب وقت«.
تويرت  يف  ح�������ش���اب���ه  ع���ل���ى  وق�������ال 
ال�شنوية  ال�����ذك�����رى  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
ل��ت��اأ���ش��ي�����س اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي، اإن 
من  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توحيد 
يف  ط��م��وح��ن��ا  "يحقق  اأن  ����ش���اأن���ه 
دميقراطية". مدنية  دول���ة  ب��ن��اء 
ي��اأت��ي ذل��ك بعد دع��وة الدبيبة يف 
"توحيد  اإىل  الثالثاء  �شابق  وقت 
ال�����ش��ف��وف وال��ت��ع��ل��م م���ن جتارب 
املا�شي ملن يلوح باحلرب"، موؤكداً 
على �شرورة اإجراء انتخابات حرة 
اآمال ال�شعب، وفق  ونزيهة حتقق 

و�شائل اإعالم حملية.
الأرك������ان  رئ��ي�����س  اأك�����د  ذل����ك  اإىل 
الوحدة  حلكومة  التابعة  العامة 
ال���ث���الث���اء �شعي  حم��م��د احل������داد 

حكومة الدبيبة لتوحيد اجلي�س.
ن�شرتها  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وق������ال 
»عقدنا  اإع����الم حم��ل��ي��ة:  و���ش��ائ��ل 
ال��ع��زم ع��ل��ى ب��ن��اء ج��ي�����س، ومددنا 
لبناء  اجلي�س  يف  لإخوتنا  اأيدينا 

جي�س واحد«.
هو  »اجل���ي�������س  اأن  اأ������ش�����اف  ك���م���ا 
الأ�شا�س الأول للدولة، ولن نكون 
وال�شعب،  ال���دول���ة  خ��دم��ة  يف  اإل 

الع�شكرية  ع��ق��ي��دت��ن��ا  ه���ي  وه����ذه 
التي لن نحيد عنها«.

املجل�س  رئ���ي�������س  اأع����ل����ن  ب��������دوره، 
املنفي،  حممد  الليبي  ال��رئ��ا���ش��ي 
توحيد  ع��ل��ى  يعمل  املجل�س  اأن   ،
البالد،  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
م��ن خ��الل اإع���ادة ب��ن��اء الثقة بني 
رئا�شة الأركان العامة باملنطقتني 

ال�شرقية والغربية.

•• بغداد-وكاالت:

اأم�س الأربعاء  التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر   طالب زعيم 
املقبل،  الأ�شبوع  نهاية  قبل  الربملان  بحّل  العراقي  الق�شاء 
موؤكداً على موا�شلة منا�شريه اعت�شامهم يف حميط الربملان 

داخل املنطقة اخل�شراء يف و�شط بغداد.
واقتحم منا�شرو زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر اأواخر 
متوز/يوليو املنطقة املح�شنة ودخلوا الربملان، قبل اأن ينقلوا 

اعت�شامهم اإىل حميطه.
وبلغت الأزمة ال�شيا�شية يف العراق ذروتها مع رف�س ال�شدر 
ي�شّم خ�شو�شاً  ال��ذي  التن�شيقي،  الإط��ار  ملر�شح خ�شومه يف 
لرئا�شة  ال�شعبي،  احل�����ش��د  لف�شائل  ممثلة  �شيا�شية  كتلة 

الوزراء.

اأف�شل من حلظة ي�شطدم بها العراقيون«.
اأجل  اإىل التكامل والتعاون جميعا من  وتابع: »نحتاج اليوم 
وهذه  بالعراقيني،  يليق  ع��راق  وب��ن��اء  ال��ط��اق��ات،  ا�شتنها�س 
اجلهود لن ت�شيع، ولن ن�شمح للفا�شدين با�شتغالل وتبذير 

اأموال ال�شعب«.
وتاأتي ت�شريحات الكاظمي يف الوقت الذي يعي�س فيه العراق 
التيار  زع��ي��م  اأن�����ش��ار  م��ن  الآلف  اعت�شم  اإذ  �شيا�شية،  اأزم���ة 
ا�شتجابة  ال��ع��راق��ي،  ال��ربمل��ان  ال�����ش��در، يف  ال�����ش��دري مقتدى 

لدعوته املطالبة بحّل الربملان، واإعادة النتخابات املبكرة. 
وا�شتجابة لالحتجاجات والعت�شام، تراجعت قوى »الإطار 
ال�شابق يف حزب  القيادي  تر�شيح  العراق، عن  التن�شيقي« يف 
الدعوة الإ�شالمية، حممد �شياع ال�شوداين، لكنها ت�شعى اإىل 

تغيري رئي�س احلكومة احلالية م�شطفى الكاظمي.

معتمداً  خ�شومه  على  ال�شغط  م�شتوى  م��ن  ال�شدر  ورف��ع 
اإياهم الأ�شبوع املا�شي  ال�شارع، داعياً  على قدرته على تعبئة 
اإىل حّل الربملان واإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خ�شومه يف 
الإطار التن�شيقي بحّل الربملان ب�شروط، فيما طالب اأحدهم 

بعودة انعقاد املجل�س للنظر مب�شاألة حله.
من جانبه قال رئي�س الوزراء العراقي، م�شطفى الكاظمي، 
اأن  ال�شيا�شية  الكتل  من  اليوم  »مطلوب  اإن��ه  الأرب��ع��اء،  اأم�س 
ال�شيا�شي«،  الن�����ش��داد  م��و���ش��وع  بحل  م�شوؤولياتها  تتحمل 

م�شددا على اأنه »ل خيار غري احلوار«.
العمل  اجلميع  م��ن  »اأمت��ن��ى  ال��ك��اظ��م��ي:  م�شطفى  واأ���ش��اف 
اإىل احل��وار حلل  ال�شيا�شي واللجوء  بكل قوة حلل الن�شداد 

اخلالفات. لي�س لدينا خيار غري احلوار«.
�شنة،  لأل��ف  »احل���وار  اأن  على  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 

بروفة عاّمة ل�شيناريو قادم:
زيارة بيلو�سي �إىل تايو�ن وغ�سب �ل�سني!

•• الفجر -ريت�شارد اأرزت -ترجمة خرية ال�شيباين

حّلت رئي�شة جمل�س النواب الأمريكي اإىل تايبيه يف 3 اأغ�شط�س، خالل جولتها الآ�شيوية. 
وردت بكني بفر�س عقوبات على اجلزيرة والوليات املتحدة ومناورات ع�شكرية. مل حتتمل 
تايوان،  اإىل  الأمريكي،  النواب  نان�شي بيلو�شي، رئي�شة جمل�س  ال�شينية، زيارة  احلكومة 
مطلقا. واأو�شح �شي جني بينغ ذلك خالل حمادثة هاتفية مع جو بايدن يف 28 يوليو: 
الأمريكي،  لنظريه  ال�شيني  الرئي�س  قال  بها«،  �شيهلكون  تايوان  يف  بالنار  يلعبون  »من 

م�شيًفا: »اأمتنى اأن يتفهم اجلانب الأمريكي هذا الأمر متاًما«.
كانت رحلة النائب الأمريكية اإىل تايوان حينها جمرد �شائعة. ر�شميا، كانت يف طريقها 

لزيارة قادة الفلبني و�شنغافورة وماليزيا ثم كوريا اجلنوبية واليابان.
لكن يوم الأربعاء، 3 اأغ�شط�س، هبطت يف تايبيه برفقة وفد من الربملانيني الأمريكيني. 
خالل زيارتها، حتادثت نان�شي بيلو�شي ب�شكل خا�س مع رئي�شة جمهورية تايوان، ت�شاي 
اأن  اإىل  راأي،  ي��وم، يف مقال  ا قبل  اأي�شً اأ���ش��ارت  النواب قد  رئي�شة جمل�س  اإن��غ ون. وكانت 
الزيارة ينبغي اعتبارها مبثابة التاأكيد باأن اأمريكا تقف مع تايوان.  )التفا�شيل �س10(
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�ص 09

�ص 17

نا�شئة خورفكان متطوعون يف اإعادة زراعة 
الأ�شجار املت�رضرة من الأحوال اجلوية

اأخبار الإمارات

�شنة على حكم طالبان.. 
اأفغان�شتان غارقة يف الفقر واملر�ص 

عربي ودويل

الإمارات تتقدم 25 مركزا يف الرتتيب 
العام للأوملبياد العاملي لل�شطرجن

الفجر الريا�شي

•• عوا�شم-وكاالت:

فيما ي�شتمر تبادل الرو�س والأوكرانيني، التهامات 
بق�شف حمطة زابوريجيا، طلبت رو�شيا عقد اجتماع 
ب�شاأن  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الأم���ن  ملجل�س  عاجل 
النووية يف  الطاقة  اأوك��راين ملحطة  مزاعم بق�شف 

زابوريجيا.
الدولية يف  املنظمات  لدى  الرو�شي  املندوب  وك�شف 
اأن  تويرت،  على  بتغريدة  اأوليانوف  ميخائيل  فيينا 
»الق�شف الأوكراين املنظم للمحطة ميكن اأن يوؤدي 
اأن  اأك��د  كما  اأوروب����ا«.  النطاق يف  وا�شعة  ك��ارث��ة  اإىل 

الجتماع �شيعقد يف نيويورك اليوم اخلمي�س.
واأو�شح م�شدر يف جمل�س الأمن ل�وكالة »نوفو�شتي« 
العام  امل��دي��ر  ي��ق��دم  اأن  ت���ود  م��و���ش��ك��و  اأن  ال��رو���ش��ي��ة، 
غرو�شي  رفائيل  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  للوكالة 

تقريرا اأمام اجلل�شة.
اأنها  �شابق  اأعلنت يف وقت  قد  املتحدة  الأمم  وكانت 
الدولية  الوكالة  خل��رباء  زي���ارة  تنظيم  على  تعمل 

للمحطة لدرا�شة الو�شع فيها.
تبادل  املا�شية،  القليلة  الأي��ام  م��دار  اأن��ه على  يذكر 
ال��رو���س والأوك��ران��ي��ون الت��ه��ام��ات بق�شف حمطة 

زابوريجيا الواقعة يف جنوب اأوكرانيا.
ما  ع���اٍل،  ت��وت��ر  اأ����ش���رارا بخط  الق�شف  اأحل���ق  فقد 

ت�شّبب بتوّقف اأحد املفاعالت يف املحطة.
اإن���ريج���وات���وم الأوك���ران���ي���ة للطاقة  ���ش��رك��ة  واأل���ق���ت 
التي  الأ���ش��رار  م�شوؤولية  للدولة،  التابعة  النووية 
الأك��رب يف  حلقت مبحطة زابوريجيا للطاقة، وهي 

اأوروبا، على ق�شف رو�شي.

مدينة  يف  رو���ش��ي��ا  عينتها  اإدارة  ق��ال��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
�شربت  اأوكرانية  قذائف  اإن  الأوك��ران��ي��ة،  اإن��ره��ودار 

خطوط الكهرباء يف املفاعل جنوب �شرقي البالد.
يف الأثناء، اأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�شنت، 
اأم�س الأربعاء، اأن وا�شنطن �شتوا�شل تقدمي الدعم 
م�شريا  الرو�شي،  الهجوم  �شد  لأوكرانيا  الع�شكري 
اإىل اأن الوليات املتحدة تقود حتالفاً من 50 دولة 

لدعم اأوكرانيا ع�شكريا.
ت��اأت��ي ت��ل��ك ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��د ي��وم��ني م��ن اإع���الن 
البنك الدويل عن م�شاعدة مالية اأمريكية اإ�شافية 
اأن  اإىل  لفتا  دولر،  مليار   4.5 ق��دره��ا  لأوك��ران��ي��ا 

اخلدمات  ت��اأم��ني  على  كييف  �شي�شاعد  ال��دع��م  ه��ذا 
وطاأة  لتخفيف  اأ�شا�شي  وهو  التقاعدية،  وال��روات��ب 

تداعيات احلرب.
اإن  م��ن جهتها، ق��ال��ت وزي����رة اخل��زان��ة الأم��ريك��ي��ة 
ال�شعب  لدعم  القت�شادية �شرورية  امل�شاعدة  »هذه 
الأوك��راين يف دفاعه عن دميوقراطيته يف مواجهة 
ح����رب رو����ش���ي���ة غ���ري م�������ربرة«. وغ��ال��ب��ي��ة الأم������وال 
�شت�شرف هذا  امل�����ش��اع��دة  ه���ذه  اإط����ار  امل��ر���ش��ودة يف 
ب�8.5  اأمريكية  دعم  حزمة  من  جزء  وهي  ال�شهر، 
على  الأوكرانية  احلكومة  »مل�شاعدة  دولر  مليارات 

اإبقاء امل�شت�شفيات واملدار�س وغريها من اخلدمات.

بريطانيا تعترب مناورات ال�شني تهدد اأمن املنطقة

�جلي�س �ل�سيني: ��ستكمال �ملهام مب�سيق تايو�ن وم�ستعدون للقتال
•• بكني-وكاالت:

ا�����ش����ت����دع����ت وزي������������رة اخل����ارج����ي����ة 
اأم�س  ت����را�����س،   ل��ي��ز  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الأرب�������ع�������اء، ����ش���ف���ري ال�������ش���ني ل���دى 
ل�شرح  ت�شيغوانغ،  ت�شنغ  بريطانيا، 

ت�شرفات ال�شني جتاه تايوان.
بيان»اأ�شدرت  يف  ت��را���س  واأ���ش��اف��ت 
با�شتدعاء  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني  ت��ع��ل��ي��م��ات 
ت�شرفات  ل�شرح  ال�شيني  ال�شفري 
عدوانياً  �شلوكاً  راأي��ن��ا  لقد  ب���الده. 
وخ���ط���اب���اً م����ت����زاي����داً م����ن ب���ك���ني يف 
الأ�شهر الأخرية، مما يهدد ال�شالم 

وال�شتقرار يف املنطقة«.
توا�شل  ال��ذي  الوقت  ذل��ك يف  ياأتي 
تايوان،  ح���ول  ت��دري��ب��ات��ه��ا  ال�����ش��ني 
القوة  با�شتخدام  بكني  ه��ددت  حيث 
تايبيه،  مع  ال�شلمي  احل��ل  ف�شل  اإن 

بايدن: حلف �لناتو �أكرث قربًا 
و�حتادً� من �أي وقت م�سى

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن اأهمية حلف �شمال 
اإىل  وال�شويد  فنلندا  ان�شمام  )الناتو( مع  الأطل�شي 
احللف، و�شط بنية اأمنية متغرية يف الغرب يف اأعقاب 

غزو رو�شيا لأوكرانيا.
وق����ال ب���اي���دن م���ع ت�����ش��دي��ق ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 
وقت  اأي  م��ن  ق��رب��اً  اأك���رث  "حلفنا  البلدين  ان�شمام 
م�شى. اإنه اأكرث احتاداً من اأي وقت م�شى. وعندما 
دولة،   32 اإىل  احللفاء  ع��دد  وال�شويد  فنلندا  تزيد 

�شي�شبح احللف اأقوى من اأي وقت م�شى".
ويف الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي، ���ش��وت��ت اأغ��ل��ب��ي��ة ك��ب��رية من 

حلف  تو�شيع  ل�شالح  واجلمهوريني  الدميقراطيني 
امل��ت��ح��دة هي  ال��ولي��ات  اإن  ال��ن��ات��و. وق��ال��ت وا�شنطن 
30 دول��ة التي ت��واف��ق على  ال�23 م��ن ب��ني  ال��دول��ة 

ان�شمام الدولتني اإىل احللف.

�ت���ه���ام ع�����س��و ب��احل��ر���س 
بالتاآمر  �لإي����ر�ين  �ل��ث��وري 
ل���ق���ت���ل ج������ون ب���ول���ت���ون 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

الأمريكية   ال���ع���دل  وزارة  اأك�����دت 
اأم�����س الأرب���ع���اء ك�شف ال��ن��ق��اب عن 
اإي��راين لغتيال م�شت�شار  خمطط 
للبيت  ال�����ش��اب��ق  ال���ق���وم���ي  الأم������ن 
الأبي�س جون بولتون، واأعلنت عن 
توجيه التهام لأحد اأفراد احلر�س 

الثوري.
�شهرام  اأن  ال���ع���دل  وزارة  وق���ال���ت 
املعروف  ع���ام���ا(   45( ب���ور����ش���ايف 
اأي�شا با�شم مهدي ر�شائي، عر�س 
لأ�شخا�س  دولر  األ��ف   300 دف��ع 
يف الوليات املتحدة لقتل بولتون، 
لدى  ال�شابق  الأم��ريك��ي  ال�شفري 
الأمم املتحدة، انتقاما على الرجح 
لغتيال الوليات املتحدة القيادي 
الكبري يف احلر�س قا�شم �شليماين 

يف يناير 2020.

م��ن احلكم  ع��ال  ووع���دت مب�شتوى 
الذاتي اإن توحدت مع ال�شني.

اإىل ذلك، قال اجلي�س ال�شيني، اأم�س 
ب��ن��ج��اح« مهاما  »اأمت  اإن���ه  الأرب���ع���اء، 
خم��ت��ل��ف��ة ح����ول ت����اي����وان ب��ع��د نحو 
الع�شكرية.  التدريبات  م��ن  اأ���ش��ب��وع 

ال�شرقية  العمليات  ق��ي��ادة  واأف����ادت 
بجي�س التحرير ال�شعبي يف ح�شابها 
ال��ر���ش��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع »وي���ب���و«، باأن 
تغريات  كثب  ع��ن  �شرتاقب  قواتها 
الأو�شاع يف م�شيق تايوان، و�شتقوم 

بدوريات بانتظام.

•• وا�شنطن-وكاالت:

الأربعاء  اأم�س  ترامب   دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
اأنه رف�س الإجابة عن الأ�شئلة اأثناء مثوله حتت الق�شم 
اأمام املدعية العامة لنيويورك التي جتري حتقيقا مدنيا 

ب�شاأن احتيال مفرت�س يف ممار�شات عائلته التجارية.
الأ�شئلة  ع��ن  الإج���اب���ة  "رف�شت  ب��ي��ان  يف  ت��رام��ب  وق���ال 
مب��وج��ب احل��ق��وق والم��ت��ي��ازات امل��م��ن��وح��ة ل��ك��ل مواطن 
فريقه  ا�شت�شار  ب��اأن��ه  مو�شحا  الأمريكي"  الد�شتور  يف 

القانوين.
وك�شف الرئي�س الأمريكي ال�شابق اأنه يتعر�س و�شركاته 

اإىل هجوم من كل اجلهات، على حد تعبريه.
اأنه  ���ش��و���ش��ي��ال«  »ت����روث  واأ����ش���اف ع��رب ح�شابه يف م��وق��ع 

اأم�س  نيويورك،  يف  العام  املدعي  مكتب  اأ�شئلة  �شيواجه 
الأربعاء.

ح�شول  ت��اأك��ي��د  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب  ورف�����س 
اأن ترامب مل يعط  اأو الغاية منها، كما  عملية التفتي�س 
اأي اإ�شارة عن �شبب مداهمة منزله، ما يزيد من ال�شغوط 

الق�شائية التي يتعر�س لها الرئي�س ال�شابق، وفق 
و�شائل  ن��ق��ل��ت  ذل����ك،  اإىل  ب��ر���س.  ف��ران�����س 

اأم��ريك��ي��ة ع���دة ع���ن م�شادر  اإع�����الم 
مطلعة على امللف قولها، اإن عملية 
املحكمة  م��ن  ب���اإذن  مت��ت  التفتي�س 
وهي متعلقة ب�شوء تعامل حمتمل 

اإىل  نقلها  مت  �شرية  م�شتندات  مع 
»مار ايه لغو«.

تر�مب: �أتعر�س و�سركاتي �إىل هجوم من كل �جلهات يهاجمون ندوة حول  �لإخو�ن 
�لإعالن �لد�ستوري يف �ل�سود�ن

•• اخلرطوم-وكاالت:

هاجمت جمموعة اإخوانية، اأم�س 
املحامني  ن��ق��اب��ة  م��ق��ر  الأرب����ع����اء، 
اخلرطوم  ب��و���ش��ط  ال�����ش��ودان��ي��ني 
اخلتامي  ال����ي����وم  ان���ع���ق���اد  اأث����ن����اء 
ملناق�شة  اأق���ي���م  ق���ان���وين  مل��ن��ت��دى 
اإع����الن د���ش��ت��وري م��رت��ق��ب لإدارة 

الفرتة النتقالية.
املنتدى  يف  امل�����ش��ارك��ون  وف���وج���ئ 
اأمام  الإخ����وان  جمموعة  بتجمع 
مقر النقابة، وكان بع�شهم يحمل 
البي�شاء،  والأ����ش���ل���ح���ة  ال��ع�����ش��ي 

ويهددون امل�شاركني.
اإ���ش��م��اع��ي��ل ال���ت���اج ع�شو  وو����ش���ف 
اللجنة الت�شريية لنقابة املحامني 
ما حدث باأنه يعك�س ثقافة العنف 
ل������دى الإخ�����������وان وحم����اولت����ه����م 
اأن  اليائ�شة لإف�شال كل ما ميكن 

ي�شب يف �شالح التحول املدين.
نيوز  "�شكاي  مل��وق��ع  ال��ت��اج  وق����ال 
عربية"، اإن مهاجمة فعالية بهذا 
ال�شاعني  ف�شل  عن  يعرب  احلجم 
النتقال  اأم�����ام  ال��ط��ري��ق  ل��ق��ط��ع 

الدميقراطي.
واأ�شاف اأن املنتدى حقق جناحات 
وقبول  ح�������ش���ورا  ووج�����د  ك���ب���رية 
قويا، ما اأدى لتململ القوى التي 

ل توؤمن بالتحول املدين.
دوليا  جت����اوب����ا  امل���ن���ت���دى  و����ش���ه���د 
وحم���ل���ي���ا ك����ب����ريا ح���ي���ث ����ش���ارك 
�����ش����ف����راء  الأوىل  ج���ل�������ش���ت���ه  يف 
ودب���ل���وم���ا����ش���ي���ون م����ن ال����ولي����ات 
الحتاد  ودول  الأمريكية  املتحدة 
البلدان  م����ن  وع������دد  الأوروب����������ي 
اإىل  اإ�شافة  والإفريقية  العربية 
امل��ب��ع��وث اخل��ا���س ل��الأم��ني العام 

املتحدة فولكر بريت�س.

بايدن يوقع وثائق توؤيد ان�شمام فنلندا وال�شويد اإىل الناتو

مقاتلة �شينية تتزود بالوقود جوا اأثناء تدريبات ع�شكرية  )ا ف ب( 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

لئتمان  الحت���������اد  ����ش���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
الربيطانية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال���������ش����ادرات، 
دعمهما  ع����ن  ال���������ش����ادرات  ل��ت��م��وي��ل 
امل�شرتك م�شروعا كبريا يف جمهورية 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ش��ن��غ��ال 

وال�شتجابة حلالت الطوارئ.
ال�شنغال"،  "ريدكو  م�شروع  ومبوجب 
الطوارئ  خدمات  وبناء  توريد  �شيتم 
م�����ن م����رك����ب����ات م���ك���اف���ح���ة احل����رائ����ق 
باملطارات  والإنقاذ  الإطفاء  ومركبات 
الطبية  واملركبات  الإ�شعاف  و�شيارات 
املياه  الإن���ق���اذ وم���ق���ط���ورات  وق������وارب 
الب�شائع  ���ش��اح��ن��ات  م���ع  وال���راف���ع���ات 
وم������ع������دات ال���������ش����الم����ة الأخ�����������رى يف 

ال�شنغال.
بنك  من  املمول  امل�شروع  قيمة  وتبلغ 
�شتاندرد ت�شارترد 540 مليون درهم، 
ب���اإق���را����س م��ب��ا���ش��ر ج���زئ���ي م���ن قبل 
الهيئة الربيطانية لتمويل ال�شادرات 

..و���ش��ي��ت��م دع��م اإع����ادة ت��اأم��ني امل�شروع 
���ش��رك��ة الحت�����اد لئتمان  م���ن ط����رف 
الربيطانية  وال���ه���ي���ئ���ة  ال���������ش����ادرات 
م���ع���ا مبوجب  ال���������ش����ادرات  ل��ت��م��وي��ل 
ات��ف��اق��ي��ة اإع������ادة ت���اأم���ني م��وق��ع��ة بني 
ت�شل قيمة م�شاهمة  الوكالتني حيث 
الحت�����اد لئ��ت��م��ان ال�������ش���ادرات 334 

مليون درهم.
ال�شادرات  ائتمان  وكالتا  قدمت  كما 
وزارة  عليه  ح�شلت  ال���ذي  ل��ل��ق��ر���س، 
والتعاون  وال��ت��خ��ط��ي��ط  الق���ت�������ش���اد 
احلماية  ت��وف��ر  �شمانات  ال�شنغالية، 
لالأطراف املقر�شة حيث �شيتم توفري 
م��ع��دات خ��دم��ات ال���ط���وارئ م��ن قبل 
اإماراتية  ���ش��رك��ة  ن��اف��ك��و، وه���ي  ���ش��رك��ة 
منتجات  وت����وري����د  اإن����ت����اج  يف  رائ�������دة 
احلماية  وهند�شة  احل��رائ��ق  مكافحة 

من احلرائق.
ويتما�شى دعم التمويل التجاري لهذا 
لئتمان  الحت��اد  اأه���داف  مع  امل�شروع 
املنتجات  ���ش��ادرات  لتعزيز  ال�����ش��ادرات 

واخل����دم����ات امل�����ش��ن��وع��ة يف الإم������ارات 
300 مليار الذي  كجزء من م�شروع 
ال�شناعي  القطاع  تطوير  اإىل  يهدف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
القت�شاد  حت��ف��ي��ز  يف  دوره  وت��ع��زي��ز 

الوطني.
وق�������ال م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
اإدارة  رئي�س جمل�س  ونائب  اخلارجية 
ال�شادرات:  لئ��ت��م��ان  الحت����اد  ���ش��رك��ة 
الأمد  طويلة  الثنائية  العالقة  "اإن 
بني الإمارات العربية املتحدة واململكة 
امل�شرتكة  الروؤية  على  مبنية  املتحدة 
التنمية  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ب���ل���دي���ن  ل���ك���ال 
القت�شادي  والزده��������ار  امل�����ش��ت��دام��ة 
..وحتر�س  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
على  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 
امل�شاريع  ه����ذه  م��ث��ل  يف  الن����خ����راط 
املتميزة التي من �شاأنها اأن تغري حياة 

مئات الآلف من الفراد.
واأ���ش��اف اأن الت��ف��اق��ي��ة اجل��دي��دة بني 

ال�����ش��ادرات ه��ي جزء  وك��الت��ي ائتمان 
بتطوير  امل�شتمر  ال��دول��ة  ال��ت��زام  م��ن 
خدمات  م��ث��ل  الرئي�شية  ال��ق��ط��اع��ات 
والبيئة  ال�شحية  والرعاية  الطوارئ 
اأن  اإىل  ..م���������ش����ريا  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
عمل  اإط���ار  اإىل  ي�شتند  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
العام  القطاعني  ب��ني  لل�شراكة  فعال 
ا  فر�شً ا  اأي�شً �شيوفر  والذي  واخلا�س 

ا�شتثمارية كبرية لل�شركات الإماراتية 
اأ�شبحت  والتي  ال�شتدامة،  جمال  يف 
التنمية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  يف  م���ع���ي���اًرا 

للجيل القادم.
ال�شادرات  ف��ري��ر، وزي���ر  م��اي��ك  وق���ال 
تلعب  املتحدة  اململكة  اإن  الربيطاين، 
بت�شدير  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  رائ�������ًدا  دوًرا 
م�����ع�����دات ال�������ش���الم���ة م�����ن احل����رائ����ق 

�شتندمج  ال�شفقة،  ه��ذه  ..ومب��وج��ب 
الن�شاط  م���ع  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل�����ربة 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�شتباقي 
اأف�شل  ح���م���اي���ة  ل���ت���وف���ري  امل����ت����ح����دة 
كيف  واإظ��ه��ار  اخل��ارج  للمجتمعات يف 
امل�شرتكة  احلكومية  للمبادرات  ميكن 
ت�شدير  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ات  ت�����ش��اع��د  اأن 

اأف�شل منتجاتها وخدماتها.
الذي  ال��ت��ج��اري  التمويل  دع��م  وي��اأت��ي 
ال�شادرات  لئ��ت��م��ان  الحت����اد  ت��ق��دم��ه 
ا���ش��ت��ج��اب��ة مل����ب����ادرة دول������ة الإم��������ارات 
اأف��ري��ق��ي��ا ودعوة  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
وتقوية  لتعزيز  للم�شاعدة  ال�شنغال 
احلرائق  مكافحة  جم��ال  يف  قدراتها 

وال�شتجابة للطوارئ.
فال�شيوين،  ما�شيمو  ق��ال  جانبه  م��ن 
الحتاد  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ائتمان ال�شادرات: "يعك�س تعاوننا مع 
الهيئة الربيطانية لتمويل ال�شادرات 
ل���دع���م ق���ط���اع خ���دم���ات ال����ط����وارئ يف 
ال�شرتاتيجية  ال����روؤي����ة  ال�����ش��ن��غ��ال، 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
ال��ر���ش��ي��دة لتحقيق  ال��ق��ي��ادة  ور���ش��ال��ة 
..ويفتح  العامل  يف  امل�شتدامة  التنمية 
ا عديدة  هذا النوع من ال�شراكة فر�شً
واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  ل���الإم���ارات 
املتحدة وال�شنغال ل�شتك�شاف م�شاريع 
م�����ش��رتك��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا م�����ش��اع��دة رواد 
الأع����م����ال امل��ح��ل��ي��ني وامل�������ش���دري���ن يف 
ال��و���ش��ول اإىل الأ����ش���واق ال��دول��ي��ة مع 
وجود  ..و�شيعزز  م�شتحقاتهم  تاأمني 
ال�شاحة  يف  الإم����ارات����ي����ة  ال�������ش���رك���ات 
ال��ع��امل��ي��ة م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك���واح���د من 
اأكرث مراكز الأعمال مالءمة للتجارة 
تايلور،  ل��وي�����س  وق�����ال  والأعمال". 
الرئي�س التنفيذي للهيئة الربيطانية 
ال�شنغال  "�شوق  ال�����ش��ادرات:  لتمويل 
يف  للم�شدرين  ف��ري��دة  ��ا  ف��ر���شً ي��وف��ر 
اململكة املتحدة ..ومن خالل �شراكتنا 
م�شاريع  فتح  ال�شنغال، متكنا من  مع 
التمويل  توفري  خ��الل  من  البالد  يف 
جديدة  جتارية  ط��رق  وفتح  التجاري 

ممتنون  نحن  الربيطانية.  لل�شركات 
لدعمها  ال�شادرات  لئتمان  لالحتاد 
الطريق  �شيمهد  ال���ذي  امل�����ش��روع  ه��ذا 
منه  ي�شتفيد  مماثل  م�شرتك  لتعاون 

امل�شدرين يف كال البلدين".
واأر�����ش����ل����ت دول������ة الإم����������ارات م����وؤخ����راً 
ال�شنغال  اإىل  طبية  اإم����دادات  ط��ائ��رة 
من  التخفيف  يف  للم�شاهمة  وذل���ك 
احلريق  خّلفها  التي  التداعيات  حدة 
الذي اندلع يف ق�شم الأطفال حديثي 
عبدالعزيز  م���ام  مب�شت�شفى  ال����ولدة 
�شمال  ت��ي��ف��واين  مدينة  يف  داب���اخ  �شى 
والذي  داك����ار،  ال�شنغالية  ال��ع��ا���ش��م��ة 

جنم عنه وفاة 11 ر�شيعاً.
وت��ع��ك�����س ا���ش��ت��ج��اب��ة دول����ة الإم�������ارات، 
والتمويل  الإن�شاين  ال�شعيدين  على 
ال���ت���ج���اري، ال��ع��الق��ات ط��وي��ل��ة الأم���د 
تعود  والتي  وال�شنغال،  الإم���ارات  بني 
وت�شمل  ال�شبعينيات،  منت�شف  اإىل 
القت�شادية  امل��ج��الت  م��ن  جمموعة 

والتنموية.

•• اأبوظبي-وام:

توعية  مبادرة  اأبوظبي  �شرطة  نفذت 
اأبوظبي  مب���ط���ار  الأج�������رة  ل�����ش��ائ��ق��ي 
الدويل عقدت مب�شرح مديرية املرور 
ال�شالمة  ع��ل��ى  ورك�����زت  وال����دوري����ات 
امل��روري��ة وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة 
وحث  اداك/.   / ل��ل��م��ط��ارات  اأب��وظ��ب��ي 
احلمريي  ���ش��اح��ي  حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 
م���دي���ر م���دي���ري���ة امل������رور وال����دوري����ات 
الأج���������رة مبطار  م���رك���ب���ات  ����ش���ائ���ق���ي 
اأب���وظ���ب���ي ال������دويل ع��ل��ى ال���وق���وف يف 
الأماكن الآمنة ل�شعود ونزول الركاب، 
وخف�س ال�شرعات والهتمام باملركبة 
القيادة  اأ�شاليب  وم��راع��اة  و�شيانتها 
ال�شليمة والآمنة، ومت تقدمي املبادرة 
مقاطع  عر�س  طريق  ع��ن  التوعوية 
ال�شلبية  ال�شلوكيات  ح��ول  تعريفية 
على  وحثهم  الطريق  على  لل�شائقني 

املحددة على طرق  بال�شرعات  التقيد 
اأحمد  الرائد  واأو�شح  اأبوظبي.  اإم��ارة 
عبداهلل املهريي مدير فرع العالقات 
العامة مبديرية املرور والدوريات اأن 

الهتمام  ركزت على �شرورة  التوعية 
الإط����ارات  و���ش��الم��ة  ال�����ش��ي��ارة  بهيكل 
ت�شغيل  حالة  يف  ال�شيارة  ت��رك  وع��دم 
الوقوف  وع��دم  عنها  بعيداً  وال��ذه��اب 

كما  الأ�شباب.  من  �شبب  لأي  املفاجئ 
الن�شغال  مبخاطر  التعريف  �شملت 
الل��ت��زام مب�شافة  وع��دم  الطريق  عن 

الأمان بني املركبات وغريها.

•• دبي-وام:

للموارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�����س اإطالق  ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة 
���ش��ا���ش��ات ول���وح���ات م���وؤ����ش���رات ذكية 
وتقارير اآنية حول م�شتجدات الو�شع 
احلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���وب���ائ���ي 
بجائحة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  الحت����ادي����ة 
"تعايف"  م��ب��ادرة  �شمن  كوفيد19- 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون 
الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة 

ال�شحة ووقاية املجتمع.
توفري  اىل  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت���ه���دف 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ���ش��ح��ي��ة واآم���ن���ة ملوظفي 
احلكومة الحتادية ومتعامليها على 
حد �شواء من خالل مراقبة ومتابعة 
املوظفني اخلا�شة بكوفيد  موؤ�شرات 
واجلهات  ال�����وزارات  ك��اف��ة  يف   19  -
الحت������ادي������ة ع����رب رب������ط خم���رج���ات 
تطبيق »احل�شن« مع نظام التقارير 

الذكية.
 2022 ل�شنة   8 رق��م  تعميمها  ويف 
واجلهات  ال���وزارات  كافة  اإىل  املوجه 
اأتاحت  اأنها  الهيئة  اأك��دت  الحتادية 
����ش���الح���ي���ة ال�����دخ�����ول وا����ش���ت���خ���راج 
التقارير واملوؤ�شرات اخلا�شة مببادرة 
واجلهات  ال����وزارات  لكافة  "تعايف" 
الحتادية وباإمكان املعنيني الطالع 
التقارير  ن���ظ���ام  خ����الل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
نظام  امل��ن�����ش��وي حت���ت   BI ال��ذك��ي��ة 
يف  الب�شرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة 

احلكومة الحتادية "بياناتي".
وبينت اأن التقارير الذكية واملوؤ�شرات 
"تعايف"  ال�����ش��ادرة ع��ن  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
م�شتوى  على  اجلهة  ت�شنيف  تظهر 
نتائج  "وفق  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة 

ون�شبة  امل�����ش��اب��ني  امل��وظ��ف��ني  ن�����ش��ب��ة 
امل��وظ��ف��ني امل��ط��ع��م��ني ب��ج��رع��ت��ني اأو 
اأك����رث م��ن اأي ل��ق��اح ل��ك��وف��ي��د - 19 

معتمد يف الدولة".
التقارير  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و������ش�����ددت 
رف���ع  يف  "تعايف"  ع�����ن  ال�����������ش�����ادرة 
الوزارات  ل��دى  اجلاهزية  م�شتويات 
التعامل  يف  الحت����ادي����ة  واجل����ه����ات 
بالو�شع  خا�شة  م�شتجدات  اأي  م��ع 
ا�شتباقية  وات��خ��اذ خ��ط��وات  ال��وب��ائ��ي 
وت���ع���زي���ز الإج����������راءات الح����رتازي����ة 
احلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ط��ب��ق��ة 
ع��دد حالت  تظهر  الحت��ادي��ة حيث 
يف  الن�شطة   19  - كوفيد  اإ���ش��اب��ات 
والوحدة  العمل  موقع  وف��ق  اجلهة 

التنظيمية وذلك ب�شكل تف�شيلي كما 
توفر خا�شية �شحب تفا�شيل بيانات 
املوظفني امل�شابني واحلا�شلني على 
التطعيم وغري املطعمني واملوظفني 
احل��ا���ش��ل��ني وغ���ري احل��ا���ش��ل��ني على 

اجلرعة الداعمة يف اجلهة.
�شاأن  اأن�����ه م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ش���ح���ت 
ب��ت��ع��ايف توفري  ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���ش��ة 
الب�شرية  امل�������وارد  لإدارات  ال���دع���م 
وت��زوي��ده��ا ب��ال��ب��ي��ان��ات الآن���ي���ة حول 
وتلقي  والإ�شابة  التطعيم  معدلت 
املخالطة  وح��الت  الداعمة  اجلرعة 
ال�����ذي مي��ك��ن��ه��ا م���ن تطوير  الأم������ر 
الت�شحيحية  الإج�����راءات  وحت�شني 
امل��ت��ب��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ه��ة فيما 

الإ�شابة  بالتعامل مع حالت  يتعلق 
تداعيات  م����ن  ل��ل��ح��د  وامل���خ���ال���ط���ة 
احلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اجل��ائ��ح��ة 
الحتادية. وذكرت اأن التقارير ت�شاعد 
الإ�شابة  ح�����الت  وح�����ش��ر  ت��ت��ب��ع  يف 
بيئة  �شمن  يومي  ب�شكل  واملخالطة 
الحتادية وحتديد  العمل يف اجلهة 
للعدوى  والنت�شار  ال��رتك��ز  مناطق 
واتخاذ  امل�شابني  املوظفني  ومتابعة 
اآلية  الإج��راءات الالزمة وذلك وفق 
اإل��ك��رتون��ي��ة م��وث��ق��ة ���ش��م��ن نظامي 
بالإ�شافة  و"احل�شن"  "بياناتي" 
ب�شرورة  امل���وظ���ف���ني  ت���وع���ي���ة  اإىل 
واإجراء  التطعيم  جرعات  ا�شتكمال 
موعدها  يف  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
وذلك من خالل اإ�شعارات اإلكرتونية. 
للموارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وح��ث��ت 
اجلهات  جميع  احلكومية  الب�شرية 
الحت���ادي���ة ع��ل��ى ات��خ��اذ الإج������راءات 
ال����الزم����ة وف�����ق خم����رج����ات م���ب���ادرة 
الإ�شابة  ن�شب  حت��دد  التي  "تعايف" 
�شمن كل جهة والإج��راءات الواجب 
التوجهات  م��ع  يت�شق  مب��ا  ات��ب��اع��ه��ا 
العامة  امل�شلحة  ويحقق  احلكومية 
الدعم  لتقدمي  ا�شتعدادها  م��ب��دي��ًة 
ال��الزم للجهات الحت��ادي��ة؛ ل�شمان 
الفائدة  وحتقيق  ال�شليم  التطبيق 
اأجل  وم���ن  "تعايف".  م��ن  ال��ق�����ش��وى 
عقدت  "تعايف"  مب���ب���ادرة  ال��ت��ع��ري��ف 
افرتا�شية مب�شاركة  "الهيئة" ور�شا 
وم�شوؤويل  م���دي���ري  م���ن  ال��ع�����ش��رات 
املوارد الب�شرية يف الوزارات واجلهات 
الحت����ادي����ة مت خ��الل��ه��ا ����ش���رح اأب����رز 
مالمح املبادرة التي تعد معلوماتية 
"بياناتي"  ن��ظ��ام  وت��رب��ط  ا�شتباقية 

مع تطبيق احل�شن.

•• دبي-وام:

التخ�ش�شي،  ال��ت��داوي  وم�شت�شفى  دب��ي  حكومة  يف  املالية  دائ��رة  اأبرمت 
املقّدمة ملوظفي  ال�شحية  الرعاية  تعزيز خدمات  تفاهم بهدف  مذكرة 
الدائرة. ووقع التفاقية يف مقر دائرة املالية جمال حامد املري املدير 
اإبراهيم  وم��روان  املالية،  دائرة  املركزية يف  لقطاع احل�شابات  التنفيذي 
ممثلني  بح�شور  التخ�ش�شي،  التداوي  مل�شت�شفى  العام  املدير  نا�شر  اآل 

من اجلانبني.
مبوجب  املالية،  دائ��رة  ملوظفي  التخ�ش�شي  ال��ت��داوي  م�شت�شفى  ويقّدم 
��ا ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة، ك��م��ا يعتزم  م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م، خ�شًما خ��ا���شً
الدائرة  مقّر  يف  دوري��ة  تخ�ش�شية  فعاليات  لإقامة  التن�شيق  اجلانبان 
للموظفني يف خمتلف جمالت  توعوية  وور�ًشا  ا طبية  تت�شّمن فحو�شً

ال�شحة العامة وال�شحة وال�شالمة املهنية.
وقال جمال املري اإن اإبرام مذكرة تفاهم بني اجلانبني من �شاأنها توطيد 
اخلدمات  من  املوظفني  ا�شتفادة  يف  وامل�شاهمة  بينهما  التعاون  اأوا�شر 

وحياة  حياتهم  م�شتوى  على  اإي��ج��اًب��ا  ينعك�س  مب��ا  والتوعوية،  الطبية 
اأ�شرهم ال�شحية وي�شاهم يف الرتقاء ب�شعادتهم.

املالية، واإنها كانت  اآل نا�شر، عن �شكره لدائرة  اإبراهيم  واأع��رب مروان 
التداوي  م�شت�شفى  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  ال�شباقة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
الرعاية  اإث��راء  ت�شاهم يف  �شوف  التفاقية  اأن هذه  التخ�ش�شي، م�شيفاً 
ال�شحية املتطّور يف اإمارة دبي وتعميق ال�شراكة بني خمتلف اجلهات يف 

القطاعني العام واخلا�س.
واأّكد ماهر حممد اجل�شمي رئي�س ق�شم اخلدمات الإدارية وامل�شرتيات يف 
دائرة املالية، اأن توقيع مذكرة التفاهم بني الدائرة وم�شت�شفى التداوي 
ال�شحة  الدائرة مبعيار  التزام  "اإ�شافة مهمة" تعّزز  التخ�ش�شي ميّثل 

وال�شالمة املهنية ISO14001 الذي ح�شلت عليه العام املا�شي.
جمموعة  يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  قا�شم  فاطمة  قالت  ب��دوره��ا، 
التداوي، اإن اإن�شاء منظومة للرعاية ال�شحية داخل بيئة العمل ي�شاهم 
يف رفع الوعي ال�شحي الذي من �شاأنه التقليل من التعّر�س لالأمرا�س 

وتداُرك خطورتها، ما يعزز من كفاءة املوظفني ويرفع �شعادتهم.

•• اأبوظبي-وام: 

الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  وج��ه 

عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  بتقدمي  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س 
اإقليم بلو�ش�شتان الباك�شتاين، وتقدمي اخلدمات  للمتاأثرين من الفي�شانات يف 

الإن�شانية لهم.
وبداأت الهيئة على الفور يف تنفيذ املرحلة الأوىل من الربنامج الإغاثي لتلبية 

ال��غ��ذاء وم����واد الإي�����واء والح��ت��ي��اج��ات الإن�شانية  اآلف الأ���ش��ر م��ن  اح��ت��ي��اج��ات 
الأخرى. و ا�شتهدفت الهيئة مب�شاعداتها يف هذه املرحلة اأكرث املناطق ت�شررا 

من الفي�شانات يف الإقليم، خا�شة حمافظتي لزبيال وجلمك�شي.
و �شت�شري الهيئة يف مرحلة لحقة قوافل اإغاثية اىل املناطق الأخرى يف الإقليم، 

الراهنة وتعزيز قدرتهم على  �شعيا منها مل�شاعدة �شكانها على جتاوز ظروفهم 
التغلب على التحديات التي يواجهونها يف جمالت الغذاء وم�شتلزمات الإيواء.

الفئات  اأك��رث  احتياجات  ت��راع��ي  م�شاعدات  تخ�شي�س  على  الهيئة  حر�شت  و 
ال�شرائح  و  ال�شن  ك��ب��ار  و  الهمم  اأ���ش��ح��اب  و  الن�شاء  و  الأط��ف��ال  مثل  احتياجا 

حمد�ن بن ز�يد يوجه بتقدمي م�ساعد�ت �إن�سانية عاجلة للمتاأثرين من في�سانات بلو�س�ستان بباك�ستان

�لإمار�ت و�ململكة �ملتحدة تتعاونان لدعم م�سروع ��ستجابة �لطو�رئ يف �ل�سنغال بقيمة 540 مليون درهم

�سا�سات ذكية وتقارير �آنية وموؤ�سر�ت ��ستباقية حول �سرطة �أبوظبي تعزز �لوعي �ملروري ل�سائقي مركبات �لأجرة
م�ستجد�ت كوفيد - 19 يف �حلكومة �لحتادية

»مالية دبي«  و  م�ست�سفى �لتد�وي يتعاونان لتعزيز خدمات �لرعاية �ل�سحية

•• اأبوظبي-وام: 

اأدانت "حمكمة غ�شل الأموال والتهرب ال�شريبي يف اأبوظبي" املتهم عا�شم 
عبدالرحمن غفور " اأمريكي اجلن�شية" يف احلكم املعار�س فيه عن ارتكاب 
ق�شت  اإذ  دول��ت��ه  يف  �شريبي  ت��ه��رب  بعملية  مرتبطة  اأم���وال  غ�شل  ج��رائ��م 
ح�شوريا بتعديل احلكم املعار�س فيه باإلغاء عقوبة احلب�س و تغرمي املتهم 
الإبعاد  الأم��وال حمل اجلرمية، مع  مبلغ خم�شة ماليني درهم وم�شادرة 

عن الدولة.
ال�شلطات  من  ق�شائية  م�شاعدة  طلب  ورود  اإىل  الق�شية،  تفا�شيل  تعود 
ال�شريبي،  التهرب  بتهمة  املتهم  عن  جتريها  حتقيقات  ب�شاأن  الأمريكية 
وقيامه باإجراء حتويالت مالية م�شبوهة اإىل الدولة، بق�شد اإخفاء ومتويه 

حقيقة وم�شدر تلك الأموال غري امل�شروعة، وطلبت ال�شتعالم عن ح�شاباته 
امل�شرفية امل�شتلمة لتلك احلوالت واملعامالت املتعلقة بها.

امل�شاعدة  اإجراءاتها نحو تنفيذ طلب  اأبوظبي،  العامة يف  النيابة  با�شرت  و 
بتلك  املتعلقة  املالية  املعامالت  طبيعة  من  والتحقق  ودرا�شته  الق�شائية 
احل�شابات والتحويالت البنكية، وذلك بالتن�شيق مع اجلهات املعنية، اإذ تبني 
وجود جرمية غ�شل اأموال وقعت يف الدولة، عن طريق قيام املتهم بعمليات 

حتويالت مالية دولية دون اإثبات م�شدرها.
و اأمرت النيابة العامة، باإحالة املتهم اإىل حمكمة غ�شل الأموال بتهمة غ�شل 
�شنوات،  ث��الث  مل��دة  بحب�شه  فيه  املعار�س  اأ���ش��درت حكمها  التي  و  الأم���وال 
وتغرميه مبلغ ثالثة ماليني درهم، مع الإبعاد عن الدولة .. وللمتهم احلق 

يف ا�شتئناف احلكم البتدائي ال�شادر خالل املدة املحددة قانونا.

» حمكمة غ�سل �لأمو�ل يف �أبوظبي «  تق�سي باإد�نة �ملتهم �لأمريكي عا�سم غفور بارتكاب جر�ئم غ�سل �لأمو�ل
•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
226،920 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات  اأعلنت الوزارة عن اإجراء 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 
اإج��راءات التق�شي والفح�س  تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف 
يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف 
عن 889 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 1،001،445 حالة.

  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�شابة وذلك من تداعيات الإ�شابة 
ال��وف��ي��ات يف الدولة  امل�����ش��ت��ج��د، وب��ذل��ك يبلغ ع���دد  ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

حالة.  2،338
تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وم��وا���ش��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 
و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   816 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 980،178 حالة.

»�ل�سحة« جتري 226,920 فح�سا ك�سفت عن 889 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد و816 حالة �سفاء 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

مدير  �شهيل،  خالد  العميد  ا�شتقبل 
يف  امل��ج��ت��م��ع  لإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
نهى  ال�شباط،  ن��ادي  يف  دب��ي،  �شرطة 
الوطني  ال�شندوق  مدير  الهرمودي، 
لل�شركات،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
امل�شاريع  م�شوؤولة  النعيمي،  وح��م��دة 
علياء  امل���الزم  بح�شور  ال�شندوق،  يف 
حممد رئي�س ق�شم املبادرات املجتمعية 

بالوكالة ب�شرطة دبي.
التعاون  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  ي���اأت���ي 
امل�������ش���رتك ب����ني اجل���ان���ب���ني، وت���ب���ادل 
اخل��ربات واملمار�شات، والط��الع على 
ب��ه��ا ال��ط��رف��ان يف  ال��ت��ي ي��ق��وم  الأدوار 
جمال امل�شوؤولية املجتمعية، اإىل جانب 
التعرف على مهام ال�شندوق الوطني 
للم�شوؤولية املجتمعية لل�شركات، وهو 
اجلهاز الحتادي املعني بو�شع الطار 
مبادئ  وت��ن��ظ��ي��م  وت��ع��زي��ز  التنظيمي 
املُ�شتدام  والأث��ر  املجتمعية  امل�شوؤولية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة عرب 
وطنية،  اأول��وي��ة  ذات  م�شاريع  اإط��الق 
واعتماد م�شاريع امل�شوؤولية املجتمعية 
يف الدولة، وقيا�س وحتفيز ممار�شات 
امل�شوؤولية  جم������ال  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
البيئية  للمبادئ  الداعمة  املجتمعية 
 ،)ESG( واحل��وك��م��ة  والجتماعية 
وذلك مبا يتما�شى مع اأولويات الدولة، 

و�شعيها للم�شاهمة الفاعلة يف اأهداف 
 .)SDGs( التنمية امل�شتدامة

واأك��������د ال���ع���م���ي���د خ����ال����د ����ش���ه���ي���ل، اأن 
ال�����ق�����ي�����ادة ال����ع����ام����ة ل�������ش���رط���ة دب�����ي، 
خمتلف  يف  رائ��������دة  ����ش���رط���ي���ة  ج���ه���ة 
الداعمة  امل��ب��ادرات  فيها  مبا  املجالت 
اأولتها  والتي  املجتمعية،  للم�شوؤولية 
اه��ت��م��ام��اً ج��وه��ري��اً يف ك��اف��ة اخلطط 
اإميانا  تطلقها،  التي  ال�شرتاتيجية 
حماية  يف  اجلانب  ه��ذا  باأهمية  منها 
بالأمن  ����ش���ع���وره  وت���ع���زي���ز  امل��ج��ت��م��ع، 
والأمان، واإ�شعاده للو�شول اإىل جودة 

احلياة يف الإمارة. 
���ش��ه��ي��ل، نظام  ال��ع��م��ي��د  وا���ش��ت��ع��ر���س 
دبي،  �شرطة  يف  املجتمعية  امل���ب���ادرات 

واأه���م م��ا مت تنفيذه يف ه��ذا اجلانب، 
املبادرات  من  بعدد  اخلا�شة  والنتائج 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ك���ام���ل مع 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات يف ���ش��رط��ة دبي 
تعزيز  على  واأثرها  امل��ب��ادرات،  لتنفيذ 

الأمن والأمان.
نهى  ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 
ال��ه��رم��ودي، م��ه��ام ال�����ش��ن��دوق ودوره 
الأنظمة  املمار�شات، وو�شع  يف حتفيز 
والأُطر التي ت�شاهم يف تنظيم واإدارة 
اأن  اإىل  م�شريًة  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
ال�شندوق ي�شعى اإىل متكني املوؤ�ش�شات 
اإىل م�شتقبل ُم�شتدام من  يف التحول 
الأثر  لتعظيم  اجلهود  توحيد  خالل 
الإيجابي. واأ�شافت اأن ال�شندوق يتبع 

اآلية حمددة واإجراءات خا�شة لعتماد 
امل�������ش���اري���ع وي���ت���م م���ن���ح )خ���ت���م الأث�����ر 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املُ�����ش��ت��دام( للربامج 
تنمية امل�شوؤولية املجتمعية يف الدولة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي  الأث����ر  ذات 

البيئي، املجتمعي والقت�شادي.
اأو���ش��ح��ت حمدة  اأخ����رى،   م��ن ناحية 
التي يقدمها  امل�شاريع  اأن��واع  النعيمي 
ثالثة  اإىل  تنق�شم  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��دوق 
م�شاريع هي: م�شاريع الأثر امل�شتدام، 
امل�شاهمني،  م����ع  ال����رب����ط  م�������ش���اري���ع 
الوطنية،  الأول���وي���ة  ذات  وامل�����ش��اري��ع 
اأن  اإىل  ال�شندوق يهدف  اأن  مو�شحة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  تكون دولة 

املحرك العاملي يف الأثر امل�شتدام.

•• ال�شارقة-الفجر: 

القائمة  ا�شرتاتيجيتها  خ���الل  م��ن 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال���ت���ع���اون مع 
احلكومية  امل���ح���ل���ي���ة  امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
"حتقيق  موؤ�ش�شة  متّكنت  ة،  واخلا�شّ
اأمنيات  حتقيق  م��ن  م��وؤخ��راً  اأمنية" 
باأمرا�س  املُ�����ش��اب��ني  م��ن  اأط��ف��ال   5
خ���ط���رية يف احل�������ش���ول ع��ل��ى اأح����دث 
الأجهزة الإلكرتونية وذلك بالتعاون 
وا�شت�شاف  ال�����ش��ارق��ة.  م��ت��اح��ف  م���ع 
مربى ال�شارقة لالأحياء املائية فعالية 
ا�شتقبال  ع����رب  الأم����ن����ي����ات  حت��ق��ي��ق 
املُهّرج  ���ش��م��ك��ة  ب�شخ�شية  الأط���ف���ال 
الأطفال  ا�شطحاب  ومّت  والبالونات، 
يف جولة اإر�شادية داخل قاعات مربى 
و�شاهدوا  امل��ائ��ي��ة  ل��الأح��ي��اء  ال�����ش��ارق��ة 
خاللها عر�س اإطعام اأ�شماك القر�س، 
وعر�س اإطعام الأ�شماك يف القناة، كما 
للم�س  ن��ادرة  فر�شة  اأمامهم  �شنحت 
وا�شتمتع  كثب.  عن  احلّية  الكائنات 
مع  وُم�شّلية  رائعة  ب��اأوق��ات  الأط��ف��ال 

م�شرحية "مهّمة من اأعماق البحار"، 
عمل  وور�شة  التعليمية  العمل  ور�شة 
الزبيدي،  ه���اين  وت���وّج���ه  امل��ي��دال��ي��ة. 
"حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
لهيئة  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  اأمنية" 
على  للقائمني  و  للمتاحف  ال�شارقة 
ف��ع��ال��ي��ة حت��ق��ي��ق الم��ن��ي��ات يف مربي 
ال�شارقة لالأحياء املائية ل�شت�شافتهم 
ح���ف���ل حت���ق���ي���ق اأم����ن����ي����ات الأط�����ف�����ال 

املر�شى، ُم�شيداً بجهودهم املبذولة يف 
قلوبهم  والأم��ل على  ال�شعادة  اإدخ��ال 
والبيئة  البحار  بعامل  تعريفهم  عرب 
وممتعة.   ُم�شّلية  بطريقة  البحرية 
بالقول:  ت�شريحه  الزبيدي  واختتم 
اأن نتمّكن دائماً من حتقيق  "ُي�شعدنا 
باأمرا�س  املُ�شابني  الأط��ف��ال  اأمنيات 
التعاون  عرب  حياتهم  ُت��ه��ّدد  خطرية 
الإيفاء  اإىل  ت�شعى  التي  اجلهات  مع 

مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا الج���ت���م���اع���ي���ة. كما 
اأتوجه بال�شكر والتقدير اإىل الأيادي 
ال��ب��ي�����ش��اء اخل����رّية ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 
اأمنياتهم  ع��ل��ى  الأط����ف����ال  ح�����ش��ول 
ب�����اد، لب  اآي  ت���ن���ّوع���ت م���اب���ني  ال���ت���ي 
اأقرا�س  5 مع  �شتي�شن  وب��الي  ت��وب، 
امل���زي���د من  اإىل  ون��ت��ط��ّل��ع  ُم����دجُم����ة. 
الفعاليات التي ُتعّزز م�شاعر ال�شعادة 

يف قلوب كافة اأفراد املُجتمع".

•• نيويورك- وام:

اإىل م�شاعفة جهوده من  ال���دويل،  الإم���ارات املجتمع  دع��ت دول��ة 
اأجل الق�شاء على كافة اجلماعات الإرهابية ل �شيما تنظيم داع�س 
واجلماعات املنت�شبة اإليه. جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س الأمن 
اأم�س الأول الثالثاء ب�شاأن الأخطار التي تهدد ال�شلم  الذي عقد 

والأمن الدوليني من جّراء الأعمال الإرهابية.
���ش��ه��اب، نائب  اأب���و  ���ش��ع��ادة ال�شفري حممد  ق��ال  ال�����ش��دد،  ويف ه��ذا 
املتحدة والقائم  ل��دى الأمم  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة 
بالأعمال بالإنابة: "بالرغم من املكا�شب التي حتققت يف الق�شاء 
على قيادات داع�س، ل يزال التهديد العابر للحدود الذي ي�شكله 

الدوليني يف  والأم��ن  ال�شلم  له على  التابعة  التنظيم واجلماعات 
العاملي  للتحالف  الهام  ال��دور  يوؤكد �شرورة موا�شلة  ازدي��اد، مبا 
�شد داع�س، وا�شتمرار ال�شغط على التنظيمات الإرهابية و�شمان 

هزميتها".
و �شدد �شعادته يف بيان دولة الإم��ارات على �شرورة منع التطرف 
ومكافحة الإره��اب، مبا ي�شمل ت�شخري قوة التكنولوجيا النا�شئة 
القدرة  التكنولوجيا  " ل��دى  اإن  وق��ال  الهدف  ه��ذا  اإىل  للو�شول 
فاإنها  ذل��ك،  وم��ع  كبري..  ب�شكل  النا�س  حياة  ج��ودة  حت�شني  على 
وتوافره  ال�شريع  التكنولوجي  فالتطور  حدين،  ذو  �شالحاً  ُتعد 
التجاري الوا�شع، ي�شكل حتدياً جلهود الدول الأع�شاء ملنع اإ�شاءة 

ا�شتخدامها من قبل اجلماعات الإرهابية".

اأك��رب لردع  اإي��الء جمل�س الأم��ن اهتماماً  اأك��د �شعادته ���ش��رورة  و 
ال�شباب  وحركة  داع�س  تنظيم  ذلك  يف  مبا  الإرهابية،  اجلماعات 
واحلوثيني، من ا�شتغالل التقنيات يف عملياتها خا�شة الطائرات 
الإرهابية  اجلماعات  ت�شويه  ق�شية  اإىل  �شعادته  اأ�شار  و  امل�شرّية. 
لالإ�شالم، وا�شتخدامه غطاء لتربير اأعمال العنف ون�شر الكراهية 
لتنظيم  ن�شمح  األ  :"يجب  ال�شدد  ه��ذا  يف  وق��ال  متار�شها،  التي 
لإ�شفاء  الت�شامح  دي��ن  با�شتغالل  اأخ���رى  جماعة  اأي  اأو  داع�����س 

م�شداقية على مزاعمها، فالإرهاب ل ميت لالإ�شالم ب�شلة".
ودعت دولة الإمارات جمل�س الأمن اإىل ا�شتخدام جميع الو�شائل 
وال�شبل املتاحة، ملعاجلة الثغرات والتحديات النا�شئة التي تواجهها 

اجلهود العاملية ملكافحة الإرهاب.

�لإمار�ت تطالب مب�ساعفة �جلهود �لدولية ملكافحة �لإرهاب

•• دبي-وام:

للخدمات  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  وف���رت 
ومتكاملة  �شاملة  منظومة  ال�شحية 
بال�شحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل����دم����ات  م����ن 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة وذل�����ك ���ش��م��ن ح���زم���ة من 
وال�شوابط  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
على  حر�شها  م��ن  ان��ط��الق��اً  الفاعلة 
باعتبارها  النف�شية  ال�شحة  ت��ع��زي��ز 

اإحدى اأبرز اأولوياتها.
ا�شتخدام  اإىل  امل���وؤ����ش�������ش���ة  وع����م����دت 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الرقمية  ال��ق��ن��وات  خمتلف  وتوظيف 
���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا م����ن اخل���دم���ات 
ت��وف��ري اخلطوط  اإىل ج��ان��ب  ال��ذك��ي��ة 
ال�������ش���اخ���ن���ة وم����ن���������ش����ات ال���ت���وا����ش���ل 
احلفاظ  ت�شتهدف  ال��ت��ي  الجتماعي 
ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة ل����دى كافة 
نور  الدكتورة  واأك��دت  املجتمع.  اأف��راد 
املهريي مديرة اإدارة ال�شحة النف�شية 
اأن القنوات الرقمية التي  املوؤ�ش�شة  يف 

اأ���ش��ه��م��ت يف تعزيز  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وف��رت��ه��ا 
اآل���ي���ات ال��ت��وا���ش��ل م��ع خم��ت��ل��ف اأف����راد 
الإم����ارات����ي وح��ق��ق��ت تقدماً  امل��ج��ت��م��ع 
لفتاً يف تعريفهم باخلدمات ال�شحية 
م�شت�شفيات  ج��م��ي��ع  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
التابعة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  وم���راك���ز 
للموؤ�ش�شة م�شرية اإىل حر�س املوؤ�ش�شة 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اأع���ل���ى م��ع��اي��ري خدمات 
النف�شية  وال�شحة  ال�شحية  الرعاية 
تعتمد  �شاملة  رقمية  منظومة  �شمن 
والتقنيات  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  على 

الذكية.
الأمل  م�شت�شفى  اإن  امل��ه��ريي  وق��ال��ت 
للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  النف�شية  لل�شحة 
ي��وف��ر ع����دداً م��ن ال��ق��ن��وات ال��ت��ي تتيح 
خدماته  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  للمتعاملني 
النظم  م����ن  ب���اق���ة  ���ش��م��ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال���ت���ي حت���اف���ظ على  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  و 
اخل�شو�شية وحتقق الأهداف املرجوة 
على  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�شجيع  خ���الل  م��ن 
ال��ت��وا���ش��ل والإ���ش��ت��ف��ادة م��ن منظومة 

اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة التي 
توفرها امل�شت�شفى.

تتيحها  ال����ت����ي  ال����ق����ن����وات  ت�����ش��م��ن��ت 
مبادرة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جلميع  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ب���اإع���ت���ب���اره���ا  لن�شمعك"  "حتدث 
ال�شاعة  خ��ط م�����ش��اع��دة م��ت��وف��را م��ن 
عرب  م�������ش���اًء   9 وح���ت���ى  ����ش���ب���اح���اً   9�
وت����ه����دف   8008877 ال������رق������م 
والدعم  الإ����ش���ت�������ش���ارات  ت���ق���دمي  اإىل 
خالل  م��ن  اأو  ال��ه��ات��ف  ع��رب  النف�شي 
Alamal. الإل�����ك�����رتوين  ال���ربي���د 
consultations@ehs .

خدمة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة   gov.ae
الر�شائل الن�شية.

موؤ�ش�شة  م��ن�����ش��ة  ع����رب  ت����وف����ر  ك���م���ا 
حزمة  ال�شحية  للخدمات  الم����ارات 
املتنوعة  ال���ت���وع���وي���ة  ال����ربام����ج  م����ن 
ال��ه��ادف��ة لتح�شني ج���ودة احل��ي��اة مبا 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  م��ع  ي��ت��واءم 
الوعي  لتعزيز   2031 جلودة احلياة 
بالأمرا�س  يتعلق  فيما  الإج��ت��م��اع��ي 

النف�شية بالتعاون مع و�شائل الإعالم 
خمتلف  يف  الر�شمية  من�شاتها  وع��رب 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
ي������ق������دم ال��������ربام��������ج خم����ت���������ش����ون يف 
ال�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
املحلية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��راف��ق 
ن�شر  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  وال�����دول�����ي�����ة 
على  دوري  ب�����ش��ك��ل  ت��وع��وي��ة  ر���ش��ائ��ل 
التوا�شل  وق��ن��وات  املوؤ�ش�شة  من�شات 
ت�شمل  والتي  لها  التابعة  الإجتماعي 
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لل�شحة  الأم��������ل  /م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ي���ع���د 
للرعاية  م��ن�����ش��اأة  اأك�����رب  ال��ن��ف�����ش��ي��ة/ 
ال�����ش��ح��ي��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة يف ال���دول���ة وهو 

م�������ش���م���م وف�����ق�����اً لأف���������ش����ل امل���ع���اي���ري 
النف�شي  للطب  العاملية  وامل��م��ار���ش��ات 
اإكلينيكية  جمموعات  �شت  ويت�شمن 
الطوارئ  اإىل خدمة  اإ�شافة  اأكادميية 
ف���ري���ق م��ت��ك��ام��ل ي�شم  ل��ك��ل م��ن��ه��ا  و 
وال�شت�شاريني  النف�شيني  الأط���ب���اء 
والأخ���������������ش�������ائ�������ي�������ني ال����ن����ف���������ش����ي����ني 
والج���ت���م���اع���ي���ني وف����ري����ق اخل���دم���ات 
امل�شاندة من اأخ�شائي النطق والعالج 
اإ�شافة  الطبيعي  وال��ع��الج  الوظيفي 
اإىل اأطباء الأ�شرة والأطباء املمار�شني. 
ال�شحة  خ��دم��ات  امل�شت�شفى  ي��ق��دم  و 
النف�شية التخ�ش�شية عرب جمموعات 
 /CAGs/ ����ش���ري���ري���ة  اأك����ادمي����ي����ة 
اإكلينيكية  ويندرج حتت كل جمموعة 
اخلارجية  الرعاية  خدمات  اأكادميية 
وخدمات  الداخلية  الرعاية  وخدمات 
ال�شحة النف�شية املجتمعية التي ت�شمل 
فرق الزيارات املنزلية ومركز الرعاية 
النهارية و�شبكة العيادات الإلكرتونية 
لل�شحة النف�شية املجتمعية يف مراكز 

ال��رع��اي��ة الأول���ي���ة وخ���دم���ات ط���وارئ 
ال��ط��ب ال��ن��ف�����ش��ي ل���ش��ت��ق��ب��ال احل���الت 
ال��ط��ارئ��ة م��ن اإم�����ارة دب���ي والإم�����ارات 

ال�شمالية على مدار 24 �شاعة.
الإكلينيكية  امل��ج��م��وع��ات  تت�شمن  و 
"الطب  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  الأك����ادمي����ي����ة 
خدمات  وي��وف��ر  للبالغني"  النف�شي 
ال�����ع�����ي�����ادات ال����داخ����ل����ي����ة وال����ع����ي����ادات 
اخل�����ارج�����ي�����ة وخ������دم������ات ال�����ط�����وارئ 
واخل������دم������ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وخ����دم����ات 
العالج باجلل�شات الكهربائية وخدمة 
الرعاية النهارية التاأهيلية التي توفر 
واجتماعية  نف�شية  تاأهيلية  ب��رام��ج 
من  يعانون  الذين  للمر�شى  ومهنية 

اأمرا�س نف�شية مزمنة.
النف�شي  "الطب  املجموعات  ت��وف��ر  و 
لالأطفال واملراهقني" للفئة العمرية 
العيادة  �شنة من خ��الل   18 اأق��ل من 
اخل��ارج��ي��ة ط���وال اأي����ام الأ���ش��ب��وع عدا 
يف  ال��ع��ي��ادة  وتعمل  الر�شمية.  العطل 
يوم الإثنني اإىل الفرتة امل�شائية فيما 

يوفر "الطب النف�شي لكبار املواطنني" 
من الفئة العمرية 60 �شنة فما فوق 
م��ن خ��الل ال��ع��ي��ادة اخل��ارج��ي��ة طوال 

اأيام الأ�شبوع عدا العطل الر�شمية.
فيما يوفر امل�شت�شفى ق�شم "العالج من 
و   18 ب��ني  العمرية  للفئة  الإدمان" 
60 �شنة من خالل الأق�شام الداخلية 
ق�شم  اإىل  بالإ�شافة  والن���اث  للذكور 
الهمم"  لأ���ش��ح��اب  النف�شي  "الطب 
والرعاية  ال��ت��ق��ي��ي��م  خ���دم���ة  وي���ق���دم 
اأ�شحاب  من  البالغني  لفئة  ال��الزم��ة 
اخلارجية  ال���ع���ي���ادات  ب��ق�����ش��م  ال��ه��م��م 
والق�شام الداخلية للجن�شني وكذلك 

ق�شم "الطب العديل".
الكويت  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���ن  ك���ل  وي���ق���دم 
القا�شمي  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  ب���ال�������ش���ارق���ة 
القا�شمي  والولدة وم�شت�شفى  للن�شاء 
وم�شت�شفى  خ���ورف���ك���ان  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الفجرية  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  اهلل  ع���ب���ي���د 
متنوعة  ح��زم��ا  م�����ش��ايف  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
وذلك  النف�شية  ال�شحة  خدمات  من 

توفر  التي  اخلارجية  العيادات  �شمن 
ب����دوره����ا خ���دم���ة ال��ت��ق��ي��ي��م وال���ع���الج 
التخ�ش�شات  متعدد  ف��ري��ق  قبل  م��ن 
لل�شحة  اللكرتونية  العيادة  وخدمة 
خارجية  ع���ي���ادة  وخ���دم���ة  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
ل���ع���الج الأط����ف����ال وامل����راه����ق����ني. كما 
الرعاية  من مراكز  39 مركزاً  يقدم 
للموؤ�ش�شة  التابعة  الأول��ي��ة  ال�شحية 
للمجتمع  النف�شية  ال�شحة  خ��دم��ات 
النف�شي  التقييم  وت�شمل  الم��ارات  يف 
والإر�شاد  وال��ع��الج  احل���الت  ومتابعة 
والدعم  والأ�شري  النف�شي  والتوجيه 

والتمكني الإجتماعي.

•• اأبوظبي – الفجر:

البلدية ممثاًل  اأبوظبي، من خالل قطاع خدمات  نفذت بلدية مدينة 
اأ�شحاب  ا�شتهدفت  توعوية،  ميدانية  حملة  العامة،  ال�شحة  اإدارة  يف 
والعاملني  الزينة  واأ�شماك  والطيور  الأليفة  احليوانات  بيع  حم��الت 
يف  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب  ال�شحية  ب��ال���ش��رتاط��ات  تثقيفهم  ب��ه��دف  فيها، 
والأنظمة.  اللوائح  وتطبيق  باحليوان  الرفق  قانون  ومراعاة  املحالت 
و�شهدت احلملة، التي ا�شتمرت ملدة 10 اأيام متوا�شلة، اإجراء 65 زيارة 
بها فريق من  قام  اأبوظبي،  داخ��ل وخ��ارج جزيرة  امل�شتهدفة  للمحالت 
كادر الأطباء البيطريني يف البلدية- اإدارة ال�شحة العامة، من امل�شرفني 
على الزيارات التفتي�شية اليومية واحلمالت التوعوية ملراقبة حمالت 

بيع احليوانات الأليفة والطيور واأ�شماك الزينة.
باأبوظبي، يف حني  امليناء  �شوق  28 حم��اًل يف  زي��ارة  احلملة  وت�شمنت 
امل�شتهدفة داخل جزيرة  ال�37 الأخرى على املحالت  الزيارات  توزعت 
بالإ�شافة  التجارية،  الت�شوق  مراكز  يف  املتواجدة  واملحالت  اأبوظبي، 
اإىل حم��الت يف ك��ل م��ن: ال��وث��ب��ة، وال�����ش��ه��ام��ة، وب��ن��ي ي��ا���س، والباهية. 
يف  ال�شحية  ال���ش��رتاط��ات  تطبيق  البيطريني  الأط��ب��اء  ف��ري��ق  وت��اب��ع 
املحالت التي �شملتها الزيارات، واحلالت ال�شحية للحيوانات والطيور 
باحليوان  ال��رف��ق  ا���ش��رتاط��ات  تطبيق  م��ن  وال��ت��اأك��د  للبيع،  امل��ع��رو���ش��ة 
وال��ل��وائ��ح التنفيذية، والل��ت��زام وال��ق��وان��ني والأن��ظ��م��ة، وك��ذل��ك توعية 
وتثقيف الفئات امل�شتهدفة من احلملة بال�شرتاطات ال�شحية الواجب 

توافرها.

•• دبي -وام:

وقعت كٌل من برنامج الأغذية العاملي لالأمم املتحدة والحتاد الدويل 
تفاهم  م��ذك��رة  ام�����س،  الأح��م��ر،  وال��ه��الل  الأح��م��ر  ال�شليب  جلمعيات 
�شبيل  يف  للموارد  امل�شرتك  والدعم  ال��ق��درات  تنمية  اأج��ل  من  اإقليمية 

تنفيذ العمل الإن�شاين ب�شورة متنا�شقة على امل�شتوى الوطني.
اإىل كوب27:  "الطريق  اإقليميًة حول  فعاليًة  اختتام  ذلك خالل  جاء 
معامل العمل ال�شتباقي و�شبل امل�شي قدماً يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اإفريقيا"، والتي ا�شت�شافتها املدينة الإن�شانية الدولية يف دبي.
العربية  الإم����ارات  حكومة  ع��ن  وممثلون  متحدثون  الفعالية  ح�شر 
ال�شليب  ال��دويل جلمعيات  العاملي والحت��اد  الأغذية  املتحدة وبرنامج 
الأح��م��ر وال��ه��الل الأح��م��ر وم��رك��ز ال�شليب الأح��م��ر وال��ه��الل الأحمر 
والدولية،  الإقليمية  الإن�شانية  واملنظمات  الوطنية  للمناخ واجلمعيات 
ومنظمة  ال��ك��وارث  خماطر  م��ن  للحد  املتحدة  الأمم  مكتب  فيها  مب��ا 
املبكر  العمل  و�شراكة  �شتارت  و�شبكة  املتحدة  والزراعة لالأمم  الأغذية 

الواعية باملخاطر وكذلك مركز املناخ.
واأكد امل�شاركون على الأهمية امل�شتمرة العمل مبكراً قبل وقوع الكوارث 
املتعلقة باملناخ من خالل العمل ال�شتباقي، و مواجهة املخاطر املتوقعة 
والتي ُيتوقع اأن ت�شبح اأكرث تواتراً و�شدًة ب�شبب تغري املناخ والنزاع يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
التعاون اخلليجي  العاملي يف دول جمل�س  الأغذية  برنامج  ونوه ممثل 
ال�شيد عبد املجيد يحيى اإىل اأن الإجراءات ال�شتباقية تهدف اإىل احلد 
هذا  تخفيف  اأو  ه�شا�شة  الأك���رث  الأ�شخا�س  على  املخاطر  ت��اأث��ري  م��ن 
املناخية كاجلفاف والفي�شانات  املخاطر  التاأثري يف منطقة تزيد فيها 
وموجات احلر من �شدة الحتياجات الإن�شانية، مثمنا دور الإمارات يف 

ال�شعي جلعل نظام العمل الإن�شاين ا�شتباقًيا قدر الإمكان.
بدورها قالت رانيا اأحمد، نائب املدير الإقليمي لبعثة الحتاد الدويل 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات 
اآثار  م��ن  التخفيف  اإىل  ي���وؤدي  ال�شتباقي  العمل  اأن  اأفريقيا،  و�شمال 
تغري املناخ والتكيف معها، ومن �شاأن هذا التعاون اأن يتيح زيادة تبادل 
وتعزيز  ه�شا�شًة  الأك��رث  ال�شكان  ا�شتعداد  والتمويل وحت�شني  اخل��ربات 

مرونتهم.
ال��ع��امل��ي وم��ع��ه��د التنمية اخل��ارج��ي��ة خالل  ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة  واأط���ل���ق 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ال�شتباقي  "العمل  تقرير  الفعالية  ه��ذه 
اأفريقيا: الو�شع الراهن وت�شريع العمل" بدعم من احلكومة  و�شمال 
ال�شويدية. وي�شلط التقرير ال�شوء على نتائج واقع العمل ال�شتباقي 
امل�شاعدة يف  العمل على  الإقليمي وق��درة هذا  امل�شتوى  املنطقة على  يف 

جتنب اآثار الكوارث والتقليل منها.

»�لإمار�ت للخدمات �ل�سحية« توفر خدمات �لرعاية �لنف�سية عرب قنو�ت رقمية

ا�شتهدفت اأ�شحاب املحالت والعاملني فيها داخل جزيرة اأبوظبي وخارجها

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية لزيارة 65 حماًل 
لبيع �حليو�نات �لأليفة و�لطيور و�أ�سماك �لزينة

التعرف على الأدوار واملهام واملمار�شات

�سرطة دبي ت�ستقبل وفدً� من �ل�سندوق 
�لوطني للم�سوؤولية �ملجتمعية لل�سركات

�لتعاون بني حتقيق �أمنية وهيئة �ل�سارقة 
للمتاحف ُي�سعد قلوب �لأطفال �ملر�سى »�لأغذية �لعاملي« و�لحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب �لأحمر 

و�لهالل �لأحمر يوقعان مذكرة ملو�جهة �لأزمات �ملناخية

»مفاجاآت �سيف دبي« حتتفي 
مبو�سم »�لعودة �إىل �ملد�ر�س«

•• دبي -وام:

حتتفي "مفاجاآت �شيف دبي" مبو�شم "العودة اإىل املدار�س 2022" مبجموعة من الفعاليات والعرو�س 
الرتويجية املميزة تزامنا مع اقرتاب انتهاء فرتة العطلة ال�شيفية وبدء مو�شم العودة اإىل املدار�س .

و تقدم "مفاجاآت �شيف دبي" يف دورتها اخلام�شة و الع�شرين – التي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات 
والفعاليات  املذهلة  الرتويجية  العرو�س  باأف�شل  لال�شتمتاع  للعائالت  مميزة  فر�شة   - والتجزئة 

والأن�شطة املتنوعة يف اأ�شهر املتاجر ومراكز الت�شوق والوجهات الرتفيهية يف دبي .
يت�شمن " مو�شم العودة اإىل املدار�س" عرو�شا و خ�شومات مميزة للمت�شوقني من بينها عر�س "مده�س 

للمنح الدرا�شية" وغريه من العرو�س .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اإغاثة  حملة  الرب  دار  جمعية  اأطلقت 
لل�شومال  و���ش��ام��ل��ة  ع��اج��ل��ة  اإن�����ش��ان��ي��ة 
همنا   .... )ال�����ش��وم��ال  ع��ن��وان  حت��ت 
التي  "املجاعة"،  مواجهة  يف  واح���د(، 
�شربت اأجزاء من البالد، خالل الأيام 

املا�شية.
مفتوحا  ن����داء  الرب"  "دار  ووج���ه���ت 
للم�شاركة  واأهل اخلري  املح�شنني  اإىل 
الإن�شانية،  اخل��ريي��ة  احلملة  دع��م  يف 
وت��ب��ن��ي اأي م��ن امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات، 
التي ت�شتمل عليها احلملة، وامل�شاهمة 
يف اإجناحها وحتقيق اأهدافها، ُو�شول 
اأيادي  وم��د  املنكوب،  البلد  اإغاثة  اإىل 

الرحمة للمنكوبني هناك، والتخفيف 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  م��ع��ان��اة خمتلف  م��ن 
تداعيات  طالتهم  الذين  ال�شومايل، 
املجاعة، وتوفري احتياجاتهم الغذائية 

واملعي�شية امللحة.
باقة م�شاريع اإن�شانية

املهريي،  �شهيل  الدكتور حممد  وقال 
املنتدب  والع�شو  التنفيذي  الرئي�س 
على  ت��ق��وم  احلملة  اإن  الرب":  ل�"دار 
خطة اإغاثة �شاملة، تت�شمن جمموعة 
املطروحة  اخل���ريي���ة  امل�������ش���اري���ع  م���ن 
يف  اجلمعية  ت�شتهدفها  والتي  حاليا، 
اإطار احلملة، وتت�شمن م�شاريع �ُشقيا 
املاء، الذي يعمل على توفري "�شهاريج 
البالد،  اأن��ح��اء  يف  للمحتاجني  املياه" 

لالأهايل،  الغذائية  ال�شالل  وتقدمي 
وامل�شروع  للنازحني،  بطانيات  و�شراء 
اخلا�س بتمليك الأبقار ل�شالح الأ�شر 

الفقرية، وم�شروع اإن�شاء خزانات املياه، 
وم�شروع توفري حقيبة لطفل ر�شيع، 
يف حني تعمل اإدارة امل�شاريع يف جمعية 
ودرا�شة  ر���ش��د  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ال���رب  دار 
من  للمنكوبني  الخ��رى  الحتياجات 

ال�شعب ال�شومايل ال�شقيق.

اأيادي العون
واأ�شار الدكتور املهريي اإىل اأن مبادرة 
حتت  ت��ن��درج  ال��ت��ي  ال���رب،  دار  جمعية 
الوطني  الإن���������ش����اين  ال���ع���م���ل  م��ظ��ل��ة 
واجل��ه��ود اخل��ريي��ة والإغ��اث��ي��ة لدولة 
الإم���������������ارات، ج��������اءت يف ظ�����ل دخ�����ول 
فيما  "جماعة"،  يف  ر�شمياً  ال�شومال 
وّج������ه رئ���ي�������س ال����ب����الد م����وؤخ����را ن����داء 

ال���ع���امل، حيث  اإىل  ع���اج���ل  ا���ش��ت��غ��اث��ة 
من  الأ�شخا�س،  ماليني  امل��وت  ُي��ه��دد 
والعجزة  واملر�شى  والن�شاء  الأط��ف��ال 
وكبار ال�شن والرجال، نتيجة القحط 
لتقارير عاملية،  الأمطار. ووفقاً  وقلة 
اأكرث من ٧ ماليني �شومايل،  يواجه 
حاداً  نق�شاً  ال�شكان،  ن�شف  نحو  اأي 
املدمر  ال���ت���اأث���ري  ظ���ل  يف  ال����غ����ذاء،  يف 

ل"اجلفاف" على ال�شوماليني.

مع "املنكوبني"
الرب  دار  اأن جمعية  امل��ه��ريي  د.  واأك���د 
ت��ق��ف دوم����ا م���ع ال�����ش��وم��ال، وجميع 
واملحتاجة  املنكوبة،  وال�شعوب  ال��دول 
والقلوب  وال���رح���م���ة  ال���ع���ون  لأي������ادي 

الهمم  واأ�شحاب  وال�شادقة  املخل�شة 
ال��ع��ال��ي��ة وال����ع����زم ال��ك��ب��ري ع��ل��ى فعل 
اخلري وم�شاندة ال�شعفاء، مبا ُيج�شد 
والتقاليد،  والأخ��الق  القيم  منظومة 
ال���ت���ي ن�������ش���اأ ع��ل��ي��ه��ا اأب����ن����اء الإم��������ارات 

واملُقيمون على اأر�شها الطيبة.

ر�شالة ح�شارية ونهج اإن�شاين
التنفيذي ل"دار الرب"  الرئي�س  واأكد 
اجلديدة  الإن�شانية  الإغاثة  حملة  اأن 
ت���اأت���ي ام��ت��ث��ال ل��ق��ي��م وت��ع��ال��ي��م ديننا 
احلنيف، وترجمًة لنهج دولة الإمارات 
يف  احل�����ش��اري��ة  الإن�شانية  و�شيا�شتها 

وا�شتجابة  الإن�������ش���اين،  ال��ع��م��ل  ح��ق��ل 
ل���ت���وج���ي���ه���ات ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ش���ي���دة يف 
واملحتاجني  الفقراء  واإغاثة  م�شاعدة 
للقيم  وجت�������ش���ي���دا  ال������ع������امل،  ح������ول 
ل�شعب  املُتوارثة  الإن�شانية  والتقاليد 

الإمارات.

•• راأ�س اخليمة- وام: 

اأع��ل��ن��ت دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخليمة 
الف�شل يف %98 من الق�شايا املدنية 
من  الأول  الن�شف  خالل  واجلزائية 
نظرت  فيما   2022 احل���ايل  ال��ع��ام 
5857 ق�شية مدنية وجزائية وفق 
اأعدته  الذي  ال�شنوي  ن�شف  التقرير 
�شري  ح��ول  الق�شائي  التفتي�س  اإدارة 

العمل الق�شائي ونتائجه.
حممد  اأحمد  امل�شت�شار  �شعادة  اأك��د  و 
اخل��اط��ري رئ��ي�����س دائ����رة امل��ح��اك��م اأن 
وكفاءة  الق�شايا  يف  الف�شل  �شرعة 
و�شهولة  الإم��ارة  الق�شائي يف  العمل 
الإجراءات �شاهم ب�شكل كبري يف اإجناز 
�شريع  ب�شكل  فيها  وال��ب��ت  الق�شايا 
املتقا�شني  ب��ح��ق��وق  الإخ������الل  دون 
ورفع م�شتويات ال�شعادة وجودة حياة 

ال�شكان براأ�س اخليمة.
و قال اإن حماكم راأ�س اخليمة نظرت 
و2514  مدنية  ق�شية   3343 يف 
ال�شتة  الأ�شهر  خالل  جزائية  ق�شية 
لي�شل  اجل������اري  ال���ع���ام  م���ن  الأوىل 
اإىل  املنظورة  الق�شايا  ع��دد  اإج��م��ايل 
جزائية  و  م��دن��ي��ة  ق�����ش��ي��ة   5857
بينما بلغ عدد الق�شايا املحكوم فيها 

3258 ق�شية  5723 ق�شية منها 
جزائية  ق�����ش��اي��ا  و2465  م��دن��ي��ة 
الق�شايا  يف  ال��ف�����ش��ل  ن�����ش��ب��ة  ل��ت�����ش��ل 
الق�شايا  ويف   97.74% امل��دن��ي��ة 

اجلزائية بن�شبة 98%.
و اأ����ش���ار رئ��ي�����س دائ����رة حم��اك��م راأ����س 
اخليمة اإىل اأن الق�شايا التي نظرتها 
املدنية  الق�شايا  يف  التمييز  حمكمة 
واجلزائية بلغت 210 ق�شايا ف�شلت 
قاربت  بن�شبة  منها  ق�شية   197 يف 
حمكمة  ن��ظ��رت  امل��ق��اب��ل  ويف   94%
مدنية  ق�����ش��ي��ة   812 ال���ش��ت��ئ��ن��اف 
وجزائية حكمت يف 799 منها بن�شبة 

ف�شل %99 تقريبا.

اأن عدد  امل�شت�شار اخلاطري  اأ�شاف  و 
املقدمة  واجلزائية  املدنية  الق�شايا 
 4835 ب��ل��غ  الب��ت��دائ��ي��ة  للمحكمة 
ق�شية   4727 يف  ف�����ش��ل��ت  ق�����ش��ي��ة 

بن�شبة ف�شل اإجمالية 98%.
و اأ�شار اإىل اأن عدد الق�شايا املنظورة 
املحاكم  يف  ف��ي��ه��ا  ال��ف�����ش��ل  مت  ال���ت���ي 
البتدائية  املحكمة  يف  املتخ�ش�شة 
خالل الن�شف الأول من العام احلايل 
بلغت فيما يخ�س الق�شايا التجارية 
عدد  يف  الف�شل  ومت  ق�شايا   1203
 97% ف�شل  مبعدل  منها   1158
ت��ق��ري��ب��ا وال��ق�����ش��اي��ا امل���دن���ي���ة 558 
 542 ع����دد  ال��ف�����ش��ل يف  ق�����ش��ي��ة مت 
 97.48% ف�����ش��ل  مب���ع���دل  م��ن��ه��ا 
مت  ق�شية   647 العمالية  والق�شايا 
646 منها مبعدل ف�شل  الف�شل يف 
الأح�����وال  ق�����ش��اي��ا  ويف   99.84%
ق�شية   312 وال��رتك��ات  ال�شخ�شية 
مت الف�شل يف عدد 309 منها مبعدل 
ق�شايا  ع��دد  بلغ  بينما   99.35%
ف�شل  ق�شية   54 امل�شتعجلة  الأم��ور 
يف عدد 53 منها بن�شبة 98.14% 
مت  فقد  التنفيذ  لق�شايا  وبالن�شبة 
املنظورة  ال��ق�����ش��اي��ا  ج��م��ي��ع  يف  ف�����ش��ل 

بن�شبة 100%.

•• ال�شارقة -وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اخ��ت��ت��م��ت 
التوعوية  الأمنية  حملتها  ال�شارقة 
"كن واعياً" التي نظمتها اإدارة الإعالم 
واإدارة  التحريات  العامة،  والعالقات 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل��ن��ائ��ي��ة،   واملباحث 
وا�شتهدفت  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
لتوعيتهم  �شرائح جمتمعية خمتلفة 
وطرق  اأ�شاليب  حول  متنوعة  بطرق 
الح���ت���ي���ال والب�����ت�����زاز الإل����ك����رتوين 

وا�شتمرت �شهرا.
و ك�����ش��ف ال��ع��م��ي��د ع�����ارف ح�����ش��ن بن 
هديب مدير اإدارة الإعالم والعالقات 
ع��ن جناح  ال�����ش��ارق��ة  ب�شرطة  ال��ع��ام��ة 
حملة "كن واعياً"، يف حتقيق اأهدافها 
الأمنية  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����ش��ر  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
 �شمن نطاق وا�شع للو�شول اإىل اأكرب 
اأنه  مو�شحا  اجل��م��ه��ور  م��ن  �شريحة 
ا�شتفاد من احلملة مليون و18 األف 
 �شخ�س خالل 30 يوماً فيما حققت 
ال���ت���وع���وي���ة ع���رب خمتلف  ال���ر����ش���ائ���ل 
اآلف   6 ل��ل�����ش��رك��اء  ال��ع��ر���س   �شا�شات 
�شينما  �شا�شات  م�شاهدة عرب  و768 
فوك�س، و/290/ األف م�شاهدة عرب 
ل�شرطة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
األف م�شاهدة عرب  ال�شارقة، و/40/ 
خمتلف املواقع  الإخبارية، اإىل جانب 
�شا�شة   /175/ م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
ال�شارقة  مل�شرف  تابعة  اآيل  ���ش��راف 
وقال  يف  الدولة.   املنت�شرة  الإ�شالمي 
ب���ن هديب:  ال��ع��م��ي��د ع�����ارف ح�����ش��ن 
اأطلقت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ا���ش��ت��ه��دف��ت   "

اأف���راد  ان��ت��ب��اه  لفت  امل��ا���ش��ي  يوليو  يف 
اجلهود  ت�شافر  اأهمية  اإىل  املجتمع 
فري�شة  ال�����وق�����وع  م����ن  حل���م���اي���ت���ه���م 
وذلك  ال�شعيفة،  النفو�س  لأ�شحاب 
التوعوية  ال��ر���ش��ال��ة  ن�شر  خ��الل  م��ن 
التي  الأم����اك����ن  ال���ل���غ���ات يف  ب��ج��م��ي��ع 
ي����رت����اده����ا م���ع���ظ���م الأف�����������راد خ���الل 
يومياتهم، ك�شالت ال�شينما، واأجهزة 
امل�شارف البنكية /ATM/، واملحال 
التعاونية  ال��ت��ج��اري��ة،  واجلمعيات 
حر�س  الإم����ارة،  موؤكداً  يف  املنت�شرة 
التعاون  تعزيز  على  امل�شتمر  القيادة 
م��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من 
الأم��ث��ل ملواردهم  ال���ش��ت��غ��الل  خ��الل 
التابعة  املختلفة  ال��ع��ر���س  ك�شا�شات 
م�شتدامة  ن���واف���ذ  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��ه��م 

لتعزيز وع���ي الأفراد يف املجتمع.
لل�شركاء  الكبري  ال���دور  على  اأث��ن��ى  و 
احلملة،  اإجن����اح  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 

�شرطة  ج���ه���ود  دع�����م  يف  وت���ع���اون���ه���م 
لتعزيز جودة احلياة لأفراد  ال�شارقة 
احل�س  يعك�س  ال���ذي  الأم���ر  املجتمع 
يف  املجتمعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��وط��ن��ي 
يف  وم�شاركتها  م���وارده���م،  ا�شتغالل 
دعم جهود �شرطة ال�شارقة يف تعزيز 

الأمن والأمان.
اأحمد  ع��م��ر  العقيد  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ال��ت��ح��ري��ات و  اإدارة  ال����زود م��دي��ر  ب��و 
ال�شارقة  ب�شرطة  اجلنائية  املباحث 
على  واعياً" رك����زت  " ك��ن  ح��م��ل��ة  اأن 
مبختلف  ال�������ش���رائ���ح،  ك���اف���ة  ت��وع��ي��ة 
الأع���م���ار وخ�����ش��و���ش��اً الأط���ف���ال،  من 
البتزاز  ب��خ��ط��ورة  ت��ع��ري��ف��ه��م  خ���الل 
املختلفة  واأ����ش���ال���ي���ب���ه  الإل�����ك�����رتوين 
تعر�شهم  حال  يف  تواجههم  قد  التي 
لالحتيال، من خالل ما مل�شته املن�شة 
الزاهية  يف  واعياً"  "كن  التفاعلية 
�شيتي �شنرت من تفاعل واإقبال وا�شع 

م��ن اجل��م��ه��ور، ورغ��ب��ت��ه��م يف معرفة 
ت��ل��ك اجلرائم   م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
الإلكرتونية.. م�شرياً اإىل اأهمية مثل 
هذه احلمالت الأمنية على امل�شتويات 
كافة الأمر الذي يج�شد ا�شرتاتيجية 
يف  الداخلية  ووزارة  ال�شارقة  �شرطة 

تعزيز الأمن والأمان.
ودعت �شرطة ال�شارقة اأفراد املجتمع، 
اإىل ع���دم ال����رتدد يف الإب����الغ ع��ن اأي 
تهديد  يتعر�شون له، وعدم الر�شوخ 
امل��ت�����ش��ي��دي��ن  واملحتالني،  ل��ط��ل��ب��ات 
اب���ت���زاز  اأي  ع���ن  ال����ف����وري  والإب��������الغ 
�شلبية  ���ش��ل��وك��ي��ات  اأو  ل��ه  ي��ت��ع��ر���ش��ون 
م������ن خ�������الل خ�����دم�����ة ح������ار�������س عرب 
بالت�شال  اأو  ال�شارقة  تطبيق �شرطة 
 0559992158" ال���رق���م  ع��ل��ى 
 "065943228" وال����رق����م   ،"
 "999" ال���رق���م  ع��ل��ى  ال��ت��وا���ش��ل  اأو 

املخ�ش�س للحالت الطارئة.

»�جلليلة �ل�سيفي« و�لدفاع 
�ملدين بدبي ينظمان 

�أن�سطة توعية لالأطفال 
•• دبي-وام:

لثقافة  اجل���ل���ي���ل���ة  م����رك����ز  ن���ظ���م 
الثقافة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ف��ل 
للثقافة"  "دبي  دب��ي  يف  والفنون 
ل�شيف  برناجمه  فعاليات  �شمن 
توعوية  اأن�������ش���ط���ة   ،  2022
العامة  الإدارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
بهدف  دب�����ي  يف  امل������دين  ل���ل���دف���اع 
حول  ال�شغار  بني  التوعية  ن�شر 
خمتلف حالت الطوارئ وكيفية 
التعامل بطرق ت�شمن �شالمتهم 
على  ح���ر����ش���ه  اإط��������ار  يف  وذل�������ك 
احلياة  مب��ه��ارات  ال�شغار  تثقيف 

الأ�شا�شية.
ور�س  ث���الث  الأن�����ش��ط��ة  ت�شمنت 
املركز،  م�شرح  على  تقدميها  مت 
يوليو   19 يف  الأوىل  اأق���ي���م���ت 
والثالثة  يوليو   27 يف  والثانية 
 118 بح�شور  اأغ�شط�س،   9 يف 
عمرية  م������راح������ل  م������ن  ط�����ف�����اًل 
خم��ت��ل��ف��ة وال����ذي����ن ت���ع���ّرف���وا اإىل 
ط��ب��ي��ع��ة ع���م���ل رج������ال الإط����ف����اء 
اإر�شادات  اإىل  وا�شتمعوا  والإنقاذ، 
م��ن احل��ري��ق وكيفية  ال�����ش��الم��ة 
احلرائق  ح�����الت  يف  ال��ت�����ش��رف 
املنزلية مثل التوا�شل مع الدفاع 
املدين على الرقم 997 لالإبالغ 
ع����ن احل����ري����ق واحل�������ش���ول على 
امل�����ش��اع��دة، وط����رق اخل�����روج من 
اإن��ق��اذ الذات،  احل��ري��ق، واأول���وي���ة 
ف�شاًل عن كيفية احلد من تفاقم 

احلريق.

•• اأبوظبي - وام: 

اأم�س  لال�شتثمار  مبادلة  و�شركة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
الطلبة  ي�شتهدف  اأي���ام  خم�شة  مل��دة  م�شرتك  وظيفي  ت��دري��ب  برنامج  تنظيم 
الإماراتيني يف املرحلة الثانوية من ال�شفوف العا�شر وحتى الثاين ع�شر وذلك 

خالل الفرتة من 15 اإىل 19 اأغ�شط�س اجلاري.
الوظائف  املعلومات حول  املزيد من  على  الطلبة  اطالع  اإىل  الربنامج  يهدف 
املتمركزة  والوظائف  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة 
مبادلة  برنامج  م��ن  ج��زءا  ويعترب   ، م�شتقبال  النا�شئة  التكنولوجيات  ح��ول 
قادة  وبناء  الإماراتيني  للمواطنني  الفر�س  اإيجاد  اإىل  ي�شعى  ال��ذي  للتوطني 

عامليني يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات م�شتقبال.
ب�شكل  واطالعهم  جمموعات  ثالث  اإىل  الطلبة  تق�شيم  الربنامج،  خالل  يتم 

وا�شح على جمموعات الوظائف التي ت�شمل الف�شاء والروبوتات وعلوم احلياة 
وال�شحة وعلوم الكمبيوتر والطاقة والت�شالت والأمن الإلكرتوين.

�شامل  م�شروع  لعر�س  الطلبة  دع��وة  الربنامج  من  الأخ��ري  اليوم  يف  يجري  و 
املجال  لهذا  اختياره  اأ�شباب  و  الطالب  يختاره  ال��ذي  الوظيفي  املجال  يغطي 
التي  وامل���واد  منه  الرئي�س  وال��ه��دف  املحتملة  والتحديات  للمجتمع  واأهميته 
در�شها الطلبة يف املدر�شة واملتعلقة بهذا التخ�ش�س، اإ�شافة لذكر بع�س الأمثلة 
حول الوظائف املتوفرة يف الوقت احلا�شر والتابعة لأف�شل ال�شركات واملهارات 

الالزمة.
و�شوؤون  الأك��ادمي��ي��ة  رئي�س اخل��دم��ات  ن��ائ��ب  ال�شعيبي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��ال  و 
برنامج  لتنظيم  مبادلة  م��ع  نتعاون  اأن  "ي�شعدنا  خليفة:  جامعة  يف  الطلبة 
التدريب الوظيفي امل�شرتك بني جامعة خليفة و مبادلة و ت�شليط ال�شوء على 
الدور الهام لإعداد الطلبة الإماراتيني يف املرحلة الثانوية يف جمالت العلوم 

والتكنولوجيا و الهند�شة والريا�شيات حيث �شت�شاهم املواد التي �شيغطيها هذا 
الربنامج يف تعزيز دور الطلبة يف التخطيط مل�شتقبلهم الوظيفي ب�شكل فعال 

من خالل التكيف مع اأحدث التطورات التكنولوجية يف تلك املجالت".
اأن امل�شروع ال�شامل الذي �شيقدمه الطلبة ي�شهم يف حتفيزهم على  واأ�شار اإىل 
ر�شم طريقهم وخططهم امل�شتقبلية يف جمال العمل، وهو الهدف الأ�شا�شي من 

اخلربات التعليمية املرتتبة على هذا الربنامج.
مبادلة:  �شركة  يف  التوطني  ق�شم  مديرة  امل��رزوق��ي،  فاطمة  قالت  جانبها  من 
"ي�شعى برنامج التوطني يف �شركة مبادلة اإىل تقدمي املعرفة واخلربات و�شنع 
التغيري يف اأبوظبي وبناء املجتمع وتطوير القدرات واإيجاد الوظائف امل�شتدامة 
�شراكتنا مع جامعة خليفة  ت�شاهم  الإط��ار،  ، ويف هذا  الإماراتيني  للمواطنني 
يف دعم عملية توفري الربامج املتطورة التي تثقف ال�شباب الإماراتي يف جمال 

الفر�س الوظيفية ومتهيد الطريق اأمامهم مل�شتقبل اأكرث جدوى وا�شتدامة".

و يخ�ش�س الربنامج جل�شات يف علوم الف�شاء تغطي علوم الأر�س وعلم الفلك 
والطريان وتت�شمن مقدمة حول الأقمار ال�شناعية امل�شغرة وم�شاريع خمترب 
الف�شاء  لتكنولوجيا  خليفة  جامعة  مركز  يف  اأج��ري��ت  التي  للف�شاء  �شات  ي��اه 

والبتكار ومركز الف�شاء وعلوم الكواكب.
و يف جمال علوم الكمبيوتر والروبوتات، يحظى الطلبة مبقدمة حول الذكاء 
املتعلقة  اجلل�شات  تغطي  حني  يف  وتطبيقاته،  الأ�شا�شية  ومبادئه  ال�شطناعي 
بالطاقة جمموعة الق�شايا الراهنة املرتبطة بالطاقة امل�شتدامة وتكنولوجيات 
اإنتاج الطاقة واملبادئ الأ�شا�شية يف جمال املفاعالت النووية والطاقة النووية 

ودمج الطاقة النووية يف م�شادر الطاقة يف دولة الإمارات.
و تركز جل�شات علوم احلياة وال�شحة على علم الأحياء والعلوم الطبية احليوية 
اأنظمة  الإل��ك��رتوين ح��ول  والأم���ن  الت�����ش��الت  تتمحور جل�شات  وال��ط��ب فيما 

الت�شالت التناظرية والرقمية.

جامعة خليفة و »مبادلة« تطلقان برنامج �لتدريب �لوظيفي لطلبة �لثانوية �ملو�طنني

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف 
اأم�س �شعادة مون بيوجن جون قن�شل عام جمهورية  ديوان احلاكم 
كوريا اجلنوبية الذي قدم لل�شالم على �شموه وبحث �شبل التعاون. 
و رح���ب ���ش��م��و ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ال��ق��ن�����ش��ل العام 
والتوفيق  الإق��ام��ة  طيب  له  متمنيا  اجلنوبية..  كوريا  جلمهورية 
والنجاح وال�شداد يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف توطيد العالقات 
القائمة بني البلدين ال�شديقني وتعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرتك يف 

خمتلف امليادين. جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث حول العالقة 
املتينة التي تربط الإمارات وجمهورية كوريا اجلنوبية و التي من 
�شاأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني . من جانبه اأعرب 
القن�شل العام الكوري عن �شعادته بلقاء �شمو ويل عهد عجمان .. 
الإم��ارات عامة  الثنائية ومبا ت�شهده دولة  م�شيدا بعمق العالقات 
وع��ج��م��ان خ��ا���ش��ة م��ن نه�شة ح�����ش��اري��ة يف امل��ي��ادي��ن ك��اف��ة. ح�شر 
اللقاء �شعادة عبداهلل اأمني ال�شرفاء م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم 
عجمان و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات 

وال�شيافة وعدد من ال�شيوخ و كبار امل�شوؤولني.

عمار �لنعيمي ي�ستقبل �لقن�سل �لعام �لكوري 

�سرطة �ل�سارقة تختتم حملتها �لأمنية »كن و�عيا«

دعوة مفتوحة لأ�شحاب »القلوب الرحيمة«

»د�ر �لرب« ُتطلق حملة �إغاثة عاجلة لل�سومال

نقل عجمان يكرم �ملوظفني �ملتميزين 
مبركز �سبيد لفح�س و ت�سجيل �ملركبات 

•• عجمان -الفجر:

املوظفني  التجارية  اخلدمات  مبوؤ�ش�شة  متمثلة  -عجمان  النقل  هيئة  كرمت 
املتميزين يف مركز �شبيد لفح�س وت�شجيل املركبات وذلك �شمن خطط الهيئة 
املقدمة  ب��اخل��دم��ات  الرت��ق��اء  اأج��ل  م��ن  املتميزين  ودع��م  موظفيها  حتفيز  يف 
للجمهور. واأ�شاف ال�شيد احمد �شقر املطرو�شي اأنه مت تكرمي موظفي ال�شف 
الأمامي ملركز �شبيد لفح�س و ت�شجيل املركبات و ذلك ملا ابدوه من تفاين يف 

العمل و جهد للو�شول اىل نتائج متميزة ل�شهر يونيو 2022.
املقدمة  خدماتها  تطوير  اإىل  دائ��م��اً  ت�شعى  الهيئة  اأن  امل��ط��رو���ش��ي  واأ����ش���اف  
للجمهور ويتم ذلك ب�شكل اأ�شا�شي من خالل تطوير مهارات الكوادر الب�شرية 
ب�شكل دائم ل�شمان ح�شول املتعاملني على خدمات ذات كفاءة و فاعليه وفقاً 

للخطط ال�شرتاتيجية للهيئة.

•• اأم القيوين- وام:

نظم مركز اأم القيوين البداعي اأم�س ور�شتني ا�شتهدفت 
الأطفال و ال�شباب واأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية و املتو�شطة 
و ذلك �شمن فعاليات املخيم ال�شيفي الذي اطلقته وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة و ال�����ش��ب��اب ب��ه��دف اإث�����راء م��ع��ارف امل�����ش��ارك��ني يف 
و  خرباتهم  وتطوير  ق��درات��ه��م،  وب��ن��اء  املنفذة  الفعاليات 
مهاراتهم و امل�شاهمة يف ا�شتغالل اأوقاتهم باأن�شطة حتقق 
الوىل  الور�شة  نفذت  و   . وال��ف��ائ��دة  املتعة  عن�شري  لهم 
القيوين  اأم  املدين يف  للدفاع  العامة  الدارة  بالتعاون مع 
مهام  " للتعريف  امل�شتقبل  اإط��ف��ائ��ي  " ك��ن  ���ش��ع��ار  حت��ت 
ور�شة  اأم�س  الب��داع��ي  القيوين  اأم  مركز  نفذ  فيما  رج��ل 
و  ال�شغرية  امل�شاريع  ا�شحاب  و  ال�شباب  ا�شتهدفت  ثانية 

املتو�شطة بعنوان "الت�شويق الذكي للم�شاريع الرائدة" .

ت�شويق  ا�شاليب  على  ال�شوء  ال��ق��اء  ال��ور���ش��ة  خ��الل  مت  و 
 ، اجل��دي��د  املنتج  اجن���اح  يف  امل�شاهمة  ال��ط��رق  و  املنتجات 
الن�شاط  ع��ل  يعتمد  ال���ذي  الت�شويقي  امل��زي��ج  ع��ر���ش��ت  و 
املكان  يف  املنا�شب  املنتج  ت��وف��ري  اإىل  ي��ه��دف  و  الت�شويقي 
والوقت املنا�شبني بال�شعر املنا�شب، والرتويج له بالو�شائل 

الفّعالة .
و مت متديد فعاليات برامج املخيم ال�شيفي التي اطلقتة 
الوزارة منت�شف ال�شهر املا�شي حتى تاريخ 24 اأغ�شط�س 
يف  الب���داع���ي  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م��رك��ز  ي�شت�شيق  و  اجل�����اري 
كيفية  ح��ول  ور�شة  ت�شمل  فنية  ور�شا  القادمة   الأ�شابيع 
�شناعة لوحة فنية با�شتخدام القهوة ، و ور�شة ال�شتمتاع 
بر�شم لوحة فنية م�شتوحاه من امللح ، بالإ�شافة اإىل تنفيذ 
ور�شة حول تعلم اأ�شا�شيات فن البالية و اأخرى تخ�ش�شية 

يف جمال الكتابة.

�ملدنية و�جلز�ئية  �لق�سايا  �لف�سل يف  % ن�سبة   98
مبحاكم ر�أ�س �خليمة خالل �لن�سف �لأول

مركز �أم �لقيوين �لإبد�عي ينظم ور�سا 
لالأطفال و�ل�سباب �سمن �ملخيم �ل�سيفي
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•• ال�شارقة /خورفكان-الفجر:

التابعة  ال�شارقة  نا�شئة  اأق��دم��ت 
ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة 
نا�شئة  خ����الل  م���ن  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
تلبيًة  ال��ت��ط��وع  ع��ل��ى  خ���ورف���ك���ان 
ل��ن��داء ال��وط��ن وال��واج��ب يف بذل 
التكاتف  يف  الإن�شانية  جهودهم 
امل�شاعدة  اأوج���ه  اأج��ل تقدمي  م��ن 
الأحوال  من  املت�شررة  للمناطق 
اجلوية التي تعر�شت لها الدولة 
م���وؤخ���را م���ن خ���الل ال��ع��م��ل على 
اإع����ادك زراع����ة الأ���ش��ج��ار يف تلك 

املناطق.
وت��ف�����ش��ي��ال �����ش����ارك ���ش��ب��ع��ة من 
من  خ��ورف��ك��ان  نا�شئة  متطوعي 
ال�شيفي  ب���رن���اجم���ه���م  خ������الل 
م�شاندتهم  يف  وي���ان���ا(  )���ش��ي��ف��ك 
للجهود املبذولة يف تاأهيل املناطق 
بادرة  يف  الأم��ط��ار  م��ن  املت�شررة 
وحر�شهم  وع��ي��ه��م  م����دى  ت����ربز 
على اأن يكون لهم ب�شمة يف دعم 
اإطار  يف  الإن�شاين  العمل  جوانب 

فعالياتهم ال�شيفية .
على  النا�شئة  املتطوعون  وعمل 
ال���ق���ي���ام ب������دور لف�����ت يف زراع�����ة 
يف  ال��راب��ي  جلبل  امل�شار  و�شيانة 
اأن  بعد  وذل���ك  خ��ورف��ك��ان  مدينة 
املتخ�ش�س  قدمها  ور���ش��ة  تلقوا 
���ش��ل��ط��ان ال��ع��ب��ي��ديل ال��ق��ائ��م على 

اجلبلية  امل�����������ش�����ارات  م�������ش���اري���ع 
وتاأهيليهم  ال�����ش��ارق��ة  ب��ح��ك��وم��ة 
الهامة  امل�����ش��ان��دة  ب��ه��ذه  ل��ل��ق��ي��ام 
والتي تعد اإحدى اجلوانب الهامة 
فيه  �شاركوا  تطوعي  م�شروع  يف 
لإع����ادة ت��اأه��ي��ل اجل��ب��ل مب��ا مينع 
من ت�شرر املناطق املجاور لحقا 
. وقدم متطوعو نا�شئة خورفكان 
جهودهم التي تكاملت يف مبادرة 
اجلبلية  امل���������ش����ارات  وب����ن����اء  ����ش���ق 
خالل  من  وم�شتوياتها  باأنواعها 
بناء  عرب  وذل��ك  عليها  املحافظة 
وعمل  ال����ش���ت���ن���ادي���ة  اجل���������دران 
والإ�شالحية  الوقائية  ال�شيانة 
لها بعد هطول الأمطار وجريان 
ال�شعاب والتي تعد اأحد اجلوانب 
تلك  خ��الل  م��ن  التاأهيل  لإع���ادة 
نفذوها  التي  التطوعية  اجلهود 

يف جبل الرابي.
ا�شتخدام  على  النا�شئة  وت��ع��اون 
امل�شارات  بناء  يف  املوؤهلة  الأدوات 
اجل��ب��ل��ي��ة وال���ت���ي اك��ت�����ش��ب��وه��ا يف 
بحرفية  ل��ي��ط��ب��ق��وه��ا  ال���ور����ش���ة 
وبحر�س على اأن تكون لهم مل�شة 
بالإ�شافة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  نوعية 
املنطقة  زراع���������ة  ط���ري���ق���ة  اإىل 
اجلبلية و�شقيها. وتكاملت جهود 
مب�شاهمتهم  التطوعية  النا�شئة 
امل�شار  ب���ن���اء  ع���ل���ى  امل�������ش���ارك���ة  يف 
النباتات  بزراعة  والبدء  اجلبلي 

تلك  يف  والأ������ش�����ج�����ار  اجل���ب���ل���ي���ة 
بالتعاون  وذل��ك  اجلبلية  املناطق 

مع بلدية خورفكان.
مركز  مدير  �شاهني  اأحمد  واأك��د 
نا�شئة خورفكان على اأهمية هذه 
من  امل�شاركة  لق��ت  التي  امل��ب��ادرة 
بتاأهيل  امل�شاركة  يف  النا�شئة  قبل 
جبل الرابي يف خورفكان بالزراعة 
وب��ن��اء امل�����ش��ار اجل��ب��ل��ي ج��ن��ب��ا اإىل 
خورفكان  بلدية  جهود  مع  جنب 
ليثبوا قدرتهم رغم �شغر �شنهم 
و�شط  التطوعي  العمل  على هذا 
ف��رح��ت��ه��م وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى تلك 
اأن موؤ�ش�شة  اإىل  واأ�شار   . امل�شاركة 

رب������ع ق������رن ل�������ش���ن���اع���ة وال�����ق�����ادة 
واملبتكرين حري�شة كل احلر�س 

اأدواره���م  للنا�شئة  تكون  اأن  على 
يف ك��اف��ة الأع���م���ال ال��وط��ن��ي��ة واأن 

للم�شاركة  ب���ه  امل��ج��ت��م��ع  ت��ك��ات��ف 
املت�شررة  امل��ن��اط��ق  يف  بجهودهم 

يكونوا جزءا من البناء لي�شهموا 
الذي   ال��ع��م��ل  ه���ذا  يف  بطاقاتهم 

م����ن الأم������ط������ار وت���اأه���ي���ل���ه���ا من 
جديد.

••الفجرية-الفجر:

العدل،  وزارة  مع  املتنامية  ال�شرتاتيجية  �شراكتها  اإط��ار  يف 
جديد  مكتب  افتتاح  عن  للمزادات،  الإم���ارات  �شركة  اأعلنت 
افتتاح  ال��ف��ج��رية الحت��ادي��ة الب��ت��دائ��ي��ة، وي��اأت��ي  يف حمكمة 
اإم��ارة الفجرية  املكتب الذي يعترب الفرع الثاين لل�شركة يف 
�شعيها  مع  انطالقاً  الإم����ارات،  دول��ة  م�شتوى  على   30 وال��� 
التكامل والتن�شيق مع  الأعمال يف املحكمة وتعزيز  اإىل دعم 
كافة املحاكم يف الدولة، بالإ�شافة اإىل تنظيم واإدارة املزادات 
وت�شريع اإجراءات املتعاملني، وتوفري اأف�شل اخلدمات والتي 
اأعلى م�شتويات ال�شعادة للمتعاملني وفق  من �شاأنها حتقيق 

اأرقى معايري اجلودة والتميز.

ح�شر الفتتاح، �شعادة امل�شت�شار الدكتور عبد النا�شر ال�شحي 
الب��ت��دائ��ي��ة،  و�شعادة  ال��ف��ج��رية الحت���ادي���ة  رئ��ي�����س حمكمة 
الفجرية  لنيابة  ال��ع��ام  امل��ح��ام��ي  ال��ذب��اح��ي  �شعيد  امل�شت�شار 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي  مطر  عبداهلل  و�شعادة  الكلية، 
والع�شو املنتدب ل�شركة الإمارات للمزادات، و�شعادة اإ�شماعيل 
ال��ب��ل��و���ش��ي م��دي��ر ع���ام م��ط��ار ال��ف��ج��رية ال�����دويل، وع����دد من 
اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية وموظفي املحكمة، وامل�شوؤولني يف 

ال�شركة.

تطوير العمليات امل�شرتكة
واأعرب �شعادة عبداهلل مطر املناعي عن �شعادته بافتتاح املكتب 
والذي ياأتي يف ظل التعاون امل�شتمر وال�شراكة ال�شرتاتيجية 

للمزادات"  "الإمارات  ح��ر���س  م���وؤك���داً  ال���ع���دل،  وزارة  م��ع 
العمليات  تطوير  يف  وطاقاتها  خرباتها  كافة  ت�شخري  على 
اإىل  الب��ت��دائ��ي��ة  ال��ف��ج��رية الحت��ادي��ة  م��ع حمكمة  امل�شرتكة 
اإ�شعاد املتعاملني، و�شرعة اإجناز  اأرقى امل�شتويات مبا ي�شمن 
بها،  املرتبطة  والتكاليف  واجلهد  الوقت  واخت�شار  امل��زادات 
العديد  حتقيق  يف  جنحت  للمزادات  الإم���ارات  اأن  اإىل  لفتا 
من الإجن��ازات ل�شالح �شركائها ال�شرتاتيجيني، من خالل 
ت��وف��ري زخ��م��ا ق��وي��ا جل��ه��ة زي����ادة اأع����داد امل��زاي��دي��ن وتر�شيد 
التكاليف عن املوؤ�ش�شات وتعزيز م�شتوى ال�شفافية واحلوكمة، 
وهو ما جعلها ال�شريك الرائد للعديد من اجلهات بالدولة 
يف هذا املجال، م�شيداً باجلهود الرائدة التي تبذلها حمكمة 
الفجرية الحتادية البتدائية نحو ت�شهيل وت�شريع اإجراءات 

وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  اإط���ار  يف  وذل��ك  املتعاملني، 
املبتكرة التي تطلقها لالرتقاء باملنظومة الق�شائية.

تعزيز تو�شع ال�شركة وانت�شارها
ا�شتكماًل  ياأتي  املكتب  تد�شني  اأن  اإىل  املناعي  �شعادة  وا���ش��ار 
ال�شرتاتيجية  للمزادات"،  "لالإمارات  ���ش��رك��ة  خل��ط��ط 
الرامية اإىل تعزيز التو�شع والنت�شار على امل�شتويات املحلية 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، والإرت���ق���اء ب��ال�����ش��راك��ات م��ع خمتلف 
املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية والعمل على ا�شتثمار خدماتها 
يف جمال تنظيم واإدارة املزادات العلنية والإلكرتونية لتعزيز 
دورها املجتمعي وتلبية اأف�شل اخلدمات للمتعاملني، م�شرياً 
اجلهود   م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  اإىل  تدفعنا  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  اإىل 

مكانتها  وت��ع��زي��ز  للمزادات"  "الإمارات  ب�شمعة  ل��الرت��ق��اء 
الرائدة يف جمال تنظيم واإدارة املزادات العلنية والإلكرتونية 
مبا ُيواكب اأحدث املمار�شات العاملية وطبقاً لأرقى موا�شفات 

اجلودة واأعلى درجات الحرتافية واملوثوقية.
�شركة  تنظمها  ال��ت��ي  امل������زادات  ج��م��ي��ع  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
وحتقق  اح��رتاف��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ت��ت��م  للمزادات"  "الإمارات 
اإق���ب���اًل وا�شعاً  ���ش��رك��ائ��ه��ا وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا وت���الق���ي  ط��م��وح��ات 
به  تتمتع  ملا  نظراً  املزايدين  من  كبرية  اأع���داداً  وت�شتقطب 
من �شفافية وديناميكية، عدا عن �شهولة امل�شاركة يف املزادات 
عن  للمزادات  الإم��ارات  تنظمها  التي  احلديثة  الإلكرتونية 
خ��الل تطبيقها  اأو من  املتطور  الإل��ك��رتوين  طريق موقعها 

اخلا�س عرب الهواتف الذكية.

•• ال�شارقة -الفجر:

ت��وا���ش��ل دائ�����رة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 
ال�شنوي  ب��رن��اجم��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة  ام����ارة 
 2022 ل��ع��ام  ال�����ش��ي��ف��ي  "التدريب 
بكافة  واجلامعات"  امل��دار���س  لطلبة 
ال��ق��ط��اع��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ع����دد من 
احلكومية،  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اجل����ه����ات 
�شمن  ياأتي  ال��ذي  الربنامج  وي�شتمر 
اإط����ار ال�����ش��راك��ه ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
والهيئات  وال��دوائ��ر  الب�شرية  امل���وارد 
واملوؤ�ش�شات احلكومية بالإمارة، خالل 
اىل  يوليو  �شهر  من   18 من  الفرتة 

2022م.  اغ�شط�س   18
وينفذ الربنامج ال�شنوي للعام احلايل 
اأ�شابيع    5 اإىل  م��دت��ه��ا  ت�شل  ل��ف��رتة 

وموؤ�ش�شة  ج���ه���ة   12 يف  م��ت��ت��ال��ي��ة، 
التنمية  دائ��������رة   -: ه����ي  ح���ك���وم���ي���ة 
الرثوة  و  الزراعة  دائ��رة  القت�شادية، 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة   ، احليوانية 
للتعليم،  ال�شارقة  جمل�س   ، وال��ق��رى 
ال�شارقة،  وغ���از  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
بلدية امل��دام ، دائ��رة الثقافة  - اللية، 
، هيئة مطار  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ���رة 
للموانئ  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ارق��ة، 
القيادة   ، احل��رة  واملناطق  واجل��م��ارك 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة، امل�����وارد 

الب�شرية.
وي�شتهدف برنامج التدريب ال�شيفي، 
اجلامعات  ط�����الب  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد 
ال�شف  املدار�س من  وطلبة  والكليات، 
كافة  الثاين ع�شر  ال�شف  اإىل  العا�شر 

املدن واملناطق التابعة لإمارة ال�شارقة 
بحيث يتم تدريب كل طالب يف املدينة 

اأو املنطقة التي يقطنها. 
الدكتور  �شعادة  اأك��د  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
طارق �شلطان بن خادم ،ع�شو املجل�س 
رئي�س   ، ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  التنفيذي 
دائ����رة امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى حر�س 
برنامج  تنظيم  اجن���اح  ع��ل��ى  ال���دائ���رة 
ل��ك��ون��ه يج�شد   ، ال�����ش��ي��ف��ي  ال��ت��دري��ب 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نظرة 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
ال�شارقة  اإم��ارة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
وبناء  تنمية  اإىل  ال��رام��ي��ة  التنموية 
يف  �شموه  اه��ت��م��ام  ويعك�س   . الإن�����ش��ان 
، وتنمية  ، وا�شتثمار طاقاتهم  الن�سء 
قدراتهم للتمكن من امل�شاهمة باأدوار 

فاعلة يف بناء جمتمعهم .
التي  ال�شيفية  ال��ربام��ج  ان  واو���ش��ح  
ت�شغل  �شنوي،  ب�شكل  الدائرة  تنظمها 
اأوق�����ات ف���راغ ال��ط��الب مب��ا ه��و مفيد 
مداركهم  وتطوير   ، وملجتمعهم  لهم 
الذهنية و�شقل �شخ�شياتهم من خالل 
بالإ�شافة  العمل،  ببيئات  احتكاكهم 
اإىل تنمية ال�شعور بامل�شوؤولية لديهم، 
واإك�����ش��اب��ه��م اخل����ربات وامل���ه���ارات التي 
ت�شاعدهم م�شتقباًل على النخراط يف 
احلياة العملية .  و اأعترب، ان التدريب 
ال�شيفي ي�شكل فر�شة مثالية لتعزيز 
ت�شور  وتكوين   ، بنف�شه  الطالب  ثقة 
مبدئي عن الجتاه الأكادميي املنا�شب 
الوظائف  عامل  لدخول  وتهيئته   ، له 
والأعمال ، والتزود بكمية من املعارف 

العمل  بيئة  على  وال��ت��ع��رف   ، املهنية 
بطريقة واقعية .

الدكتور طارق بن خادم،  �شعادة  وقال 
الطالب  تزويد  ي�شمن  الربنامج  اأن 
ب��امل��ه��ارات ال���الزم���ة ال��ت��ي مت��ك��ن��ه من 
حت��دي��د اأه��داف��ه واأول��وي��ات��ه يف جمال 
العمل والقيادة ، ويف املرحلة التي تلي 
الدائرة  ت��رك��ز  ال��درا���ش��ة. حيث  ف��رتة 
ال�شابة  الإماراتية  الكوادر  على رعاية 
ل�شيا�شتها  ت��رج��م��ًة   ، خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل 
وتفعيل  ال��ك��ف��اءات  لتوطني  ال�شاعية 

دورها القيادي يف الدولة . 
الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  واأع���رب رئي�س 
ب���ال�������ش���ارق���ة ، ع�����ن ����ش���ك���ره اجل���زي���ل 
واملوؤ�ش�شات  اجل���ه���ات  م���ن  ل��ل�����ش��رك��اء 
ي�شهموا  ال��ذي��ن  ب���الإم���ارة  احلكومية 

يف دع���م ال��ربن��ام��ج ال�����ش��ي��ف��ي، الأم���ر 
ال����ذي ي��ع��زز خم��رج��ات��ه ، وي�����ش��ه��م يف 
ت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تلبي 

 ، امل�شتقبلية  العمل  ���ش��وق  احتياجات 
وتفعيل دورها يف امل�شوؤولية املجتمعية 
بتعزيز ال�شراكة مع موؤ�ش�شات التعليم 

النظري  باجلانب  الطالب  تزود  التي 
من  ع��م��ل��ي��اً  ليطبقها   ، والأك����ادمي����ي 

خالل التدريب ال�شيفي .

•• اأبوظبي-وام:

تطوير  يف  ج��ه��وده  ا�شتمرار  ع��ن  العامة  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  اأع��ل��ن 
الأمومة  ب��ربام��ج  والرت���ق���اء  لتح�شني  ال��داع��م��ة  وال�شيا�شات  ال��ربام��ج 
والطفولة من خالل تثقيف ورفع وعي املجتمع بجوانب ال�شحة العامة 
اخلا�شة ب�شحة املراأة احلامل والطفل والذي يطلقه يف �شهر اأغ�شط�س 
من كل عام بالتعاون مع 35 من م�شت�شفيات المومة والأطفال يف اإمارة 

اأبوظبي.
الن�شاء  اإىل حت�شني �شحة  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  خ���الل  م��ن  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
والأط���ف���ال ح��دي��ث��ي ال����ولدة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل ات��ب��اع النهج 
الوقائي امل�شتند اإىل الأدلة املثبتة عملياً بزيادة الوعي املجتمعي خ�شو�شاً 

بني الن�شاء وخرباء ال�شحة.
وي�شمل الربنامج جمموعة من املبادرات الوقائية والفحو�شات الدورية 
الأمومة  م�شت�شفيات  مع  بالتعاون  والطفل  الأم  ب�شحة  تخت�س  التي 
املدير  الهاجري  اأمنيات  الدكتورة  �شعادة  وقالت  الإم��ارة.  يف  والطفولة 
ومتكينها  امل��راأة  �شحة  تعزيز  "يعترب  املجتمع:  �شحة  لقطاع  التنفيذي 
م��ن الأول����وي����ات ال��وط��ن��ي��ة حل��ك��وم��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وقد 
ال�شركاء  مع  اجلهود  وم��وؤام��ة  التن�شيق  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�شت 
ال�شرتاتيجيني لالرتقاء مب�شتوى ال�شحة املجتمعية وتوجيه ال�شلوك 
اأف�شل  وتعزيز  العامة  ال�شحة  �شيا�شات  وتطوير  وال��وق��ائ��ي  ال�شحي 
املمار�شات لإطالق مبادرات و�شيا�شات فعالة قائمة على الأدلة العلمية، 
والطفل".  الأم  �شحة  اأج��ل  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات  مب�شتوى  لالرتقاء 

ب�شكل  يركز  " ال�شنوي  والطفل  الأم��وم��ة  " �شحة  برنامج  اأن  وا�شافت 
خا�س على الفحو�شات املرتبطة باحلمل ال�شحي والرعاية قبل الولدة 
من خالل فحو�شات الك�شف املبكر، والتثقيف ال�شحي، وامل�شورة خالل 
مرحلة ما قبل احلمل، ومرحلة ما بعد الولدة جلميع الن�شاء احلوامل 
الوقائية  الفحو�شات  اأهمية  حول  الوعي  برفع  الربنامج  ويعنى  ..كما 
ب�شكل منتظم ل�شمان �شحة  ملتابعة احلمل  الزيارات  واللتزام بح�شور 

الأم والطفل.
"تقوم  املجتمع:  �شحة  اإدارة  مدير  ال��واح��دي  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
جميع املن�شاآت ال�شحية املعنية بالأمومة والولدة وعددها 35 يف الإمارة 
باإجراء فحو�شات حديثي الولدة، وح�شب التقارير الواردة من خمترب 
الفحو�شات اجلينية التابعة لوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بلغت ن�شبة 

فحو�شات حديثي الولدة يف امارة اأبوظبي %98 ..وقد خ�شع 35951 
من املواليد يف امارة اأبوظبي لفحو�شات حديثي الولدة يف �شنة 2021 
وقد مت الك�شف من خالل هذه الفحو�شات عن 2810 حالت مر�شّية 
�شاهم  ال��ولدة وقد  بعد  للطفل  العقلي واجل�شدي  النمو  توؤثر على  قد 
الك�شف املبكر عنها يف التغلب عليها والتقليل من م�شاعفاتها التي قد 
تكون وراثّية اأو ُمرتبطة بعملّية الأي�س اأو اأمرا�س ُمرتبطة بالهرمونات، 
ور�شات  من  �شل�شلة  العام  لهذا  الربنامج  ..ويت�شمن  ال��ّدم  اأم��را���س  اأو 
حديثي  فحو�شات  برنامج  يخ�س  مبا  ال�شحية  الرعاية  ملقدمي  العمل 
باملعيار  التزام  واأهمية  بالربنامج  امل�شمولة  الفحو�شات  ال��ولدة وجميع 
خالل  الأم  وفحو�شات  ال���ولدة  حديثي  فحو�شات  يخ�س  مب��ا  ال�شادر 

مرحلة احلمل وما قبل احلمل".

»�أبوظبي لل�سحة �لعامة« يفعل برناجمه »�سحة �لأمومة و�لطفل«

الثاين يف اإمارة الفجرية والـ 30 على م�شتوى الدولة

�لإمار�ت للمز�د�ت تعلن عن �فتتاح مكتب يف حمكمة �لفجرية �لحتادية �لبتد�ئية

مو�رد �ل�سارقة تدرب �لطلبة و�لطالبات يف  12 جهة حكومية خالل �ل�سيف  �حلايل 

نا�سئة خورفكان متطوعون يف �إعادة زر�عة �لأ�سجار �ملت�سررة من �لأحو�ل �جلوية

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

           يف الدعوى رقم  250 / 2019 / 207 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوىطلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار الكائن بدبي الرب�شاء جنوب اخلام�شة، قرية اجلمريا، فيال رقم 9.20 اأو رقم الر�س 
والتعاب وامل�شاريف  والر�شوم  الئحة  يف  طلباته  بكافة  التنفيذ  لطالب  واحلكم  دبي،  مربع،  مرت   620.89 وم�شاحتها   1086

طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود فرع دبي
عنوانه/الإمارات اإمارة دبي بر دبي دبي، مكتب الدارة ال�شرق الو�شط، مدينة دبي لالنرتنت، �س ب 66دبي المارات العربية  املتحدة

وميثله/حليمة مرت�شى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب اإعالنه/راميندير كاير بهي

عنوانه:الإمارات - اإمارة دبي الرب�شاء جنوب اخلام�شة فيال رقم 20البلوك 9 �شارع دي 42، دبي المارات العربية املتحدة 
0552192932 - ramin@eim.ae 

مو�شوع الإعالن املنفذ �شده: جوجيندر �شينج بهي
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 24-08-2022 ال�شاعة 05:00:00 م ويف الأيام الثالث التالية اإن اقت�شى احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة 
http://www.emiratesauction. اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع ) �شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اإيداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )  ae
باإعرتا�شه معززاً مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الأيام 
الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة 

وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات ) 2،600،000( درهم
ار�س و ما عليها من بناء - املنطقة الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�س 1086 - امل�شاحة 620.89 مرت مربع املقدرة ب��:2.600.000

مالحظات:1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70448 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
           يف الدعوى رقم  250 / 2019 / 207 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع الدعوىطلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار الكائن بدبي الرب�شاء جنوب اخلام�شة، قرية اجلمريا، فيال رقم 9.20 اأو رقم الر�س 

والتعاب وامل�شاريف  والر�شوم  الئحة  يف  طلباته  بكافة  التنفيذ  لطالب  واحلكم  دبي،  مربع،  مرت   620.89 وم�شاحتها   1086
طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود فرع دبي

عنوانه/الإمارات اإمارة دبي بر دبي دبي، مكتب الدارة ال�شرق الو�شط، مدينة دبي لالنرتنت، �س ب 66دبي المارات العربية  املتحدة
وميثله/حليمة مرت�شى حممد خمتار املرزوقي

املطلوب اإعالنه/راميندير كاير بهي
عنوانه:الإمارات - اإمارة دبي الرب�شاء جنوب اخلام�شة فيال رقم 20البلوك 9 �شارع دي 42، دبي المارات العربية املتحدة 

0552192932 - ramin@eim.ae 
مو�شوع الإعالن املنفذ �شده: جوجيندر �شينج بهي

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 24-08-2022 ال�شاعة 05:00:00 م ويف الأيام الثالث التالية اإن اقت�شى احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة 
http://www.emiratesauction. اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع ) �شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اإيداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )  ae
باإعرتا�شه معززاً مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الأيام 
الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة 

وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات ) 2،600،000( درهم
ار�س و ما عليها من بناء - املنطقة الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�س 1086 - امل�شاحة 620.89 مرت مربع املقدرة ب��:2.600.000

مالحظات:1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70448 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/128904(

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س م ع - اجلن�شية الإمارات
املنذر اإليه : فاطمة اإ�شماعيل العبداهلل - اجلن�شية �شورية 

املو�شوع :
بواقع  عليه  امل�شتحقة  الأج���رة  ���ش��داد  ب�����ش��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �شنوياً من تاريخ 2003/5/29 اإيجار اخلزانة رقم )36( الكائنة بقاعة   500،00
الفعلى  الت�شليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�شي  الفرع  ال�شالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
 474 وذلك خالل )15( خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ ت�شلم هذا الإن��ذار عمال بن�س املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�شنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�شور  ب�شرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�شداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �شي�شطر  واإل  مفتاحها  وت�شليم  حمتوياتها 

الالزمة �شدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شما  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرافدين لتنظيف وتلميع ال�شيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1131841 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اري�شتا 

لغ�شيل وتلميع ال�شيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3681647 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لفوعا 

مودي لالزياء
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4147664 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شماء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شرق خلدمات الفراح
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2107130 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شاب لل�شفريات وال�شياحة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4283613 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة �شكايف للحدادة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :4276281 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداهلل �شامل علي �شربان الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ابراهيم عمران عبداهلل علي املرزوقي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز رتو�س للعنايه 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: بال�شيارات  رخ�شة رقم :1664739 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة �شليمه �شعيد علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حمد را�شد �شامل عبداهلل البادي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون د�شي�س حلالقة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الرجال   رخ�شة رقم :2978273 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة علياء علي حممد علي الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف جا�شم حممد ابراهيم ح�شن املرزوقي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة ابو اياد للحدادة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة   رخ�شة رقم :1110457 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة مريه عبداهلل �شعيد �شامل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:مركز مارلز لتجميل ال�شيدات ذ.م.م
 -  C17A  - ميزانني   M1 العقارية  م�شماك  �شركة  املالك  ال�شركة:مبنى  عنوان 

جزيرة ابوظبي �شارع الكورني�س - غرب 5 - ق
CN 1701391 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2022/8/1 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030495
تاريخ التعديل:2022/8/10

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة الفرحان لرتكيب ال�شتائر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�شناعية - النقلة 9 التا�شع مبنى ال�شيد �شهيل نخرية عي�شة 

�شهيل واخرين
CN 1128243 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
، كم�شفي  ال�شريبية  وال�شت�شارات  لتدقيق احل�شابات  ال�شادة/احلزم  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/3  لل�شركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030861
تاريخ التعديل:2022/8/10

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطعم بن هويدن - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 3759877 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205031962
تاريخ التعديل:2022/8/10

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بري �شاب للطباعة 

رخ�شة رقم :CN 3722876 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف جا�شم حممداكرب زادات خان

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بري �شاب للطباعة

PEER SAAB TYPING

اإىل/ بري�شاب للطباعة وال�شفريات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PEER SAAB TYPING & TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شتارز مود كافيه 

رخ�شة رقم :CN 4448959 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد بن مب�شر بن ب�شور  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل حممد عثمان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد بن مب�شر بن ب�شور

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتارز مود كافيه

STARS MOOD CAFE

اإىل/ �شتارز مود كافيه ذ.م.م
  STARS MOOD CAFE L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ابندنت للتجارة العامة 

رخ�شة رقم :CN 3849527 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل حممد �شامل عثمان الزعابى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نهيان حممد �شامل عثمان الزعابى
تعديل اإ�شم جتاري من/ ابندنت للتجارة العامة

ABUNDANT GENERAL TRADING

اإىل /ابندنت لل�شيانة العامة
ABUNDANT GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة عامة  4690018

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اإفيمرب للتجارة - �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م 
رخ�شة رقم :CN 4568173 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ اإفيمرب للتجارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EVEMPIR TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / اي يف امبري جتارة عامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EV EMPIRE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة  4690018
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
لالعمال  :امبل�س  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الكهروميكانيكية و للنقليات العامه 
رخ�شة رقم :CN 1198319 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ امبل�س لالعمال الكهروميكانيكية و للنقليات العامه
IMPULSE ELECTRO MECHANICAL WORKS AND GENERAL TRANSPORT

اإىل/ احللو للنقليات العامه
BEAUTY GENERAL TRANSPORT 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ال�شامل للبوابات التوماتيكية 

رخ�شة رقم :CN 1733026 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طارق جمال املحمود %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على نا�شر حميد الدرعى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شامل للبوابات التوماتيكية

ALSHAMEL AUTOMATIC DOOR

اإىل/ ال�شامل للبوابات التوماتيكية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALSHAMEL AUTOMATIC DOOR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :باك �شاند ل�شيانة التمديدات الكهربائية 

والتكيف املركزي  رخ�شة رقم :CN 2767810 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عادل حممد �شريف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد ح�شني �شامل �شالح الرا�شدى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ باك �شاند ل�شيانة التمديدات الكهربائية والتكيف املركزي

PAK SAND MAINTENANCE OF ELECTRICAL WIRING AND CENTRAL AIR CONDITIONER

اإىل/ باك �شاند ل�شيانة التمديدات الكهربائية والتكيف املركزي �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PAK SAND MAINTENANCE OF ELECTRICAL WIRING AND CENTRAL AIR CONDITIONER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�شيانة  املنطلق للمقاولت و  :ال�شهم  ال�شادة  باأن /  الإقت�شادية  التنمية  تعلن دائرة 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم :CN 2175757 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / على حممد على حممود من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / على حممد على حممود من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مرمي ما�شاءاهلل ح�شني اخلورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شهم املنطلق للمقاولت ال�شيانة العامة ذ.م.م
AL SAHAM AL MUNTALQ CONTRACTING & GEN. MAINTENANCE L.L.C

اإىل / ال�شهم املنطلق للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL SAHAM AL MUNTALQ CONTRACTING & GEN. MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

•• ميديلني -كولومبيا- وام:

اأكد �شعادة مبارك الناخي وكيل وزارة 
حمّرك  الثقافة  اأن  وال�شباب  الثقافة 
والقت�شادي  الجتماعي  للنمو  مهّم 
ق��درة على معاجلة  ملا لها من  العاملي 
امل�����ش��ك��الت ال��ت��ي تواجه  ال��ك��ث��ري م���ن 
تطلعات  حتقيق  يف  وت�شهم  الب�شرية، 
للمجتمعات،  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
تويل  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  م�شريا 
ال��ث��ق��اف��ة اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ك��ون��ه��ا اأحد 
البناء  مل�������ش���رية  ال���ف���اع���ل���ة  ال�����رواف�����د 

والتنمية املجتمعية والقت�شادية.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه بجل�شة 
الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
للفنون  العاملي  املنتدى  م��ن  ال��راب��ع��ة 
والثقافة والإبداع والتكنولوجيا، الذي 
ا�شت�شافته مدينة ميديلني بكولومبيا 

اأي��ام بح�شور نخبة  على مدى ثالثة 
اأبرز ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني من  من 
موؤثرين  اإىل  اإ�شافًة  الثقايف  القطاع 
يف ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة من 

خمتلف اأنحاء العامل.
تطرقت  ال���ت���ي   ، احل��ل��ق��ة  يف  ����ش���ارك 
ل���ل���ح���دي���ث ع�����ن ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
لالرتقاء  احل��ك��وم��ات  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي 
الثقافية  وال�شناعات  الثقافة  بواقع 
الإنتاج  ل��دي��ه��ا وحت��ف��ي��ز  والإب���داع���ي���ة 
ك��ل م��ن خو�شيه   ، الثقايف والإب��داع��ي 
الرتاث  وزير  نائب  اأرغ��وت،  اإيغان�شيو 
الثقافة  وزارة  يف  الإقليمية  والتنمية 
برييرا  وك���ارول���ي���ن���ا  ك���ول���وم���ب���ي���ا،  يف 
الأمني التنفيذي لالقت�شاد الإبداعي 
والرتاث يف  والثقافات  الفنون  بوزارة 
ت�شيلي واأدارتها فيكتوريا كونرتيرا�س 
يف  للثقافة  ل�"كونيكتا  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

 Conecta Cultura - املك�شيك
."Mexico

و اأو���ش��ح ال��ن��اخ��ي اأن دول���ة الإم����ارات 
ف�����ري�����داً يف جمال  ت�������ش���ّك���ل من�����وذج�����اً 
اله���ت���م���ام ب��ال��ث��ق��اف��ة م����ع الع����ت����زاز 
وتقبلها  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  بهويتها 
وتعزيز  الأخ�������رى  ال���ث���ق���اف���ات  ل��ت��ن��وع 
الثقافية  ال�����ش��ن��اع��ات  واق���ع  وت��ط��وي��ر 
والإبداعية فيها، لفتاً اإىل اأن حكومة 
دول������ة الإم����������ارات اع���ت���م���دت م����وؤخ����راً 
لل�شناعات  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
النهو�س  بهدف  والإبداعية  الثقافية 
ب���ال���ق���ط���اع وت���ع���زي���ز ح��ج��م��ه وزي������ادة 
اإمكانياته وحتفيزه ليكون �شمن اأهم 
 ، ب��ال��دول��ة  اقت�شادية  �شناعات  ع�شر 
م�شاهمة  ن�شبة  زي����ادة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
ال�����ش��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب���داع���ي���ة 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   5 اإىل  لت�شل 

ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي وذل���ك يف ظ��ل تقدمي 
الدولة الكثري من احلوافز للمبدعني 
دولتنا  و�شعت  وقال:"   . وامل��وه��وب��ني 
ال�شيا�شات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
النهو�س  اإىل  ال��ه��ادف��ة  والت�شريعات 
بالثقافة ل �شيما ال�شناعات الثقافية 
املوهبة  اأن  ت��اأك��ي��ده��ا  م��ع  والإب��داع��ي��ة 
ناجح  ث����ق����ايّف  م�������ش���روع  اأي  ج����وه����ر 
املبدعني  وت��اأه��ي��ل  دع��م  وا�شلت  ل��ه��ذا 
املوهوبني ليكونوا قادرين على تنفيذ 
حول  نظرائهم  وم�شاركة  م�شاريعهم، 
ال���ع���امل خم��ت��ل��ف الأف����ك����ار، مب���ا يعّزز 
والإبداعية،  الثقافة  ال�شناعات  واقع 
على  الفاعل  ت��اأث��ريه��ا  م��ن  وي�شاعف 

القت�شاد املحلي".
فقط  متنحنا  ل  الثقافة  اأ�شاف:"  و 
الإن�شانية  و  للعامل  بالنتماء  ال�شعور 
وح���������ش����ب، ب�����ل ه�����ي ����ش���ب���ي���ٌل اأ����ش���ي���ٌل 

املجتمعات،  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
وق��ي��م��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل��ع��اجل��ة خمتلف 
اليوم،  العامل  يواجهها  التي  الق�شايا 
فالدبلوما�شية الثقافية التي تنتهجها 
دولتنا اأوجدت �شيغة اأخرى للتوا�شل 
مثال  وخ��ري  ال��ع��امل وجمتمعاته،  م��ع 
ع��ل��ى ذل���ك م��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و 2020 
ثقايّف  اأ�شخم حدث  يعترب  ال��ذي  دبي 
اأر���س الدولة وح�شد حوله  اأقيم على 
ثقافاتها،  �شاركتنا  دول��ة   192 نحو 

وخ�شو�شيتها الفكرية واملعرفية".
واأك��د اأن ه��ذا املنتدى يعد واح��داً من 
املن�شات الدولية املهّمة والفاعلة التي 
تخدم م�شاركة الأفكار وتبادل املعرفة 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  ب��ني 
الثقافية العاملية خا�شة يف ظّل العالقة 
القت�شاد  قطاع  جتمع  التي  الوثيقة 
والتكنولوجية املتطورة واأدواتها التي 

ال�شبل  م��ن  الكثري  معها  ا�شتحدثت 
الثقافية  ال�شناعات  لقطاع  امل��ح��ّف��زة 
املزيد  والإبداعية، موؤكدا على تفعيل 
من ال�شراكات والتعاونات مع خمتلف 
حول  الثقافية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الهيئات 
الروابط  هذه  اأهمية  لإدراك��ن��ا  العامل 
يف تعزيز واقع العمل الثقايف امل�شرتك 

ال��������ذي ي�������ش���م���ن حت���ق���ي���ق امل�������ش���اري���ع 
 2021 ن�شخة  اأن  يذكر  الطموحة". 
والثقافة  للفنون  العاملي  املنتدى  من 
والإب�������داع وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأق��ي��م��ت يف 
املرئي  الت�شال  تقنية  كولومبيا عرب 
مب�شاركة 418 خبرياً حملياً ودولياً، 
و�شاهدها رقمياً اأكرث من 286000 

م�شاهد حول العامل. اأما دورة املوؤمتر 
�شخ�شية  فُعقدت مب�شاركة  العام  هذا 
من خمتلف البلدان حول العامل، مبا 
وكولومبيا،  الإم�����ارات  دول���ة  ذل���ك  يف 
والإكوادور  وب��ريو  واملك�شيك  وت�شيلي 
وكو�شتاريكا  والأرج��ن��ت��ني  وب��ول��ي��ف��ي��ا 

وجامايكا.

•• دبي - وام: 

اأك��ادمي��ي��ة الإع�����الم اجلديد  ن��ظ��م��ت 
 ،"Social day" فعالية  دب��ي  يف 
وا����ش���ت�������ش���اف���ت خ���الل���ه���ا ن��خ��ب��ة من 
�شانعي املحتوى وم�شوؤويل الت�شويق 
احلكومية  ال����ق����ط����اع����ات  اأه��������م  يف 
"موانئ  �شركة  بينها  من  واخلا�شة، 
والقيادة  "دو"  و���ش��رك��ة  اأبوظبي" 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي وغ���ريه���ا من 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات احل��ي��وي��ة يف 

الدولة.
وي�����اأت�����ي ذل������ك ان����ط����الق����اً م�����ن دور 
الأكادميية كحلقة و�شل بني �شانعي 
امل��ح��ت��وى الإب����داع����ي وال�������ش���رك���اء يف 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س 
والرقمية  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ع���الم���ات 

العاملية.
الأك�����ادمي�����ي�����ة خالل  وا����ش���ت�������ش���اف���ت 
الفعالية �شركة "Meta" التي تعد 
الرقمية  ال�شركات  اأك��رث  واح��دة من 
ك�شفت عن  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ق��ي��م��ة يف 
بع�س الأخبار احل�شرية، فيما اأجابت 
املبدعني  �شراكات  م�شوؤولة  باز  مون 
الأو�شط  وال�����ش��رق  اأف��ري��ق��ي��ا  ملنطقة 

الكثري  ع���ن   "Meta" يف  وت��رك��ي��ا 
م���ن ال���ت�������ش���اوؤلت امل���ط���روح���ة حول 
الجتماعية،  التطبيقات  م�شتقبل 
ا�شتحواذها  بعد   "Meta" وروؤي���ة 
اإىل  بوك"  "في�س  ع���ل���ى  م�����وؤخ�����راً 
جانب امتالكها العديد من املن�شات 
 Instagram-/ الجتماعية مثل
 W h a t s A p p -
تعزز  ال����ت����ي   /Messenger
ت��وا���ش��ل م��ل��ي��ارات الأ���ش��خ��ا���س حول 

العامل.
وقال را�شد العو�شي املدير التنفيذي 
"عملنا  اجلديد:  الإعالم  لأكادميية 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ت��ك��ون مبثابة 
ب���ني �شانعي  ذه���ن���ي  ع�����ش��ف  ج��ل�����ش��ة 
ال��رق��م��ي واجل��ه��ات املعنية  امل��ح��ت��وى 
م�شتقبلية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��ن��اء  يف 
الإمارات  دول��ة  يف  الرقمي  للتطوير 
وال��ع��امل، لأن خلق ه��ذا احل���وار بني 
الأط�������راف مي��ث��ل ج������زءاً ك���ب���رياً من 

اإىل  تهدف  التي  الأك��ادمي��ي��ة  ر�شالة 
العامل  رواد  م��ن  اإع���داد جيل ج��دي��د 
وربطهم  الإم������������ارات،  يف  ال���رق���م���ي 
با�شتقطاب  املهتمة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع 
الرقمي  الإع���الم  مبدعني يف جم��ال 

و�شناعة املحتوى".
اأك���ادمي���ي���ة  يف  "ن�شعى  واأ�������ش������اف: 
الإعالم اجلديد اإىل العمل وفق روؤية 
املوؤثرين  اإع����داد  م��ن  ت��ب��داأ  متكاملة 
اإىل توفري  املحتوى ومتتد  و�شانعي 

ال��ف��ج��وة بينهم وبني  ال��ف��ر���س و���ش��د 
اإيجابي  اآداء  وفق  الرقمية،  املن�شات 
..وعملنا  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع  واإب���داع���ي 
يف ه���ذا احل����دث ال��ف��ري��د م���ن نوعه 
يف  حمورية  �شركات  ا�شتقطاب  على 
 "Meta" م��ث��ل  ال��رق��م��ي  ال��ق��ط��اع 
اأك��رب خم�س  التي تعترب واح���دة م��ن 
ت�شكل  تكنولوجيا معلومات،  �شركات 
العامل،  يف  الرقمي  امل�شتقبل  مالمح 
ما  اإىل  ح��ال��ي��ا  تنتقل  اأن��ه��ا  �شيما  ل 

نحو  الأب��ع��اد  ثنائية  ال�شا�شات  وراء 
جتارب مثرية لالهتمام مثل الواقع 
امل��ع��زز والف���رتا����ش���ي ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
التكنولوجيا  يف  التايل  التطور  بناء 
ال�����ذي يحتم  الج��ت��م��اع��ي��ة، الأم������ر 
اأب��واب احل��وار بينها وبني  علينا فتح 
لبناء  امل��ح��ل��ي��ني،  امل��ح��ت��وى  ���ش��ان��ع��ي 
مبدعينا  ب����ني  ال���ت���وا����ش���ل  ج�������ش���ور 
يف  واخلا�شة  احلكومية  والقطاعات 
دولة الإمارات، ورواد ال�شوق الرقمي 

يف العامل". واختتم املدير التنفيذي 
بالقول:  الإعالم اجلديد  لأكادميية 
 "social day" فعالية  "تاأتي 
�شمن ا�شرتاتيجية اأكادميية الإعالم 
الرقمية  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��دي��د 
ال�شباب  ب���ني  ال���ع���الق���ات  وت���وط���ي���د 
العربي عموما والإماراتي خ�شو�شا 

مع كافة روافد هذا املجال".
اجلديد  الإع��الم  اأكادميية  اأن  يذكر 
م��وؤخ��را مب��رور عامني على  احتفلت 

انطالقتها، معلنًة عن عدد كبري من 
الإجن����ازات وم��ع��دلت غ��ري م�شبوقة 
يف ع��دد امل�����ش��اه��دات وال��ت��ف��اع��ل ومنو 
املتابعني، �شملت ما يزيد على 301 
مليون م�شاهدة ملن�شاتها، واأكرث من 
22 األف حمتوى رقمي لالأكادميية 
ال��ت��اب��ع��ني لها،  امل��ح��ت��وى  و���ش��ان��ع��ي 
�شانع  اأول  ع��ن  اإعالنها  اإىل  اإ�شافة 
يف  اإم��ارات��ي��ني  "يونيكورن"  حمتوى 

العامل العربي.

•• ال�شارقة-الفجر:

تدرب امل�شاركون يف الن�شاط ال�شيفي 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  م��ل��ي��ح��ة  ل���ن���ادي 
اإطار  يف  تنظيمها  ج���رى  ور���ش��ة  يف 
مهارة  ع��ل��ى  احل���ال���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ف��ن الإل��ق��اء وال��ت��خ��اط��ب ومواجهة 
اجل��م��ه��ور وال��ت��ي تعد م��ن ال���دورات 
وتعزيز  امل�شاركني  تاأهيل  يف  الهامة 

ثقتهم باأنف�شهم .
الور�شة  امل�����ش��ارك��ون خ��الل  وت��ع��رف 
النادي  اأدرجت �شمن فعاليات  التي 
وال���ت���ي ت���ق���ام حت���ت م��ظ��ل��ة جمل�س 
ال�شارقة ال�شارقة الريا�شي وقدمها 
الطنيجي  بالليث  �شعيد  ال��دك��ت��ور 
امل���ح���ا����ش���ر الإم��������ارات��������ي امل����ع����روف 
التنمية  جم����الت  يف  وامل��ت��خ�����ش�����س 
الب�شرية تعرفوا على مفهوم الإلقاء 
التح�شري  واأل����ي����ات  الإل����ق����اء  وف����ن 
ملخاطبة  امل�شبق  والع���داد  للتحدث 
اجل��م��ه��ور مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ق���درات 

امل�شاركني من الن�سء والأطفال.

الور�شة  خ���الل  الطنيجي  وت��ن��اول 
اأ���ش��ك��ال ع���دة ل��ف��ن الإل���ق���اء بجانب 
التغلب على ال�شعوبات مع مواجهة 
الرتباك واخلوف ومظاهر  حدوث 
اخلوف وطرق التعامل معها والتي 
اأثناء  اأو  ق��ب��ل  امل��ل��ق��ي  ت�����ش��ي��ب  ق���د 
ه��ذا اخلوف  اللقاء ومهارة جت��اوز 

منذ اللحظات الأوىل . 
الور�شة  يف  امل�������ش���ارك���ني  ول��ت��م��ك��ني 

بالليث  ���ش��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور  ح���ر����س 
امل�شاركني  اإك�����ش��اب  ع��ل��ى  الطنيجي 
النماذج  الأل��ق��اء من خ��الل  مهارات 
وطرحها  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة 
تبادل  ع��ن  ف�شال  ال�شيق  باأ�شلوبه 
امل�����ش��ارك��ني يف طرق  احل���دي���ث م���ع 
مهاراتهم  اإىل  وال���ش��ت��م��اع  الإل��ق��اء 

والعمل على تنميتها .
وتطرق اإىل الأ�ش�س الواجب اتباعها 

لتعزيز مهارة فن الإلقاء من حيث 
العداد اجليد والتمكن من املو�شوع 
اإىل تطرقه  اإ�شافة  الرهبة  وجت��اوز 
التعامل مع اجلمهور وبناء  ملهارات 

عالقة معه اأثناء الإلقاء.
وا����ش���ت���ع���ر����س خ�����الل ال����ور�����ش����ة ما 
ي�شمل حماور فن الألقاء من حيث 
التعبري عرب التلوين ال�شوتي وفن 
ولغة  الب�شري  والت�شال  الوقفات 
على  ع��الوة  املتحدثني  م��ع  اجل�شد 
مهارات  م��ن  ه��ام  جانب  ا�شتعرا�س 

ما بعد الإلقاء  .
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ور���ش��ة ال��ت��ي تفاعل 
قام  لف���ت  ب�شكل  امل�����ش��ارك��ون  معها 
اخلا�شوين  �شلطان  حممد  �شعادة 
مليحه  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املحا�شر  بتكرمي  الريا�شي  الثقايف 
الطنيجي  بالليث  �شعيد  ال��دك��ت��ور 
تقدمي  يف  وم�شاركته  ح�شوره  على 
امل�شاركني  اأف�������ادت  ال���ت���ي  ال���ور����ش���ة 
خالل  ج��دي��دة  م��ه��ارات  واأك�شبتهم 

عطلتهم ال�شيفية.

•• دبي- وام: 

الن�شخة  على  ال��ي��وم  ال�شتار  ي�شدل 
لنادي  ال�شيفي  للن�شاط  ال�شاد�شة 
اأقيم  وال���ذي  الهمم،  لأ�شحاب  دب��ي 
اأ�شحاب  يا  القمم  "اإىل  �شعار  حتت 
منت�شبا   250 مب�����ش��ارك��ة  الهمم" 
برعاية  ومتطوعة  متطوعا  و150 

اأكرث من 30 راعيا.
وا�شتمرت هذه الن�شخة ملدة 8 اأ�شابيع 
اأبرزها  280 فعالية  وا�شتملت على 
ومن�شة  ومبادرات  ريا�شية  فعاليات 
رحلة  و21  امل�����واه�����ب  لك���ت�������ش���اف 
خمتلفة  لوجهات  خارجية  ترفيهية 
اأب��رزه��ا ب��رج خليفة، ومكتبة  يف دب��ي 
امل�شتقبل،  وم��ت��ح��ف  را����ش���د،  حم��م��د 
ودبي مول، وعامل مده�س، ومدينة 
تدريبية  ل��ربام��ج  اإ���ش��اف��ة  ال��ط��ف��ل، 
اخلتام  ح��ف��ل  وي�����ش��ت��م��ل  ت��ف��اع��ل��ي��ة. 
اأبرزها  ال��ف��ق��رات؛  م��ن  العديد  غ��دا 
اأ�شحاب  تقدمي  من  الوعد  اأوب��ري��ت 
الهمم وتكرمي �شركاء النجاح، الذين 
اإ�شافة لفيديو  تفاعلوا مع احلدث، 
ع��ن ق�����ش��ة ن�����ش��اط م��ت��ف��رد خ���الل 8 
والتفاعل.  احل��ي��وي��ة  م���ن  اأ���ش��اب��ي��ع 
رئي�س  ب��ال��رق��اد  ث��اين جمعة  واأ���ش��اد 
لأ�شحاب  دب���ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
ال��ع��م��ل املختلفة  ب���دور ف���رق  ال��ه��م��م 
التي قدمت ن�شخة ا�شتثنائية �شتعود 
من  ك��ل  على  املكا�شب  م��ن  بالعديد 
ح��ظ��ى ب��امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا، خ��ا���ش��ة اأن 
يرتجم  الهمم  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي 
يف  الر�شيدة"  "القيادة  ت��وج��ي��ه��ات 
وال�شديقة  امل��وؤه��ل��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
"الن�شاط  وق���ال:  الهمم.  لأ�شحاب 
ل�250  ذهبية  فر�شة  كان  ال�شيفي 

طاقاتهم  ا�شتثمار  اأجل  من  منت�شبا 
قدراتهم،  وتعزيز  ال�شيف  ف�شل  يف 
اإقامة  من  يهدف  النادي  اأن  خا�شة 
م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��م لتنمية 
مهارات اأ�شحاب الهمم واكت�شاف روح 
املزيد  وا���ش��ت��ه��داف  والتعلم  الإب����داع 
لأخرى".  دورة  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  م��ن 
حظى  ال�شيفي  "الن�شاط  واأ���ش��اف: 
املوؤ�ش�شات  م���ن  وا����ش���ع���ة  مب�����ش��ارك��ة 
راأ�شها  ع��ل��ى  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وجمموعة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
لتحقق  امل���ت���ط���وع���ني  م�����ن  واع���������دة 
الأهداف  جميع  ال�شاد�شة  الن�شخة 
ليك�شب  اأج���ل���ه���ا  م���ن  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
امل�شاركون مهارات علمية واجتماعية 
واأكد  متعددة".  وريا�شية  وثقافية 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ع�����ش��ي��م��ي  م���اج���د 
العديد  ح��ق��ق  "الن�شاط  امل��ن��ظ��م��ة: 
توفري  يف  للم�شاركني  املكا�شب  م��ن 
بيئة مثالية يف ف�شل ال�شيف. مل�شنا 
مدى فرحة امل�شاركني واأ�شرهم من 
كافة  مع  الإيجابي  تفاعلهم  خ��الل 
�شركاء  لن�شمام  اإ���ش��اف��ة  الأن�شطة 
لأ����ش���ح���اب  "دبي  مل���ن���ظ���وم���ة  ج������دد 

الر�شالة  اأن  ي����وؤك����د  م����ا  الهمم"، 
يف  الكامل  الندماج  نحو  املجتمعية 

املجتمع قد و�شلت".
معايل  اإىل  ال�شكر  الع�شيمي  ووج��ه 
الع�شو  ال����ط����اي����ر،  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د 
لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
الرعاية  ع��ل��ى  دب���ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 

ال�شيفي  للن�شاط  للهيئة  امل��ا���ش��ي��ة 
موؤكدا دورها الكبري يف دعم ومتكني 
امل�شاريع  خ��الل  من  الهمم  اأ�شحاب 
وامل����ب����ادرات امل�����ش��ت��دام��ة ..ك���م���ا وجه 
واملتطوعني  ال��ع��م��ل  ل��ف��رق  ال�����ش��ك��ر 
الذين �شاهموا ب�شكل كبري يف جناح 

فعاليات الن�شاط.

مبارك �لناخي : �لثقافة حمرك مهم للنمو �لجتماعي و�لقت�سادي �لعاملي

»Social day« أكادميية �لإعالم �جلديد تنظم�

�ليوم.. »دبي لأ�سحاب �لهمم« يختتم �لن�سخة �ل�ساد�سة من ن�ساطه �ل�سيفيم�ساركو �لن�ساط �ل�سيفي لنادي مليحة يتدربون على مهارة فن �لإلقاء 

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
الفجرية  جمل�س  اأع�����ش��اء  الأم�����ريي،  ب��ال��دي��وان  مكتبه  يف   ، ال��ف��ج��رية 

لل�شباب، مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شباب.
واط��ل��ع ���ش��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى م���ب���ادرات املجل�س واإجن���ازات���ه التي 
ا���ش��ت��ه��دف��ت ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب يف اإم�����ارة ال��ف��ج��رية، ع��رب خم��ت��ل��ف امل�شاريع 
التي ت�شهم يف تنمية وعيهم و تعزيز م�شاركتهم يف م�شرية  والأن�شطة 

الفجرية  جمل�س  ب��اإجن��ازات  �شموه  واأ���ش��اد  ل��ل��دول��ة.  ال�شاملة  التنمية 
ل��ل�����ش��ب��اب، وع��م��ل��ه اجل����اد م��ن اأج����ل ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ع��م��ل ال�����ش��ب��اب��ي يف 
ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  الإم��ارة، موؤّكًدا على توجيهات �شاحب 
ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية بالهتمام بفئة ال�شباب، 
جمل�س  اأع�شاء  عرّب  و  املجتمع.  يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  وت�شجيعهم 
الفجرية لل�شباب عن �شكرهم وتقديرهم ل�شمو ويل عهد الفجرية على 
ال�شتقبال واهتمام �شموه بال�شباب وتقدمي الدعم املتوا�شل لهم. ح�شر 

اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

حممد �ل�سرقي ي�ستقبل �أع�ساء جمل�س �لفجرية 
لل�سباب ويطلع على م�ساريعه ومبادر�ته

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0077254 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجي 
 - النقبي  م�شعود  را�شد  حممد  هاين  الول:  الطرف  من  املذكورة  الأطراف  بني 
الطرف  اإىل   784198915832707  : الهوية  رقم   - المارات  اجلن�شية 
الهوية  رقم   - ال�شودان  اجلن�شية   - احل�شن  ابو  احمد  عبدالرحمن  الطيب  الثاين: 
�شركة  م  م  ذ  البناء  ملقاولت  املرجع   ( التجاري  بال�شم   784198679315733
ال�شخ�س الواحد ( ن�شاط الرخ�شة ) مقاولت بناء فئة خام�شة ( واملرخ�س من دائرة 
التنمية القت�شادية يف خورفكان - رخ�شة جتارية رقم 742713 ال�شادرة بتاريخ : 
الكاتب  �شيقوم  وعليه   - بخورفكان  القت�شادية  التنمية  دائرة  يف   2016/03/16

العدل العام بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا اعالن.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :لوؤلوؤة الدنيا لعمال ال�شباع 

رخ�شة رقم :CN 1132764 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف رحمه �شيد عواد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ لوؤلوؤة الدنيا لعمال ال�شباع
PEARL WORLD PAINTING WORKS EST

اإىل/ لوؤلوؤة الدنيا لعمال ال�شباغ - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PEARL WORLD PAINTING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :عيون �شاهني لرتكيب احلجر 

رخ�شة رقم :CN 1153860 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف �شلطان حممد نور نظري

تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ عيون �شاهني لرتكيب احلجر
AYOON AL SHAHEEN FOR STONE INSTALLATION

اإىل/ مطعم عيون ال�شاهني - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AYOON ALSHAHEEN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيب احلجر  4330002

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
الملنيوم  لعمال  املدينة  :قمر  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والزجاج  رخ�شة رقم :CN 1142568 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداللطيف على ابراهيم جا�شم املن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ قمر املدينة لعمال الملنيوم والزجاج

MOON CITY ALUMINIUM & GLASS WORK

اإىل/ لفورو للديكور الداخلي
LAVORO INTERIOR DESIGN

تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
املالب�س  خلياطة  اخلتم  :نور  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الرجالية رخ�شة رقم :4293105 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ نور اخلتم خلياطة املالب�س الرجالية

NOOR AL KHATEEM GENTS TAILORING

اإىل /نور اخلتم خلياطة املالب�س الرجالية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
NOOR AL KHATEEM GENTS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :هاي ايند كافية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  

رخ�شة رقم :CN 1173719 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حنان في�شل حممود على اليمانى من مالك اإىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء / حنان في�شل حممود على اليمانى من 100 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة اإلهام لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ELHAAM INVESTMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل اإ�شم جتاري من/ هاي ايند كافية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HIGH END CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ اأجني لتجارة الأغذية العاملية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AGAIN FOOD GLOBAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة  4630102

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة  4630101
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تو�شيل الطلبات 8299010

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شترياد  4610008
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شدير  4610009

تعديل ن�شاط / حذف جتهيز الفطائر واملعجنات 5621004
تعديل ن�شاط / حذف بيع احللويات - بالتجزئة  4٧21015

تعديل ن�شاط / حذف مطعم  5610001
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  للمقاولت  :ويداك�شباند  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم :CN 2689194 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زاهد ال�شالم رفيق ال�شالم من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / زاهد ال�شالم رفيق ال�شالم من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شرور مربوك مبارك �شالح الربيكى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ويداك�شباند للمقاولت الكهربائية ذ.م.م
WIDE EXPAND ELECTRICAL CONTRACTING L.L.C L.L.C

اإىل/ ويداك�شباند للمقاولت الكهر بائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
WIDE EXPAND ELECTRICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مني مانيال للمواد الغذائية - فرع 1

رخ�شة رقم :CN 1029815 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مفيد ال�شالم عبدالغفور %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جا�شم حممد جا�شم ا�شماعيل احلو�شنى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مني مانيال للمواد الغذائية - فرع 1
MINI MANILA FOOD STUFF TRADING - BRANCH  1

اإىل/ مني مانيال للمواد الغذائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MINI MANILA FOOD STUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع م�شتح�شرات التجميل - بالتجزئة  4٧٧2008
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة  4٧23001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع لوازم التدخني واأدوات ت�شخني التبغ - بالتجزئة  4٧23002
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوتوبان 

للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4147765 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوكو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كيك
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4096209 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

ن�شيم احلراير لل�شيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4260742 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون اكا�شيا للرجال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1065520 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة را�شد حممد نا�شر امليل الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف علي نا�شر حممد علي اخلوري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :النجم القطبي لل�شيانة العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1021714 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد حارب �شامل خليفه املهريى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد زهر المني حممد عبداحل�شني

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زين عمر زين العابدين العيدرو�س الها�شمى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ النجم القطبي لل�شيانة العامة ذ.م.م 
POLAR STAR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل /اوتاليرز للمقاولت و ال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
OUTLIERS GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين 4329901

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
ال�شدقاء  جنم  :موؤ�ش�شة  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: لاللكرتوميكانيكة رخ�شة رقم :1010071 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فال�شاما دانييل كوجناما %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ح�شن اخلورى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة جنم ال�شدقاء لاللكرتوميكانيكية 
FRIENDS STAR ELECTRO MECHANICAL EST 

اإىل /جنم ال�شدقاء لاللكرتوميكانيكية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FRIENDS STAR ELECTRO MECHANICAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شترياك�س لب�س- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :4545447 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة بكريات للتجارة العامة ذ م م

BKAIRAT GENERAL TRADING LLC 
 GLOBAL   تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / املجموعة العاملية للتطوير - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DEVELOPMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C من مالك اإىل �شريك

 GLOBAL م  م  ذ  الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - للتطوير  العاملية  املجموعة   / ال�شركاء  ن�شب  تعديل 
DEVELOPMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  من 100 % اإىل 30 %

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

STIRX LABS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل /�شترياك�س لب�س ذ.م.م 
STIRX LABS L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
�شركة  للحلويات-  دياليت�س  :فنتك  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم :4447013 

تعديل اإ�شم جتاري من/ فنتك دياليت�س للحلويات �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FANTAK DELIGHTS FOR SWEETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /فانتك انوي دياليت�س للحلويات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 FANTAK INOUI DELIGHTS FOR SWEETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :دازا للزهور والنباتات

 رخ�شة رقم :CN 3874514 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ دازا للزهور والنباتات 

DAZA FLOWERS & PLANTS 

اىل/ متارا للزهور والنباتات 

TMARA FLOWERS AND PLANTS 

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

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شوبر 786 للمقاولت العامة والعقارية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم :1340554 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عدنان �شهزاد حممد اكرم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عدنان �شهزاد بن حممد اكرم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممود ح�شني على اخلورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبر 786 للمقاولت العامه والعقارية ذ.م.م
SUPER 786 GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE L.L.C

اإىل /�شوبر هاندي مان لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SUPER HANDYMAN GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14248
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  احمد �شالح �شامل ح�شن .
الإخالل  نتيجة  دره��م   )32،334.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 815٧4 / 
خ�شو�شي /D/ دبي ( من نوع ) VOLKSWAGEN PA _ �شالون    ( موديل 
)2015( _ لون ) رم��ادي(     واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14193
املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  عمرو جودت حممد اجلعربي .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )68،3٧٧.00( درهم نتيجة الإخالل ب�شداد 

الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر 

واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 30651 / خ�شو�شي 

/11/ ابوظبي ( من نوع ) فورد ا�شكيب _ ا�شتي�شن    ( موديل )2019( _ لون ) رمادي( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/13503
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليها  :  كري�شتني لوف كارادو ديدويو .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )48،666.00( درهم نتيجة الإخالل ب�شداد 

الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل 

�شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 81352 / خ�شو�شي /18/ 

 ) SILVER( لون _ )اأبوظبي ( من نوع ) هوندا �شيتي _ �شالون  ( موديل )2020

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197



اخلميس   11  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13617  
Thursday    11    August    2022   -  Issue No   13617 عربي ودويل

09

املثلى  الو�شيلة  امل��ف��او���ش��ات  يف  الآن  واأب��ي��دج��ان حتى  ب��ام��اك��و  ت��رى   
لتحرير 29 جنديا من �شاحل العاج حمتجزين منذ �شهر يف مايل 
�شلطات  توؤكد  بينما  “مرتزقة”  باأنهم  الع�شكريون  يتهمهم  حيث 

بلدهم اأنهم يف مهمة حل�شاب الأمم املتحدة.
تك�شف هذه الق�شية حجم التوتر بني مايل و�شاحل العاج التي تتهمها 
باماكو بت�شجيع �شركائها يف غرب اإفريقيا على ت�شديد العقوبات �شد 
الع�شكريني املاليني الذين نفذوا انقالبني منذ 2020. وقد رفعت 

العقوبات اأخرًيا يف اأوائل متوز/يوليو.
املناق�شات م�شتمرة  لكن  الآن  توغو حتى  بذلتها  و�شاطة  تنجح  ومل 
بهدف الإف��راج باأ�شرع ما ميكن عن 29 جنديا كانوا يرتدون بزات 
متوز/ من  العا�شر  يف  نزلوا  عندما  م�شلحني  غري  ولكن  ع�شكرية 
يوليو من طائرة تابعة لل�شركة الوطنية “اإير كوت ديفوار” بينما 

نقلت طائرة اأخرى اأ�شلحتهم.
وج��وده��م يف  اأ�شباب  ح��ول  ا�شتجوابهم  الفور ومت  اأوق��ف��وا على  وق��د 
مايل “من دون اأمر مهمة ول اإذن” بالتواجد فيها ح�شب ال�شلطات 

املالية.
بهدف  م��ايل  اإىل  ج��اءوا  “مرتزقة”  باأنهم  اتهموا  التايل  اليوم  يف 
“تقوي�س عملية اإعادة تاأ�شي�س مايل وتاأمينها وعودتها اإىل النظام 

الد�شتوري«.
وطالب جمل�س الأمن القومي يف �شاحل العاج برئا�شة رئي�س الدولة 
احل�شن واتارا على الفور بالإفراج عنهم “من دون تاأخري” موؤكدا 

اأنهم اعتقلوا “ظلما«.

الرئا�شية  لالنتخابات  الرت�شح  من  ترامب  دونالد  منع  ميكن  »هل 
ل�شحيفة  الديبلوما�شية  املرا�شلة  طرحته  �شوؤال   ،”2024 ل�شنة 
مكتب  مداهمة  خلفية  على  فيليب،  كاثرين  الربيطانية  “تاميز” 

التحقيقات الفيدرايل “اأف بي اآي” ملنزله.
وقالت اإن العملية متثل ت�شعيداً كبرياً للتحقيقات املختلفة اجلارية 
ب�شاأن اأيامه الأخرية يف البيت الأبي�س، مما يزيد من فر�س اندلع 
اأي  اأن يدمر  املحكمة، وهو ما ميكن  اأحيل على  اإذا  �شيا�شية  معركة 

فر�شة خلو�شه ال�شباق الرئا�شي للمرة الثالثة يف عام 2024.
وزادت املداهمة ال�شغط القانوين على ترامب على اجلبهات الأخرى 
التي يتم التحقيق معه فيها، مبا يف ذلك دوره يف اأحداث 6 يناير-

كانون الثاين يف كابيتول هيل.
ب�شاأن  ب�شدة  الكثريون يف احلزب اجلمهوري مرتددين  وبعدما كان 
احتمال تر�شحه جمدداً، اأثارت اأنباء املداهمة �شعوراً بالغ�شب، وهو 

ما قد يفيد ترامب.
ويف اأي حال، ت�شكل املداهمة خطوة غري م�شبوقة تقريباً من مكتب 
التحقيقات الفيدرايل للتدقيق يف ت�شرفات رئي�س �شابق، مما يتطلب 
منهم اإقناع القا�شي بوجود �شبب لالعتقاد باأنه قد يكون هناك دليل 
على وجود جرمية ومن املرجح اأن تتطلب مثل هذه اخلطوة موافقة 
من اأعلى امل�شتويات يف وزارة العدل، ورمبا )املدعي العام( غارلند” 

الذي “يواجه عملية توازن �شعبة للتحقيق مع ترامب.

انطلقت اأم�س الأربعاء يف بكني جل�شات ال�شتئناف يف ق�شية حتر�س 
جن�شي اأحدثت �شجة كبرية يف ال�شني واعُتربت اأول ملف يف البالد 

�شمن �شياق حركة “مي تو” املناه�شة للتحر�س اجلن�شي.
واتهمت جو �شاو�شوان )28 عاما( �شنة 2018 املذيع ال�شهري جو 
جون بتقبيلها ومداعبتها عنوة حني كانت متدربة يف قناة التلفزيون 

الوطنية قبل اأربع �شنوات.
حمكمة  اعتربت  �شنوات،  ثالث  ا�شتمرت  ق�شائية  معركة  بعد  لكن 
اإقامة  لتعليل  كافية  اأدل���ة  األ   2021 اأيلول/�شبتمرب  يف  بكني  يف 
حماكمة يف الق�شية.وفتحت اتهامات جو �شاو�شوان الباب اأمام �شيل 
من ال�شهادات امل�شابهة عرب ال�شبكات الجتماعية، على غرار حركة 

“مي تو” املناه�شة للتحر�س اجلن�شي يف البلدان الغربية.
وو�شلت جو �شاو�شوان التي ا�شتاأنفت قرار املحكمة يف وقت مبكر من 

بعد ظهر الأربعاء اإىل حمكمة بكني حيث ُتعقد اجلل�شات.

عوا�شم

اأبيدجان

وا�شنطن

بكني

ا�شتهداف الظواهري �شي�شعل اأزمة يف التنظيم

»تريندز« ي�ست�سرف �لتد�عيات �مل�ستقبلية ملقتل زعيم تنظيم �لقاعدة

خ�����الف د�خ�����ل �لئت�����الف �لأمل�������اين 
•• برلني-رويرتز

اإن الو�شع القت�شادي  اأم�س الأربعاء  املالية الأمل��اين   قال وزير 
يتدهور يف البالد واإن التوقعات ه�شة يف اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا، 
الدخل  م��ن �شريبة  الإع���ف���اء  ح��د  ل��رف��ع  ع��ن خططه  م��داف��ع��ا 
ملواجهة زيادة الت�شخم.و�شهد القت�شاد الأملاين ركودا يف الربع 
اأ�شعار  وارتفاع  اأوكرانيا  ان��دلع احل��رب يف  العام مع  الثاين من 
بها  دفع  مما  الإم���دادات،  وا�شطراب  اجلائحة  وانت�شار  الطاقة 

اإىل حافة النكما�س. وبلغ معدل الت�شخم 8.5 باملئة.
وق�����ال وزي�����ر امل���ال���ي���ة ك��ري�����ش��ت��ي��ان ل��ي��ن��دن��ر، وه����و م���ن احل���زب 
لبلدنا  القت�شادي  “املنظور  اإن  الليربايل  احلر  الدميقراطي 

الأك���رب  م��ن احل��زب��ني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ون  ان��ت��ق��د  بينما  اأ���ش��ب��ح ه�شا” 
يف الئ��ت��الف احل��اك��م م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي ق��دم��ه لإ�شالح 

الت�شخم.واأكد لل�شحفيني يف برلني اأن “القت�شاد يتدهور«.
ال�شريبي، قال ليندنر  ويف معر�س تقدميه خططه لالإ�شالح 
م��ل��ي��ون �شخ�س   48 ف����اإن  ���ش��ي��ئ��ا،  ت��ف��ع��ل احل��ك��وم��ة  اإذا مل  اإن����ه 
يورو  مليارات  ع�شرة  بواقع  فعلية  �شريبية  زي��ادات  �شيواجهون 
)10.2 مليار دولر( اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاين 

من العام املقبل ب�شبب ارتفاع الت�شخم.
من  الكامنة”  ال�شريبية  “الزيادات  جتنب  يريد  اأن��ه  واأ���ش��اف 
من  العري�س  “الو�شط  �شرتيح  اإن��ه��ا  ق��ال  التي  خططه  خ��الل 

املجتمع«.

الأكرب  بالفعل لنتقادات من احلزبني  تعر�شت  ولكن اخلطط 
ال�شرتاكي، حزب  الدميقراطي  وهما  الئتالفية،  احلكومة  يف 

امل�شت�شار اأولف �شولت�س، وحزب اخل�شر.
للحزب  ال��ربمل��ان��ي��ة  املجموعة  رئي�س  ن��ائ��ب  بو�شت  اأخ��ي��م  وق���ال 
الدميقراطي ال�شرتاكي لرويرتز اإن خطط ليندنر “ما زالت 
بحاجة اإىل حت�شني” واإن امل�شاعدة يجب اأن “ت�شتهدف يف املقام 

الأول اأ�شحاب الدخل املنخف�س واملتو�شط«.
الإعانات ومعونات الأطفال  “الزيادات املقرتحة يف  اأن  واأ�شاف 
الأ�شا�شية املعفاة من ال�شرائب ت�شري يف الجتاه ال�شحيح، لكنها 
لكي  ذل��ك  م��ن  ب��دل  مبا�شرة  واق���رتح مدفوعات  كافية”،  غ��ري 

ت�شتهدف امل�شاعدة الأ�شر �شغرية ومتو�شطة الدخل.

بريطانيا ت�ستدعي �سفري �ل�سني 
•• لندن-رويرتز

ا�شتدعت وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز ترا�س  اأم�س الأربعاء �شفري ال�شني 
لدى لندن ليقدم تربيرا لت�شرفات بكني جتاه تايوان بعد زيارة رئي�شة جمل�س 
النواب الأمريكي نان�شي بيلو�شي.واأجرت ال�شني اأكرب مناوراتها على الإطالق 
حول اجلزيرة املتمتعة باحلكم الذاتي التي تعتربها جزءا من اأرا�شيها بعد 
اأمريكي اإىل اجلزيرة منذ  اأرفع زيارة يقوم بها م�شوؤول  زيارة بيلو�شي، وهي 
عقود.وقالت ترا�س يف بيان “اأ�شدرت تعليمات للم�شوؤولني با�شتدعاء ال�شفري 
ال�شيني ل�شرح ت�شرفات بالده. لقد راأينا ت�شرفات وت�شريحات عدوانية من 
بكني يف الأ�شهر الأخرية، مما يهدد ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة«.وتابعت 
دون  ال�شلمية،  بالطرق  اأي خالفات  على حل  ال�شني  املتحدة حتث  “اململكة 

التهديد اأو ا�شتخدام القوة اأو الإكراه«.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شت�شرف درا�شة حديثة اأعدتها اإدارة 
درا�شات الإ�شالم ال�شيا�شي يف مركز 
وال�شت�شارات،  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
اأمين  ملقتل  امل�شتقبلية  التداعيات 
القاعدة.  تنظيم  زعيم  الظواهري 
العملية  تنفيذ  توقيت  حتلل  كما 
حتملها،  التي  العديدة  والر�شائل 
على  العملية  تداعيات  جانب  اإىل 
حماولة  وفروعه،  القاعدة  تنظيم 
التنظيم،  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
ور���ش��د ال��ت��داع��ي��ات ال��ت��ي ميكن اأن 
ت���رتت���ب ع���ل���ى ح���رك���ة ط���ال���ب���ان يف 

اأفغان�شتان جراء العملية.
ال���ت���ي حملت  ال����درا�����ش����ة  واأك���������دت 
ع�������ن�������وان: »م����ق����ت����ل ال�����ظ�����واه�����ري 
اإدارة  اأن  امل�شتقبلية«،  وت��داع��ي��ات��ه 
الرئي�س الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن قد 
املكا�شب  بع�س  حتقيق  من  متكنت 
بعد جناحها  واخلارجية  الداخلية 
ا���ش��ت��ه��داف وق��ت��ل زع��ي��م تنظيم  يف 
اأهمها  ال��ظ��واه��ري،  اأمي��ن  القاعدة 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  �شعبية  رف���ع 
والتاأكيد  ال��دمي��ق��راط��ي  وح���زب���ه 
ما  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  اأن  ع���ل���ى 
ح���رب���ه���ا �شد  م�����ش��ت��م��رة يف  زال������ت 
الإرهاب، واأنها قادرة على مالحقة 
مكان  اأي  يف  الإرهابية  التنظيمات 

مبا يف ذلك اأفغان�شتان.

اأزمات تنظيمية
القاعدة  تنظيم  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
يبدو مقباًل على عدة اأزمات تتعلق 

يزداد  ق��د  اإذ  التنظيمية،  ببنيته 
اأفغان�شتان �شعفاً،  الأم يف  التنظيم 
وق���د ي��واج��ه اأزم����ة خ��الف��ة، ورمبا 
تت�شتت قياداته التاريخية املتبقية، 
ف��ي��م��ا ق���د ت��ت��ن��اف�����س ال���ف���روع فيما 
التنظيم،  ق��ي��ادة  ت��ويل  على  بينها 
ال��رد على عملية  لكنها قد حت��اول 
امل�شالح  ���ش��رب  ع��رب  ال���ش��ت��ه��داف 
الأم��ري��ك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة ع��م��وم��اً يف 
اأم��اك��ن وج��وده��ا، ورغ��م ذل��ك فاإنه 
التنظيم  اختفاء  املرجح  من  لي�س 
ي�شتمر  قد  واإمن��ا  تال�شيه،  اأو  الأم 
فكرية  احلايل كمظلة  و�شعه  على 
ت��رب��ط م��ا ب��ني ال��ف��روع دون وجود 

جميء  اأن  غري  تنظيمية،  �شيطرة 
زع��ي��م ج��دي��د مي��ل��ك م��ن القدرات 
ا�شتعادة  اأجل  ما يوؤهله للعمل من 
ق���د يكون  ل���ق���درات���ه���ا  »ال����ق����اع����دة« 
عاماًل مهماً يف ا�شتمرارية التنظيم 

وتعظيم قدراته.

�شربة ا�شرتاتيجية
وذكرت الدرا�شة اأن اإعالن الرئي�س 
ب����اي����دن ع����ن م��ق��ت��ل ال����ظ����واه����ري، 
م�����ش��اع��دي��ه، يف غارة  م���ن  واث���ن���ني 
���ش��ك��ل �شربة  ب��ك��اب��ول،  ���ش��اروخ��ي��ة 
القاعدة،  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
رمب���ا ت��ع��د ه���ي الأع���ن���ف والأق�����وى 

منذ جناح الوليات املتحدة يف قتل 
اأ�شامة بن لدن قبل نحو 11 عاماً، 
وق��د ج��اء ه��ذا الإع���الن يف توقيت 
الإدارة  ومتكنت  الأهمية،  غاية  يف 
توجيه  خ���الل���ه  م����ن  الأم���ري���ك���ي���ة 
اإىل  �شواء  الر�شائل،  من  جمموعة 
اخلارج،  اإىل  اأو  الأمريكي  الداخل 
بايدن  اإدارة  ق����درة  ت��اأك��ي��د  م��ن��ه��ا: 
ل�شحايا  ال���ع���دال���ة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
القدرة  وت��اأك��ي��د  ال��ق��اع��دة،  تنظيم 
ع��ل��ى الن���ت���ق���ام م���ن ال���ظ���واه���ري، 
اإىل جانب  بالقيادة،  اأمريكا  وتفرد 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ا���ش��ت��م��راري��ة احلرب 
التاأكيد  عن  ف�شاًل  الإره���اب،  على 

على جدوى ا�شرتاتيجية »ا�شطياد 
ال��روؤو���س الكبرية« يف احل��رب على 

الإرهاب.

تراجع وانح�شار
جاء  ال��ظ��واه��ري  مقتل  اأن  وبينت 
يف وقت يعاين فيه تنظيم القاعدة 
والنح�شار  ال����رتاج����ع  م����ن  الأم 
ال�������ش���دي���د، ن��ت��ي��ج��ة جم��م��وع��ة من 
اأب���رزه���ا: فقدان  ال��ع��وام��ل امل��ه��م��ة، 
التاريخية  التنظيم معظم قياداته 
تاأ�شي�شه  يف  بامل�شاهمة  قامت  التي 
وتو�شيع نفوذه على مدار ال�شنوات 
م�شلح  وج��ود جناح  وع��دم  املا�شية، 

القيادة  ل�شيطرة  يخ�شع  للتنظيم 
واخ���ت���ف���اء قواعد  م��ب��ا���ش��ر،  ب�����ش��ك��ل 
من  للتنظيم  ميكن  التي  التدريب 
الهجمات  ل�شن  النطالق  خاللها 
الإرهابية يف ظل الرت�شد الأمريكي 
وال��دويل لن�شاط التنظيم حتى يف 
اإىل  اأفغان�شتان،  الرئي�شي  معقله 
جانب اأزمة اخلالفة، وت�شتت بقية 
القيادات، وانهيار املعقل الأخري يف 

اأفغان�شتان.

هزة عنيفة للتنظيم
مقتل  اأن  ال����درا�����ش����ة  واأو�����ش����ح����ت 
الظواهري ميثل هزة عنيفة لتنظيم 
لكنهم  املختلفة،  وفروعه  القاعدة 
�شيكونون على الأرجح قادرين على 
يزال  ل  اأن���ه  ول�شيما  ا�شتيعابها، 
القادة  بع�س  التنظيم  يف  م��وج��وداً 
تنظيمية  خ��ربات  ميتلكون  الذين 
كبرية قد جتعلهم يف موقع القبول 
ال��ف��روع وقادتها، وه��و ما  من قبل 
احلايل  ال�شيناريو  ا�شتمرار  يعني 
وفروعه،  الأم  للتنظيم  بالن�شبة 
املظلة  م��ث��ل  الأول  �شيبقى  ح��ي��ث 
الفروع  بها  ترتبط  التي  الفكرية 
اأما  تنظيمية،  �شيطرة  وج��ود  دون 
يف حالة حدوث �شيناريو اآخر، وهو 
عدم التوافق على القيادة اجلديدة 
التي �شتخلف الظواهري، فاإن ذلك 
القاعدة  ف�����روع  ب��ع�����س  ي���دف���ع  ق���د 
رغبة  ظ��ل  يف  خا�شة  لال�شتقالل، 
بع�س قادتها يف تويل القيادة ب�شكل 
اأ�شحبت  ب��ع��دم��ا  وم�شتقل  م��و���ش��ع 

تنظيمات عابرة للحدود.

•• مو�شى قلعة-اأ ف ب

متّثل القاعات املزدحمة يف امل�شت�شفى 
املتداعي يف منطقة مو�شى قلعة يف 
جنوب اأفغان�شتان، اأحد رموز الأزمة 
الإن�����ش��ان��ي��ة امل��اأ���ش��وي��ة ال��ت��ي تع�شف 
ع��ودة حركة  ع��ام على  بعد  بالبالد، 

طالبان اإىل ال�شلطة.
ال�شهر املا�شي، ا�شطر هذا امل�شت�شفى 
اإقفال  اإىل  هلمند  اإقليم  يف  ال��واق��ع 
اأبوابه، اإل لالأ�شخا�س الذين ي�شتبه 

باإ�شابتهم بالكولريا.
امل�شتو�شف  اأك����ت����ظ  م����ا  ����ش���رع���ان 
ب��امل��ر���ش��ى ال��واه��ن��ني، ف��رغ��م اأّن����ه ل 
لت�شخي�س  ال��الزم��ة  امل��ع��ّدات  ميلك 
ا�شتقبل  اأّنه  اإّل  بالكولريا،  الإ�شابة 
نحو 550 مري�شاً يف غ�شون اأيام.

اهلل  اإح�شان  امل�شت�شفى  رئي�س  يبدو 
ينام  ل  اأن��ه  �شيما  ل  مرهقاً،  رودي 
منذ  ال��ي��وم  يف  �شاعات  خم�س  �شوى 
ب��دء ت��واف��د امل��ر���ش��ى. ي��ق��ول لوكالة 
جداً”،  �شعب  “هذا  بر�س  فران�س 
العام  يف  ذل���ك  ن�شهد  “مل  م�شيفاً 

املا�شي، ول يف اأي وقت �شابق«.
يف  ال�شلطة  على  طالبان  ا�شتحوذت 
اآب/اأغ�شط�س   15 يف  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
املت�شّرع  الن�����ش��ح��اب  ب��ع��د   ،2021
الوليات  بقيادة  الأجنبية  للقوات 
اأعمال  اأّن  م��ن  وب��ال��رغ��م  امل��ت��ح��دة. 
العنف انخف�شت ب�شكل ملحوظ منذ 
ذلك احلني، اإّل اأّن الأزمة الإن�شانية 

يف البالد تعاظمت ب�شرعة.
اأك��رث حدة  ال��ذي يبدو  و�شل الفقر 
م�شتويات  اإىل  ال���ب���الد،  ج��ن��وب  يف 
ب�����ش��ب��ب اجلفاف  ت��ف��اق��م��ت  ب��ائ�����ش��ة 
وارتفاع الأ�شعار منذ الغزو الرو�شي 

لأوكرانيا.
يف  �شرير  على  جتل�س  ام����راأة  ت��ق��ول 
عا�شمة  ل�����ش��ك��رك��اه  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اإقليم هلمند، بجوار حفيدها الذي 
ويعاين  اأع��وام  �شتة  العمر  يبلغ من 
و�شلت  “منذ  ال��ت��غ��ذي��ة،  ���ش��وء  م��ن 
ل  ال�شلطة،  اإىل  )طالبان(  الإم���ارة 
ميكننا احل�شول على الزيت حّتى«.

عاماً   35 ال��ب��ال��غ��ة  امل����راأة  وت�شيف 
والتي يغّطي الو�شاح وجهها بالكامل 
“الفقراء ُي�شحقون حتت اأقدامهم” 

يف اإ�شارة اإىل حركة طالبان.

للمرة  ال����ع����الج  ح���ف���ي���ده���ا  ي��ت��ل��ق��ى 
اخلام�شة يف م�شت�شفى بو�شت، وهي 
وزارة  املباين تديرها  جمموعة من 
اأطباء  ومنظمة  الأفغانية  ال�شحة 

بال حدود ب�شكل م�شرتك.
تقول بري�شنا والدة مري�شة اأخرى 
حتى”،  اخل��ب��ز  اإي���ج���اد  ميكننا  “ل 
م�شيفة “لي�س لدينا ما ناأكله منذ 

ثالثة اأو اأربعة اأيام«.
امل�شرفة  ن����وروزي،  وت��وؤك��د ه��وم��ريا 
اأّن  امل����م����ّر�����ش����ني،  ع���ل���ى  امل�������ش���اع���دة 

املوظفني “ل يرتاحون”،
 م�شيفة “لدينا الكثري من املر�شى 
لأن  الذين ياأتون يف حالة حرجة”، 
القدوم يف  الأه��ايل مل يتمّكنوا من 

وقت اأبكر من ذلك.
ت�شرخ  ال����ت����ي  ه�����وم�����ريا  وت�����ق�����ول   
ع  الُر�شّ بكاء  و�شط  �شوتها  لإ�شماع 
ال��وف��ي��ات )...( يف  ن��ع��رف ع���دد  “ل 
الكثري  لأن  الأخرى”  الأق���ال���ي���م 
اإىل  ي����اأت����ون  “ل  الأ����ش���خ���ا����س  م���ن 

امل�شت�شفى«.
ب����������داأت امل����ح����ن����ة الق����ت���������ش����ادي����ة يف 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ق��ب��ل وق���ت ط��وي��ل من 
ال�شلطة،  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ا���ش��ت��ح��واذ 
ولكن و�شولها اإىل احلكم دفع البلد 
38 مليون  �شكانه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي 

ن�شمة اإىل حافة الهاوية.
�شبع  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ج����ّم����دت 
البنك  اأ���ش��ول  م��ن  دولر  م��ل��ي��ارات 
امل�شريف  القطاع  انهار  املركزي، كما 
التي  اخلارجية  امل�شاعدات  وتوقفت 

متّثل 45 يف املئة من الناجت املحّلي 
الإجمايل للبالد.

تت�شاءل روك�شانا �شابور التي تعمل يف 
 )AAN( شبكة حمّللي اأفغان�شتان�
»ك��ي��ف ميكن ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة اإىل 

بلد ل تعرتف بحكومته؟«
يف  الإن�شانية  امل�شاعدات  اإّن  وتقول 
مواجهة الأزمات مثل الزلزال الذي 
حزيران/يونيو  يف  ال���ب���الد  ���ش��رب 
واأودى بحياة اأكرث من األف �شخ�س 
اأمراً  و�شرد ترك مئات الآلف، تعّد 
“غري �شيا�شية  ب�شيطاً لأّنها معونة 

اإنها م�شاعدة حيوية«.
اإ�شافة اإىل ذلك، يتّم اإر�شال الأموال 
الغذائية  امل�����ش��اع��دات  لتمويل  ج���واً 
والرعاية ال�شحية. ولكن امل�شاعدات 
اأكرث  تعّد  الأج��ل  طويلة  للم�شاريع 

تعقيداً.
اأتيتم  “اإذا  ���ش��اب��ور  روك�����ش��ان��ا  ت��ق��ول 
اإىل البالد وقلتم “اأريد دفع جميع 
رواتب املعّلمني”، فال باأ�س بذلك”، 
م�شيفة “ولكن ماذا �شتفعل طالبان 
ل��ن تنفقه على رواتب  ال��ذي  ب��امل��ال 

املعّلمني؟«.
الن�شاط  يقت�شر  ق��ل��ع��ة،  م��و���ش��ى  يف 
دراج���ات  ت�شليح  ع��ل��ى  الق��ت�����ش��ادي 
وم�شروبات  ال���دج���اج  وب��ي��ع  ن���اري���ة 

الطاقة املحفوظة يف برادات قذرة.
بع�شاً  �شهدت  التي  املدينة  ترتبط 
دموية يف حرب  الف�شول  اأك��رث  من 
غاه  بل�شكركاه   ،2021-2001
عا�شمة هلمند من خالل درب ميتد 

على طول جمرى نهر جاف.
وتعود الطريق املعبدة لتظهر جنوباً 
ت�شّررت  ح��ي��ث  ���ش��اجن��ني،  ب���اجت���اه 
اجلدران الطينية ب�شّدة جراء نريان 

املدفعية لدرجة اأّنها تنهار.
ابنتها  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي  م��ي��م��ن��ة  ت��ق��ول 
ال��ع��م��ر ثمانية  ال��ب��ال��غ��ة م���ن  اآ���ش��ي��ا 
“الآن،  ق���ل���ع���ة  م���و����ش���ى  يف  اأع���������وام 
امل�شت�شفي،  اإىل  ن��ذه��ب  اأن  ميكننا 
“�شابقاً،  وت�شيف  نهاراً”.  اأو  لياًل 
وكانت  واأل��غ��ام،  معارك  هناك  كانت 

الطرقات مقطوعة«.
ي���ق���ول م���دي���ر ال�����ش��ح��ة ال���ع���ام���ة يف 
فران�س  لوكالة  اأحمد  �شيد  هلمند 
بر�س، اإن تدّفق املر�شى اجلدد يعني 
و”هناك  اأقل”  “اأماكن  ه��ن��اك  اأّن 
اأق���ل م��ن امل��وظ��ف��ني، وبالتايل  ع��دد 

هناك �شعوبات«.
الذي  الطبيب  ه��ذا  ذل��ك، ي�شّر  مع 
على  الطبية  بالكتب  مكتبه  ميتالأ 
اأّن “الو�شع العام بات اأف�شل” مّما 
كان عليه يف ظل احلكومة ال�شابقة، 

حيث كان الف�شاد م�شت�شرياً.
على  علناً  “طالبان”  علم  يرفرف 
هلمند.  يف  الر�شا�س  نخرها  مباٍن 
فبعد انتظار دام مدة عقدين، تولت 
ال��ب��الد فيما تعاين  ق��ي��ادة  احل��رك��ة 

�شبه اأفال�س.
يقول رجل من ل�شكركاه ف�شل عدم 
الك�شف عن هويته “لي�شوا على قدر 
اإىل  اإ����ش���ارة  يف  احلكم”  م�����ش��وؤول��ي��ة 

حركة طالبان.

�سنة على حكم طالبان.. �أفغان�ستان غارقة يف �لفقر و�ملر�س 

نيجرييا توقف م�ستبها بهم 
يف هجوم د�ٍم على كني�سة 

•• اأبوجا-اأ ف ب
قال وزير الدفاع النيجريي اإن قوات الأمن قب�شت على مهاجمني ي�شتبه 
املا�شي يف مدينة  ال�شهر  كاثوليكية  كني�شة  ا�شتهدفوا مبتفجرات  اأنهم  يف 
اأوو يف جنوب غرب البالد، يف هجوم اأ�شفر عن مقتل 40 م�شليا على الأقل 
الكاثوليكية  فرن�شي�س  القدي�س  كني�شة  يف  الهجوم  اآخرين.واأثار  واإ�شابة 
اإدان��ة دولية، فيما هذه  5 حزيران-يونيو  اأون��دو يوم  اأوو يف ولية  يف بلدة 
املنطقة هي مبناأى عن عمليات الإرهابيني والع�شابات الإجرامية النا�شطة 
ي�شتبهون  اإنهم  حكوميون  م�شوؤولون  البالد.ويقول  من  اأخ��رى  اأج��زاء  يف 
اأن هذه  اإفريقيا كان وراء الهجوم، رغم  اأن تنظيم داع�س -ولي��ة غرب  يف 
اجلماعة تن�شط عادة يف مناطق بعيدة يف �شمال �شرق البالد حيث ي�شتمر 
ال��دف��اع اجلرنال  اأرك���ان  اأك���رث م��ن ع��ق��د.وق��ال رئي�س  مت��رد متطرف منذ 
امل�شوؤولني  “اأوقفنا  الثالثاء  اأبوجا  العا�شمة  لل�شحفيني يف  اإيرابور  لكي 
اأوقفوا بعملية  اأن امل�شتبه فيهم  اإىل  اأوو«.واأ�شار  عن هذا العمل الدينء يف 
اأوندو  اأخرى.واأكد حاكم ولية  اأمنية  وقوات  وال�شرطة  للجي�س  م�شرتكة 
“قب�س على خم�شة  اأكريدولو عملية التوقيف.وكتب على تويرت  روتيمي 
من املهاجمني من بينهم �شاحب املنزل يف اأوو حيث مكث املهاجمون قبل 
زالوا  “ما  اأمنيني  عنا�شر  اأن  حزيران-يونيو«.وتابع  من  اخلام�س  هجوم 

يتعقبون بع�شهم«.

مفقودً� يف غرق مركب   50
مهاجرين قبالة �ليونان 

•• اأثينا-اأ ف ب

اأفادت م�شوؤولة يف خفر ال�شواحل اليونانيني وكالة فران�س بر�س  اأم�س الأربعاء 
اأن “50 �شخ�شا اعتربوا يف عداد املفقودين” يف حادث غرق مركب مهاجرين 

قبالة جزيرة كارباثو�س اليونانية يف بحر اإيجه.
واأو�شحت امل�شوؤولة “بح�شب �شهادات 29 �شخ�شا مت اإنقاذهم كان على املركب 
خفر  وي��ب��ح��ث  املفقودين”.  ع���داد  يف  �شخ�شا   50 اأن  يعني  م��ا  �شخ�شا   80
الذين غرق مركبهم  املفقودين  الأربعاء عن  اليونانيون منذ �شباح  ال�شواحل 

بعدما اأبحر من �شواحل تركيا املجاورة.
واأمر وزير البحرية التجارية ياني�س بالكيوتاكي�س بالبدء بعملية الإنقاذ فجر 
الأربعاء بعد اإبالغه بغرق قارب املهاجرين قبالة جزيرتي كارباثو�س ورود�س 

يف بحر اإيجه، ح�شبما اأفاد بيان �شادر عن خفر ال�شواحل.
اأ�شارت املعلومات الأولية ال�شادرة عن خفر ال�شواحل اإىل اأّن املركب اأبحر من 
اإىل  مّتجهاً  وك��ان  امل��ج��اورة،  الرتكية  ال�شواحل  على  الواقعة  اأنطاليا  مدينة 
اأربعة قوارب كانت موجودة  املفقودين  البحث عن  اإيطاليا.وت�شارك يف عملية 
تابعة  مروحية  وط��ائ��رة  ال�شواحل  خلفر  تابعان  وزورق����ان  ال��غ��رق  منطقة  يف 
كوكال�س  نيكو�س  ال�شواحل  خفر  با�شم  املتحدث  اليوناين.وقال  اجلو  ل�شالح 
لإذاعة “�شكاي« Skai اإّن اأعمال البحث اأخرتها الرياح القوية التي تراوحت 
الغرقى  م��ن  “عدداً  اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شاعة،  يف  كلم  و50   40 ب��ني  �شرعتها 
اأم��ي��ال بحرية  العبور اخل��ِط��ر لب�شعة  ���ش��رتات جن��اة«.ي��ودي  ي��رت��دي  مل يكن 
البحر  �شرقي  الواقع  اإيجه  بحر  يف  الرتكية  وال�شواطي  اليونانية  اجلزر  بني 
املتو�شط، يف اأحيان كثرية بحياة العديد من املهاجرين الذين ي�شعون للذهاب 
اإىل اأوروبا على منت قوارب متداعية من اأجل الهرب من احلروب والفقر.منذ 
64 �شخ�شاً يف �شرق البحر املتو�شط، فيما  2022، قتل  كانون الثاين/يناير 
ّقتل 111 �شخ�شاً يف العام 2021، وفق املنظمة الدولية للهجرة.ووقع اآخر 
اأ�شخا�س  ُقتل ثمانية  19 حزيران/يونيو، حني  اإيجه يف  حادث غرق يف بحر 
اأ�شخا�س.  108 اأنقذ خفر ال�شواحل اليوناين  قبالة جزيرة ميكونو�س بينما 
من  القادمني  والالجئني  املهاجرين  ع��دد  اأّن  اليونانية  ال�شلطات  واأو�شحت 
تركيا اإىل اليونان ارتفع هذه ال�شنة.وتتهم اأثينا اأنقرة بالتغا�شي عن ممار�شات 
لالتفاق  ان��ت��ه��اك  يف  ال��ي��ون��ان،  اإىل  ب��ال��ق��دوم  للمهاجرين  وال�����ش��م��اح  امل��ه��ّرب��ني 
اأن تعمل تركيا  2016 ون�ّس على  اآذار/م��ار���س  اإليه يف  التو�شل  ال��ذي جرى 
اأوروبية. وتنفي  اأرا�شيها، مقابل م�شاعدات مالية  على احلد من الهجرة من 
اتهامات من منظمات غري  اليونان  تواجه  التهامات.من جهتها،  تركيا هذه 
حكومية وو�شائل اإعالم ب�شبب م�شوؤوليتها يف الإبعاد الق�شري وغري القانوين 

للمهاجرين عن حدودها البحرية والربية. 
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عربي ودويل

زيارة اأثارت حفيظة بكني
ال����ق����ادة  ان����ف����ج����ار غ�������ش���ب  ي����ت����اأخ����ر     مل 
تايوان  ج��زي��رة  نظرهم،  ففي  ال�شينيني. 
ه���ي ج����زء م���ن الأرا�����ش����ي ال�����ش��ي��ن��ي��ة التي 
جمهورية  ح��ظ��رية  اإىل  م��ا  ي��وًم��ا  ���ش��ت��ع��ود 
احلزب  ل�شلطة  وتخ�شع  ال�شعبية  ال�شني 
ت�شور  مت  ل��و  وح��ت��ى  ال�شيني.  ال�شيوعي 
العامة،  احلريات  ت�شمن  انتقالية  مرحلة 
ب�شكل  ل��ه��ا  ح�����داً  ت�����ش��ع  اأن  ل��ب��ك��ني  مي��ك��ن 
ر�شمي، كما �شبق ان حدث يف هونغ كونغ: 
اأعادت بريطانيا هذه الأرا�شي اإىل ال�شني 
الغاء  مت   ،2021 وع�����ام   ،1997 ع����ام 
هونغ  وت��دار  هناك،  بها  امل�شموح  احلريات 

كونغ الآن من قبل الإدارة ال�شينية.
ال�شيا�شي  للنظام  عالقة  ل  جانبه،  من     
وه���ذا بال  ب��ك��ني.  بنظام  ت��اي��وان  القائم يف 
اأن ت�شيد به  اأرادت نان�شي بيلو�شي  �شك ما 
ت��اي��وان واحدة  اأن  ال��ربمل��ان  اأم��ام  باإعالنها 
العامل”.  يف  حرية  املجتمعات  “اأكرث  من 
ف��ف��ي ال�����ش��ني ه����ذه، امل��خ��ت��ل��ف��ة مت���اًم���ا عن 
�شني بكني، اتت النتخابات احلرة بت�شاي 
بعد فوز  رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة  اإىل  اإن���غ ون 
التقدمي،  الدميقراطي  ت�شكيلتها، احلزب 
يف النتخابات الت�شريعية لعام 2016 ثم 

.2020
   ومن اأجل عدم تعقيد العالقات مع بكني، 
برناجمها  ب��اأن  التذكري  الرئي�شة  تتفادى 
لكن  اجل��زي��رة.  ا�شتقالل  لإق���رار  يخطط 
يف تايوان، ل توجد رقابة على ال�شحافة، 
ن���ظ���ام ليربايل  ع���ل���ى  ق���ائ���م  والق���ت�������ش���اد 
ي�شهد جناحات وا�شحة، اأ�شادت بها الدول 

الغربية.
   ك��ل ه���ذا ي��زع��ج ب��ك��ني ب�شكل ك��ب��ري. يتم 
بالت�شالت  م��ن��ه��ج��ي  ب�����ش��ك��ل  ال���ت���ن���دي���د 
م�شوؤولني  اأو  اأج���ان���ب  حل��ك��ام  ال��ر���ش��م��ي��ة 
م��ن��ت��خ��ب��ني م���ع ت����اي����وان ب��اع��ت��ب��اره��ا غري 
كان  ال�شينية.  ال�شلطات  قبل  مقبولة من 
هذا هو احلال، على �شبيل املثال، يف اأكتوبر 
جمل�س  اأع�������ش���اء  ذه����ب  ع��ن��دم��ا   ،2021
ريت�شارد  اآلن  ب��ق��ي��ادة  الفرن�شي  ال�����ش��ي��وخ 
ل���زي���ارة امل��ح��ك��م��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال���ربمل���ان 

التايواين وكذلك ت�شاي اإنغ ون.
   وكانت الحتجاجات ال�شينية اأعلى �شوًتا 
ليتوانيا قطع عالقاتها مع  ق��ررت  عندما 
عام  نهاية  يف  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
اأن  امل��رب��ح  اأن��ه م��ن  2021، اع��ت��ق��اًدا منها 
تكون التبادلت القت�شادية والتكنولوجية 

اأقرب اإىل تايوان.
اتخذت  بيلو�شي  نان�شي  زي���ارة  ان  غ��ري     
رئي�شة  ب�����ش��ف��ت��ه��ا  ج����دي����ًدا مت����اًم����ا.  ب���ع���ًدا 
جمل�س النواب، فهي حتتل املرتبة الثالثة 
ال�شيا�شيني  للقادة  الهرمي  الت�شل�شل  يف 
الأمريكيني، بعد الرئي�س جو بايدن ونائب 

الرئي�س كامال هاري�س.

املتحدة  ال����ولي����ات  اأق����ام����ت  اأن  وم���ن���ذ     
ال�����ش��ع��ب��ي��ة عالقات  ال�����ش��ني  وج���م���ه���وري���ة 
1979، �شافر رئي�س  1 يناير  دبلوما�شية 
اإىل  الأمريكي  النواب  ملجل�س  فقط  واح��د 
نيوت  وك��ان اجلمهوري  الآن.  تايوان حتى 

جينجريت�س عام 1997.
   مل حت���دث زي���ارت���ه واح��ت��ج��اج��ات بكني 
�شجة كبرية. يف ذلك الوقت، كانت تايوان 
دميقراطي،  نظام  نحو  تطورها  بداية  يف 
اقت�شادية  ال�شني تنطلق يف تنمية  وكانت 
اأك��رب قوة  ث��اين  اأن جتعل منها  �شاأنها  من 

على هذا الكوكب.

طائرات و�شفن وعقوبات
    ه��ذه امل��رة يف املقابل، ك��ان رد فعل بكني 
اإع���الن اجلي�س يف  ب�شكل خ��ا���س. مت  ق��وي��اً 
ح��ال��ة ت��اأه��ب ق�����ش��وى، واإط����الق “عمليات 
على  اأ�شا�ًشا  تقوم  م�شتهدفة”،  ع�شكرية 
بالقرب  �شينية  ع�شكرية  ط��ائ��رات  اإر���ش��ال 
التحديد منطقة  وج��ه  -على  ت��اي��وان  م��ن 

حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة.
ال���ت���اي���واين، ح�شدت     وب��ح�����ش��ب اجل��ي�����س 
حربية  �شفينة  و13  ط��ائ��رة   68 ال�شني 
لإج����راء ت��دري��ب��ات م�����ش��رتك��ة، مب��ا يف ذلك 
اإط����الق ���ش��واري��خ غ���رب و���ش��رق اجلزيرة. 
ا�شتمرت هذه املناورات خم�شة اأيام، ودفعت 
تايوان اإىل اإقالع الطائرات لردع الطائرات 

ال�شينية من الذهاب بعيدا.
   على اجلانب التجاري، حظرت بكني ما 
بيع  من  تايوانية  �شركة   200 من  يقرب 
ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  يف  منتجاتها 
منذ  موجود  معظمها  اأن  من  الرغم  على 
ق���رارات  وتعلقت  ع��ق��ود.  اأرب��ع��ة  اأو  ث��الث��ة 
العالقات  م���ن  ب��ف�����ش��ول خم��ت��ل��ف��ة  اأخ�����رى 
ال�شينية الأمريكية: مت تعليق احلوار بني 
امل�شوؤولني الع�شكريني يف البلدين، وكذلك 
ال�شينيني  املهاجرين  اإعادة  ب�شاأن  التعاون 
تغرّي  ح��ول  املحادثات  اأو  ال�شرعيني،  غري 

املناخ.
   ح���ول ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة الأخ�����رية، رد جون 
كريبي، املتحدث با�شم احلكومة الأمريكية 
“هذا  وقال  بقوة.  القومي،  الأمن  ل�شوؤون 
تعاقب  وال�شني ل  م�����ش��وؤول،  غ��ري  ال��ق��رار 

اإن����ه����ا تعاقب  ف���ق���ط،  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
ال��ع��امل ب��اأ���ش��ره، لأن ت��غ��رّي امل��ن��اخ ل يعرف 
ويف غ�شون  اأو ح��دودا جغرافية”.  ح��دودا 
ذل���ك، اأع��ل��ن الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 
“امل�شتحيل”  اأنه من  اأنطونيو غوتريي�س، 
حوار  دون  العامل  يف  امللّحة  “امل�شاكل  حل 
والوليات  ال�����ش��ني  ب���ني  ف��ع��ال��ني  وت���ع���اون 

املتحدة«.

مناه�شتها  ــار  ــه لإظ لل�شني  فــر�ــشــة 
لأمريكا

  اإن �شخامة رد الفعل ال�شيني ي�شمح، يف 
للوليات  بكني  ع��داء  باإظهار  الأول،  املقام 
امل���ج���ال، ظ��ل��ت ال�شني  امل��ت��ح��دة. ويف ه���ذا 
ب��و���ش��وح يف اخل��ل��ف��ي��ة م��ن��ذ دخ���ول القوات 
التي  الدولة  ه��ذه  اأوكرانيا،  اإىل  الرو�شية 
ت�شتفيد م��ن ال��دع��م ال��غ��رب��ي ال��وا���ش��ح، ل 

�شيما من الوليات املتحدة.
   ومن اأجل احلفاظ على تبادلته الدولية 
ت��ف��ادي معاناة  ال��ق��در  ال��غ��رب، وبنف�س  م��ع 
والقت�شادية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال���ع���واق���ب 
الرو�شي،  ب��ال��ه��ج��وم  الرت���ب���اط  ���ش��ورة  يف 
ا�شطر �شي جني بينغ اإىل تعليق �شداقته 
م��ع ف��الدمي��ري ب��وت��ني. لكن اإق��ام��ة نان�شي 
بيلو�شي يف تايبيه اأتاحت له فر�شة اإظهار 

مناه�شة قوية لأمريكا.
   عا�شت بكني هذه الزيارة، مبثابة ا�شتفزاز 
ب��ا���ش��م وزارة  ح��ق��ي��ق��ي. واأع����ل����ن م��ت��ح��دث 
يوم  ينغ  ت�شون  ه��وا  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة 
يجب  املتحدة  “الوليات  اأن  اأغ�شط�س،   3
التي  الأخ��ط��اء  ع��ن  امل�شوؤولية  تتحمل  اأن 

ارتكبتها واأن تدفع الثمن«.
   ويف نف�س ال��ي��وم، اأع���رب وان���غ ي��ي، وزير 
اخل���ارج���ي���ة ال�����ش��ي��ن��ي، ع���ن اع���ت���ق���اده ب���اأن 
تايوان  م��ن��ط��ق��ة  ب���زي���ارة  ق��ام��ت  ب��ي��ل��و���ش��ي 
تنتهك  اخلطوة  وه��ذه  بوقاحة.  ال�شينية 
ب�����ش��ك��ل خ��ط��ري م���ب���داأ ال�����ش��ني ال����واح����دة، 
ال�شني،  ���ش��ي��ادة  ب�����ش��ك��ل خ��ب��ي��ث  وت��ق��و���س 
ا�شتفزازات  يف  ����ش���ارخ  ب�����ش��ك��ل  وت��ن��خ��رط 

�شيا�شية«.

»تايوان لن ترتاجع«
   وبح�شب الوزير ال�شيني، فاإن “اجلانب 
الأمريكي خان وعده ب�شاأن ق�شية تايوان”. 
بجمهورية  اعرتفوا  عندما   ،1979 ع��ام 
ال�شني ال�شعبية، اأ�شار الأمريكيون اإىل اأنه 
لن تكون لديهم عالقات ر�شمية مع تايوان 
يتوقفوا  مل  ال���واق���ع،  يف  ل��ك��ن  الآن.  ب��ع��د 
اأب�����ًدا ع��ن م�����ش��اع��دة اجل���زي���رة، ح��ت��ى فيما 
ر�شمية  با�شم نظرية غري  بالت�شلح،  يتعلق 

تفادي  وه��و  ال�شرتاتيجي”.  “الغمو�س 
قول ما اإذا كانوا �شيدافعون عن تايوان يف 

حال حدوث غزو اأم ل.
   ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ف���اإن ال��ب��ي��ت الأبي�س 
الأمريكي مطالبان بدعم  واأرك��ان اجلي�س 
زعيمة جمل�س النواب اأو على اأي حال عدم 
ت�شريحات  اإىل  ي��وؤد  مل  ه��ذا  لكن  ادانتها. 

ر�شمية باملوافقة على زيارتها اإىل تايبيه.
   واكتفى وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين 
ي�شارك يف قمة رابطة  الذي كان  بلينكني، 
اآ���ش��ي��ا يف ب��ن��وم بنه يف 5  دول ج��ن��وب ���ش��رق 
نظريه  اأب��ل��غ  اأن��ه  اإىل  ب��الإ���ش��ارة  اأغ�شط�س، 
“ل  ال�شني  اأن  ي��ي،  وان��غ  الوزير  ال�شيني، 
بيلو�شي  نان�شي  زي��ارة  ت�شتخدم  اأن  ينبغي 
ذري����ع����ة ل���ل���ح���رب وال��ت�����ش��ع��ي��د والأع����م����ال 

ال�شتفزازية”،
ال�����ش��ي��ن��ي��ني ع��ل��ى وق���ف هذه  “حث   واأن�����ه 

الأعمال التي ل مربر لها«.
   ك���ل ه����ذا ي��ظ��ه��ر خ���ا����ش���ة، م���ن اجلانب 
الأمريكي، انتظار هدوء الغ�شب ال�شيني. 
الرئي�شة  ردت  ال��ت��اي��واين،  اجل��ان��ب  وع��ل��ى 
ت�شاي اإنغ ون بالقول، اإن اجلزيرة �شتوا�شل 
مواجهة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ع��ن  “الدفاع 
لن  عمدا،  املتزايدة  الع�شكرية  التهديدات 

ترتاجع تايوان ».

اجلنوبية  كــوريــا  يف  بــارد  ا�شتقبال 
واليابان

   ومع ذلك، يف البلدان التي وا�شلت فيها 
على  اإجبارها  مت  رحلتها،  بيلو�شي  نان�شي 
تايبيه  يف  ق�����ش��ت��ه  ال����ذي  ال���وق���ت  اأن  ف��ه��م 
ت��ق��دي��ر ح��ًق��ا. يف �شيول،  ي��ك��ن م��و���ش��ع  مل 
اجلمعية  ق���ادة  اأغ�شط�س   4 يف  ا�شتقبلها 
ي�شتقبلها  مل  ول��ك��ن  ال���ك���وري���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
الرئي�س يون �شوك يول. فهذا الخري، يف 
اإج��ازة، واكتفى بالت�شال بها. ويف طوكيو 
متوتًرا  ��ا  اأي�����شً اجل��و  ك��ان  اأغ�شط�س،   5 يف 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����س لأن�����ه ب��ع��د ال��ت��ح��ل��ي��ق فوق 
تايوان، �شقط ما ل يقل عن اأربعة �شواريخ 
بالي�شتية اأطلقتها ال�شني يف بحر اليابان، 
على وجه التحديد يف املنطقة القت�شادية 

اليابانية اخلال�شة.
الدفاع  وزي�����ر  ك��ي�����ش��ي،  ن���وب���و     وحت�����دث 
مت�س  خ���ط���رية  “م�شكلة  ع���ن  ال���ي���اب���اين، 
واأ�شار  اليابان”،  ملواطني  القومي  الأم��ن 
عرب  ال�شني  اإىل  احتجاًجا  “قدم  اأن��ه  اإىل 
“بوقف  وطالب  الدبلوما�شية”،  القنوات 

املناورات ال�شينية فوًرا«.
اإط���الق ال�شواريخ     وم��ن خ��الل عمليات 
ال�شني  ه��دف  اأن يكون  املحتمل  ه��ذه، من 
قادتها  ي�����ش��ت��ع��د  ب��ي��ن��م��ا  ال���ي���اب���ان  ت��ره��ي��ب 
ذلك،  ومع  المريكيني.  النواب  ل�شتقبال 
اأنها حتملت م�شار رحلتها  الأخ��رية  اأك��دت 

بالكامل، 
ت�شمح  “لن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واأعلنت 
و”اإن ال�شينيني ل  لل�شني بعزل تايوان”، 

يقررون اىل اأين ن�شافر«.
   ال ان بكني لي�شت م�شتعدة للتخفيف من 
حدة انتقاداتها لل�شداقة بني الأمريكيني 
املتحدث  اأعلن  اأغ�شط�س،   4 واجلزيرة. يف 
ال�شينية  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  وزارة  ب��ا���ش��م 
حول  الع�شكرية  التدريبات  اأن  كيفي،  تان 
التواطوؤ  �شد  ق��وًي��ا  رادًع���ا  “ت�شكل  ت��اي��وان 
تايوان”.  ومنطقة  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 
ال�شينية  امل�شلحة  ال��ق��وات  ف��اإن  ل��ه،  ووفقا 
الوطنية  ال�����ش��ي��ادة  ع��ن  ب��ح��زم  “�شتدافع 
و�شالمة اأرا�شي البالد، ولن تف�شح املجال 
ا�شتقالل  اأن�شطة”  اأ�شكال  من  �شكل  لأي 

تايوان “والتدخل اخلارجي«.

ــد، اإعـــــادة  ــي ــوح ــت ــــــادة ال »بـــعـــد اإع
التاأهيل«

   وم��ع ذل���ك، ف���اإن التعليقات الأك���رث دّقة 
حول النوايا ال�شينية هي بال �شك تعليقات 
لو �شاي، ال�شفري ال�شيني يف فرن�شا. يف 3 
اأغ�شط�س، خالل مقابلة على تلفزيون بي 
التي يريد  التغيريات  ام، قدم بو�شوح  اف 
الو�شع  ع��ل��ى  اإدخ��ال��ه��ا  ال�شينيون  ال��ق��ادة 

ال�شيا�شي يف تايوان.
   »قبل ع�شرين عاًما، كان معظم النا�س يف 
التوحيد. ملاذا هم  باإعادة  تايوان يطالبون 
�شدها الآن؟ هذا لأن احلزب الدميقراطي 
التقدمي قام بالكثري من الدعاية املعادية 
لل�شني. “...” �شعب تايوان �شحية تلقني 
التوحيد،  اإع������ادة  ب��ع��د   ”...“ ع���ق���ائ���دي. 
���ش��ن��ق��وم ب����اإع����ادة ال��ت��ث��ق��ي��ف. وح����ول حزب 
ال�شعب ال��دمي��ق��راط��ي، احل��زب احل��اك��م يف 
اأن يكون اأكرث  تايوان، مل ي�شتطع ال�شفري 
النهاية، �شيحققون  ن��رد، يف  “اإذا مل  دق��ة: 

هدفهم يف ال�شتقالل«.
التاأكيد ب�شوت ع��اٍل ووا�شح     من خ��الل 
التايوانية  للحكومة  العميق  ع��دائ��ه  على 
والدعم الذي تقدمه لها الوليات املتحدة، 
الن�شيج  حتفيز  اإىل  بينغ  جني  �شي  يهدف 
املكثفة  الدعاية  وتقدم  ال�شيني.  القومي 
ن��ري نظام  ك��ج��زي��رة �شينية حت��ت  ت��اي��وان 

قمعي، يف اأيدي امل�شالح الأمريكية.

ما ي�شبه بروفة عاّمة
للحزب  بيلو�شي  نان�شي  زي���ارة  �شمحت     
�شاعيا  اأنيابه  باإظهار  ال�شيني  ال�شيوعي 
العام  ال��������راأي  م���واف���ق���ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
حالًيا  ب��ه  يع�شف  الأخ����ري  ه���ذا  ال�شيني. 
اأقل  وقبل  القت�شادي،  النمو  يف  التباطوؤ 
من ثالثة اأ�شهر من املوؤمتر املقبل للحزب 
الإدارة  م��ن  منزعًجا  ي���زال  ل  ال�شيوعي، 
ومن  كوفيد-19،  ل��وب��اء  للغاية  القا�شية 
املفيد حماولة العودة اإىل توافق. والتنديد 
ميكن  لتايوان  الأمريكيني  النواب  بزيارة 

اأن ي�شاهم يف ذلك.
   وعلى عك�س ما اأعلنته بكني، مل يتوقف 
متاًما  ال�شيني  للجي�س  القوة  ا�شتعرا�س 
اأغ�شط�س. وهكذا تبدو هذه   7 يوم الأحد 
الع�شكري  النت�شار  م��ن  باأكملها  احللقة 
ال�شكل  ع��ن  تك�شف  اإن��ه��ا  ب���روف���ة:  وك��اأن��ه��ا 
�شيني  هجوم  عليه  يبدو  اأن  ميكن  ال��ذي 

وا�شع النطاق على تايوان.
التايواين  اجلي�س  فعل  رد  اأن  بالتاأكيد     
�شعيفا،  ك��ان   2022 اأغ�شط�س  ب��داي��ة  يف 
وظ��ل��ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ح�����ذرة، ال ان 
اأثارت  تايبيه  اإىل  بيلو�شي  نان�شي  زي���ارة 
انه يف مرة  للقوة ي�شري  ا �شينًيا  ا�شتعرا�شً
اخرى قد يكون الهدف هو ال�شتيالء حًقا 

على اجلزيرة.

- منذ �أن �أقامت �لوليات �ملتحدة و�ل�سني عالقات دبلوما�سية, 
�سافر رئي�س و�حد ملجل�س �لنو�ب �لأمريكي �إىل تايو�ن

- �سمحت زيارة بيلو�سي للحزب �ل�سيوعي �ل�سيني باإظهار 
�أنيابه �ساعيا للح�سول على مو�فقة �لر�أي �لعام �ل�سيني

يف �شيول مل ي�شتقبلها الرئي�س الكوري اجلنوبي

متظاهر موؤيد لل�شني ي�شري على العلم الأمريكي و�شورة نان�شي بيلو�شي امام القن�شلية الأمريكية يف هونغ كونغ

ازمة دبلوما�شية حادةمناورات ع�شكرية �شينية �شخمة ردا على الزيارة

زيارة بيلو�شي اىل تايوان

بروفة عاّمة ل�شيناريو قادم:

زيارة نان�سي بيلو�سي �إىل تايو�ن وغ�سب �ل�سني...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت
 -ترجمة خرية ال�شيباين

 3 يف  تايبيه  اإىل  الأمــريــكــي  الــنــواب  جمل�س  رئي�شة  حّلت     
اأغ�شط�س، خالل جولتها الآ�شيوية. وردت بكني بفر�س عقوبات 

على اجلزيرة والوليات املتحدة ومناورات ع�شكرية.   مل حتتمل 
احلكومة ال�شينية، زيارة نان�شي بيلو�شي، رئي�شة جمل�س النواب 
الأمريكي، اإىل تايوان، مطلقا. واأو�شح �شي جني بينغ ذلك خالل 
حمادثة هاتفية مع جو بايدن يف 28 يوليو: “من يلعبون بالنار 
يف تايوان �شيهلكون بها”، قال الرئي�س ال�شيني لنظريه الأمريكي، 

متاًما«.    الأمر  هذا  الأمريكي  اجلانب  يتفهم  اأن  “اأمتنى  م�شيًفا: 
كانت رحلة النائب الأمريكية اإىل تايوان حينها جمرد �شائعة. 
ر�شميا، كانت يف طريقها لزيارة قادة الفلبني و�شنغافورة وماليزيا 
اأغ�شط�س،   3 الأربعاء،  يوم  لكن  واليابان.    ثم كوريا اجلنوبية 
الأمريكيني.  الربملانيني  مــن  ــد  وف برفقة  تايبيه  يف  هبطت 

رئي�شة  مع  خا�س  ب�شكل  بيلو�شي  نان�شي  حتادثت  زيارتها،  خالل 
النواب  جمل�س  رئي�شة  وكانت  ون.  اإنغ  ت�شاي  تايوان،  جمهورية 
ا قبل يوم، يف مقال راأي ُن�شر يف �شحيفة وا�شنطن  قد اأ�شارت اأي�شً
بو�شت، اإىل اأن “زيارة الوفد “الأمريكي” ينبغي اعتبارها مبثابة 

ت�شريح ل لب�س فيه باأن اأمريكا تقف مع تايوان«.

- كريبي: �ل�سني ل تعاقب �لوليات �ملتحدة فقط, �إنها تعاقب �لعامل باأ�سره
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عربي ودويل
تفتي�س �لق�سر �لرئا�سي
 يف �لبريو بق�سية ف�ساد

•• ليما - اأ ف ب

فت�شت النيابة العامة وال�شرطة يف البريو، الق�شر الرئا�شي بغية توقيف زوجة 
وغ�شل  ف�شاد  �شبكة  يف  مب�شاركتها  ي�شتبه  التي  كا�شتيو  بيدرو  الرئي�س  �شقيق 
اأموال.وجاء يف بيان لديوان املحا�شبة، اأن العملية لإلقاء القب�س على ينيفري 
باريدي�س التي مل تفلح، بو�شرت بطلب من النيابة العامة التي طلبت »تفتي�س 
م�شبوقة  غري  العملية  ليما«.وهذه  يف  الرئا�شي  الق�شر  من  ال�شكني  اجل��زء 
ال�شلطة  الق�شاء مقر  فيها  التي يدخل  الأوىل  امل��رة  اأنها  اإذ  البريو،  تاريخ  يف 
التنفيذية بحثاً عن �شخ�س.ويقيم كا�شتيو واأفردا عائلته ومن بينهم �شقيقة 

زوجته التي تعترب الرئي�س وزوجته على اأنهما »والداها«، يف املقر الرئا�شي.

•• طهران-اأ ف ب

القمر  اأن  ب���اأن  الأم��ريك��ي��ة  التلميحات  اإي����ران  رف�����ش��ت 
ال�شناعي الذي اأطلقته رو�شيا ل�شالح طهران الثالثاء، 
اأنها  معتربة  “جت�ش�س”،  لأغ��را���س  ا�شتخدامه  �شيتم 

جمرد تعليقات “�شبيانية«.
اأط��ل��ق��ت م��و���ش��ك��و م��ن ق��اع��دة ب��اي��ك��ون��ور ال��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 
كازاخ�شتان على منت �شاروخ “�شويوز 2.1-ب”، القمر 

“خّيام” لال�شت�شعار عن بعد العائد لطهران.
اعتربت  التي  املتحدة  الوليات  انتقاد  اخلطوة  ولقيت 
يجب  اأن��ه  خارجيتها،  وزارة  با�شم  متحدث  ل�شان  على 
النظر اىل التعاون املتنامي بني رو�شيا واإيران باعتباره 

“تهديدا عميقا«.
واأ�شاف “نحن على علم بالتقارير التي تفيد باأن رو�شيا 
اأطلقت قمرا �شناعيا بقدرات جت�ش�س كبرية نيابة عن 
اإيران«.ويف ت�شريحات لل�شحافيني الأربعاء يف طهران، 
�شالريه  ح�شن  الإي��ران��ي��ة  الف�شاء  منظمة  رئي�س  ق��ال 
“اأحيانا، يتم الدلء ببع�س الت�شريحات لإثارة توترات. 
القول اإننا نريد اأن نتج�ش�س من خالل القمر ال�شناعي 

خيام ... هو اأمر �شبياين«.
بالكامل  ت�شميمه  ال�شناعي خّيام مت  “القمر  اأن  واأك��د 
وامل����وارد   ... الأزم�����ات  اإدارة  يف  ال��ب��الد  ح��اج��ات  لتلبية 

الطبيعية واملناجم والزراعة وغريها«.
نقلت  الأمريكية  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  وكانت 
رو�شيا  اأن  غربيني،  ا�شتخباريني  م�شوؤولني  عن  �شابقا 
اأ�شهر  مل���دة  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��م��ر  ه���ذا  ب��داي��ة  �شت�شتخدم 
اأن  قبل  لأوكرانيا،  بغزوها  لأغرا�س ع�شكرية مرتبطة 

ت�شّلمه اىل طهران.
الأحد  بيان  الإيرانية �شددت يف  الف�شاء  اأن منظمة  ال 
والتحكم  بت�شغيله  املرتبطة  والأوام����ر  القمر  اأن  على 
الأول وم��ب��ا���ش��رة بعد  ال��ي��وم  اإ���ش��داره��ا م��ن  “�شيتم  ب��ه 
الف�شاء  قواعد  يف  اإيرانيني  خ��رباء  قبل  من  الط��الق 

العائدة لوزارة الت�شالت وتقنية املعلومات«.
هذا  من  املعلومات  وتلقي  الأوام���ر  “اإر�شال  اأن  واأك���دت 
امكانية  ول   ... م�شفرة  خوارزميات  وفق  �شيتّم  القمر 
ال�شائعات  وبع�س  املعلومات،  لهذه  بالنفاذ  ثالث  لبلد 
التي انت�شرت حول ا�شتخدام �شور هذا القمر لأغرا�س 

ع�شكرية لدول اأخرى هي غري �شحيحة«.
الت�شمية  ه��ذه  اأن��ه يحمل  يرجح  ال��ذي  القمر  وي��ه��دف 
الذي  اخلّيام  الفار�شي عمر  وال�شاعر  العامل  اىل  ِن�شبة 
ال��ق��رن��ني احل���ادي ع�شر وال��ث��اين ع�شر، اىل  ع��ا���س ب��ني 
وحت�شني الإنتاجية يف جمال  “مراقبة حدود البالد” 
الزراعة، ومراقبة موارد املياه واإدارة املخاطر الطبيعية، 

وفق الوكالة الإيرانية.

•• برلني-اأ ف ب

ال�شبع  ال�شناعية  الدول  اتهمت جمموعة 
املنطقة  للخطر”  “تعر�س  باأنها  مو�شكو 
زابوريجيا  مبحطة  املحيطة  الأوك��ران��ي��ة 
القوات  ال��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ال��رو���ش��ي��ة، وط��ال��ب��ت ب���اإع���ادة امل��ح��ط��ة اإىل 

اأوكرانيا.
ن�شرته  ب��ي��ان  يف  ال�شبع  جمموعة  وكتبت 
“نطالب  ال��رئ��ا���ش��ة  ت���ت���وىل  ال���ت���ي  اأمل���ان���ي���ا 
مالكها  اإىل  ال��ف��ور  على  رو���ش��ي��ا  تعيد  ب���اأن 

ال�شيطرة  اأوك��ران��ي��ا،  وال�شرعي،  ال�شيادي 
للطاقة  زابوريجيا  حمطة  على  الكاملة 
رو�شيا  “�شيطرة  اأن  م�شيفة  النووية” 
تعر�س  التي  ه��ي  املحطة  على  املتوا�شلة 

املنطقة للخطر«.
املوّظفون  ي���ك���ون  اأن  “يجب  واأ����ش���اف���ت 
الأوك����ران����ي����ون ال���ذي���ن ي����دي����رون حمطة 
الطاقة النووية يف زابوريجيا قادرين على 
اأداء واجباتهم من دون التعّر�س للتهديد 

اأو ال�شغط«.
“قلقة  اأّنها  اإىل  ال�شبع  جمموعة  واأ�شارت 

ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د اخلطري”  م���ن  ل��ل��غ��اي��ة 
“اأمن”  ع��ل��ى  ال���رو����ش���ي  ي�����ش��ّك��ل��ه اجل��ي�����س 

املن�شاآت النووية الأوكرانية.
القوات  قبل  م��ن  احتاللها  اأن  واأو���ش��ح��ت 
خماطر  من  كبري  ب�شكل  “يزيد  الرو�شية 
ال�شعب  و”يعّر�س  نووي”  ح���ادث  وق���وع 
واملجتمع  امل���ج���اورة  وال������دول  الأوك�������راين 

الدويل للخطر«.
ب�شاأن  الت��ه��ام��ات  وكييف  مو�شكو  تتبادل 
حمطة  يف  ال����ن����ووي����ة  امل����ن���������ش����اآت  ق�������ش���ف 
اأن  دون  م��ن  املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  زابوريجيا 

اأّي  تاأكيد  من  م�شتقل  م�شدر  اأّي  يتمّكن 
منها.

فولودميري  الأوك�������راين  ال��رئ��ي�����س  وح����ذر 
بكارثة  ���ش��ب��ي��ه��ة  ك���ارث���ة  م���ن  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 

ت�شرينوبيل.
وق����ال����ت ����ش���رك���ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل الأوك����ران����ي����ة 
القوات  اإّن  الثالثاء،  م�شاء  “انريغوتوم” 
ال��رو���ش��ي��ة ت�����ش��ت��ع��ّد ل��رب��ط امل��ح��ط��ة ب�شبه 
جزيرة القرم التي �شّمتها مو�شكو يف العام 
2014، م�شرية اإىل اأنها تلحق ال�شرر بها 
عرب موا�شلة اإعادة توجيه اإنتاج الكهرباء.

•• عوا�شم-وكاالت    

�شيا�شية  اأزم��������ة  ال�����ع�����راق  ي���خ���و����س 
واق���ت�������ش���ادي���ة م���ع���ق���دة، م����ع دخ����ول 
اع��ت�����ش��ام ال��ربمل��ان لأ���ش��ب��وع��ه الثاين 
ال�شدري  ال���ت���ي���ار  زع���ي���م  ومت�������ش���ك 
انتخابات  ب���اإج���راء  ال�����ش��در  م��ق��ت��دى 
ت�شريعية مبكرة، بهدف اإف�شال خطة 
لإيران  امل��وايل  التن�شيقي”  “الإطار 

يف ت�شلم زمام اأمور احلكومة.
اأم�س  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  ووف���ق 
اأن العراق  اأو�شحت م�شادر  الأربعاء، 
لنقاط  والأخ��ط��ر  الأول  امل�شرح  ب��ات 
الل��ت��ح��ام يف ال�����ش��رق الأو���ش��ط، فيما 
اأ�شارت اأخ��رى اإىل قرب الإع��الن عن 
بني  يجمع  م�شرتك  وح���وار  م��ب��ادرة 
التن�شيقي  والإط���ار  ال�شدري  التيار 

للخروج من الأزمة.

بوؤرة متفجرة
قال حازم �شاغية يف �شحيفة ال�شرق 
الأو�شط “لئن اأم�شى امل�شرق العربي 
املتفّجرة  ال���ب���وؤر  م��ن  ك��ّل��ه جم��م��وع��ة 
وم����ن ن���ق���اط الل���ت���ح���ام امل��ب��ا���ش��ر اأو 
امل��وؤّج��ل، ف��ال��ع��راق ب��ات ال��ي��وم امل�شرح 

الأّول والأعر�س، 
املنطقة  مل��خ��ا���س  الأخ���ط���ر،  واأي�������ش���اً 
ال�شتقطابي  الأف�����ق  اأّم�����ا  امل����ذك����ورة، 
الأفق  ومعه  املنطقة،  عموم  يف  امللّبد 
اأوكرانيا  ال��ت��وّت��ر، م��ن  ب��ال��غ  ال����دويل 
اإىل تايوان، فريفعان بدورهما درجة 
حتّديات  يف  ت��ك��م��ن  ال��ت��ي  اخل���ط���ورة 

العراق الراهنة«.
التاأّزم  حقيقة  هناك  “اأّوًل،  واأ�شاف 
القت�شادي وال�شيا�شي الإيراين الذي 
ق��د ُي��غ��ري ط��ه��ران ب��ت�����ش��دي��ر بع�س 

اإىل اخل��ارج، والعراق بو�شفه  اأزمتها 
وال�شرتاتيجّي،  اجل���غ���رايف  ج���اره���ا 
واإىل حّد ما الثقايف والدينّي، يتلّقى 
التاأثريات املبا�شرة للتاأّزم الإيرايّن”، 
اإي��ران اإىل التمّدد  اإىل طريق  م�شرياً 
اخل���ارج���ي ت��غ��دو م�����ش��دودة م��ن دون 

ج�شرها العراقي املبا�شر،
من  وفل�شطني  ول��ب��ن��ان  ���ش��ورّي��ا  اإىل   
ورمّبا  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  واإىل  ج��ه��ة، 

اليمن، من جهة اأخرى.
النفطي  ال��رثاء  هناك  “ثانياً  وتابع 
ال���ذي ي��ت��م��ّي��ز ب��ه ال���ع���راق ع��ن بلدان 

ماأزومة اأخرى كلبنان، 
هذا الرثاء يف و�شعه اأن ميّول حروباً 
ل  م��ا  اإىل  وتتنا�شل  تتوا�شل  اأه��ل��ّي��ة 
نهاية، من غري حاجة اإىل مال ياأتي 

من خارج احلدود«.
الأهّم  العن�شر  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 
اأّن  ال����راه����ن،  ال���ع���راق���ي  احل�����دث  يف 
هناك  الدائر  لل�شراع  الأب��رز  الوجه 

ال�شيعّية  الطائفة  على  ال��ت��ن��ازع  ه��و 
وبيئة، مبيناً  ال�شيعّية مذهباً  وداخل 
اإىل  ال��ع��راق  تتعّدى  قد  تاأثرياته  اأن 
تر�شم  وقد  الإ�شالمّي،  العامل  عموم 
ب���ال���ت���ايل م�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ع���الق���ات بني 
املنطقة،  ع��م��وم  يف  وال�����ش��ن��ة  ال�شيعة 
امل�شتقّلة،  واأوطانهم  ال�شيعة  كما بني 
ومن ورائها اأفكار الوطنّية وال�شيادة 

نف�شها.
واختتم مقاله بالقول “ُيخ�شى اإن مل 

ُتك�شب هذه املعركة، 
اأن  الدميقراطّية،  الوطنّية  معركة 
م��رّبره كوطن، متاماً  العراق  يخ�شر 
مت�شارعة  وبخطى  لبنان  يخ�شر  كما 

هذا املرّبر، 
اإىل م�شاحتني  ننتهي  ففي احلالتني 
التنازع  اإل  تنتجان  ل  ج��غ��راف��ّي��ت��ني 
�شلمه غري  ي��ك��ون  ال���ذي ل  الأه���ل���ي، 
ه����دن����ة م����وؤّق����ت����ة ب����ني ج���ول���ت���ني من 

القتال«.

ال�شعب يريد التغيري
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع��ل��ي ال�����ش��راف يف 
�شحيفة العرب اللندنية، “مل ي�شبق 
الربملان  دخ���ل  اأن  ال��ع��راق��ي  لل�شعب 
اأن مات  اإىل  يف حياته قاطبة، وذل��ك 

فورثته امليلي�شيات والطوائف«.
كانت  ال�شابقة  العهود  “يف  واأ���ش��اف 
�شلفاً،  يتقرر  مم��ا  ال��ربمل��ان  ع�شوية 
مبا يغني عن احلاجة اإىل انتخابات، 
وللتعوي�س عن عدم م�شاركة ال�شعب 
ا�شمه  اأ�شبح  فقد  ن��واب��ه،  حت��دي��د  يف 
جم��ل�����س ال�����ش��ع��ب، ح��ت��ى ج����اء نظام 
يتحول  لكي  الطائفية  املحا�ش�شات 
منتخب  ن���واب  جمل�س  اإىل  املجل�س 
ال�شعب  ي��ع��د  مل  اأ����ش�������س  ع��ل��ى  اإمن�����ا 
وحلت  ف���ي���ه���ا،  م����ن����ظ����وراً  ال����ع����راق����ي 
الأحزاب  حلت  ث��م  ال��ط��وائ��ف،  حمله 
وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات حم���ل ال���ط���وائ���ف، ثم 
اأ�شبح كل �شيء رهناً اإما بهذا الزعيم 

اأو ذاك«.

واأ�شار الكاتب اإىل اأن “�شعب الأميني 
الربملان،  لقتحام  طريقاً  وج��د  ه��ذا 
مقعد  ع��ل��ى  ح�شني  اأم  جل�شت  ح��ي��ث 
اأوراق��������اً، لي�س  احل��ل��ب��و���ش��ي، ل��ت��وّق��ع 
بتوقيع مما هو ماألوف، ولكن بجرة 
الأوراق  على  ع�شوائياً  متيل  �شطب 
التي مل تقراأ ما كان فيها، وهو على 
يفعله  ال���ذي  نف�شه  ال�شيء  ح��ال  اأّي 
احللبو�شي، يف الدللة على اأنه ل اأحد 
اأح�شن من اأحد«.واأو�شح “كان هناك 
ونهر  ج�شر  ُبعد  على  يتظاهر  �شعب 
�شعب  ولكن  اخل�����ش��راء،  املنطقة  م��ن 
الهراوات  لهم  حمل  مقتدى  ال�شيد 
وال�شكاكني، �شعياً لتفريقهم ومتزيق 
الف�شاد  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى  ع���زائ���م���ه���م 
لإي�������ران، وكانت  ال��ع��م��ال��ة  واأح�������زاب 
اأولئك  اأن  القائد مقتدى هي  خ�شية 
ميثلون  اأ�شبحوا  ممن  املتظاهرين، 
ي�شرقون  ���ش��وف  ت�����ش��ري��ن(،  )ح��رك��ة 
كمعار�س،  الأث�������رية  وظ��ي��ف��ت��ه  م��ن��ه 
اإيرانية تقوم  وهي يف الأ�شل وظيفة 
الكرا�شي،  تبادل  نظرية  اأ�شا�س  على 
ب�����ني م�����وال�����ني ي����خ����دم����ون اإي����������ران، 
عندما  مكانهم،  يحتلون  ومعار�شني 
وكالهما  ال���ع���ف���ن،  رائ����ح����ة  ت���رت���ف���ع 
قائاًل  نف�شه«.واأردف  الغر�س  ي��وؤدي 
ذاكرة  متلك  ل  الأم��ي��ني  “جماهري 
به  لتفكر  ع��ق��اًل  ول  ت�����ش��ت��درك،  لكي 
)ال��ت��م��ن والقيمة(،  ق���دور  اأب��ع��د م��ن 
ولي�س مّما ي�شغلها اأنها ا�شتفادت من 
اأ�شبحت  عندما  املحا�ش�شة،  ن��ظ��ام 
���ش��ع��ب��اً م�����ش��ت��ق��اًل، مت حت��ا���ش�����ش��ه هو 
عالقة  ول  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات،  ب��ني  نف�شه 
يريد  ال��ب��ائ��د،  ال��ع��راق��ي  بال�شعب  ل��ه 
اإمن��ا عن طريق  تغيرياً،  ال�شعب  هذا 

توقيعات اأم ح�شني وقيادتها«.

جمموعة �ل�سبع: رو�سيا »تعر�س �ملنطقة للخطر«  

•• عوا�شم-وكاالت

حذر تقرير اأمني من اأن تهريب الأ�شلحة من ليبيا 
وال�شحراء  ال�����ش��اح��ل  دول  يف  ال��ع��ن��ف  م��ن��اط��ق  اإىل 
ك��ب��ريا عرب  ت��زاي��دا  ي�شهد  اإف��ري��ق��ي��ا  وغ���رب  بو�شط 

املثلث احلدودي بني ليبيا والنيجر واجلزائر.
ويو�شح تقرير معهد الدرا�شات الأمنية »ISS« اأن 
اجلماعات  يد  اإىل  ليبيا  من  بقوة  تتدفق  الأ�شلحة 
امل�شلحة على طول احلدود اجلزائرية والنيجريية، 
لت�شل  النيجر،  يف  وتيالبريي  وتاهوا  اأغاديز  عرب 
اإىل م��ايل م��ن خ��الل منطقة احل���دود ب��ني النيجر 
عرب  ت�شاد  بحرية  وح��و���س  فا�شو  وبوركينا  وم��ايل 
“�شلفيوم”  م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ن��ي��ج��ر.ور���ش��دت  يف  دي��ف��ا 
متعارف  غري  جديدة  اأ�شلحة  والأب��ح��اث  للدرا�شات 
تركيا، عقب  م��ن  ق��ادم��ة  وج��ارات��ه��ا،  ليبيا  عليها يف 
�شبط اجلي�س الليبي لها يف عملية �شد الإرهابيني 
املا�شي، �شبطت  اأوب��اري جنوبي ليبيا.ويف يناير  يف 
ق����وات ال���دع���م ال�����ش��ري��ع ال�����ش��ودان��ي��ة امل��ن��ت�����ش��رة بني 
ال�شودان وم�شر وليبيا وت�شاد 3638 طلقة مدفع 
على  “دو�شكا”  و357 طلقة  “جرونوف”  ر�شا�س 

منت عربة للمهربني.
و�شبط اجلي�س النيجريي يف وقت �شابق اأ�شلحة يف 
طريقها جلماعة “بوكو حرام”، ت�شمنت ال�شواريخ 

امل�شادة لالأدرع والطائرات.
وبح�شب مهعد »iss«، فاإن ممر “ال�شلفادور” على 
اأخطر  ليبيا هو  النيجريية مع  احلدود اجلزائرية 
خمباأة  اأ�شلحة  حتمل  واملركبات  التهريب،  م�شارات 
اأو  اأغ���ادي���ز،  ن��ح��و  ع��رب مم��ر متجه  الب�شائع  حت��ت 

تا�شارا، اأو ت�شني تابارادين، و�شول اإىل مايل.
اأما نقل الأ�شلحة اإىل نيجرييا فيتبع طريقا يتجه 
)منطقة  تا�شكر  اأو  ديفا  اإىل  “ديرك”  عرب  �شرقا 

زيندر(، واآخر يتجه للمركز عرب اأغاديز.
عهد  الأ�شلحة يف  اأن خم��زون  اإىل  تقديرات  وت�شري 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، بلغ 700 األف 
ال�شالم  قطعة �شالح، وفقا ملوؤ�ش�شة هي�شان لبحوث 
وال�شراع )HSFK( التابعة ملعهد ليبنتز الأملاين.

 2011 ال��ق��ذايف  مقتل  بعد  اجلي�س  ان��ه��ي��ار  واأدى 
ل�شقوط املخزون الثمني يف يد اجلماعات امل�شلحة، 

وا�شتغلته لإ�شعال ال�شراع يف الدول املحيطة.
“�شلفيوم”  موؤ�ش�شة  رئي�س  الليبي  الباحث  ويعلق 
النت�شار  “رغم  ب���اأن���ه  ���ش��ل��وف،  ج��م��ال  ل���الأب���ح���اث 
فاإننا  امليلي�شيات  ب��ني  ال��رو���ش��ي  ل��ل�����ش��الح  ال��ك��ث��ي��ف 
لحظنا اأ�شلحة لي�شت موجودة �شابقا مثل الزهكوف 
ا اأن الأ�شلحة تاأتي  A-47 وغريها، مما يوؤ�شر فعليًّ
غرب  ميلي�شيات  يف  املتحكمة  الأجنبية  ال��دول  من 
عرب  مي��ر  ال�شالح  ه��ذا  اأن  �شلوف  وي�شيف  ليبيا«. 
ع��ك�����س خ��ط��وط ال��ه��ج��رة غ��ري ال�����ش��رع��ي��ة، ويف كال 
اخلطني ذهابا واإيابا ين�شط التهريب والتجارة غري 

امل�شروعة.

الغربي  اجلنوب  يف  الليبي  اجلي�س  انت�شار  م  وحجَّ
خط  لتغيري  اأدى  ما  كبري؛  ب�شكل  التهريب  للبالد 
مواجهة  اجل��زائ��ر.وح��ول  بجنوب  م���رورا  التهريب 
احلظر  رف��ع  ���ش��رورة  على  �شلوف  ي�شدد  التهريب، 
الليبي؛  اجل��ي�����س  ت�شليح  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س  ال����دويل 
فاحلظر يحرمه من اقتناء التكنولوجيا التي تقوي 
يحتاج  التهريب  وقف  اأن  كما  للمهربني،  مواجهته 
وحدها. ليبيا  م�شوؤولية  ولي�س  دويل،  ت��ع��اون  اإىل 
يف  باماكو  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  ويتفق 
مايل، حممد اأغ اإ�شماعيل، قائاًل اإن الأزمة الأمنية 
بال�شاحل �شت�شتمر مع ا�شتمرار امليلي�شيات يف ليبيا، 
اأن  ال��ن��ات��و وح��ل��ف��اءه يجب  ب���اأن حلف  اأوؤم����ن  و”لذا 
لديهم  كانت  اإن  الليبي  الو�شع  ت�شوية  يف  ي�شهموا 
يدعو  الإره�����اب«.وب�����دوره،  ملكافحة  حقيقية  رغ��ب��ة 
الأكادميي املوريتاين املتخ�ش�س يف العلوم ال�شيا�شية 
“بون ولد باهي” للعمل اجلماعي بني دول املنطقة 
ل�شبط احلدود؛ خا�شة اأن خماطر تهريب الأ�شلحة 

من ليبيا توؤثر على اأمنها القومي.

•• �شيول-اأ ف ب

اأ�شخا�س  ت�شعة  عن  يقل  ل  ما  ق�شى 
فيما اعترب �شبعة يف عداد املفقودين يف 
كوريا اجلنوبية بعدما ت�شببت اأمطار 
غزيرة غري م�شبوقة بفي�شانات على 
قطارات  وحم��ط��ات  رئي�شية  ط��رق��ات 
انفاق ومنازل على ما اأفاد م�شوؤولون 

الأربعاء.
امل��ت�����ش��اق��ط��ة م��ن��ذ الثنني  والأم���ط���ار 
ه���ي الأك�����رث ك��ث��اف��ة ال���ت���ي ت�����ش��ج��ل يف 
كوريا اجلنوبية منذ بدء التدوين يف 
ما  على  ع��ام��ا   115 قبل  ال�شجالت 

قال الرئي�س يون �شوك-يول.
عرب  ت�شاركها  مت  م�شاهد  واأظ���ه���رت 
خالل  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
يحاولون  اأ�شخا�شا  احل��ايل  الأ�شبوع 
املياه  فيما  الأم����ان  ب��ر  اإىل  ال��و���ش��ول 
اخل�����ش��ر ف�شال  م�����ش��ت��وى  اإىل  ت�����ش��ل 
قطارات  حمطات  اجتاحت  مياه  عن 

اأنفاق.
ال��ف��ي�����ش��ان��ات خ�شو�شا  ���ش��رب��ت  وق���د 
حي غانغام املي�شور فيما غمرت املياه 

ال�شيارات.
الداخلية  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  واأف������اد 
وكالة فران�س بر�س “ثمة ت�شعة قتلى 

و�شبعة مفقودين«.

الت�شعة  ال��ق��ت��ل��ى  ث��الث��ة م��ن  وق�����ش��ى 
ما  على  �شفلية  �شقة  يف  علقوا  بعدما 

اأو�شحت الوزارة.
اأن  حملية  �شحافية  تقارير  واأف����ادت 
وقريبة  اأم���راأة  هم  الثالثة  ال�شحايا 

لها ف�شال عن مراهق.
وق�شى �شخ�س اآخر فيما كان يحاول 
اإزاحة �شجرة وقعت على ر�شيف وقد 

تعر�س لل�شعق بالتيار الكهربائي.
ال�شقة  الثالثاء  يون  الرئي�س  وتفقد 

ال���ت���ي اج��ت��اح��ت��ه��ا امل����ي����اه م����وؤك����دا اأن 
الكوريني اجلنوبيون “تكبدوا الكثري 

من الأ�شرار«.
الرئي�س  ط��ل��ب  وزاري  اج��ت��م��اع  ويف 
خا�س  اهتمام  “اإيالء  امل�شوؤولني  من 
اأن  م���وؤك���دا  �شعفا”  ال��ف��ئ��ات  ب���اأك���رث 
مادية  �شعوبات  من  يعانون  “الذين 
اأو ج�شدية يكونون عادة الأكرث �شعفا 

اأمام الكوارث الطبيعية«.
 %  24 اإىل  ي���ون  �شعبية  وت��راج��ع��ت 

منذ توليه ال�شلطة يف اأيار/مايو على 
م��ا اأظ��ه��ر ال���ش��ت��ط��الع الأخ����ري ملعهد 
ويواجه الرئي�س انتقادات  “غالوب”. 
لأنه مل يزر مركز الطوارئ احلكومي 

عند بدء هطول الأمطار الغزيرة.
وذكرت �شحف حملية اأن غيابه عائد 
حميط  يف  ف��ي�����ش��ان��ات  ح�����ش��ول  اإىل 
الكالم  هذا  نفى  مكتبه  ان  اإل  منزله 
وق���ال اإن���ه ق���رر ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل لأن 

فريقه كان قد ا�شتجاب للو�شع.

•• بيني-اأ ف ب

الأربعاء  اإىل  ال��ث��الث��اء  ليل  �شجني   800 م��ن  اأك���رث  وف��ر  �شرطيان  ُق��ت��ل 
الكونغو  جمهورية  �شرق  يف  �شجن  على  ميلي�شيات  �شنته  هجوم  خ��الل 

الدميوقراطية، كما اأعلن م�شدر ع�شكري وخرباء.
ق���ال ال��ن��ق��ي��ب ان���ط���وين م��و���ش��اي��ي امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م اجل��ي�����س يف ب��ي��ن��ي اإن 
“جمموعة جمهولة من املاي ماي هاجمت �شجن كاكوانغورا املركزي يف 

بلدة بوتيمبو.
اأن  واأ�شاف  اإىل مقتل حار�شني”.  اأولية،  زال��ت  التي ما  ت�شري احل�شيلة   

ا ومت �شبط ذخرية. مهاجًما قتل اأي�شً
واملاي مايي هي احدى جمموعات الدفاع عن النف�س الكونغولية.

بح�شب م�شدر يف   ،49 �شوى  ال�شجن  يبق يف  �شجيناً مل   872 بني  من 
ال�شجن ف�شل عدم الك�شف عن هويته.

وذكر برنامج “بارومرت الأمن يف كيفو” الذي يعمل حل�شابه مراقبون يف 
املنطقة، يف تغريدة اأن الهجوم اأدى اإىل مقتل �شرطيني على الأقل وفرار 
جميع ال�شجناء، م�شرياً اإىل اأن “القوات الدميوقراطية املتحالفة م�شتبه 

بها«.
على  الإ�شالمية  ال��دول��ة  تنظيم  عنها  يعرف  التي  املجموعة  ه��ذه  تتهم 
يف  املدنيني  اآلف  مقتل  عن  م�شوؤولة  باأنها  افريقيا،  غ��رب  يف  فرعه  انها 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية وبارتكاب اعتداءات جهادية يف اأوغندا.

اإىل  وت��وؤدي  ال�شجون  ت�شتهدف  دامية  الإب��الغ عن هجمات  يتم  غالًبا ما 
فرار ال�شجناء يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية.

•• عوا�شم-وكاالت

التزمت الدول الأوروبية ال�شمت حيال التوتر بني 
ب�شاأن  الت�شاوؤل  ال��ذي يثري  الأم��ر  وت��اي��وان،  ال�شني 
اجلهة التي �شتميل لها تلك الدول حال ن�شوب نزاع 
بني البلدين، يف ظل العالقات املت�شابكة بينها وبني 

كل من ال�شني والوليات املتحدة.
وتقول جملة “بوليتيكو” الأمريكية، اإنه رغم تردد 
م�شوؤويل الحتاد الأوروبي يف مناق�شة اأبعاد النزاع يف 
تايوان، اإل اأن احلرب الكالمية بني بكني ووا�شنطن 

تدفع اأوروبا لال�شتعداد لأي ت�شعيد.
الو�شع بني  املا�شية، تدهور  القليلة  الأي��ام  وخ��الل 
النواب  جمل�س  رئي�شة  زي��ارة  بعد  ووا�شنطن،  بكني 
وت�شريحها  لتايوان،  بيلو�شي،  نان�شي  الأم��ريك��ي، 
ب��اأن بالدها لن ت�شمح لبكني بعزل تايوان، وهو ما 

اعتربته بكني تهديدا ملبداأ “ال�شني الواحدة«.

ووفق اأ�شتاذ الفل�شفة ال�شيا�شية رامي خليفة العلي، 
بيلو�شي  نان�شي  زي����ارة  ت��ري��د  ت��ك��ن  اأوروب�����ا مل  ف���اإن 
ال�شتفزازية؛ فهناك ا�شتثمارات اأوروبية يف ال�شني 

وا�شتثمارات �شينية يف اأوروبا.
ول يرى العلي اأن اأوروبا تلتزم احلياد التام، مو�شحا 
اأكرث  اأوروب��ا  اأنه بعد ت�شاعد املوقف بالزيارة متيل 
ل��وا���ش��ن��ط��ن، ن��ظ��را ل��ل��ت��ب��اي��ن��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ب��ك��ني، م��ق��اب��ل ال��ت��ح��ال��ف ال��ت��اري��خ��ي م��ع وا�شنطن، 
ول��ق��ل��ق اأوروب�������ا م���ن ح����دوث ه��ي��م��ن��ة ���ش��ي��ن��ي��ة على 
�شطرا  متثل  ت��اي��وان  واأن  ل�شيما  العاملية،  التجارة 
الأكرب  املنتج  بكونها  التجارة  ه��ذه  يف  ا�شرتاتيجيا 
ب��امل��ئ��ة.ول��ذا، يتوقع   60 امل��وا���ش��الت بنحو  لأ���ش��ب��اه 
ال��ع��ل��ي اأن���ه يف ح���ال ح���دوث م��واج��ه��ة م��ب��ا���ش��رة بني 
اأوروبا،  �شي�شبح موقف  تايوان،  ووا�شنطن يف  بكني 
“رغم  املتحدة  للوليات  اأق��رب  بريطانيا،  وخا�شة 

اأنها ل تريد التوتر مع ال�شني«.

املناورات  ع��ن��ده  ت���دور  ال���ذي  ت��اي��وان  وي��ع��د م�شيق 
التجارية  لل�شفن  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ط��ري��ق  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
وكوريا  وت��اي��وان  وال��ي��اب��ان  ال�شني  م��ن  تخرج  التي 
والأمريكية.خالل  الأوروب��ي��ة  لالأ�شواق  اجلنوبية 
اأوروب��ا وال�شني  2021، جتاوز حجم التجارة بني 
800 مليار دولر، وقام خط قطارات ال�شحن باأكرث 
باملئة   29 األف رحلة �شحن بينهما بزيادة   15 من 

عن عام 2020.
التجاري  ال�شريك  ال�شني  اأ�شبحت   ،2020 ويف 
بتجارة  وا���ش��ن��ط��ن،  ب��دل  الأوروب�����ي  ل��الحت��اد  الأول 
حجمها 586 مليار دولر وبزيادة 31 مليار دولر 
ع��ن حجم ال��ت��ج��ارة م��ع اجل��ان��ب الأم���ريك���ي.وزادت 
باملئة،   5.6 بن�شبة  ال�شني  الأوروبية من  ال��واردات 
باملئة،   2.2 لل�شني  الأوروب��ي��ة  ال�شادرات  وارتفعت 
ال�شيارات  الأوروب��ي��ة من  املبيعات  زي��ادة  اإىل  اإ�شافة 

لالأ�شواق ال�شينية.

�زدياد تهريب �ل�سالح من ليبيا.. دول �إفريقية ت�ستغيث

�رتفاع قتلى �لفي�سانات يف كوريا �جلنوبية �إىل 9

مقتل �سرطيني وفر�ر 800  من �سجن يف �لكونغو 

كيف ي�سع �لتوتر بني �ل�سني وتايو�ن �أوروبا يف موقف حمرج؟

يف ظل اأزمة �شيا�شية واقت�شادية معقدة 

�لعر�ق.. �مل�سرح �لأول و�لأخطر لنقاط �للتحام يف �ل�سرق �لأو�سط

�إير�ن ترف�س مز�عم �لتج�س�س �ملرتبطة بقمر �سناعي
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عربي ودويل

•• طوكيو-اأ ف ب

ال��وزراء الياباين فوميو كي�شيدا الذي تراجعت  اأجرى رئي�س 
الدفاع  وزي���ر  اإط����اره  ا���ش��ت��ب��دل يف  ح��ك��وم��ي��اً  ت��ع��دي��اًل  �شعبيته، 
اآبي،  الراحل �شينزو  ال��وزراء  نوبويو كي�شي وهو �شقيق رئي�س 
وذل���ك و���ش��ط اجل���دل امل��ث��ار م��ن��ذ اغ��ت��ي��ال اآب���ي ح���ول عالقات 
كي�شيدا،  ولي���ة  دينية.متتد  مبجموعة  ال�شيا�شية  الطبقة 
ال��ل��ي��ربايل )مي��ني قومي(  ال��دمي��وق��راط��ي  ال��ذي حّقق حزبه 
فوزاً �شاحقاً يف انتخابات جمل�س ال�شيوخ ال�شهر املا�شي، على 
فرتة ثالث �شنوات.واأ�شارت ا�شتطالعات الراأي اإىل اّن �شعبيته 
�شهدت تراجعاً، بينما تواجه اليابان ت�شّخماً مت�شارعاً وموجة 
التوترات  اإىل  اإ�شافة  كوفيد-19،  مبر�س  جديدة  اإ�شابات 

الع�شكرية املتزايدة يف املنطقة.واأعلن ر�شمياً اأن �شبب التعديل 
ال����وزاري وا���ش��ت��ب��دال وزي���ر ال��دف��اع ن��وب��وي��و كي�شي ه��و حالته 
اأع�شاء  اأّن  نف�شه  هو  ك�شف  بعدما  ا  اأي�شً جاء  ولكنه  ال�شحية 
النتخابية.  حمالته  يف  كمتطّوعني  عملوا  التوحيد  كني�شة 
ويخلف كي�شي يف من�شبه يا�شوكازو هامادا )66 عاماً( الذي 
�شغل هذا املن�شب بني العامني 2008-2009.منذ اغتيال 
اآبي، ك�شفت و�شائل الإعالم اليابانية اأّن العديد من امل�شوؤولني 
املنتخبني - خ�شو�شاً اأولئك الذين ينتمون اإىل جمموعة اآبي 
ال�شيا�شية - تلّقوا م�شاعدة مماثلة من اأع�شاء كني�شة التوحيد، 
كمواطنني  به  يقومون  اأتباعها  اإّن  اجلماعة  تقول  اأم��ر  وه��و 
متوز/يوليو  يف  اآب���ي  اغ��ت��ي��ال  اأدى  فيما  ذل��ك  ع��ادي��ني.وي��اأت��ي 
اأي�شاً  امللّقبة  على يد رجل على �شلة بهذه املجموعة الدينية 

اليابان.واأعلن  يف  قدمي  جدل  اإحياء  اإىل  القمر”،  ب�”طائفة 
كي�شيدا الأ�شبوع املا�شي نّيته مطالبة جميع الوزراء مبراجعة 
تعّهد  كما  التوحيد.  بكني�شة  املحتملة  عالقاتهم  وتو�شيح 

باإجراء “مراجعة �شاملة” ل�شالت كي�شي بهذه الكني�شة.
لئحة  مات�شونو،  ه��ريوك��ازو  احل��ك��وم��ة  با�شم  امل��ت��ح��دث  وت��ال 
كاتو،  كات�شونوبو  فيهم  اجل��دد مبن  ال��وزراء  باأع�شاء جمل�س 
الذي �شغل من�شب وزير ال�شحة يف عهد اآبي وعاد اإىل الوزارة 

نف�شها.
هذا  وميلك  الرقمية.  لل�شوؤون  وزي���راً  كونو  ت��ارو  تعيني  ومّت 
الأخري �شعبية كبرية، كما كان قد �شغل العديد من املنا�شب 
اإىل  امل��زي��د م��ن الأن��ظ��م��ة  ال���وزاري���ة، وه���و الآن م��ك��ّل��ف بنقل 

الإنرتنت.

�ل�سرطة �لفرن�سية تقتل رجال 
يحمل �سكينا يف مطار �سارل ديغول

•• باري�س-اأ ف ب

باري�س  يف  ديغول  �شارل  روا�شي  مطار  يف  �شكينا  �شهر  رج��ال  ال�شرطة  قتلت 
�شباح الأربعاء على ما اأفاد م�شدر مالحي واآخر يف ال�شرطة.

وقالت قيادة �شرطة باري�س يف تغريدة “حّيد عنا�شر ال�شرطة هذا ال�شباح 
�شخ�شا بحوزته �شالح اأبي�س يف مطار روا�شي �شارل ديغول«.

وقع احلادث يف حمطة الركاب 2F قرابة ال�شاعة 08،20 )ال�شاعة 06،20 
ت غ( عندما “كان م�شرد يزعج عنا�شر الأمن فا�شتدعيت تعزيزات من �شرطة 
احلدود لإخراجه«.وابتعد الرجل وهو يكيل ال�شتائم ومن ثم ا�شتدار و�شهر 

�شكينا. ففتح �شرطي النار باجتاهه على ما ذكرت م�شادر ال�شرطة.

�لفيليبني تلغي طلبية �سر�ء 
مروحيات حربية رو�سية 

•• مانيال-اأ ف ب

اأعلنت ال�شلطات الفيليبينية اأم�س الأربعاء اإلغاء طلبية �شراء 16 مروحية 
وتفيد  اإع���الم  و�شائل  ن�شرتها  معلومات  بذلك  م��وؤك��دة  رو�شية،  ع�شكرية 
العقوبات  ب�شبب  العقد  ف�شخ  قرر  دوتريتي  رودريغو  ال�شابق  الرئي�س  ب��اأن 

الأمريكية �شد مو�شكو.
الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  عقًدا  املتحدة  الوليات  حليفة  مانيال  اأبرمت 
ل�شراء مروحيات  ي��ورو(  مليون   228( فلبيني  بيزو  مليار   12،7 بقيمة 

من طراز “مي-17” لتحديث معداتها الع�شكرية.
الدفاع  وزارة  اإن  بيان  يف  اأندولونغ  اأر�شينيو  ال���وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 

الفيليبينية “ت�شفي الطابع الر�شمي على اإنهاء” هذا العقد.
العقوبات الأمريكية  اأندولونغ لوكالة فران�س بر�س من دون ذكر  واأو�شح 
التطورات  اقت�شتها  ال��ت��ي  الأول���وي���ات  يف  “التغيريات  اأن  م��و���ش��ك��و  ع��ل��ى 

ال�شيا�شية العاملية اأدت اإىل اإلغاء امل�شروع من قبل احلكومة ال�شابقة«.
رودريغو  ال�شابق  الرئي�س  عهد  يف  ال��دف��اع  وزي��ر  لوزينزانا  ديلفني  وك��ان 
دوتريتي اأكد يف اآذار/مار�س اأن ال�شفقة ما زالت قائمة بعدما دفعت مانيال 
دوتريتي  اأن  لوزينزانا  اأكد  املا�شي،  الأ�شبوع  بدء احلرب.لكن  قبل  رعبونا 
اإىل الرئي�س  30 حزيران/يونيو  ال�شلطة يف  قرر خرق العقد قبل ت�شليم 

اجلديد فرديناند ماركو�س جونيور الذي اأكد القرار.
وقال لورينزانا لل�شحافيني “ل اأعرف ما اإذا كان باإمكاننا دائما ا�شرتداد 

الأموال لأن خرق العقد هو خطاأ من جانبنا«.
ومل ترد ال�شفارة الرو�شية يف مانيال على اأ�شئلة فران�س بر�س الأربعاء.

لفران�س  روموالديز  خو�شيه  وا�شنطن  لدى  الفيليبيني  ال�شفري  واأو�شح 
بر�س موؤخرا اأن الإلغاء جاء ب�شبب الغزو الرو�شي لأوكرانيا والذي فر�شت 
عن  رو�شيا  ع��زل  بهدف  العقوبات  م��ن  �شل�شلة  وحلفاوؤها  وا�شنطن  بعده 

النظام املايل العاملي وجتفيف م�شادر الأموال لتمويل حربها.
اأمريكي �شدر  لقانون  اأي�شا اخل�شوع  اإن مانيال تخ�شى  روموالديز  وقال 
الدفاع  اأو  املخابرات  قطاعي  مع  يتعامل  �شخ�س  اأي  ويعاقب   2017 يف 
اأخرى  مروحيات  علينا  تعر�س  املتحدة  “الوليات  اأن  الرو�شيني.واأ�شاف 
لتحديث  حم��دودا  برناجما   2012 يف  مانيال  احتياجاتنا«.بداأت  لتلبية 
ف��ي��ت��ن��ام و�شفن  اإىل ح���رب  ت��ع��ود  ل��دي��ه م��روح��ي��ات  ي���زال  ال���ذي ل  جي�شها 

ا�شتخدمها الأمريكيون خالل احلرب العاملية الثانية.

••الفجر -تون�س

الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ال���غ���اب���ري  ع��م��اد  اأك����د     
اأن  الأرب��ع��اء  اأم�����س  الإداري����ة  املحكمة  با�شم 
قرر  الإداري�������ة  للمحكمة  الأول  ال��رئ��ي�����س 
اإعفاء  ق��رارات  تنفيذ عدد كبري من  اإيقاف 
الق�شاة املعزولني �شملت قرابة 47 قا�شيا 
مل تتوفر فيهم قرينة الإدانة مبينا اأنه مت 

رف�س طعن ق�شاة اآخرين.
توقيف  ق��ا���ش��ي  اأن  ال���غ���اب���ري  واأو�����ش����ح     
نتائج  ع��ل��ى  اأح���ك���ام���ه  ا���ش��ت��ن��د يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
م�شيفا  بها،  اأذن  التي  التحقيق  اإج����راءات 
قا�شيا   57 ال���  ملفات  مع  التعاطي  اأن  اىل 
خ�شو�شية  ح�شب  مت  اإع��ف��اوؤه��م  مت  ال��ذي��ن 
كل ملف وكانت ماألت الأحكام قبول تنفيذ 
قرارات الإعفاء التي مل يتوفر فيها املوجب 
الواقعي والقانوين، ومن جهة اأخرى رف�س 
اإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء يف حق ق�شاة 
اخ���ري���ن وال���ت���ي ك��ان��ت م��ع��ل��ل��ة وت���وف���ر فيها 

موجب الإعفاء.
الف�شل  اأن منطوق  الغابري  وتابع عماد     
امل��ح��ك��م��ة الإداري������ة وا�شح  41 م��ن ق��ان��ون 
و�شريح وين�س اأنه يف حال اإعالم الأطراف 
فاإنها  التنفيذ،  بتوقيف  املعنية  الإداري�����ة 
الإعفاء،  ق��رارات  تنفيذ  تعليق  ف��ورا  تتوىل 
اأي مبعنى عودة الو�شعية على ما هي عليه 

قبل قرار الإعفاء، وفق تعبريه. 
التون�شي قي�س �شعيد، قد     وك��ان الرئي�س 
قا�شيا   57 امل��ا���ش��ي،  ي��ون��ي��و  �شهر  يف  ع���زل 
التهم ولحقت  اأن وجه لهم ع��ددا من  بعد 

والتواطوؤ  بالف�شاد  تهما  املعزولني  الق�شاة 
اإره���اب  ق�شايا  يف  متهمني  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��رت 

ح�شب قوله.
الّدفاع  هيئة  وع�����ش��و  امل��ح��ام��ي     وحت���دث 
يف  م�شعود  ب��ن  كمال  املعفيني  الق�شاة  ع��ن 
ت�شريح اعالمي اأم�س الأربعاء عن الق�شاة 
الذين مل تتم ال�شتجابة ملطالبهم باإيقاف 
تنفيذ قرار اإعفائهم، موؤكدا اأنه ل ميكنهم 

ال�شتئناف.
   واأ�شار كمال بن م�شعود يف املقابل اإىل اأنه 
باإمكانهم تقدمي مطالب جديدة يف اإيقاف 

تنفيذ قرار اإعفائهم يف حال وجود معطيات 
جديدة تنفي عنهم التتبع اجلزائي.

   و�شبق اأن اأكد املحامي وع�شو هيئة الّدفاع 
اأن  م�شعود  بن  كمال  املعفيني  الق�شاة  عن 
املحكمة  ق��رار  ي�شملهم  قا�شيا   50 ق��راب��ة 
اإعفائهم  اأم��ر  تنفيذ  اإيقاف  ب�شاأن  الإداري���ة 
اأنهم  ب�شبب  املتبقني  مطالب  ُرِف�شت  فيما 
ك���ان���وا م�����ش��م��ول��ني ب��ت��ت��ب��ع��ات ج��زائ��ي��ة وفق 

تعبريه.
اأنه  ب��ن م�شعود  امل��ح��ام��ي ك��م��ال     واأو����ش���ح 
لفائدتهم  ���ش��در  ال��ذي��ن  ال��ق�����ش��اة  ب��اإم��ك��ان 

البّت باإيقاف تنفيذ قرار اإعفائهم، ا�شتئناف 
التنفيذية  الن�شخة  ا�شتخراج  بعد  مهامهم 
رئا�شتي  واإع���الم  التنفيذ،  اإي��ق��اف  ق��رار  من 
العدل  ووزارة  واحل���ك���وم���ة  اجل���م���ه���وري���ة 
ليبا�شروا  للق�شاء،  املوؤقت  الأعلى  واملجل�س 
وبنف�س  ذاتها  عملَهم يف اخلطط  ذلك  بعد 
يتمتعون  كانوا  التي  والم��ت��ي��ازات  احلقوق 

بها قبل �شدور اأمر الإعفاء.
  ويف رد فعل على قرار املحكمة، اأّكد رئي�س 
جمعية الق�شاة التون�شيني اأن�س احلمايدي، 
الق�شاة  عن  املظلمة  برفع  ج��داً  �شعيد  اأّن��ه 

بامللحمة  و���ش��ف��ه��ا  ن�����ش��ال��ي��ة  م�����ش��رية  ب��ع��د 
ال��ن�����ش��ر ج����اء من  اإّن  ق���ائ���اًل  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
الق�شاء الإداري الذي اأن�شفهم يف ق�شيتهم 

العادلة، وفق قوله.
املعنيني  الق�شاة  اأّن  احل��م��اي��دي  اأّك���د  كما    
منا�شبهم  اأّن  ة  خا�شّ عملهم  �شي�شتاأنفون 
املحكمة  اأّن  اىل  م�����ش��ريا  ���ش��اغ��رة،  م���ازال���ت 
الإرادية اأّكدت مبداأ الطعن وقبلت الطعون 

يف مطالب الق�شاة بتوقيف التنفيذ.
امل��وؤق��ت للق�شاء  الأع��ل��ى  “املجل�س    وق���ال: 
رف�س النخراط يف هذه املظلمة ورف�س اأن 
ي�شادق على قرارات الإعفاء وعزل الق�شاة 

دون ملفات«.
املوؤقت  الأع��ل��ى  املجل�س  “هيكلياً،  وت��اب��ع:    
عملياً  ب���نّي  ل��ك��ّن��ه  م�شتقاًل  لي�س  للق�شاء 
الن��خ��راط يف خدمة  ورف�����س  اأّن���ه م�شتقل 

اأجندات معينة«.
على  مبنية  تكن  مل  امللفات  اأّن  اأّك���د  كما     
معطيات وقرائن واأدلة وبراهني ثابتة، بل 
على تقارير اأمنية وو�شايات مغلوطة، قائاًل 
امللفات  ه��ذه  يف  �شاهمت  ال��ع��دل  وزي���رة  اإّن 

ودفع الرئي�س اإىل اإ�شدار هذه الإعفاءات.
  واأردف:” كّل من �شاهم يف هذه املظلمة ل بد 
اأن يتحمل م�شوؤوليته القانونية وال�شيا�شية 
مهما كان موقعه �شواء كانت وزي��رة العدل 

اأو وزير الداخلية اأو الأمنيني«.
   واأ�شاف:” الأولوية الق�شوى بالن�شبة لنا 
حالياً هي تنفيذ قرارات املحكمة الإدارية يف 
اأق��رب وقت ممكن واإع��ادة العتبار للق�شاة 

املعنيني«.

تعديل حكومي يف �ليابان ووزير دفاع جديد

•• نريوبي-اأ ف ب

ال�شرب  ب���ف���ارغ  ال��ك��ي��ن��ي��ون  ي��ن��ت��ظ��ر 
ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج���رت يف 
�شيكون  م��ن  ملعرفة  ال�شابق  ال��ي��وم 
رئي�شهم املقبل: ال�شيا�شي املخ�شرم 
الرئي�س  ن��ائ��ب  اأو  اأودي��ن��غ��ا  راي����ال 

املنتهية وليته وليام روتو.
املر�شحني  ه���ذي���ن  م����ن  ك����ل  اأك������د 
الأوفر حظا بني اأربعة متناف�شني، 

اأنه �شيتقبل نتائج القرتاع.
ل���ك���ن ال�����ب�����الد ت���خ�������ش���ى م�����ع ذل���ك 
م��وج��ة ج��دي��دة م��ن اأع��م��ال العنف 
تلي الن��ت��خ��اب��ات ك��ال��ع��ادة، مب��ا اأنه 
ن���ت���ائ���ج كل  مت الع�����رتا������س ع���ل���ى 
التي ج��رت منذ  الق���رتاع  عمليات 
ال���واق���ع يف  ال��ب��ل��د  2002 يف ه���ذا 
�شرق اإفريقيا ويعترب نقطة ارتكاز 

للدميوقراطية يف املنطقة.
م���ا زالت  ال���غ���رب،  ك��ي�����ش��وم��و يف  يف 
امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة م��غ��ل��ق��ة على 
الرئي�شي. ويف  الت�شوق  �شارع  طول 
مناق�شات  جت���ري  ال�����ش��وارع  زواي����ا 
بينما يدقق املارة يف ال�شحف. وقال 
كوغا اإدوار )65 عاما( اإن “النتائج 
)املوؤقتة( ت�شري اإىل تعادل لذلك ل 

نعرف ماذا �شيحدث«.
ويف اإل���دوري���ت ال��ب��ل��دة ال��واق��ع��ة يف 
وادي ري��ف��ت ف��ايل يف ال��غ��رب حيث 
لل�شرطة،  خ��ج��ول  انت�شار  ل��وح��ظ 
اأكدت هيالري �شيبلونغ )36 عاما( 
الجتماعي  ال�����ش��م��ان  يف  امل��وظ��ف��ة 
اأنها متلهفة ملعرفة النتائج. وقالت 
“اأريد رئي�شا انتخبته بنف�شي حتى 
املعي�شة  تكاليف  تغيري  من  يتمكن 
الكثري  حياة  وحت�شني  والقت�شاد 

من النا�س«.
على  م��ر���ش��ح  اأي  يح�شل  مل  واإذا 
الأ�شوات  باملئة من   50 اأك��رث من 
للفوز من الدورة الأوىل، �شيتواجه 
الأ�شوات  باأكرب عدد من  الفائزان 
ثالثني  خ�����الل  ث���ان���ي���ة  ج���ول���ة  يف 

يوما.
امل�شتقلة  امل����ف����و�����ش����ي����ة  ت������واج������ه 
تعلن  اأن  ينبغي  التي  لالنتخابات 
اآب/اأغ�شط�س   16 بحلول  النتائج 
كبرية.  �شغوطا  تقدير  اأبعد  على 
وق�������د ب�������ذل م����وظ����ف����وه����ا ج����ه����ودا 

املراقبني،  اآلف  اأع��ني  اأم���ام  �شاقة 
ملوا�شلة العد وتبديد املخاوف من 

التزوير.
وب����ح����ل����ول ال���������ش����اع����ة ال�������ش���اد����ش���ة 
اأك��رث من  ت�شلمت  غ(  )03،00 ت 
نتائج  ا�شتمارات  من  باملئة  ت�شعني 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة، وب����دا اأن 
امل��ر���ش��ح��ني م���ت���ع���ادلن ح��ت��ى ذلك 

الوقت.
العملية  ت�����ش��ت��غ��رق  ق���د  ذل����ك  م���ع 
اإع����الن النتائج  وق��ت��ا ط��وي��ال ق��ب��ل 
الثالثاء  م�����ش��اء  وم��ن��ذ  ال��ن��ه��ائ��ي��ة. 
الكينيني  على  اإن  املفو�شية  قالت 

التحلي بال�شرب.
النتخابات  مفو�شية  رئي�س  وق��ال 
بجد  “نعمل  ت�شيبوكاتي  واف����ول 
من  والتحقق  ال��ف��رز  ل�شتكمال” 

النتائج “يف اأقرب وقت ممكن«.
التي  امل��ف��و���ش��ي��ة  و���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى 
تواجه �شغوطا متزايدة بعدما مت 
خالل  خمالفات  بارتكاب  اتهامها 
تو�شح  اأن   ،2017 ان���ت���خ���اب���ات 
وغريها  التقنية  امل�����ش��اك��ل  اأ���ش��ب��اب 
م���ن احل�������وادث ال���ت���ي وق���ع���ت منذ 
اإلغاء  اإىل  خ�شو�شا  واأدت  الثنني 

�شت عمليات اقرتاع حملية.
ال��ك��ي��ن��ي��ون لخ��ت��ي��ار رئي�س  ���ش��وت 
خ��ل��ف��ا لأوه����������ورو ك��ي��ن��ي��ات��ا ال����ذي 
احلاكمة  الكيكويو  لتنية  ينتمي 
نوابهم  وك����ذل����ك   ،2013 م���ن���ذ 
جمال�شها  واأع�شاء  املناطق  وحكام 

املحلية.
القرتاع  ي��وم  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 

كان “هادئا و�شلميا ن�شبيا«.
ال�شفوف  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
ال�شباح  يف  ت�شكلت  التي  الطويلة 
ويف كثري من املناطق قبل الفجر، 
اأن الإقبال يف تراجع يف بع�س  بدا 
اأك���رث بقليل من  امل��ن��اط��ق. و���ش��وت 
ال��ب��ال��غ عددهم  ال��ن��اخ��ب��ني  ن�����ش��ف 
حتى  �شخ�س  مليون   22،1 نحو 

ال�شاعة 16،00 )13،00 ت غ(.
حظا  الأوف���ر  هما  مر�شحان  وب���رز 
اأودينغا  راي��ال  اأحدهما  ال�شباق،  يف 
)77 ع���اًم���ا( وه���و م��ن ات��ن��ي��ة لوو 
منذ  دعمها  التي  املعار�شة  وزعيم 
خالل  ك���ي���ن���ي���ات���ا،  ح�����زب   2018
ت��ق��ارب م��ف��اج��ئ لكنه من��وذج��ي يف 

ال�شيا�شة الكينية �شديدة التقلب.
اأم��ا ال��ث��اين فهو ول��ي��ام روت��و )55 
ع����ام����ا( رج�����ل الأع�����م�����ال امل���ع���روف 
الكالنجني  لت��ن��ي��ة  ي��ن��ت��م��ي  ال����ذي 
“الأ�شرتني”  مواجهة  يف  وتر�شح 
املمثلتني بكينياتا واأودينغا اللذين 
ن�شاأ كل منهما �شمن عائلة يف قلب 
ال�شتقالل  منذ  الكينية  ال�شيا�شة 

يف 1963.
النتخابية  وع��وده��م��ا  ت��ق��ن��ع  ومل 
ال�شرائية  ال��ق��وة  على  رك���زت  ال��ت��ي 
بال�شرورة  ال���ف�������ش���اد،  وم��ك��اف��ح��ة 
ثلثهم  ي��ع��ي�����س  ال���ذي���ن  ال��ك��ي��ن��ي��ني 

تقريبا يف الفقر.
وق���ال ج���ورج اأوت��ي��ن��و ه���رني )56 
عاما( وهو حريف “لدينا انتخابات، 
اأي  ن���رى  ل  لكننا  وع����ودا  ون�����ش��م��ع 
احلي  كيبريا  م��ن  وق���ال  تغيري”. 

العا�شمة  يف  ال��ك��ب��ري  ال��ع�����ش��وائ��ي 
الو�شع  ي��ك��ون  اأن  “اآمل  ن��ريوب��ي 

اأف�شل هذه املرة«.
امل�شاركة  ن�شبة  ك��ان��ت   ،2017 يف 
ق���ري���ب���ة م����ن ث���م���ان���ني ب���امل���ئ���ة لكن 
ال����ق���������ش����اء اأب�����ط�����ل الن����ت����خ����اب����ات 
الرئا�شية يف اآب/اأغ�شط�س 2017 
اأعيد  ث���م  “خمالفات”،  ب�����ش��ب��ب 
ب�شمعة  ا�شر  حتديد موعدها مما 

مفو�شية النتخابات.
وم������ن������ذ ذل���������ك احل�����������ني، ت����غ����ريت 
التحالفات ال�شيا�شية. لكن الف�شاد 
الوباء  اآث����ار  واأدت  م�شت�شريا  ظ��ل 
واجلفاف  اأوك���ران���ي���ا  يف  واحل�����رب 
امل�شتمر اإىل تفاقم التفاوت ال�شارخ 
وي���رى  الأري��������اف.  ���ش��ي��م��ا يف يف  ل 
تكلفة  يف  الرت����ف����اع  اأن  حم��ل��ل��ون 
اأثر على الت�شويت القبلي  املعي�شة 

التقليدي.
ووع������د ك����ل م����ن اأودي����ن����غ����ا وروت�����و 
خ�شو�شا مب�شتقبل اقت�شادي اأكرث 
���ش��ن ال34  مل��ن ه��م دون  اإ����ش���راًق���ا 
اأرباع  ثالثة  ميثلون  ال��ذي��ن  ع��اًم��ا 
ال�شكان ولكنهم يتاأثرون خ�شو�شا 
يكرتث  ل  ذل�����ك،  ب��ال��ب��ط��ال��ة.م��ع 
�شيا�شية  ب��ل��ع��ب��ة  م��ن��ه��م  ك���ث���ريون 

يعتربونها فا�شدة.
وق���ال���ت ك���ارول���ني م���واجن���ي )31 
عاما( النادلة يف مطعم يف نريوبي 
اأ���ش��وت لأن الأم��ر ل يهمني.  “مل 
اأنف�شهم  امل�شنون  الأ�شخا�س  انهم 
نف�شها  القدمية  الق�ش�س  ي��روون 

ول يفعلون اأي �شيء لنا«.

•• كييف-اأ ف ب

مقتل  ع��ن  رو�شيا  �شربات  اأ���ش��ف��رت 
الأربعاء  الثالثاء  ليل  مدنيا   13
يف منطقة دنيربوبرتوف�شك بو�شط 
ال�شلطات  ح�شب  اأوك���ران���ي���ا،  ���ش��رق 
املحلية، يف موقع قريب من حمطة 
التي  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا 
التهامات  وكييف  مو�شكو  تتبادل 

بق�شفها.
 11 ج��رح  اإىل  الليلي  الهجوم  اأدى 
�شخ�شا اأي�شا بينهم خم�شة يف حالة 
الآمنة  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  خ��ط��رية، يف 
املدنيون  اإل��ي��ه��ا  ينقل  ال��ت��ي  ن�شبيا 
من دونبا�س التي تقع �شرقا وت�شكل 

مركز الهجوم الرو�شي.
ريزنيت�شنيكوا  ف��ال��ن��ت��ني  وك���ت���ب 
دنيربوبرتوف�شك  منطقة  ح��اك��م 
“اأم�شينا  ت���ل���غ���رام  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
جدا  ال�شعب  م��ن   ... م��روع��ة  ليلة 
اإخراج اجلثث من حتت الأنقا�س”. 
تذهبوا  اأن  اإليكم  “اأتو�شل  واأ�شاف 
اإىل اأماكن اآمنة اأثناء الإنذارات من 
الرو�س  تدعوا  ل   ... جوية  غ��ارات 

يقتلونكم«.
الهجوم  ه�����ذا  اإن  احل����اك����م  وق������ال 
الرو�شي الذي نفذ بقاذفات �شواريخ 
بلدة  ا����ش���ت���ه���دف  م����ت����ع����ددة  غ�������راد 
الطاقة  مارغانيت�س مقابل حمطة 
النووية الأوكرانية زابوريجيا على 
دنيربو،  ل��ن��ه��ر  الأخ�������رى  ال�����ش��ف��ة 

وقرية فيت�شيتارا�شيفكا.
�شاروخا  “ثمانني  اأن  واأ�����ش����اف 

اأحياء  على  وبخبث  ع��م��دا  اأط��ل��ق��ت 
النا�س نائمني يف  �شكنية بينما كان 

منازلهم«.
النووية  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ة  وت�����ش��ك��ل 
التي  زاب���وري���ج���ي���ا  يف  الأوك����ران����ي����ة 
اتهامات  حم����ور  ال���رو����س  ي��ح��ت��ل��ه��ا 
م��ت��ب��ادل��ة ب���ني م��و���ش��ك��و وك��ي��ي��ف اإذ 
الآخر  الطرف  اأن  منهما  كل  يوؤكد 
الأ�شبوع  ال��ن��ووي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ق�شف 
اأي  ي��ت��م��ك��ن  اأن  دون  م���ن  امل���ا����ش���ي، 

م�شدر م�شتقل من تاأكيد ذلك.
وذّك�������������ر ال�����رئ�����ي�����������س الأوك���������������راين 
بكارثة  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
ت�شرينوبيل. وقالت �شركة الت�شغيل 
الأوكرانية “اإينريغو-اأتوم” م�شاء 
الثالثاء اإن القوات الرو�شية ت�شتعد 
لربط حمطة توليد الكهرباء ب�شبه 

التي �شمتها مو�شكو  القرم  جزيرة 
تلحق  ب���ذل���ك  واأن����ه����ا   ،2014 يف 
اأ�شرارا بها عرب اإعادة توجيه اإنتاج 

الكهرباء.
القرم الثالثاء  �شهدت �شبه جزيرة 
�شقوط  ع���ن  اأ����ش���ف���رت  ان���ف���ج���ارات 
ق���ت���ي���ل وع���������دد م�����ن اجل�����رح�����ى يف 
اأحد املطارات  م�شتودع للذخرية يف 
الرو�شي  اجلي�س  وق��ال  الع�شكرية. 
اأن النفجارات مل تنجم عن اإطالق 

نار اأو ق�شف.
من جهته �شدد الرئي�س الأوكراين 
اليومي  خطابه  يف  الثالثاء  م�شاء 
ولن  اأوك���ران���ي���ة  “القرم  اأن  ع��ل��ى 

نتخلى عنها اأبًدا«.
ال�شفارة  اأع��ل��ن��ت  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
الأوكرانية يف بريوت م�شاء الثالثاء 

اأن بيع لبنان اأول �شحنة من احلبوب 
اأوك��ران��ي��ا منذ بداية  م��ن  م�����ش��درة 
���ش��ب��اط/  24 ال���رو����ش���ي يف  ال���غ���زو 

ال��ت��اأخ��ري يف  األ��غ��ي ب�شبب  ف��رباي��ر، 
الت�شليم.

وكانت �شفينة ال�شحن رازوين التي 
من  اأب��ح��رت  �شرياليون  علم  ت��رف��ع 
ميناء اأودي�شا الأوكراين على البحر 
اآب/اأغ�شط�س  من  الأول  يف  الأ�شود 
األ������ف ط����ن من   26 وه�����ي حت���م���ل 
تر�شو يف  اأن  وك��ان يفرت�س  ال���ذرة، 

ميناء طرابل�س اللبناين الأحد.
م�شاء  الأوك��ران��ي��ة  ال�شفارة  وق��ال��ت 
الثالثاء اإن التاأخر يف الت�شليم ملدة 
خم�شة اأ�شهر دفع امل�شرتي واملر�شل 
باإلغاء  م�����ش��رتك  ق����رار  ات���خ���اذ  اإىل 

الطلب.

•• بوردو-اأ ف ب

حريقاً  �شهدت  التي  ج��ريون��د  يف  فرن�شا،  غ��رب  جنوب  يف  احل��رائ��ق  جت��دد  اأدى 
6اآلف هكتار من غابات ال�شنوبر منذ بعد  هائال يف متوز/يوليو، اإىل تدمري 
بيان  يف  املحلية  ال�شرطة  قيادة  الأ�شخا�س.ذكرت  اآلف  واإج��الء  الثالثاء  ظهر 
اأن “احلريق م�شتعر ب�شدة وامتد اإىل مقاطعة لند )جنوب(. مت اإجالء �شكان 
نحو  يعادل  ما  اأي  بيلييه”،  بيلني  يف  وقطاعات  ماغن  و�شان  هو�شنت  بلديات 
3800 �شخ�س.وهذه البلدات تقع يف قلب غابات الالند دو غا�شكونيو يف جنوب 
عدة  يف  منزل   16 على  ال��ن��ريان  اأت��ت  الفرن�شي.كما  الأطل�شي  املحيط  �شاحل 
مناطق من مقاطعة بيلني بيلييه حيث كانت جتري عملية اإخالء لنحو الفي 
�شخ�س. وقالت قيادة ال�شرطة “مل ت�شجل اأي ا�شابات«.يوجد حوايل 500 من 
رجال الإطفاء يف املوقع مدعومني بقاذفات مياه تابعة لالأمن املدين.كما ذكرت 
قيادة ال�شرطة اأن “النار تتجه نحو الطريق ال�شريع A63 )الطريق ال�شريع 

يف اجلنوبي الغربي باجتاه بايون - بوردو(«.وتابعت “ان م�شغل الطريق ال�شريع 
ل يرى اأي عائق يحجب الروؤية ولكن يف الوقت احلايل مت تخفي�س ال�شرعة اإىل 
90 كلم / �شاعة والقت�شار على حارتي مرور من اأ�شل ثالث يف اجتاه بايون-
بح�شب  احل��ري��ق،  تطور  ح�شب  ال�شريع  الطريق  قطع  املحتمل  وم��ن  بوردو”. 
امل�شدر.خالل الليل، اأعلنت قيادة ال�شرطة يف مقاطعة لند املجاورة اأن احلريق 
يف جريوند “امتد ب�شكل غري موات للو�شول اإىل املقاطعة”، مما اأدى اإىل اإجالء 
ا يف �شمال املقاطعة.�شهدت جريوند يف منت�شف �شهر متوز/يوليو  215 �شخ�شً
كيلومرًتا   40 تبعد  التي  لنديرا�س  يف  اأحدهما  ماألوفني”،  “غري  حريقني 
ال�شياحي، ودمرا  اآركا�شون  ب��وردو، والثاين يف تي�شتي دو بوك يف حو�س  جنوب 

20800 هكتار من الغابات وا�شتدعيا اإجالء اأكرث من 36 األف �شخ�س.
متت ال�شيطرة على احلريق يف حو�س اأركا�شون، بالقرب من يون دو بيال، يف 29 
متوز/يوليو، لكن حريق لنديرا�س الذي ل يزال حتت مراقبة رجال الإطفاء 

مل ُيخمد اإل يف 25 متوز/يوليو.

ال�شيا�شي املخ�شرم اأودينغا اأو نائب الرئي�س املنتهية وليته روتو 

�لكينيون ينتظرون نتائج �لنتخابات �لرئا�سية بفارغ �ل�سرب 

قتلى بق�سف رو�سي يف و�سط �سرق �أوكر�نيا 

جتدد �حلر�ئق يدمر �ستة �آلف هكتار يف فرن�سا 

بعد قرار الرئي�س التون�شي عزلهم

�ملحكمة �لإد�رية توقف تنفيذ قر�ر�ت �إعفاء 47 قا�سيا  
املحكمة الدارية ت�شدر قرارها
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املال والأعمال

»�لحتاد للطري�ن« ت�سيف رحلة يومية جديدة �إىل مانيال 
•• اأبوظبي-وام:

تعتزم /الحتاد للطريان / تعزيز رحالتها بني 
يومية  رحلة  اإ�شافة  عرب  الفلبني  و  الإم���ارات 

جديدة خلدماتها يف مو�شم ال�شتاء.
يومًيا  ثانية  رحلة  ت�شيري  ال�شركة  و�شتبا�شر 
اعتباًرا من 30 اأكتوبر املقبل متيحة ل�شيوفها 
ما ي�شل اإىل 14 رحلة يف الأ�شبوع بني اأبوظبي 
خدمة  مانيال.و�شتتم  الفلبينية  والعا�شمة 
ع���رب ط���ائ���رة بوينغ  ال��ي��وم��ي��ت��ني  ال��رح��ل��ت��ني 
اأكرث  787 درمي��الي��رن، التي تعد واح��دة من 

ا�شتهالك  حيث  من  وكفاءة  حداثة  الطائرات 
ال��وق��ود يف الأج�����واء.و ق��ال م��ارت��ن درو، نائب 
اأول الرئي�س ل�شوؤون املبيعات العاملية وال�شحن 
واح��دة من  “باعتبارها  للطريان:  الحت��اد  يف 
اأ�شواقنا الكربى لل�شفر املبا�شر، تفتخر الحتاد 
بتوفري خيارات �شفر اأو�شع ل�شيوفها وت�شهيل 
ح��رك��ة ال�����ش��ري اأك���رث ب��ني اأب��وظ��ب��ي وم��ان��ي��ال«.

اليوميتان  ال���رح���ل���ت���ان  “�شتتيح  واأ������ش�����اف: 
اإمكانية و�شول مريحة لل�شريحة الوا�شعة من 
امل�شافرين الفلبينيني، لزيارة اأهلهم واأحبائهم 
ال�شياحة يف مرحلة النتعا�س التي متر  ودعم 

امل�����ش��ط��اف��ني وال�شياح  اأع�����داد  ت��زاي��د  ب��ه��ا، م��ع 
الراغبني با�شتك�شاف اجلزر املذهلة جلمهورية 
اأع�����داد الرحالت  ال���زي���ادة يف  ال��ف��ل��ب��ني«.و م��ع 
بني  املتاحة  ال�شنوية  املقاعد  اأع���داد  �شرتتفع 
األ���ف م��ق��ع��د، ما   450 اأب��وظ��ب��ي وم��ان��ي��ال اإىل 
�شعيد  على  باملائة   75 بن�شبة  ارت��ف��اًع��ا  ميّثل 
يف  ال��رح��الت  زي���ادة  �شت�شهم  و  �شنوًيا.  ال�شعة 
زيادة ال�شعة ال�شنوية الإجمالية لل�شحن لت�شل 
الباب  األ��ف طن فاحتة   30 اإىل ما يقرب من 
وا�شعا اأمام املزيد من فر�س العمل ف�شاًل عن 

دعم النمو التجاري املتبادل بني البلدين.

مليون درهم قيمة �لت�سرفات   926
�لعقارية يف عجمان خالل يوليو �ملا�سي

•• عجمان-وام:
�شهدت دائرة دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري يف عجمان ت�شجيل 716 
ت�شرفاً عقارياً خالل �شهر يوليو املا�شي بقيمة اإجمالية بلغت 926 مليون 
درهم. وقال �شعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام دائرة دائرة 
اإن ال�شتثمارات العقارية يف امارة  الأرا�شي والتنظيم العقاري يف عجمان 
و�شالبة  قوة  تعك�س  اإيجابية  واأرقاما  ت�شاعدية  معدلت  �شجلت  عجمان 
القطاع العقاري يف المارة بالنظر اإىل ما تتوفر عليه من مقومات وعوامل 
جذب متنوعة ت�شجع امل�شتثمرين املحليني والدوليني وتعزز ثقتهم يف املناخ 

القت�شادي بعجمان.

»طاقة« ت�سجل زيادة بن�سبة 50 % يف �سايف �لدخل خالل �لن�سف �لأول من 2022

�إي�ستو �لقاب�سة تطلق من�سًة متكاملة للتقنيات 
�لعقارية يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ال���ذراع  ال��ق��اب�����ش��ة،  اإي�����ش��ت��و  ك�شفت 
ال���ت���زام لإدارة  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الأ���ش��ول، عن اإط��الق ب��روب اإيزي 

موؤخراً، 
ال�شحابة  على  قائمة  من�شة  وهي 
لإدارة  كخدمة  ال�شركة  وتقّدمها 
جتربة العمالء وحت�شني العمليات 
يف جمال اإدارة العقارات يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
وت�����ب�����ل�����ورت ف����ك����رة ال���ت���ط���ب���ي���ق يف 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ومت 
تطويره لدمج املن�شات املُ�شتخدمة 
لإدارة البيئة املبنية يف منتج واحد 
املجتمعات  ���ش��وؤون  لإدارة  متكامل 
العمل  واأماكن  والأم��ن  والعقارات 

اإيزي  بروب  حل  وي�شهم  واملرافق. 
قطاع  عمليات  ت�شهيل  يف  ال�شامل 
العقارات ال�شكنية والتجارية عاملياً، 
التكاليف  ت��خ��ف��ي�����س  خ����الل  م���ن 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��د  وزي������ادة 

ملالكي الأ�شول وم�شغليها. 
قال  امل��و���ش��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
الرئي�س  ت��روج��ان��وف��ي��ك،  اأورو������س 
التنفيذي ل�شركة اإي�شتو القاب�شة: 
ال�شوق  حاجة  تلبية  على  “عملنا 
م����ن خ�����الل ب���ن���اء جم���م���وع���ة من 

املنتجات املتكاملة،
اإىل  امل��ط��اف  نهاية  اأدت يف  وال��ت��ي   
الوظائف  �شامل متعدد  بناء نظام 
املعنية  الأط�����راف  خمتلف  يجمع 
ال�شكنية  الأبنية  ت�شغيل  جمال  يف 
ت�����ش��ك��ل بروب  وال���ت���ج���اري���ة، ح��ي��ث 

القطاع  يف  رائ������دة  م��ن�����ش��ة  اإي������زي 
العمليات  لت�شهيل  ���ش��ام��اًل  وح���اًل 
تكلفتها.  وتخفي�س  الت�شغيلية 
�شركائنا  ج��م��ي��ع  ب��دع��م  وح��ظ��ي��ن��ا 
خالل  الإم����ارات  يف  ال�شركات  م��ن 
م��رح��ل��ة ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، مما 
م��ك��ن��ن��ا م���ن ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق رائد 
لتحقيق  م��ت��ط��ورة  م���ي���زات  ي��وف��ر 
اأكرب ا�شتفادة ممكنة من العمليات 

التجارية اليومية«. 
م���ب���دئ���ي���اً ثالثة  امل��ن�����ش��ة  وت����وف����ر 
ب�شكل  ت��ع��م��ل  اأن  مي��ك��ن  م��ن��ت��ج��ات 
من�شة  خ�����الل  م����ن  اأو  م�����ش��ت��ق��ل 

متكاملة، 
كوميونيتي  اإي������زي  ب�����روب  وه����ي 
اإي��زي وورك بلي�س وبروب  وب��روب 
على  تعمل  والتي  بروبرتي،  اإي��زي 

ال�شوق  يف  ج��دي��دة  معايري  اإر���ش��اء 
من خالل الرتقاء بواقع اخلدمات 
وم�شتوى ر�شا العمالء ب�شكل عام 
بال�شتفادة من العمليات الرقمية، 
م�شتويات  ت���ع���زي���ز  ع����ن  ف�������ش���اًل 

التفاعل والتوا�شل. 
وحت���ر����س اإي�����ش��ت��و ال��ق��اب�����ش��ة على 
تطوير من�شتها با�شتمرار لت�شبح 
العمليات  جلميع  �شاماًل  تطبيقاً 
مما  ال��ع��ق��ارات،  تقنيات  جم���ال  يف 
العمالء  جن���اح  ت�����ش��ري��ع  يف  ي�شهم 
عملية  على  بالعتماد  وال�شركات 
لتخاذ  ال���ب���ي���ان���ات  اإىل  ت�����ش��ت��ن��د 
اإط��الق منتجات  ال��ق��رارات. وياأتي 
اإط������ار خطة  ال���ث���الث���ة يف  امل��ن�����ش��ة 
باملن�شة  اخلا�شة  املنتجات  تطوير 

والتي ت�شم خم�شة منتجات. 

درهم �سايف �أرباح �أبوظبي �لوطنية  186.9
 للتاأمني خالل �لن�سف �لأول من 2022

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني، عن نتائجها املالية حمققة �شايف 
اأرباح بلغ 186.9 مليون درهم يف الن�شف الأول من العام اجلاري.

وقال ال�شيخ حممد بن �شيف اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي 
الوطنية للتاأمني: 

اأبوظبي الوطنية للتاأمني حتقيق نتائج مالية قوية يف  “وا�شلت �شركة 
ظل التحديات التي ي�شهدها القت�شاد العاملي ..

توقعاتنا  حيال  متفائلون  فاإننا  العام،  من  الثاين  الن�شف  دخولنا  ومع 
ملواكبة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��وا���ش��ل  ح��ي��ث  للم�شتقبل، 
الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية لل�شوق، وامل�شاهمة يف حتقيق طموحات 

حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة«.
واأ�شاف: “حققت �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني اأداًء قوياً خالل ال�شتة 
الأق�شاط  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  فقد  الإي�����رادات،  م��ن حيث من��و  الأوىل  اأ�شهر 
الرغم من  ..وعلى  دره��م  مليار   3.23 ليبلغ   20.9% بن�شبة  املكتتبة 
ال�شغوط التي واجهتها اأ�شعار بع�س فروع التاأمني مع عودة ال�شلوكيات 
اأن معظم فروع  اإل  اإىل طبيعتها،  الطرقات  ال�شتهالكية واحلركة على 
التاأمني حافظت على اأدائها الإيجابي. ونتيجة لذلك، بلغ �شايف اإيرادات 
253.9 مليون درهم، بارتفاع  الكتتاب خالل الن�شف الأول من العام 
بن�شبة %24.2 مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�شابق وذلك نتيجة 
ال�شتثمار  اإي��رادات  ..وتاأثرت  التاأمني  فروع  املتوازن بني خمتلف  للنمو 
انخفا�س  مع  الأ���ش��ول  فئات  العديد من  �شمن  الأ���ش��واق  تقلبات  ج��راء 
و20%   10% بني  ت��رتاوح  بن�شب  امل�شنفة  الرئي�شية  الأ�شول  معظم 
اإدارتها الر�شيدة للم�شاريف،  2022. ووا�شلت ال�شركة  منذ بداية عام 
التكاليف  م��ن  بالرغم  امل�شاريف  من��و  معدل  الأق�����ش��اط  من��و  ف��اق  حيث 
الدويل  املالية  التقارير  معيار  كاعتماد  الم��ت��ث��ال  ب�شيا�شات  املرتبطة 
املتعلق بعقود التامني /IFRS 17/، اإىل جانب موا�شلة ال�شتثمار يف 

القدرات والإمكانيات الرقمية اجلديدة«.
اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اإدري�������س،  اأح��م��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
بكوننا  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  يف  “نفخر  للتاأمني:  الوطنية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  التاأمني يف  قطاع  ال��رائ��دة يف  ال�شركات  اإح���دى 
املتحدة، الأمر الذي يتجلى يف قوة اأدائنا املايل، وثقافة التميز واجلودة يف 

اخلدمة، بالإ�شافة اإىل حر�شنا على ن�شر وتعزيز ثقافة البداع والبتكار، 
وح�شتنا ال�شوقية ..�شنوا�شل يف �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني التزامنا 
ال�شركاء  مع  الوثيق  والعمل  الرئي�شية،  الأع��م��ال  اأول��وي��ات  كافة  بدعم 
والأطراف املعنية عرب مبادراتنا املختلفة التي ت�شمل التوطني، وال�شحة 
املبادرات الجتماعية  املناخي، وامل�شاركة يف خمتلف  والرفاهية، والتغري 
الوطنية  اأبوظبي  �شركة  قامت  املا�شية،  القليلة  الأ�شهر  م��دار  ..وع��ل��ى 
للتاأمني بتجديد �شراكاتها مع العديد من املبادرات الجتماعية الهادفة، 
وال�شراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة، كما اأطلقت برنامج “اإمكاناتي” 
لتطوير الكفاءات الإماراتية ال�شابة، ون�شرت تطبيق ال�شحة والرفاهية 

/LiveWell/ للعمالء«.
على   50 ال���  ال�شنوية  بالذكرى  ال�شركة  احتفال  “ومع  قائال:  واختتم 
خمتلف  يف  امل�شاركة  موا�شلة  ي�شعدنا   ،2022 ال��ع��ام  خ��الل  تاأ�شي�شها 
امل�شاريع  ودع��م  املجتمع،  ورفاهية  خ��ري  �شالح  يف  ت�شب  التي  امل��ب��ادرات 
والروؤى ال�شرتاتيجية املختلفة حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 

وامل�شي قدماً يف م�شرية النجاحات على مدار اخلم�شني عاماً القادمة«.
لل�شركة  املكتتبة  الأق�����ش��اط  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  فقد  املالية،  للنتائج  ووف��ق��ا 
ال�شتة  الأ�شهر  خ��الل  دره��م  مليار   3.23 اإىل  لي�شل   20.9% بن�شبة 
درهم  مليار   2.67 مع  مقارنة   ،2022 يونيو   30 يف  املنتهية  الأوىل 

للفرتة نف�شها من عام 2021.
وبلغ اإجمايل معدل الأق�شاط املحتفظ بها لدى ال�شركة %31.9 خالل 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل املنتهية يف 30 يونيو 2022، مقارنة مع 34.3% 
 253.9 الكتتاب  اإي����رادات  �شايف  بلغ   2021 ع��ام  م��ن  نف�شها  للفرتة 
مليون درهم خالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل املنتهية يف 30 يونيو 2022، 

مقارنة مع 280.3 مليون درهم للفرتة نف�شها من عام 2021.
وبلغت امل�شروفات الإدارية والعمومية 129 مليون درهم خالل الأ�شهر 
ال�شتة الأوىل املنتهية يف 30 يونيو 2022، مقارنة مع 118.9 مليون 
درهم للفرتة نف�شها من عام 2021، وبلغ �شايف الأرباح الفنية 124.9 
مليون درهم خالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل املنتهية يف 30 يونيو 2022، 

مقارنة مع 161.4 مليون درهم للفرتة نف�شها من عام 2021.
وبلغ �شايف اأرباح ال�شتثمار والإي��رادات الأخرى 62 مليون درهم خالل 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل املنتهية يف 30 يونيو 2022، مقارنة مع 87.3 

مليون درهم للفرتة نف�شها من عام 2021.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، 
ع���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ال��ي��ة امل���وح���دة ل��ل��ن�����ش��ف الأول 
ق��وي��اً مدعوماً  اأداًء  ال��ع��ام اجل���اري، حمققة  م��ن 
يف  عليها  واملتعاقد  املنّظمة  امل�شتقّرة  باأعمالها 
اأ�شعار  يف  التح�ّشن  ع��ن  ف�����ش��اًل  امل���راف���ق،  ق��ط��اع 

ال�شلع الأ�شا�شية.
اإيرادات  املجموعة  املالية، حّققت  للنتائج  ووفقا 
بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% 
ونتج  ال�شابق،  العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنًة 
ال�شلع  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  ع��ن  رئ��ي�����ش��ّي  ب�شكل  ذل���ك 
الأ�شا�شية يف قطاع النفط والغاز، وبلغت الأرباح 
وال�شتهالك  وال�شرائب  الفوائد  احت�شاب  قبل 
ب��زي��ادة قدرها  11.3 م��ل��ي��ار دره����م،  والإط���ف���اء 
ارتفاع  اأ���ش��ا���ش��ّي  ب�شكل  تعك�س  وال��ت��ي   ،15%

الإيرادات مقابل ارتفاع جزئي يف النفقات.
4.3 مليار  بلغ �شايف الدخل /ح�شة “طاقة”/ 
%50 م��ق��ارن��ًة بالفرتة  ب��زي��ادة ق��دره��ا  دره���م، 
نف�شها م��ن ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق، م��ع زي����ادة ك��ب��رية يف 
م�����ش��اه��م��ة ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از، وب��ل��غ��ت قيمة 
اإماراتي،  دره��م  مليار   1.8 الراأ�شمايل  الإن��ف��اق 
%10 مقارنًة بالفرتة نف�شها  بانخفا�س قدره 
نتيجة  رئي�شّي  ب�شكل  وذل��ك  ال�شابق،  العام  من 

لنخفا�س الإنفاق على اأعمال النقل والتوزيع.
بلغت  ح���ّرة  نقدّية  تدفقات  املجموعة  و�شّجلت 
 11% 8.3 مليار درهم، بزيادة قدرها  قيمتها 

وقد  ال�شابق،  العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنًة 
ال�شيولة  ع����اٍل م��ن  ع��ل��ى م�����ش��ت��وًى  مت احل��ف��اظ 
وما يعادلها  “22.3 مليار درهم نقداً  النقدية 
من النقد والت�شهيالت الئتمانية غري امل�شحوبة 

لل�شركة«.
التوافر  م��ع��دل  بلغ  الت�شغيلي،  ال�شعيد  وع��ل��ي 
وهو   ،98.4% واملياه  الكهرباء  نقل  �شبكات  يف 
حت�ّشن طفيف مقارنة بن�شبة %98.2 امل�شّجلة 
وبلغ معدل  املا�شي،  العام  نف�شها من  الفرتة  يف 
الكهرباء  ت��ول��ي��د  اأع���م���ال  ال��ت��ج��اري يف  ال��ت��واف��ر 
 ،97.5% ال��ع��امل  ح��ول  “طاقة”  م�شاريع  يف 
برتاجع طفيف مقارنة بن�شبة %97.7 امل�شّجلة 
يف الفرتة نف�شها من العام املا�شي. ويرجع ذلك 
ب�شكل رئي�شّي اإىل اأعمال ال�شيانة غري املخطط 
امل��ح��ط��ات داخ���ل دول���ة الإم����ارات العربية  لها يف 
والغاز  النفط  اإنتاج  متو�شط  بلغ  فيما  املتحدة، 
من  يومّياً،  نفطي  مكافئ  برميل  األف   124.1
من  نف�شها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة  ي��ذك��ر  تغيري  دون 

العام املا�شي.
على  “طاقة”  اإدارة  جم��ل�����س  م���واف���ق���ة  وب���ع���د 
النتائج املالية لهذه الفرتة، اأعلن جمل�س الإدارة 
 675 بقيمة  مرحلّية  نقدّية  اأرب���اح  ت��وزي��ع  ع��ن 
وهذه  �شهم/.  لكّل  فل�س   0.60/ دره��م  مليون 
هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدّية 
الربع ال�شنوّية املُخطط لها لل�شنة املالية 2022 
وفقاً ل�شيا�شة ال�شركة لتوزيع الأرباح على اأ�شا�س 

ربع �شنوي.

رئي�س  ال�����ش��وي��دي،  ���ش��ع��ادة حم��م��د ح�شن  وق���ال 
للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س 
اإحراز  “طاقة”  جمموعة  “توا�شل  “طاقة”: 
ا�شرتاتيجية  �شعيد  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ّدم  م��ن  امل��زي��د 
الرائدة منخف�شة  املرافق  �شركة  النمّو، لت�شبح 
اأب��وظ��ب��ي وخ��ارج��ه��ا، وينعك�س ذلك  ال��ك��رب��ون يف 
املجموعة  حققتها  التي  املالية  النتائج  يف  جلّياً 
يف الن�شف الأول من العام اجلاري ..وقد اأحرزنا 
كذلك تقدماً ملحوظاً يف جمال الطاقة النظيفة 
من خالل اإبرام اتفاقيات لال�شتحواذ على ح�شة 
“م�شدر”  امل�شتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  يف 
���ش��وف تتعاون  ..ومب���وج���ب ه���ذه الت���ف���اق���ي���ات، 
“طاقة” مع �شركة مبادلة لال�شتثمار “مبادلة” 
“اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  و���ش��رك��ة 
لإن�شاء منظومة عاملية للطاقة النظيفة، تهدف 
املتجددة  بالطاقة  املرتبطة  امل�شاعي  توحيد  اإىل 
والهيدروجني الأخ�شر �شمن كيان موّحد ودعم 
ن�شعى  ..واإن��ن��ا  “طاقة”  يف  النمو  ا�شرتاتيجية 
التحّول  اإىل حتقيق  التفاقيات  من خالل هذه 
اأبوظبي  م�شتوى  على  الطاقة  قطاع  يف  املن�شود 
والعامل، مبا يدعم املبادرة ال�شرتاتيجية لدولة 
العام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  الإم���ارات 
كاإحدى  مكانتها  تر�شيخ  يف  وي�شهم   ،2050
العاملية  ت���ق���ود اجل���ه���ود  ال���ت���ي  ال����رائ����دة  ال�����دول 

لتحقيق التحّول يف جمال الطاقة«.
الرئي�س  ثابت،  ح�شني  جا�شم  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
التنفيذي للمجموعة والع�شو املنتدب يف �شركة 

يف  “طاقة”  جم��م��وع��ة  “حققت  “طاقة”: 
مالية  نتائج   2022 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
اأداٍء  ت�شجيل  على  امل�شتمّرة  قدرتها  تعك�س  قوية 
قوي وتوؤكد كفاءة منوذج عملها، ك�شركة مرافق 
اأب��وظ��ب��ي وخارجها  اإم������ارة  رائ�����دة يف  م��ت��ك��ام��ل��ة 
..وخالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل من العام اجلاري، 
ن��ح��و حتقيق  ك���ربى  خ��ط��وات  “طاقة”  خ��ط��ت 

ا�شرتاتيجيتها وبلوغ اآفاق النمّو املن�شودة«.
واأ�شاف: “كان من اأبرز الإجنازات التي حققناها 
خالل الن�شف الأول من العام اإدراج اأّول �شنداتنا 
اأبوظبي”  “نور  مبحطة  امل��رت��ب��ط��ة  اخل�����ش��راء 
تقريرنا  واأ�شدرنا  الدولية  ال�شتثمارات  جلذب 
عن  �شنعلن  اأننا  علماً  ال�شتدامة،  ح��ول  الثاين 
 2030 للعام  بالنبعاثات  املرتبطة  الأه����داف 
..وان�شجاماً  ال��ع��ام  ه���ذا  خ���الل  لح���ق  وق���ت  يف 
املجموعة  تلتزم  ال��ت��ي  النمو  ا�شرتاتيجية  م��ع 
اإىل  املحلية  الإنتاجية  طاقتنا  لزيادة  بتنفيذها 
واأعربنا   ،2030 العام  بحلول  جيجاواط   30
حمطات  على  ال�شتحواذ  يف  رغبتنا  ع��ن  اأي�����ش��اً 
توليد الكهرباء التابعة ل�شركة الإمارات العاملية 
الإنتاجية  ق��درت��ن��ا  ل��رف��ع  م��ّن��ا  �شعياً  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
يف دول��ة الإم���ارات اإىل اأك��رث من 22 جيجاواط 
�شندات  ت�شعة  اإدراج  يف  ك��ذل��ك  جن��ح��ن��ا  ..وق����د 
لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  “طاقة”  عن  �شادرة 
املحليني  للم�شتثمرين  مهّم  اإجن��از  وهو  املالية، 
املال  راأ���س  �شوق  تعزيز  يف  وي�شهم  والإقليميني 

املدين يف اإمارة اأبوظبي«.

Date 11/ 8/ 2022  Issue No : 13617
Notification by publication order in the executive lawsuit

Payment notice in lawsuit No. AJCEXCIREA2022/0002852 - Civil partial
To the convicted: Noor Al Manama Building Contracting Company LLC commercial 
license No. 68513,represented by Joseph Pushpamangalam John - Indian - as a manager.
As the judgment issued a copy of it was issued against you for the plaintiff Al-Jusoor 
Foundation for the Trade of Sand and Gravel - a sole proprietorship - represented by 
Mr.Abdullah Bur Ahmadi Canadian- in the above mentioned lawsuit.
And since the aforementioned plaintiff has applied for the execution of the 
aforementioned judgment and paid the specified fee for that and since the judgment 
to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 19049.0
Therefore, you are charged with implementing what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from date of notice of this notification.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/Abdullah Al Murshidy
Ajman federal court/Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 11/ 8/ 2022  Issue No : 13617
Notification by publication order in the executive lawsuit

Notification by publication of a defendant
Sharjah Federal Court - civil Executive court -

 (1) AL MANAR CARPENTRY LLC,(2) VELAYUDHAN PILLAI SREEKUMAR
Payment notice in lawsuit No. SHCEXCICIV2021/0001513- Civil

To the convicted: (1) AL MANAR CARPENTRY LLC (2) VELAYUDHAN PILLAI SREEKUMAR
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff
Unipack Containers & Carton Products LLC.
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution 
of the aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since 
the judgment requested to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 21165 dirhams
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your 
announcement.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah federal court/Civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 11/ 8/ 2022  Issue No : 13617

461/2022/1037 Specific Value Dispute
Advertisement details
To the contender:1 Muhammad Asif Muhammad Bilal,Residence unknown.
As the disputed:Emirates Telecommunications Group Company 
(Etisalat Group) SAOG
He has brought a lawsuit against you and the subject matter 
of which is a claim to obligate the defendant for an amount of 
34,585.31 dirhams (thirty-four thousand five hundred and eighty-
five dirhams and thirty-one fils), fees, expenses, attorney fees 
and interest 5% from the date of the claim until full payment.
A session was set for it on Friday 12-08-2022 at 09:00 am in the 
remote litigation hall, so you are required to attend or your legal 
representative, and you must submit your notes or documents to 
the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021

Date 11/ 8/ 2022  Issue No : 13617
Court of Appeal

Announcement notice by publication (Appeal)
Appeal No.305/2022/1502 Commercial Appeal

Present before:Department of First Commercial Appeals No. 84
The appeal subject:Appealing the judgment issued in Case No. 455/2021 
Commercial Banking Partial, charges, expenses, and fees.
Appellant:Bahram Nekhdar Mohammadi,Address:to be announced 
through its legal representative, the office of Walaa Jaber Al Rahma, and 
its chosen address/ Sharjah- Al Majaz 1- Buhaira Corniche - Al Batha 
Tower 1006 Tel: 0502929444
Required to be announced:1- Asmaa Gad Al-Karim Mohamed Morsi, in her capacity 
as Appellee,2- Biman Abu al-Qasim Bagheri, in her capacity as Appellee.
Announcement subject:The sentence/judgment issued in case 455/2021 
Commercial Banking- Partial has been appealed and a hearing was set for 
it on Tuesday, 30-08-2022 at 10:00 am in the Virtual litigation hall, and 
accordingly, your presence or your legal representative is required, and in 
the event of your failure, your trial will take place in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 11/ 8/ 2022  Issue No : 13617

Dubai Courts of First Instance          
Notice and assignment to fulfill by publication

Execution No:253/2022/5596- Cheques Execution
Held In: Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject: Claiming the value of the returned Cheque no 
(000008) Issued by the Emirates Islamic Bank amount of (45000 AED) 
including all fees and charges
Execution request: Adel Abdel Halim Mohamed Zahran,Address:UAE- 
Emirate of Dubai Bur Dubai Dubai Al Fahidi Street Juma bin Ahmed 
Building Souk Al Kabeer Flat 15 next to Ali bin Abi Talib Mosque
To be notified:1- Dilip Kumar Arbhambhai Kadshah -as Respondent
Subject of Notice:A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed 46415 to 
execution request or to court treasury Accordingly, the court will initiate 
executive procedures against you in the event of non compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 11/ 8/ 2022  Issue No : 13617

Judgment Notice by publishing
In case No: 22/2021/11 partial Civil

Held in: Seventh Civil Partial Department No. 134
Case Subject:First:Obligating the defendants to pay the plaintiff an amount of 102,000 
AED and 12% legal interest as compensation for the material and moral damages he 
sustained as a result of the harmful act of the defendants from the date of submitting 
the civil right claim list before the Criminal Court 24/2/2020 until full payment.
Second:Obligating the defendants to pay fees, expenses and attorney fees.
Plaintiff: Amir Abdul Ghafour Jalal Al-Zay,Address: UAE- Emirate of Dubai 
Garhoud-Deira-Dubai-Old Bushaqer Building Building-Office Apartment No. 304-
Next to GGICO Metro Station.
Represented by: Fahad Abdullah Qambar Muhammad - To be notified: Jones Hoi Dai - As a Defendant
Subject of Notice: We announce to you that the court, in its session held on 08/03/2021, 
ruled that the The court decided the above-mentioned case in favor of the plaintiff
The court ruled as the presence: by obligating the two defendants jointly to pay the 
plaintiff an amount of 30,000 dirhams and the legal interest of 9% from the date of the 
judgment becoming final until payment is completed and they are obliged to pay fees 
and expenses and an amount of 500 dirhams for attorney's fees.
Judgment in attendance is subject to appeal within thirty days from the day following 
the publication of this announcement
Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and publicly recited.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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املال والأعمال
»�لإمار�ت �لإ�سالمي« يح�سد ثالث جو�ئز مرموقة خالل حفل توزيع »جو�ئز �لتمويل �لإ�سالمي �لعاملية 2022«

•• دبي-الفجر: 

املالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإح�����دى  الإ�شالمي”،  “الإمارات  ح�����ش��د 
املتحدة، ثالث  العربية  الإم��ارات  دول��ة  الرائدة يف  الإ�شالمية 
جوائز مرموقة خالل حفل توزيع “جوائز التمويل الإ�شالمي 
واملنتجات  اخلدمات  على  دلل��ة  ميثل  مبا   ،”2022 العاملية 

امل�شرفية املتميزة التي يقدمها للمتعاملني.
وتلقى “الإمارات الإ�شالمي” جائزة “اأف�شل م�شرف اإ�شالمي 
يف الإمارات العربية املتحدة “ نظري اأدائه املتميز �شمن خمتلف 
الفئات امل�شرفية وجناحه بدفع عجلة تبني احللول امل�شرفية 
الإ�شالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. كما فاز بجائزة 

“اأف�شل م�شرف اإ�شالمي لتجربة املتعاملني” تقديراً للتزامه 
بتقدمي جتربة م�شرفية ت�شع املتعاملني يف املقام الأول. ونال 
يف  ائتمانية  بطاقة  “اأف�شل  ج��ائ��زة  الإ�شالمي”  “الإمارات 
“ وذل��ك عن بطاقة �شيف الحتاد  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
امل�شرتكة  احل�شرية  الئتمانية  البطاقات  ت�شكيلة  الئتمانية، 

مع الحتاد للطريان.
وتهدف “جوائز التمويل الإ�شالمي العاملية” التي جتمع حتت 
اإىل  العامل  ح��ول  الإ�شالمية  ال�شريفة  �شناعة  رواد  مظلتها 
القطاع  يف  املتميز  الأداء  و�شاحبة  الناجحة  املوؤ�ش�شات  تكرمي 
حول العامل. وقد اأ�شبح حفل اجلوائز التي حتتفي هذا العام 
“وورلد  جملة  تنظمها  �شنوية  منا�شبة  ال��ع��ا���ش��رة  بن�شختها 

نيوز  “وورلد  عن  ال�شادرة  ال�شهرية  ن�شف  املالية  فاينان�س” 
ميديا” يف اململكة املتحدة. وت�شم جلنة حتكيم اجلائزة عدداً 
والأعمال،  امل��ال  ���ش��وؤون  يف  املتخ�ش�شني  ال�شحفيني  كبار  من 
اآراء  وجمع  بالبحوث  متخ�ش�س  فريق  بدعم  ه��وؤلء  ويحظى 

القراء وجتاربهم لتقدمي الرت�شيحات للجنة التحكيم.
التنفيذي  الرئي�س  اأمني،  ال�شياق، قال �شالح حممد  ويف هذا 
حملياً،  اإ�شالمياً  م�شرفاً  “باعتبارنا  الإ���ش��الم��ي:  ل��الإم��ارات 
ي�شرفنا احل�شول على هذه اجلوائز العاملية املرموقة. ول�شك 
ومنح  للتميز  ال���دوؤوب  �شعينا  ثمرة  ميثل  امل�شتمر  جناحنا  اأن 
املتعاملني جمموعة �شاملة من اخلدمات واملنتجات امل�شرفية 
الإ�شالمية، ، وذلك بدعم من جتارب م�شرفية �شل�شة ت�شعهم 

يف امل��ق��ام الأول وت����رثي جت��رب��ت��ه��م ب��ال��ك��ام��ل. و���ش��ن��وا���ش��ل يف 
رائد  اإ�شالمي  كم�شرف  مكانتنا  تعزيز  الإ�شالمي‘  ’الإمارات 
مبا يدعم روؤية دبي بالتحول اإىل العا�شمة العاملية لالقت�شاد 

الإ�شالمي«.
وت��ت��ي��ح ب��ط��اق��ات “ �شيف الحت����اد الئ��ت��م��ان��ي��ة م��ن الإم�����ارات 
برنامج  اأم��ي��ال  م��ن   3.5 حتى  ك�شب  حلامليها  الإ�شالمي” 
وتقدم  ينفقونه*.  اأمريكي  دولر  كل  لقاء  الحتاد”  “�شيف 
الع�شوية  ت�شمل  اأخ���رى  م��زاي��ا  اأي�����ش��اً  الئتمانية  ال��ب��ط��اق��ات 
حمدود  غ��ري  وا���ش��رتداد  الحت���اد،  �شيف  برنامج  يف  الذهبية 
تذكرة  ت��رق��ي��ة  ح��ج��ز-  ع��ن��د  اأم��ي��ال  �شكل  ع��ل��ى   50% بن�شبة 

الطائرة با�شتخدام اأميال �شيف الحتاد. 

»�أغذية« تعلن بدء مو�سم ت�سويق �لتمور لعام 2022 عرب �لفوعة

»Yes « لأ�سهم �ليابانية ترت�جع للجل�سة �لثانية على �لتو�يلن�سف مليون عميل ي�ستفيدون من برنامج مكافاآت �ينوك�

ال�شركة تعتزم تد�شني م�شنعها يف اململكة مطلع 2025 با�شتثمارات حوايل 400 مليون درهم

»�سري�ميك ر�أ�س �خليمة« تنفذ �سفقتي ��ستحو�ذ ب�� 350 مليون درهم و تعتزم �لتو�سع يف �ل�سعودية وبنغالدي�س

جمعية �لإمار�ت للملكية �لفكرية تطرح دبلوم 
»�لتحكيم و�لو�ساطة يف �مللكية �لفكرية«

•• ال�شارقة-وام:

للملكية  الإم����ارات  جمعية  ط��رح��ت 
ال��دورة الأوىل من برنامج  الفكرية 
دب����ل����وم ال��ت��ح��ك��ي��م وال����و�����ش����اط����ة يف 
يتم تنظيمه  والذي  الفكرية  امللكية 
ال�شارقة  م����رك����ز  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة 
ل���ل���ت���ح���ك���ي���م ال�����ت�����ج�����اري وال���������دويل 
مب�شاركة خرباء وحمكمني دوليني.

واأو�شحت ال�شيدة فاطمة احلو�شني 
ع�شو جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
ال���ه���دف  اأن  ال���ف���ك���ري���ة  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي م��ن ال��دب��ل��وم ه��و تنمية 
علماً  واإحاطتهم  امل�شاركني  مهارات 
التحكيم  واأن���واع  واإج���راءات  باأ�شول 
الفكرية  امللكية  منازعات  جم��ال  يف 
مع بيان اإج��راءات واأحكام الو�شاطة 
يف تلك املنازعات و�شول اإىل تخريج 
خرباء يف جمال التحكيم والو�شاطة 
املنازعات  ف�س  يف  بهم  لالإ�شتعانة 
واأ�شارت  الفكرية.  بامللكية  املتعلقة 
حتقيقاً  يعترب  الدبلوم  ه��ذا  اأن  اإىل 
للملكية  الم����ارات  جمعية  لر�شالة 
ال���وع���ي ملجتمع  زي�����ادة  ال��ف��ك��ري��ة يف 
يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وحتقيق  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  جم���الت 

اأه������داف اجل��م��ع��ي��ة يف ال��وق��اي��ة من 
خالل  م��ن  الفكرية  امللكية  ج��رائ��م 
الفكرية  امللكية  الوعي بحقوق  ن�شر 
الت�شنيف  حت�����ش��ني  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
امللكية  جم����ال  يف  ل��ل��دول��ة  ال��ع��امل��ي 
اأحمد  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  ال���ف���ك���ري���ة.م���ن 
ال�شارقة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال���ع���ج���ل���ة 
اأن هذا  للتحكيم التجاري وال��دويل 
خمطوطة  �شل�شلة  يت�شمن  الدبلوم 
باملعرفة  امل�شاركني  لتزويد  بعناية 
التحكيم  الفنية يف جمال  واملهارات 
الأمر  الفكرية  امللكية  والو�شاطة يف 
ال����ذي ي��ت��واف��ق م��ع ه���دف امل��رك��ز يف 
للم�شاعدة  اأ�شا�شية  واجهة  يكون  اأن 
وغر�س  وت�شويتها  النزاعات  حل  يف 

ممار�شي  ب����ني  ال���ت���ح���ك���ي���م  ث���ق���اف���ة 
القانون واملهنيني ورجال الأعمال.

التحكيم  دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج  وي�����ش��م��ل 
الفكرية  امل���ل���ك���ي���ة  يف  وال���و����ش���اط���ة 
خم�شة حماور رئي�شية هي الو�شائل 
امللكية  م��ن��ازع��ات  لإن���ه���اء  ال��ب��دي��ل��ة 
التحكيم  ات��ف��اق  و�شياغة  الفكرية 
امللكية  واآلية تطبيقه على منازعات 
اجلل�شات  اإدارة  وم��ه��ارات  الفكرية 
منازعات  يف  للتحكيم  الج���رائ���ي���ة 
اأحكام  و���ش��ي��اغ��ة  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
التحكيم ال�شادرة يف منازعات امللكية 
الطعن  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال��ف��ك��ري��ة 
يف  بالبطالن  التحكيم  اح��ك��ام  على 

منازعات امللكية الفكرية.

•• اأبوظبي-وام:

مو�شم  انطالق  اأغذية”،  “جمموعة  اأعلنت 
م���ن خالل   ،2022 ل��ع��ام  ال��ت��م��ور  ت�����ش��وي��ق 
الفوعة، التي ُتعد الرائدة يف العامل لت�شنيع 
وتعبئة التمور واملنتجات امل�شتقة من التمور.
اأغ�شط�س   6 يف  انطلق  ال��ذي  املو�شم  وميتد 
ي��ت��م ف��ي��ه ا�شتالم  اأك��ت��وب��ر، ح��ي��ث   27 ح��ت��ى 
ال��ت��م��ور م��ن اأك���رث م��ن 17 األ���ف م����زارع من 
خمتلف اأنحاء الدولة، بكميات متوقعة ت�شل 
اإىل 90 األف طن من خمتلف اأ�شناف التمور 
الإم����ارات����ي����ة، وع��ل��ى راأ����ش���ه���ا ���ش��ن��ف خال�س 
والأ�شناف ذات القيمة التجارية العالية مثل 

فر�س، خنيزي، لولو، دبا�س وجمدول.
وقال �شعادة مبارك هذيلي املن�شوري الرئي�س 
التنفيذي لل�شوؤون املوؤ�ش�شية ملجموعة اأغذية 
مراكز  جت��ه��ي��ز  ع��ل��ى  حت���ر����س  ال���ف���وع���ة  اإن 

متنح  التي  والآليات  املعدات  بكافة  ال�شتالم 
مع  واآم��ن��ة  �شريعة  ت�شويق  رح��ل��ة  امل��زارع��ني 
تطبيق الجراءات املعمول بها ل�شمان �شالمة 
ل�شتالم  خم�ش�شة  م��راك��ز   7 ع��رب  اجلميع 
ال��ت��م��ور وه��ي وال�����ش��اد واأب��وك��ري��ة وغم�س يف 
منطقة العني و�شيح اخلري واملرفاأ وغياثي يف 
الذيد  اإىل مركز  بالإ�شافة  الظفرة،  منطقة 

الذي يخدم مزارعي الإمارات الأخرى.
واأ���ش��ار اإىل م��ب��ادرة اإط��الق الأ���ش��واق البديلة 
املزارعني  اأم��ام  ت�شويقية متاحة  قنوات  وهي 
بدءاً من هذا املو�شم، وذلك لت�شويق متورهم 
بهدف  امل��دع��وم،  الن��ت��اج  �شقف  عن  الفائ�شة 
املحلية عالية اجلودة،  التمور  تنويع م�شادر 
التمور  ب����ج����ودة  الرت�����ق�����اء  يف  ي�����ش��اه��م  مب����ا 

الماراتية.
 – الفوعة  بني  بالتعاون  املبادرة  هذه  وتاأتي 
اأبوظبي  وهيئة  اأغ��ذي��ة  جمموعة  م��ن  ج��زء 

تعك�س  وال��ت��ي  الغذائية  وال�شالمة  ل��ل��زراع��ة 
احلر�س امل�شرتك بني الطرفني يف ما يخ�س 

خدمة املزارعني.
واأكد �شعادة مبارك على الق�شيلي املن�شوري 
املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون الزراعية يف 
الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
لبيع وتداول  اأ���ش��واق بديلة  م��ب��ادرة ط��رح  اأن 
اه���ت���م���ام حكومة  ت���رتج���م  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ت���م���ور 
اأبوظبي بتطوير وحت�شني القدرة التناف�شية 
امل�����ش��ت��وي��ني املحلي  ل��ت��م��ور الإم���������ارات ع��ل��ى 
من  امل��زارع  اأ�شحاب  دخل  وحت�شني  والعاملي، 
م��ن��ت��ج��ي ال��ت��م��ور، و���ش��م��ان ح�����ش��ول��ه��م على 
اإىل  بالإ�شافة  مزارعهم،  لإن��ت��اج  جمز  عائد 
الأ�شناف  ب��اإن��ت��اج  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  حتفيزهم 
املرغوبة حملياً وعاملياً، داعياً اأ�شحاب املزارع 
مبادرة  م��ع  التفاعل  على  ال��ت��م��ور  ومنتجي 
الأ�شواق البديلة ومن�شة اإي زاد لبيع وتداول 

�شقوف  ع��ن  الفائ�س  الإن��ت��اج  وب��ي��ع  ال��ت��م��ور، 
الإنتاج املعتمدة بالفوعة.

امل���زادات  م��ن  ك��اًل  البديلة  الأ���ش��واق  وت�شمل 
ال��واق��ع يف ك��ل م��ن مركز ا�شتالم  اأر����س  على 
التمور يف ال�شاد و�شيح اخلري، بالإ�شافة اإىل 
“اإي  اللكرتونية من خالل من�شة  امل��زادات 
متنح  مبتكرة  ت�شويقية  قناة  تعد  التي  زاد” 
و�شراء  بيع  عمليات  اإمت��ام  فر�شة  امل��زارع��ني 
�شهولة  بكل  وعاملياً  حملياً  باجلملة  التمور 

وي�شر.
مبادرة  اأي�������ش���اً  ال��ب��دي��ل��ة  الأ�����ش����واق  وت�����ش��م��ل 
املزارع  من  الفاخرة  التمور  �شراء  يف  الفوعة 
اخلا�شة واملنازل واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 
من خالل برنامج لل�شراء املبا�شر من جميع 
دون  التمور،  واإنتاج  النخيل  بزراعة  املهتمني 
ا�شرتاط اأن يكونوا من املزارعني امل�شجلني يف 

مو�شم ت�شويق التمور.

•• دبي - وام:

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة اي��ن��وك اأم�����س اأن 
 »YES« املتميز  مكافاآتها  برنامج 
م�شتخدم  م��ل��ي��ون  ن�شف  �شجل  ق��د 

منذ اإطالقه.
ل��ل��ع��م��الء ك�شب  ال���ربن���ام���ج  وي��ت��ي��ح 
النقاط واجلوائز عند الدفع مقابل 
التزود بالوقود اأو خدمات ال�شيارات 

لإ�شافة املزيد من القيمة لعمالئنا 
عرب  م�شرتياتهم  على  وحتفيزهم 
�شبكتنا املتنوعة. وياأتي ذلك انطالقاً 
م���ن اأن ر����ش���ا ال���ع���م���الء ع��ل��ى راأ�����س 
دائماً  ن�شعى  حيث  اأعمالنا  اأول��وي��ات 
بالتقدير  ي�شعرون  عمالئنا  جلعل 
بنا.  وارتباطهم  معنا  تعاملهم  عند 
ويف ظل الو�شع القت�شادي الراهن 
ويتيح  القيمة  بك�شب  العمالء  يهتم 
ت��ق��دمي مزايا  امل��ك��اف��اآت  ب��رن��ام��ج  لنا 
رحالتهم  خ��الل  م�شافة  قيمة  ذات 
و�شنوا�شل  ال��ي��وم��ي��ة.  وت��ن��ق��الت��ه��م 
اأف�شل  لتوفري  فريدة  مزايا  تقدمي 
والبيع  ال�����وق�����ود  ل��ت��ع��ب��ئ��ة  جت����رب����ة 
املزيد  ج��ذب  اإىل  ونتطلع  بالتجزئة 

من امل�شتخدمني يف امل�شتقبل«.
 »YES« ب��رن��ام��ج م��ك��اف��اآت وي��وف��ر 
القيمة  امل��زاي��ا  م��ن  م��زي��داً  للعمالء 
على  احل�����ش��ول  م���ن  متكينهم  ع���رب 
التطبيق  خ��الل  من  فورية  مكافاآت 

الإلكرتوين املخ�ش�س.

اأو �شراء املنتجات من املتاجر ومنافذ 
امتداد  على  وامل�����ش��روب��ات  الأط��ع��م��ة 

�شبكة حمطات خدمة اينوك.
 »YES« تطبيق  حتميل  ومب��ج��رد 
ميكن للعمالء البدء بك�شب النقاط 
وا���ش��ت��ب��دال��ه��ا ف����وراً ل��ق��اء ك��ل عملية 
اي��ن��وك مبا  ���ش��راء يف جميع م��ن��اف��ذ 
فيها حمطات خدمة اينوك ومنافذ 
“ت�شجيل”  اأوتوبرو ومراكز  و  زووم 
جمموعة  واأف���ادت  الكثري.  وغ��ريه��ا 
ا�شتبدال  مت  الآن  ح��ت��ى  اأن���ه  اي��ن��وك 
ومت  نقطة  مليون   300 م��ن  اأك���رث 
1.2 مليار نقطة  اأك��رث من  اإ���ش��دار 
النقاط  ا�شتبدال  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
ال���وق���ود ومنافذ  ل��ق��اء  ال���دف���ع  ع���رب 

زووم و اأوتوبرو ومراكز “ت�شجيل«.
الفال�شي  حميد  �شيف  �شعادة  وق��ال 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك: 
اإيجابية  ف��ع��ل  ردود  ت��ل��ق��ي��ن��ا  “لقد 
اينوك  م���ك���اف���اآت  ل��ربن��ام��ج  ل��ل��غ��اي��ة 
ت�شميمه  مت  وال���������ذي   ‘YES’

•• عوا�شم-وام: 

ت����راج����ع����ت م����وؤ�����ش����رات الأ����ش���ه���م 
اليابانية يف ختام تعامالت اأم�س، 
لتوا�شل هبوطها للجل�شة الثانية 

على التوايل.
بور�شة  يف  نيكاي  موؤ�شر  واأغ��ل��ق 
طوكيو لالأوراق املالية منخف�شا 
يعادل  م��ا  اأو   0.65% بن�شبة 
اإىل  ل���ي�������ش���ل  ن���ق���ط���ة   180.6
نزل  فيما  نقطة،   27819.33
ت��وب��ك�����س الأو����ش���ع نطاقا  م��وؤ���ش��ر 
 3.37 ت��وازي   0.17% بن�شبة 
م�شتوى  ع���ن���د  ل���ي���غ���ل���ق  ن���ق���ط���ة 

1933.65 نقطة.
اأداء  ت���راج���ع  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  يف 
مع  ال�شينية  الأ���ش��ه��م  م��وؤ���ش��رات 
اآي”  اإ����س  “اإي  موؤ�شر  انخفا�س 
املتاأخرة  ال��ت��ع��ام��الت  يف  امل��رك��ب 
 17.7 بنحو  �شنغهاي  ببور�شة 
نقطة اأو ما ن�شبته 0.56666% 

مليار درهم مكا�سب �لأ�سهم   24.5
�ملحلية يف جل�سة منت�سف �لأ�سبوع

•• اأبوظبي -وام:

ختام  يف  التوايل  علي  الثالثة  للجل�شة  مكا�شبها  املحلية  الأ�شهم  اأ�شواق  عززت 
24.5 مليار درهم يف ظل  اأم�س وربح راأ�شمالها ال�شوقي ما يربو علي  جل�شة 
الن�شف  يف  قوية  اأرب��اح  عن  املدرجة  ال�شركات  اإعالنات  مع  الإيجابي  التفاعل 
لأعلي  ال��ع��ام  اأبوظبي  �شوق  فوت�شي  موؤ�شر  �شعد  اجل���اري.و  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
 10239.38 عند  مغلقاً   0.81% بن�شبة  ارتفاعه  بعد  تاريخه  يف  م�شتوي 
نقطة، فيما ارتفع املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل بن�شبة %0.25 ليقفل عند 
8 يونيو املا�شي اأي منذ  3394.24 نقطة ليبقي عند اأعلى م�شتوياته منذ 
تريليون   2.674 من  املدرجة  لالأ�شهم  ال�شوقي  امل��ال  راأ���س  ارتفع  �شهرين.و 
اليوم،  2.698 تريليون درهم بنهاية جل�شة  اإىل  اأم�س  درهم يف نهاية جل�شة 
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  امل��درج��ة  لالأ�شهم  دره���م  تريليون   2.134 ب��واق��ع  م��وزع��ة 

لالأوراق املالية و564.3 مليار درهم لالأ�شهم املدرجة يف �شوق دبي املايل.
و ا�شتقطبت الأ�شهم املحلية �شيولة باأكرث من 1.77 مليار درهم موزعة بواقع 
�شوق دبي،  اأبوظبي و352.47 مليون دره��م يف  �شوق  1.41 مليار دره��م يف 
وجرى التداول على نحو 450 مليون �شهم عرب تنفيذ ما يربو على 16.4 
األف �شفقة.و�شخ امل�شتثمرون الأجانب غري العرب نحو 203.3 مليون درهم 
156.2 مليون درهم �شايف �شراء يف �شوق  كمح�شلة �شراء يف ال�شوقني منها 
اأبوظبي و47.2 مليون درهم �شايف �شراء يف �شوق دبي، وذلك بعد حتقيقهم 
مبيعات  مقابل  دره��م  مليون   451.8 بقيمة  ال�شوقني  يف  م�شرتيات  اإجمايل 

بنحو 248.5 مليون درهم.

 3229.21 ع�����ن�����د  ل����ي����ق����ف����ل 
موؤ�شر  ان��خ��ف�����س  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة، 
بن�شب������ة  ال�شيني  �شينج  ه���اجن 
 501.45 ت��������������وازي   2.51%
م�شتوى  اإىل  لي�ش������ل  نقط������ة 

19503.34 نقطة.
بومباي  ب��ور���ش��ة  م��وؤ���ش��ر  ون����زل 
����ش���ي���ن���ك�������س خ�������الل ال���ت���ع���ام���الت 
ما  اأو  ن��ق��ط��ة   59.48 ب��ن��ح��و 
اإىل  ل���ي�������ش���ل   0.1% ن�����ش��ب��ت��ه 

58796.19 نقطة.

•• اأبوظبي - وام:

اخليمة  راأ�س  �شرياميك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  م�شعد،  عبداهلل  اأعلن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ت��واج��ده��ا  وزي����ادة  التو�شع  ال�شركة  اع��ت��زام 
الأ�شواق  يف  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�س  درا���ش��ة  جانب  اإىل  وبنغالدي�س، 
350 مليون  بقيمة  ا�شتحواذين  تنفيذها  بعد  والعاملية  والإقليمية  املحلية 

درهم خالل الربع الثاين من العام اجلاري.
اإن “�شرياميك  وقال م�شعد - يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات “وام” - 
راأ�س اخليمة” وقعت اتفاقية ا�شتثمار م�شروطة مع الهيئة امللكية للجبيل 
وينبع للبدء يف بناء م�شنع لل�شركة مبدينة ينبع ال�شناعية، وتوقع النتهاء 
من امل�شنع وتد�شني اإنتاجه مع مطلع عام 2025 با�شتثمارات حوايل 400 
مليون درهم وذلك �شمن خطط ال�شركة لتاأمني م�شاريع جديدة يف اململكة 

وتو�شيع نطاق عملها يف جمال البيع بالتجزئة.
الفر�س  درا����ش���ة  ت��وا���ش��ل  اخليمة”  راأ�����س  “�شرياميك  اأن  م�شعد  اأك����د  و 

املتاحة يف جميع الأ�شواق حمليا واقليميا وعامليا مبا يتما�شى  ال�شتثمارية 
مع ا�شرتاتيجيتها للنمو مع اللتزام بتعزيز التواجد يف الأ�شواق الرئي�شية 

والرتكيز على املنتجات الأ�شا�شية.
و اأ�شار اإىل اأن ال�شركة نفذت خالل الربع الثاين من العام اجلاري �شفقتي 
ا�شتحواذ بقيمة ناهزت 350 مليون درهم لتقوية اأعمالها الأ�شا�شية احلالية 

يف جميع اأنحاء الإمارات، واأوروبا، واآ�شيا.
يف   100% ن�شبة  على  كانت  الأويل  ال�شتحواذ  �شفقة  اأن  م�شعد  ذك��ر  و 
يورو  39 مليون  اإجمالية قدرها  بقيمة  الأملانية  “كلودي راك”  جمموعة 
/146.5 مليون درهم/، مبا ي�شاعد “�شرياميك راأ�س اخليمة” على تقوية 
فر�شا  اأي�شا  ويفتح  واأوروب���ا،  اأملانيا  اأ�شواق  عرب  احلالية  الأ�شا�شية  اأعمالها 
لتطوير عالمة “كلودي” الأوروبية عن طريق متويل ا�شرتاتيجيتها ودفع 

التحديث اإىل الأمام ورقمنة العالمة التجارية.
ح�ش�س  م��ن   40% على  كانت  الثانية  ال�شتحواذ  �شفقة  اأن  اإىل  لفت  و 
الأقلية يف �شركة بور�شيالن راأ�س اخليمة، بعد تقدمي عر�س نقدي بالكامل 

اإىل  راأ�س اخليمة  جلميع م�شاهمي الأقلية، ما رفع ن�شبة ملكية �شرياميك 
اأكرب  ح�ش�س  على  ال���ش��ت��ح��واذ  م��ن  م��زي��د  اإىل  التطلع  ع��ن  وع��رب   ،90%
راأ�س  �شرياميك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  القادمة.و  الفرتة  خالل 
اخليمة، اأن ال�شركة تعمل حاليا علي زيادة اإنتاجها يف دولة الإمارات يف ظل 
النمو الكبري املحقق لأعمالها يف الدولة حيث زادت الإيرادات من الإمارات 
العام اجلاري  الثاين من  الربع  %24.5 خالل  بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س  على 
بدعم رئي�شي من ارتفاع الطلب على البناء والأداء القوي ل�شوق العقارات، 
اأن ال�شركة تعمل  اأ�شار م�شعد اإىل  اإىل جانب التو�شع يف مبيعات التجزئة.و 
املنتظر  من  جديد  م�شروع  خالل  من  بنغالدي�س  يف  عملياتها  تو�شعة  على 
اأن ي�شيف �شعة اإنتاجية بحوايل 4.8 مليون مرت مربع من البالط �شنويا 
اعتبارا من الربع الأول من 2025 و400 األف قطعة من لوازم احلمامات 

�شنويا اعتبارا من الربع الثاين من 2024.
وذكر م�شعد اأن ال�شركة حققت نتائج مالية جيدة يف الربع الثاين من العام 
ا�شرتاتيجية  بخطط  مدعومة  العاملية  التقبات  م��ن  ال��رغ��م  على  اجل���اري 

�شتوا�شل  ال�شركة  اأن  اإىل  م�شريا  �شخمة،  وتو�شعات  مدرو�شة  وا�شتثمارات 
العمل على حتقيق منو م�شتدام وم�شتمر يف الأرباح مع احلفاظ على ح�شتها 

ال�شوقية وال�شتثمارات امل�شتدامة والتحول الرقمي.
بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س  على  اخليمة”  راأ���س  “�شرياميك  اإي���رادات  ارتفعت  و 
%32.3 اإىل 927 مليون درهم يف الربع الثاين من العام اجل��اري، فيما 

بلغ �شايف الأرباح اأكرث من 102.2 مليون درهم خالل الفرتة نف�شها.
ال�شيا�شة  وف��ق  مرحلية  اأرب���اح  توزيعات  اعتمدت  ال�شركة  اأن  م�شعد  اأك��د  و 
اجلديدة لتوزيع الأرباح املعتمدة من جمل�س الإدارة موؤخرا والتي تن�س على 
 2022 20 فل�شا �شنويا لل�شنة املالية  اأدن��ى من توزيعات الأرب��اح يبلغ  حد 
تدفع على اأ�شا�س ن�شف �شنوي، وتن�س اأي�شا على اللتزام بدفع اأرباح بحد 

اأدنى 60 فل�شا على مدى ال�شنوات الثالث املقبلة 2022 – 2024.
كان جمل�س اإدارة ال�شركة قد وافق موؤخرا على توزيع اأرباح مرحلية بواقع 
عن  وذل���ك  دره���م  مليون   99.37 وب��اإج��م��ايل  ال��واح��د  لل�شهم  فلو�س   10

الن�شف الأول من العام 2022.

فقد املدعو /را�شى خان مراد 

خان ، باك�شتان   اجلن�شية - جواز 

)4143261PJ( رق��م   �شفره 

اىل  ت�شليمه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 

اقرب  او  الباك�شتانية  ال�شفارة 

مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و /���ش��ه��ي��ل غازي 
بنغالد�س     ، جهانكري  حممد 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A00349869(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0528984146

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو /ا�شماعيل حممد 
بنغالد�س     ، ح�������ش���ني  ع���ل���ي 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)A03249320(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0509671579

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و /ث��اق��ب رحمان 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ال���ط���اف 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)QM9151381(  رق��م 

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

0589600591

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و /اه��ت�����ش��ام اخرت 
باك�شتان     ، اخ������رت  حم���م���د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)LV1343012(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0586514741

فقد�ن جو�ز �سفر
عمران  /حممد  امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، ي���ا����ش���ني  حم���م���د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)1227073BS(  رق�����م 

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

0522852680

فقد�ن جو�ز �سفر
�شون  ج���ان���ى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني     ، ج���اب���ال���و  ك����ارت����ن 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P0872784B(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0581588505

فقد�ن جو�ز �سفر
ع��ل��ي حمزه   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ���ش��ه��ب��از 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)AH6214233(  رق���م 

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

0547360190

فقد�ن جو�ز �سفر
عبا�س  امل����دع����و/ع����ل����ي  ف���ق���د 
حم�شن النوي�س �شهادة ا�شهم 
ات�شالت  �شركة  م��ن  ���ش��اردة 

Certificate#98861
يجدها  من   1080 ال�شهم  ع��دد 
ال�شركة  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ع���ل���ي���ه 
على  الت�����������ش�����ال  او  امل��������ذك��������ورة 

الرقم:0503111375

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
ف��ق��د امل��دع��و /���ش��ريي��ل��ني دى 
روبلي�س ديلو�س ري�س ، الفلبني   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P3569282B(  رق����م 

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

0523446853

فقد�ن جو�ز �سفر
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املال والأعمال

�ملنظمة �لعاملية ملعايري منذجة معلومات �لبناء و�لت�سييد تفتتح فرعها �ملحلي يف دبي
•• دبي-وام:

البناء  اختارت املنظمة العاملية ملعايري منذجة معلومات 
دبي  اإم����ارة   /Building SMART/ والت�شييد 
اأول فرع حملي لها يف دولة  ممثلًة ببلدية دبي، لفتتاح 
الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، بهدف دعم 
والأ�شول  املباين  اإن�شاء  الرقمي يف قطاع  التحول  قيادة 
ومن�شاآت البنية التحتية، وذلك من خالل اإن�شاء واعتماد 
واملن�شاآت  الأبنية  لت�شميم  رقمية موحدة  عاملية  معايري 
املالك وجميع  ي�شاعد  امل�شاريع، مما  يف  العمل  ومراحل 
على  وامل�شغلني  واملقاولني  ال�شت�شاريني  من  امل�شاركني 

العمل بكفاءة وتعاون اأكرب.
وريادتها  العاملية  دب��ي  ملكانة  تاأكيداً  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي 
يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي والب��ت��ك��ار يف ق��ط��اع البناء 
والت�شييد، وتعزيزاً ملوقع دولة الإمارات �شمن امل�شاهمني 
عاملياً يف هذا املجال، مبا لديها من خربات وا�شعة جعلتها 
ُت�شنف �شمن اأف�شل الدول يف تقارير التناف�شية العاملية 

يف جمالت عدة من �شمنها قطاع الإن�شاءات.
واخ���ت���ارت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ل��دي��ة دب���ي م��ق��را لفرعها 
اآخ��ر حول العامل  21 فرعاً  اإىل  ال��ذي �شين�شم  اجلديد 
ل��ك��ون ال��دائ��رة ه��ي اجل��ه��ة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن تنظيم قطاع 
البناء والت�شييد، واإ�شدار تراخي�س البناء ورقابة البناء 

واملن�شاآت وتنظيمها. ت�شم املنظمة يف ع�شويتها �شركات 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  وج��ام��ع��ات  حكومية  ووج��ه��ات 
لنمذجة  امل��وح��دة  العاملية  امل��ع��اي��ري  لتطوير  م��ع��اً  تعمل 

معلومات البناء.
تعد فروع املنظمة موؤ�ش�شات حملية ع�شوا فيها تت�شارك 
معها الروؤية والأهداف املتعلقة بدعم التحول الرقمي يف 
املوحدة لنمذجة  املعايري  الإن�شاء، وتتبنى وتدعم  قطاع 
معلومات البناء وامل�شاهمة يف التطوير ون�شر الوعي بها.

وي�شطلع فرع املنظمة اجلديد يف دبي بالعديد من املهام 
وامل�شوؤوليات التي تدعم قطاع البناء والت�شييد و�شي�شهم 
من  الإن�����ش��اءات  لقطاع  الرقمي  التحول  عملية  دع��م  يف 

وال�شركات  التعاون مع جميع اجلهات احلكومية  خالل 
يرتبط  التي  املخت�شة  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اخلا�شة 
والبنى  امل��ب��اين  اأ���ش��ول  واإدارة  وت�شييد  بت�شميم  عملها 
امل��ع��ل��وم��ات وحت�����ش��ني طرق  م�����ش��ارك��ة  التحتية، ومت��ك��ني 
ال��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ع�����ام.. ك��م��ا ي�����ش��ه��م يف ت��ط��وي��ر اإج�����راءات 
تراخي�س البناء والتحقق الآيل من لوائح �شروط البناء 
خمتلف  �شمن  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��واأم��ة 
 Building/ مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ات 
SMART/، وتطوير وتطبيق معايري عاملية مفتوحة 
واأنظمة  البناء  معلومات  منذجة  بني  للتكامل  امل�شدر 

املعلومات اجلغرافية.

مياه وكهرباء �لإمار�ت و»�قت�سادية �أبوظبي« تعزز�ن ��ستد�مة �لقطاع �ل�سناعي

اطلعت على اإجنازاتهن خالل زيارة ميدانية

»مناء« ت�سهل م�ساركة 16000 �سركة متلكها �سيد�ت يف �سال�سل �لتوريد بجنوب �أفريقيا

 »ويتيك�س 2202« و دبي للطاقة �ل�سم�سية ينطلق 72 �سبتمرب

�أم�س دبي  عقار�ت  ت�سرفات  درهم  6.2 مليار 

•• دبي - وام:

ت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء و م��ي��اه دبي 
املياه  تكنولوجيا  معر�س  “ديوا” 
والطاقة والبيئة “ويتيك�س” ودبي 
للطاقة ال�شم�شية 2022 يف الفرتة 
من 27 اإىل 29 �شبتمرب املقبل يف 
للموؤمترات  ال������دويل  دب����ي  م���رك���ز 
واملعار�س وذلك بتوجيهات �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  وحت���ت  اهلل” 
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
و  دب��ي.  للطاقة يف  الأع��ل��ى  املجل�س 
املعر�س  هام�س  على  الهيئة  تنظم 
عدداً من الزيارات امليدانية لتعريف 
ال������زوار  و  ال���ع���ار����ش���ني  و  ال�����وف�����ود 
ع��ل��ى اأح����دث الب���ت���ك���ارات يف جمال 
جهود  على  واإطالعهم  ال�شتدامة 
الهيئة واإجنازاتها الرائدة عاملياً يف 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  قطاع 

وال�شتدامة.
امليدانية  ال���زي���ارات  ج���دول  ي�شمل 
لختبار  م��ت��ط��ورة  ع��ل��م��ي��ة  جت��رب��ة 
الذكية  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  احل����اف����الت 

ال��ق��ي��ادة يف م�شار  ذات��ي��ة  وامل��ب��ت��ك��رة 
البتكار يف جممع حممد بن را�شد 
اأكرب  ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل 
موقع  يف  ال�شم�شية  للطاقة  جممع 
واح����د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وفق 
قدرته  و�شتبلغ  امل�شتقل  املنتج  نظام 
الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول 

عام 2030.
اأي�شا جولة يف  الزيارات  تت�شمن  و 
للهيئة  التابع  اأروق��ة مركز البتكار 
ومعر�شاً  م��ت��ح��ف��اً  يحت�شن  ال����ذي 
للطاقة ال�شم�شية والطاقة املتجددة 

ومركز موؤمترات.
البتكار  م��رك��ز  يف  امل��ع��ر���س  ي��وف��ر 
ل�شتك�شاف  ف��ري��دة  جت��رب��ة  ل��ل��زوار 

تقنيات  البتكارات يف جمال  اأحدث 
الق�شم  وي�شلط  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
على  ال�����ش��وء  امل��ع��ر���س  م���ن  الأول 
م�����ش��رية ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
الخ����رتاع����ات  اأب�������رز  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
والب���ت���ك���ارات ال��ت��اري��خ��ي��ة يف جمال 
ال��ك��ه��رب��اء واأح������دث ال���ت���ط���ورات يف 
جمال الطاقة املتجددة وامل�شتدامة. 
وت�شمل الأق�شام الأخرى يف املعر�س 
تفاعلياً  ع���ر����ش���اً   30 م����ن  اأك������رث 
الطاقة  ب��ت��ط��ورات  ال���زوار  لتعريف 
الهيئة  اإىل متحف  اإ�شافة  املتجددة 
واملنطقة  امل���ي���اه  حت��ل��ي��ة  وحم���ط���ات 
تقنيات  لتطور  ومعر�س  الب�شرية 

الطاقة ال�شم�شية وغريها.

•• دبي-وام:

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأمالك 
بدبي اأم�س اأكرث من 2.6 مليار درهم .

بقيمة  مبايعة   348 ت�شجيل  ال���دائ���رة  ���ش��ه��دت  ف��ق��د 
739.12 مليون درهم منها 52 مبايعة اأرا�س بقيمة 
296 مبايعة �شقق و فلل  و  152.02 مليون دره��م 
اأهم مبايعات  587.11 مليون درهم.و جاءت  بقيمة 
35 مليون دره��م يف منطقة حدائق  الأرا���ش��ي بقيمة 
ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون 
درهم يف منطقة الرب�شاء جنوب الثانية تليها مبايعة 
ال�شيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره����م  م��الي��ني   5 بقيمة 
اخلام�شة  احلبية  منطقة  را�شد.وت�شدرت  بن  حممد 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 38 مبايعة 
ب��ق��ي��م��ة 76 م��ل��ي��ون دره����م ت��ل��ت��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ال��ي��ف��ره 2 
7 ماليني درهم وثالثة  5 مبايعات بقيمة  بت�شجيلها 
يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�شجيلها مبايعتني 
باأهم مبايعات  40 مليون دره��م.و فيما يتعلق  بقيمة 
25 مليون درهم  ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 

املبايعات  كاأهم  الأوىل  ال�شناعية  علي  جبل  مبنطقة 
تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة نخلة 
يف  دره���م  مليون   17 بقيمة  مبايعة  واأخ����ريا  ج��م��ريا 

منطقة برج خليفة.
املناطق من حيث عدد  برج خليفة  و ت�شدرت منطقة 
بقيمة  مبايعة   42 �شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات 
جنوب  ال��رب���ش��اء  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   145
الرابعة بت�شجيلها 34 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم 
مبايعة   34 بت�شجيلها  ال��ت��ج��اري  اخلليج  يف  وث��ال��ث��ة 

بقيمة 41 مليون درهم.
و �شجلت الرهون قيمة قدرها 1.66 مليار درهم منها 
1.5 مليار دره��م و66 رهن  اأرا���س بقيمة  19 ره��ن 
فلل و�شقق بقيمة 159.87 مليون درهم وكان اأهمها 
مبنطقة بوكدرة بقيمة مليار درهم واأخرى يف منطقة 

ال�شفوح الثانية بقيمة 110 ماليني درهم.
اأم����ا ال��ه��ب��ات ف��ق��د ���ش��ه��دت ت�����ش��ج��ي��ل 19 ه��ب��ة بقيمة 
218.31 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الق�شي�س 
واأخرى  120 مليون درهم  بقيمة  الرابعة  ال�شناعية 

يف منطقة ند احلمر بقيمة 23 مليون درهم.

اأبوظبي -وام:
اأع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة م����ي����اه وك���ه���رب���اء 
التنمية  ودائ������������رة  الإم�����������������ارات، 
توقيع  اأب���وظ���ب���ي   - الق��ت�����ش��ادي��ة 
ا�شرتاتيجية  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
ل���ت���ع���زي���ز اأف�������ش���ل امل����م����ار�����ش����ات يف 
جم�����ال ال�����ش����ت����دام����ة، و����ش���ه���ادات 
القطاع  يف  ال���ن���ظ���ي���ف���ة  ال����ط����اق����ة 
ال�����ش��ن��اع��ي ب����الإم����ارة، ف�����ش��اًل عن 
يف  الطاقة  قطاع  تناف�شية  تعزيز 
ال�شركاء  م��ع  وال��ع��الق��ات  اأبوظبي 

ال�شناعيني يف القطاع اخلا�س.
�شركة  �شتعمل  املذكرة،  مبوجب  و 
مياه وكهرباء الإم��ارات مع مكتب 
لدائرة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ن��اع��ة،  تنمية 
اأبوظبي   - الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
على تعزيز املمار�شات امل�شتدامة يف 
القطاع ال�شناعي من خالل تطوير 
ح��ل��ول ج��دي��دة ل��دع��م الب��ت��ك��ار يف 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ط��اق��ة،  منتجات 
املقرتحات  ت��ط��وي��ر  عملية  ق��ي��ادة 
لبيئة  امل�شتمر  التح�شني  ل�شمان 
ا�شتثمارات  ج��ذب  بهدف  الأع��م��ال 
جديدة ومتكني امل�شانع امل�شتدامة 
اأبوظبي،  الزده����ار يف  ف��ر���س  م��ن 
الأمر الذي ي�شهم يف دعم اخلطط 
اأبوظبي،  حلكومة  ال�شرتاتيجية 
ا�شرتاتيجية  اأه���داف  ذل��ك  مب��ا يف 
اأب���وظ���ب���ي ال�����ش��ن��اع��ي��ة م���ن خالل 
املبتكرة  احل���ل���ول  ت��ب��ن��ي  ت�����ش��ج��ي��ع 
منظومة  يف  ال���ش��ت��دام��ة  وت��ع��زي��ز 
القطاع ال�شناعي مبا يتما�شى مع 
ال�شرتاتيجية  الإم�����ارات  م��ب��ادرة 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 

العام 2050.
عن�شراً  امل�����ش��ت��دام  الب���ت���ك���ار  ُي��ع��د 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  يف  اأ�����ش����ا�����ش����ي����اً 
اأبرزها  وم��ن  التنموية،  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شناعية،  اأبوظبي  ا�شرتاتيجية 
لالقت�شاد  خططاً  تت�شمن  ال��ت��ي 
القيمة  وتعزيز  ال��دائ��ري،  ال��ذك��ي 
التناف�شية  و����ش���م���ان  امل�������ش���اف���ة، 
اأ�شدرت  وق��د  التكلفة.  حيث  م��ن 
�شهادات  اأبوظبي   - الطاقة  دائ��رة 
اأغ�شط�س  يف  ال��ط��اق��ة  خ�����ش��ائ�����س 
اإىل  الن����ت����ق����ال  ل����دف����ع   ،2021
من  وخ��اٍل  م�شتدامة  طاقة  قطاع 
لت�شهيل  �شوق  لتاأ�شي�س  الكربون 

املتجددة  الطاقة  ���ش��ه��ادات  ت���داول 
والنووية يف الإمارة.

و ق���ال ���ش��ع��ادة را���ش��د ع��ب��د الكرمي 
التنمية  دائ�����رة  وك��ي��ل  ال��ب��ل��و���ش��ي، 
“ياأتي  اأب��وظ��ب��ي:   - الق��ت�����ش��ادي��ة 
ت����وق����ي����ع م�����ذك�����رة ال����ت����ف����اه����م مع 
���ش��رك��ة م��ي��اه وك���ه���رب���اء الإم������ارات 
لتعزيز  امل�شتمرة  م�شاعينا  �شمن 
ال�����ش��راك��ات وال��ت��ح��ال��ف��ات م��ع اأبرز 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  ال��ف��اع��ل��ني 
اأهداف  حتقيق  ل�شمان  واخل��ا���س 
الق��ت�����ش��اد ال���ذك���ي وال����دائ����ري يف 
اأهداف  حتقيق  يعزز  ما  اأبوظبي، 

ال�شتدامة يف دولة الإمارات«.
“ت�شتهدف  ���ش��ع��ادت��ه:  اأ�����ش����اف  و 
وترقية  تعزيز  املختلفة  مبادراتنا 
على  ونعمل  القت�شادية  املميزات 
بالعتماد  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ش��ني 
البيئية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
وخالل  واحلوكمة..  والجتماعية 

الفرتة املا�شية، جنحنا يف حتقيق 
ت��ق��دم ك��ب��ري ه����ذا امل���ج���ال، ف�شاًل 
بالتنويع  اخل��ا���ش��ة  امل���ب���ادرات  ع��ن 
�شركائنا  مع  بالتعاون  القت�شادي 

ال�شرتاتيجيني«.
ال�شناعة،  تنمية  مكتب  اأط��ل��ق  و 
التابع ل�دائرة التنمية القت�شادية 
اجلهة  ب�������ش���ف���ت���ه  اأب�����وظ�����ب�����ي،  يف 
املنّظمة واملمّكنة لل�شوق، عدداً من 
ال�شركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���ب���ادرات 
تعزيز  ل�����ش��م��ان  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
منو القطاع ال�شناعي عرب مبادئ 

القت�شاد الذكي والدائري.
ل�شهادات  الرتويج  اإىل  وبالإ�شافة 
الطاقة النظيفة على �شبيل املثال، 
يف  ال�شناعة  تنمية  مكتب  اأط��ل��ق 
حتفيز  ب���رن���ام���ج   2019 ال����ع����ام 
مل�شاعدة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��ع��رف��ة 
امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى زي����ادة 
ا�شتهالكها  خ��الل  م��ن  الإنتاجية 

للطاقة ب�شكل اأكرث كفاءًة. و�شاهم 
الربنامج يف زيادة اإنتاجية املن�شاآت 
 14% امل�������ش���ارك���ة ف���ي���ه مب����ع����دل 
وال��ع��ائ��د ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار مبعدل 
املا�شي،  ال��ع��ام  وخ����الل   ..25%
على  �شناعية  من�شاأة   49 ح�شلت 
التعرفة  حت��ف��ي��ز  ب��رن��ام��ج  ���ش��ه��ادة 
عدد  يف  زي��ادة  وهناك  الكهربائية، 
للربنامج  ت��ن�����ش��م  ال��ت��ي  امل��ن�����ش��اآت 

خالل العام اجلاري /2022/.
اآل علي،  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ث��م��ان 
مياه  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
وكهرباء الإمارات: “تعد ال�شراكة 
دائرة  ال�شرتاتيجية اجلديدة مع 
اأبوظبي   - الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 

تعزيز  يف  ت�����ش��ه��م  ه���ام���ة  ف���ر����ش���ة 
لقت�شاد  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال�����ق�����درة 
اأبوظبي لتحقيق مبداأ ال�شتدامة. 
�شهادات  ن��ظ��ام  :” اأث��ب��ت  واأ����ش���اف 
اأبوظبي  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
ال��ت��اأث��ري ال��ك��ب��ري ال����ذي مي��ك��ن اأن 
ال�شركات  م�����ش��اع��دة  يف  ي��ح��دث��ه 
اإزالة  ب�شاأن  اأهدافها  حتقيق  على 
للطاقة  ا�شتهالكها  م��ن  الكربون 
اإجراءات ملمو�شة ملواجهة  واتخاذ 
ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي.. ومي��ك��ن��ن��ا من 
خالل هذه ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
م�شاركة  اأك���رب  ب�شكل  ن�شمن  اأن 
القطاع  العاملة يف  اجلهات  جميع 
�شهادات  خم��ط��ط  يف  ال�����ش��ن��اع��ي 
يف  للم�شاعدة  النظيفة،  ال��ط��اق��ة 
تر�شيخ املكانة القت�شادية الرائدة 
لأبوظبي، على نحو يعود بالفائدة 
حتقيق  من  نها  وميكِّ ال��دول��ة  على 

اأهدافها ب�شاأن احلياد املناخي«.

•• جنوب اأفريقيا-الفجر:

زيارة  خ��الل  ب��امل��راأة،  لالرتقاء  “مناء”  ا�شتعر�شت 
ميدانية اأجرتها موؤخراً اإىل جنوب اأفريقيا، كاًل من 
“حتفيز  التي واجهت برنامج  املنجزات والتحديات 
اأطلقته  ال��ذي  الأعمال”،  ل��رائ��دات  الفر�س  تكافوؤ 
املتحدة  الأمم  “منظمة  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
عوائق  اإزال�����ة  ب��ه��دف   ،2018 ال��ع��ام  يف  للمراأة” 
اقت�شادياً، والذي كان  املراأة  الفر�س ومتكني  تكافوؤ 

ح�شيلته متكني 16 األف رائدة اأعمال يف البالد.
�شاركت  اأي��ام،  خم�شة  ا�شتمرت  التي  الزيارة  وخ��الل 
واجلل�شات  ال�����ن�����دوات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  يف  “مناء”، 
امليدانية،  وال����زي����ارات  والج���ت���م���اع���ات،  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة، 
وال�شركاء  املعنية،  واجل��ه��ات  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع 
امل��ح��ل��ي��ني، وامل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال���ربن���ام���ج، وح���ددت 
والفر�س اجلديدة  ينبغي تطويرها،  التي  املجالت 
رائ���دات  مت��ك��ني  يف  دوره����ا  ن��ط��اق  بتو�شيع  الكفيلة 

الأعمال يف جميع اأنحاء العامل.
اأفريقيا  املبادرات الرئي�شة يف جنوب  ويركز برنامج 

ن�شاء  متتلكها  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات  ق�����درات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
لها لال�شتفادة من عقود  الفر�شة  واإتاحة  ودعمها، 
توريد القطاع احلكومي واخلا�س، وب�شكل خا�س يف 
القطاعات غري التقليدية، من خالل حتفيز التزام 

القطاع احلكومي واملوؤ�ش�شي نحو املراأة.
لل�شركات  دع��م  منظومة  لبناء  ال��ربن��ام��ج  وي�شعى 
اأ�شواق  اإىل  و�شولها  وت�شهيل  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
ذاته  ال��وق��ت  ويف  امل���ايل،  التمويل  وم�شادر  التوريد 
مناق�شة قيود العر�س والطلب بالن�شبة للم�شرتين 
ورواد الأعمال.وتناولت �شعادة رمي بن كرم، مديرة 
الزائر،  ال��وف��د  رئي�شة  ب���امل���راأة،  ل��الرت��ق��اء  “مناء” 
الأعمال  رائ���دات  لتمكني  العمل  بيئة  تطوير  �شبل 
يف خمتلف القطاعات، م�شلطة ال�شوء على برنامج 
اأفريقيا  ج��ن��وب  يف  ل�”مناء”  الرئي�شية  امل���ب���ادرات 
لتحديد اأف�شل املمار�شات والدرو�س امل�شتفادة. وذلك 
بح�شور �شعادة حم�س �شعيد الهاملي، �شفري الدولة 
ال�شويدي،  يو�شف  وفاطمة  افريقيا،  ج��ن��وب  ل��دى 
اجتماعات  خ����الل  ب��ال�����ش��ف��ارة،  الأول  ال�����ش��ك��رت��ري 
ولقاءات مع جمموعة من اأ�شحاب العالقة، ت�شمل 

وم�شوؤولني  للمراأة،  املتحدة  الأمم  منظمة  ممثلي 
ح��ك��وم��ي��ني م����ن ج���ن���وب اأف���ري���ق���ي���ا، ومم���ث���ل���ني عن 
مبادئ  على  واملوقعني  اخل��ا���س،  القطاع  موؤ�ش�شات 
متكني املراأة، وممثلي املنظمات الن�شائية، واملنظمات 

غري احلكومية املحلية، ومعاهد التدريب. 

بناء م�شتقبل عادل
ملتزمون  “نحن  ك�����رم:  ب���ن  رمي  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
بتعزيز تكافوؤ الفر�س ومتكني رائدات الأعمال من 
التي  ال�شركات  الأ�شواق لك  خالل توفري فر�س يف 
توفري  لأن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ن�شاء  متتلكها 
النمو  على  الأعمال  �شيدات  ي�شاعد  متكافئة  فر�س 

لي�شبحن قائدات ومبتكرات و�شانعات للتغيري«.
منظمة  م��ع  ال�شرتاتيجي  “تعاوننا  اأن  واأ���ش��اف��ت 
الأمم املتحدة للمراأة، الذي يتما�شى مع روؤية قرينة 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�شة )مناء( لالرتقاء باملراأة، 
لتحويل  يهدف  الرئي�شة  املبادرات  برنامج  لإط��الق 
م�شهد الأعمال وتقلي�س الفوارق يف جنوب اأفريقيا، 

التمكني القت�شادي للمراأة، ومع  من خالل تعزيز 
للمراأة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا  دع���م 
توا�شل )مناء( حتقيق روؤيتها لالرتقاء باملراأة وبناء 

م�شتقبل عادل لها يف جميع اأنحاء العامل«.
من جانبها، قالت األيتا ميلر، ممثلة جنوب اأفريقيا 
ملنظمة الأمم املتحدة للمراأة: “اإن ال�شراكة الرا�شخة 
التي جتمع منظمة الأمم املتحدة للمراأة، و)مناء(، 
وح��ك��وم��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ا و���ش��ع��ب��ه��ا، اأث���م���رت نتائج 

اإيجابية ملمو�شة لكل الن�شاء يف جنوب اأفريقيا«.
بنجاح  اأ���ش��ه��م��ت  ال���ت���ي  ال���ع���وام���ل  “من  وت���اب���ع���ت: 
ال��ربن��ام��ج ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي��ات للتغلب 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �شمن  ع���ل���ى احل����واج����ز 
ا�شرتاتيجيتني رئي�شيتني، هما ت�شهيل و�شول املراأة 
واخلا�س  العام  القطاعني  من  التوريد  فر�س  اإىل 
م��ن خ���الل ت��وف��ري بيئة داع��م��ة، وا���ش��ت��م��رار تقدمي 
التي متتلكها  ال�شركات  ق��درات  ال��الزم لبناء  الدعم 
�شيدات، اإذ جت�شد جنوب اأفريقيا قوة م�شاركة املراأة 
يف القت�شاد، يف حني تلعب )مناء( دوراً حمورياً يف 

دعم جمموعة من املبادرات الناجحة فيها«.

دعم 16000 امراأة يف جنوب اأفريقيا
اأ�شهمت  اأف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  عنها يف  الإع����الن  وم��ن��ذ 
املبادرات  ب��رن��ام��ج  مظلة  حت��ت  املن�شوية  ال��ربام��ج 
الرئي�شية بتعزيز قدرات اأكرث من 16000 �شركة 
التوريد  �شال�شل  يف  امل�شاركة  على  �شيدات  متلكها 
اأع���م���ال من  رائ����دة   6452 ا���ش��ت��ف��ادت  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة، 
برامج تنمية املهارات والقدرات، وعززن م�شاركتهن 
بتح�شني  وجنحن  ال��ت��وري��د،  واإج����راءات  عمليات  يف 
بعد  والنمو،  والدخل  الأعمال  فر�س  اإىل  الو�شول 
اأن  طور الربنامج خم�شة مناذج وتوجهات م�شتدامة 
لبناء منظومة قدرات ال�شركات التي متتلكها �شيدات.

ومن خالل الرتقاء بتكنولوجيا ال�شراء من رائدات 
الأعمال، وهي من�شة مبتكرة للت�شوق الإلكرتوين، 
ل�شيدات،  اململوكة  ال�شركات  توا�شل  الربنامج  عزز 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل يف ق��ط��اع��ات ال���ط���اق���ة، وامل���وا����ش���الت، 
والزراعة، وريادة الأعمال العامة، لتح�شني و�شولها 
تعلم  ن��ظ��ام  �شاعد   ،x7 وم��ع من���اذج  الأ����ش���واق،  اإىل 
الإدارة LMS رائدات الأعمال على تقييم التدريب 
1264 رائدة  اأزمة كورونا، و�شاركت  الذاتي خالل 

اأعمال يف النظام من اأ�شل 3639. واأ�شهمت جهود 
مع  النتائج  بتعزيز  للمراأة  املتحدة  الأمم  منظمة 
اإعالن رئي�س جنوب اأفريقيا تخ�شي�س %40 من 
م�شاريع التوريد احلكومية لل�شركات التي متتلكها 
اإدارة  منها  حكومية  ودوائ��ر  هيئات  وب��داأت  �شيدات، 

املوارد املعدنية والطاقة،
 ودائ����رة ال��ن�����ش��اء وال�����ش��ب��اب وامل��ع��اق��ني، ب��الإن��ف��اق يف 
جم���ال امل�����ش��رتي��ات وال��ت��وري��د ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات التي 
الن�شائية. ال�شحة  �شل�شلة قيمة  �شيدات يف  متتلكها 
ومتا�شياً مع اأهداف الربنامج، راجعت بلدية منطقة 
اآماثول يف العام 2019 �شيا�شاتها املتعلقة ب�شل�شلة 

التوريد، 
وو���ش��ع��ت اأه���داف���اً حم���ددة ل��ل�����ش��رك��ات ال��ت��ي متلكها 
�شيدات، وزادت اإنفاقها على التوريد املخ�ش�س لتلك 
منظمة  وع��م��ل��ت   ،38% اإىل   4% م��ن  ال�����ش��رك��ات 
الأمم املتحدة مع البلدية والوكالة الأملانية للتعاون 
الدويل على اإعداد قاعدة بيانات ت�شم 300 �شركة 
متلكها ن�شاء داخل تلك املنطقة، بهدف التعرف على 

م�شاركتها يف �شال�شل التوريد.

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعالن حكم بالن�شر        

736/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- خليل بيطام  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2022/٧/18  مبثابة احل�شوري يف 
مادة جتارية منهية للخ�شومة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٧08.65( 
درهم خم�شة و�شتون الف و�شبعمائة وثمانية درهم وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  .  حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

فقد�ن �سهادة �أ�سهم العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

جعفري   عبدالرحيم  حممد  عبدالرحيم   / ال�شيد  فقد 
�شهادة اأ�شهم �شادرة عن �شركة دبي لالإ�شتثمار �س.م.ع 

رقم ال�شهادة 29611 - عدد ال�شهم 1000 �شهما
ــى الــهــاتــف   ــل ــر عــلــيــهــا التـــ�ـــشـــال ع ــع  يـــرجـــى ممـــن ي
0566400082 او الت�شال بال�شركة على الرقم املبا�شر 

 04-8122305
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العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شكيل�س الدولية الجهزة الوزن ذ.م.م
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004615/ 

اإىل املحكوم عليه : �شكيل�س الدولية لجهزة الوزن ذ.م.م 
العنوان:ال�شارقة ال�شناعية 4 �شارع الوحدة حمل رقم 1 الهاتف:0506342413 - 0506315464

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:مركز دبي لتوريد 
لتنفيذ  املذكور  قد تقدم بطلب  له  املحكوم  اأن  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  الق�شية  ، يف  البناء  مواد 
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�شامال الر�شوم وامل�شاريف :15288.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�شة  بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ،ويف  الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ويلز لال�شت�شارات الت�شويقيه 
�شاجي كورياكو�س كاالبيل فاركي�س كورياكو�س

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004107/ 
اإىل املحكوم عليه : ويلز لال�شت�شارات الت�شويقيه 

العنوان:ال�شارقة - ال�شور - �شارع ابراهيم حممد املدفع - �شقة رقم 106 - ملك عبداهلل حممد يو�شف عبداهلل 
ال�شيباين - الهاتف:0555٧14540 - 065616068

�شاجي كورياكو�س كالبيل فاركي�س كورياكو�س
العنوان:عنوان العمل - ال�شارقة - ال�شور - �شارع ابراهيم حممد املدفع - �شقة رقم 106 - ملك عبداهلل حممد 

يو�شف عبداهلل ال�شيباين - الهاتف:0555٧14540 - 065616068
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممد خليفة يعروف خليفة 
ال�شبو�شي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 
الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :25850.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
،ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف  تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  اعاله خالل )15( يوما من 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شونيل راج كري�شتوفري كري�شتوفري
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004113/ 

اإىل املحكوم عليه : �شونيل راج كري�شتوفري كري�شتوفري 
العنوان:ال�شارقة )ح�شب ورقة التحري( الهاتف:0564944405 - 0566621122 - 0506025419

خليفة  املنفذ:حممد  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
يعروف خليفة ال�شبو�شي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :203350.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�شة  بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ،ويف  الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081652 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
 - المارات  اجلن�شية   - الريامي  حمد  حامد  عبداهلل  ال�شيد:حمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حمي  بن  لل�شيد/حممد  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
للنقل  )الب�شامي  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  ، وذلك يف  ال�شعودية  - اجلن�شية  الب�شامي  بن علي 
ال�شارقة  بحكومة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  برقم:518987  املرخ�شة  العام( 
- تعديالت اخرى:تعديل ال�شم التجاري لي�شبح/حممد الب�شامي خلدمات ال�شحن الربي - 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم  تنازل �شخ�س لخر -  وعمالبن�س 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0004757 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ور�شة احلجاز لت�شليح ال�شيارات - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف  بنجالدي�س  اجلن�شية   - احمد  في�س  م�شطفى  املدعي/حممد  بان  نعلمكم 
رقم:2022/4757 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة 
اىل  بال�شافة  درهم   )18666( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  فيها:الزام  يطالب  اعاله 

الر�شوم وامل�شاريف.
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/23 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15 ( �شخ�شيا 
امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  وذلك خالل 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/149934
املنذر:ال�شيد العاملية للحوم ال�شالمية �س.م.ح ، رخ�شة �شناعيه رقم 8919 بوكالة املحامية/�شلوى 
املحامية:�شلوى حممد  املو�شوع مكتب وكيلتها  ب�شاأن هذا  املختار  العنوان:حملها   - عمر احلريري 
حممد عمر يف امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 3 - مكتب رقم 308 

info@salwaadvocates.com:هاتف رقم:0506259717 - المييل -
املنذر اليه:ال�شادة/�شركة ال�شعالن لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م ، رخ�شة جتارية رقم:775271 - 

العنوان:حمل رقم 2- بناية ال�شالم - �شارع الفهيدي - بردبي
لذلك:يخطر املخطر/املخطر اليهم ب�شداد مبلغ وقدره )63.251.96( درهم  ثالثه و�شتون الف 
ومائتني وواحد وخم�شون درهما و�شته وت�شعون فل�شا وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ ن�شر 
هذا النذار ويف حال عدم الت�شديد �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية املدنية 
واجلزائية وا�شت�شدار امر الداء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر 

مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/149939
املحامية/�شلوى  بوكالة   8919 رقم  �شناعيه  رخ�شة   ، �س.م.ح  ال�شالمية  للحوم  العاملية  املنذر:ال�شيد 
عمر احلريري - العنوان:حملها املختار ب�شاأن هذا املو�شوع مكتب وكيلتها املحامية:�شلوى حممد حممد 
308 - هاتف  3 - مكتب رقم  عمر يف امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 

info@salwaadvocates.com:رقم:0506259717 - المييل
املنذر اليه:�شيف �شوي�س لتجارة الغذية �س.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم:732550

العنوان:بناية كورف Curve Buolding جانب اوي�شي�س مول Oasis Mall القوز - امارة دبي - 
�شندوق بريد رقم:238297 - هاتف رقم:0554748989 - 043499636

لذلك:يخطر املخطر/املخطر اليهم ب�شداد مبلغ وقدره )39.365( درهم  ت�شعة وثالثني الفا وثالثمائه 
وخم�شة و�شتني درهم وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف حال عدم الت�شديد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار امر الداء للمطالبة 
وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  اىل  بال�شافة  ذكر  مبا 

التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/149938
املحامية/�شلوى  بوكالة   8919 رقم  �شناعيه  رخ�شة   ، �س.م.ح  ال�شالمية  للحوم  العاملية  املنذر:ال�شيد 
عمر احلريري - العنوان:حملها املختار ب�شاأن هذا املو�شوع مكتب وكيلتها املحامية:�شلوى حممد حممد 
308 - هاتف  3 - مكتب رقم  عمر يف امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 

info@salwaadvocates.com:رقم:0506259717 - المييل
هاتف   -  120 رقم  حمل   - مول  املنار   - اخليمة  العنوان:را�س   -  1 فرع  برجر  اليه:كايل  املنذر 

رقم:0543273127 - هاتف ار�شي:072211115
لذلك:يخطر املخطر/املخطر اليهم ب�شداد مبلغ وقدره )8.788.50( ثمانية الف و�شبعمائة وثمانية 
وثمانون درهما وخم�شون فل�شا وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف حال عدم 
الت�شديد �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار امر الداء 
ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  اىل  بال�شافة  ذكر  مبا  للمطالبة 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/149937
املحامية/�شلوى  بوكالة   8919 رقم  �شناعيه  رخ�شة   ، �س.م.ح  ال�شالمية  للحوم  العاملية  املنذر:ال�شيد 
عمر احلريري - العنوان:حملها املختار ب�شاأن هذا املو�شوع مكتب وكيلتها املحامية:�شلوى حممد حممد 
308 - هاتف  3 - مكتب رقم  عمر يف امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 

info@salwaadvocates.com:رقم:0506259717 - المييل
هاتف   -  120 رقم  حمل   - مول  املنار   - اخليمة  العنوان:را�س    - برجر  اليه:كايل  املنذر 

رقم:0543273127 - هاتف ار�شي:072211115
وثالثمائة  الف  ع�شر  احد   )11.392.50( وقدره  مبلغ  ب�شداد  اليهم  املخطر/املخطر  لذلك:يخطر 
اأيام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف  واثنني وت�شعون درهما وخم�شون فل�شا ، وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 
حال عدم الت�شديد �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار 
امر الداء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/146479
املحامية/�شلوى  بوكالة    ADFZ  -50022 رقم  رخ�شة   ، ليمتد  اند�شرتيز  وايت  ايفر  املنذر:ال�شيد 
عمر احلريري - العنوان:حملها املختار ب�شاأن هذا املو�شوع مكتب وكيلتها املحامية:�شلوى حممد حممد 
308 - هاتف  3 - مكتب رقم  عمر يف امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 

info@salwaadvocates.com:رقم:0506259717 - المييل
املنذر اليه:ال�شادة/الغزال ال�شود للتجارة ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم:716981

العنوان:دبي - ديرة - الق�شي�س 2 - مبنى بنك المارات ال�شالمي اإم او 9 - هاتف رقم:042622212 
و 054786784

لذلك:يخطر املخطر/املخطر اليهم ب�شداد مبلغ وقدره )624.216.04( درهم �شتمائة واربعة وع�شرون 
الفا ومائتني و�شتة ع�شر درهما واربعة فل�س وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف 
حال عدم الت�شديد �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار 
امر الداء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/149940
املحامية/�شلوى  بوكالة    ADFZ  -50022 رقم  رخ�شة   ، ليمتد  اند�شرتيز  وايت  ايفر  املنذر:ال�شيد 
عمر احلريري - العنوان:حملها املختار ب�شاأن هذا املو�شوع مكتب وكيلتها املحامية:�شلوى حممد حممد 
308 - هاتف  3 - مكتب رقم  عمر يف امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 

info@salwaadvocates.com:رقم:0506259717 - المييل
املنذر اليه:ال�شادة/روهيت كومار لتجارة البال�شتيك �س.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم:775271

 - هاتف:0552030099   - بردبي   - الفهيدي  �شارع   - ال�شالم  -بناية   2 رقم  العنوان:حمل 
rohitmanik@live.ae:المييل

وخم�شون  وخم�شة  مائة   )155.982.81( وقدره  مبلغ  ب�شداد  اليهم  املخطر/املخطر  لذلك:يخطر 
الفا وت�شعمائة واثنني وثمانون درهم واحدى وثمانون فل�س ، وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ 
املدنية  والق�شائية  القانونية  الجراءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  الت�شديد  النذار ويف حال عدم  ن�شر هذا 
وال�شرر مع  للعطل  التعوي�س اجلابر  اىل  بال�شافة  ذكر  للمطالبة مبا  الداء  امر  وا�شت�شدار  واجلزائية 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإنذار بالن�شر

2022/1/149941
املحامية/�شلوى  بوكالة   8919 رقم  �شناعيه  رخ�شة   ، �س.م.ح  ال�شالمية  للحوم  العاملية  املنذر:ال�شيد 
حممد  حممد  املحامية:�شلوى  وكيلتها  مكتب  املو�شوع  هذا  ب�شاأن  املختار  العنوان:حملها   - احلريري  عمر 
هاتف   -  308 رقم  مكتب   -  3 الطابق   - باي  كلوفر  برج   - التجاري  اخلليج  منطقة   - دبي  امارة  يف  عمر 

info@salwaadvocates.com:رقم:0506259717 - المييل
املنذر اليه:ال�شادة/مطعم �شكايلر�س ، رخ�شة مهنية رقم 593885 

الربيد  �شندوق   - دبي  امارة   911-7190 القطعة  رقم  مول  اوتلت  دبي  ملك  جي   74 العنوان:حمل 
رقم:122812 - هاتف رقم:0506451531 - 044255999

وخم�شماية  الفا  ع�شرة  ت�شعه  درهم    )19.505( وقدره  مبلغ  ب�شداد  اليهم  املخطر/املخطر  لذلك:يخطر 
وخم�شة درهم وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ ن�شر هذا النذار ويف حال عدم الت�شديد �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار امر الداء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة اىل 

التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 70197
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : املرجة للنقل العام 
ال�شكل  ال��رب���ش��اء    - ب��ردب��ي   - اح��م��د يو�شف خ���وري  410 ملك يو�شف  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 233805 رقم القيد بال�شجل التجاري 
يف  التاأ�شري  قد مت  باأنه  دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  هذا  1338201 مبوجب   :
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/3/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/25 وعلى من لديه 
ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�س 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - 
امل�شتندات والأوراق  042973071 م�شطحباً معه كافة  042973060 فاك�س :  هاتف : 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
 - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  دب���ي  ق����رار حم��اك��م  وذل����ك مب��وج��ب  الــعــام  للنقل  املــرجــة  لت�شفية  اأع����اله 
2020/3/25 وعلى  بتاريخ  العدل حماكم دبي  2020/3/25 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

�س.ذ.م.م  بيتزا  ا�شم ال�شركة : 800 
ذات   : القانوين  ال�شكل  الرب�شاء    - بردبي   - املهريي  �شعيد  16 ملك عبداهلل  العنوان : حمل 
م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 591691 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1071567 
التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/3 
اأو  اأي اعرتا�س  2022/8/3  وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
رقم  مكتب   : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
 : هاتف   - بور�شعيد   - ديرة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914
042973060 فاك�س : 042973071 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  �ـــس.ذ.م.م  بيتزا   800 لت�شفية  اأع���اله 
2022/8/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/3 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081009 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اجلن�شية  باك�شتاين   - جيالين   جيالين  ر�شا  علي  ال�شيد:�شيد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب  رقم:784198614075913  هوية  بطاقة  واحمل 
الكهربائية(  الجهزة  لتجارة  جيالين  )�شجاد  امل�شماه  الرخ�شة  يف   %100 البالغة  ح�شتي 
 - حممودعبداهلل  ال�شيد/ن�شري  اىل  رقم:541502  حتت  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والتي 

باك�شتاين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198094625849
تعديالت اخرى:ليوجد

2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081732 رقم املعاملة

اعالن
)تالل  التجارية  الرخ�شة  - ميلك  اجلن�شية  - م�شري  زيتون  عبداللطيف  �شعبان  ال�شيد:عمرو  ان  حيث 
طنجه لتجارة املالب�س اجلاهزة( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:795686 
حيث ان ال�شيد:عمرو �شعبان عبداللطيف زيتون - م�شري اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من 
ال�شيد:حممد  50% اىل  البالغة  اجلاهزة(  املالب�س  لتجارة  )تالل طنجه  التجارية  الرخ�شة  ح�شته يف 
ذات  �شركة  اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   - اجلن�شية  م�شري   - املر�شي  املحمدي  لطفي 
من  التجاري  ال�شم  تغيري   - �شريك  ودخول   - اخلدمات  وكيل  خروج   - اجنبي  متلك  حمدودة  م�شوؤولية 
)تالل طنجه لتجارة املالب�س اجلاهزة( اىل )رتو�س ملقاولت الديكور ذ.م.م( تغيري الن�شاط التجاري من 
وتنفيذ  )اعمال  اىل  بالتجزئة(  اجلاهزة  الرجالية  املالب�س  بيع   - بالتجزئة  التجميل  م�شتح�شرات  )بيع 

الت�شميم الداخلي - ديكور مقاولت فئة �شاد�شة(
2013 يف �شان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003050 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شيبان خمي�س �شويدان الريح
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   6 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - باب تاج حمل لتجارة االدوات 
الكهربائية -  �شمينة �شيد حممود

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004106/ 
اإىل املحكوم عليه : باب تاج حمل لتجارة الدوات الكهربائية 

العنوان:ال�شارقة - الغوير - خلف �شارع الزهراء - حمل رقم 3 - ملك حممد عبداهلل حممد �شمالن ال�شمالن 
- الهاتف:050٧2٧1030

�شمينة �شيد حممود
العنوان:ال�شارقة - الغوير - خلف �شارع الزهراء - حمل رقم 3 - ملك حممد عبداهلل حممد �شمالن ال�شمالن 

- الهاتف:050٧2٧1030
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممد خليفة يعروف خليفة 
ال�شبو�شي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 
الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :16850.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
،ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف  تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  اعاله خالل )15( يوما من 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - النور الدائم للمقاوالت الفنية - حممد 
قربان خان حممد

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004108/ 
اإىل املحكوم عليه : النور الدائم للمقاولت الفنية 

 - العتيبه  احمد  را�شد  عائ�شة  ملك   -  103 رقم  �شقة   - الزهراء  �شارع  خلف   - بوطينة   - العنوان:ال�شارقة  
الهاتف:050346٧922 - 055308٧10٧ - 065265٧10

حممد قربان خان حممد
العنوان:عنوان العمل - ال�شارقة  - بوطينة - خلف �شارع الزهراء - �شقة رقم 103 - ملك عائ�شة را�شد احمد 

العتيبه - الهاتف:050346٧922 - 055308٧10٧ - 065265٧10
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممد خليفة يعروف خليفة 
ال�شبو�شي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 
الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :6850.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
،ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف  تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  اعاله خالل )15( يوما من 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

جزئي عمايل   AJCFICILABMIN2022 يف الدعوى رقم 0000060/ 
اىل املدعي عليه:�شركة غلفا لال�شتثمارات العامة - �شابقا غلفا للمياه املعدنيه 

وال�شناعات التحويلية �س.م.ع
يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م  بتاريخ:2022/6/21  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
املدعي:فادي زياد ر�شي الدين - لبناين اجلن�شية

وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت  بالتايل 
 233.٧٧٧  - درهما  و�شبعون  و�شبعة  و�شبعمائة  الفا  وثالثون  وثالثة  )مائتان 
الدعوى  اقامة  تاريخ  من  ت�شري   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم( 
املوافق:2022/1/5 وحتى متام ال�شداد واملنا�شب من امل�شروفات والزمت املدعي 
بالباقي ورف�س ماعدا ذلك من طلبات ، حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل ل�شتالمك هذا التبيلغ . 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0000483 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املهند�س اجليد ل�شيانة ال�شيارات ميثلها ح�شني حممد خ�شر حممد 
ح�شن �شكيك - العنوان:9399849 - 2- ور�شة املورد ل�شيانة ال�شيارات ميثلها احمد �شحده 

عبداهلل اأبوخو�شة - العنوان:9399850 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوىاملذكورة 
املحكمة  بالتايل:احلكم حكمت   - �شنجري  ل�شالح / م�شطفى علي مهدي  اأعاله  بالرقم 
بالزام   -1 الثانية  عليها  املدعي  بحق  احل�شوري  ومبثابة  الوىل  املدعي  بحق  ح�شوريا 
وع�شرون  مائة  درهم   )120.000( وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  الثانية  عليها  املدعي 
الدعوى  برف�س   -2 املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وامل�شاريف وخم�شمائة  الر�شوم  مع  الفا 
 ، مبواجهة املدعي عليه الول لعدم ال�شحة والثبوت 3- ورف�س ما عدا ذلك من طلبات 

حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعالن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�شر( 

 MOJAU_2022_0065395  :االخطار رقم 
بناء على طلب من املخطر/خالد عبا�س حيدر

اىل املخطر اليه/حممد م�شهد الدياب
املو�شوع اخطار عديل بالوفاء مببلغ )30000( درهم

املخطر اليه حرر �شند مديونية مبثابة �شند تنفيذي للمخطر مببلغ )30000( درهم مو�شوع ال�شند املحرر من 
قبل املخطر اليه قرر به باأنه مدين للمخطر مببلغ وقدره )30000( درهم ثالثون الف درهم اماراتي على ان 
يقوم بارجاع املبلغ على اربعة اق�شاط مببلغ )٧500( درهم لكل ق�شط ليكون الق�شط الول بتاريخ:2022/4/12 

والق�شط الثاين بتاريخ:2022/5/12 والق�شط الثالث 2022/6/12 والق�شط الرابع بتاريخ:12/٧/2022.
وتكرارا  م��رارا  الودية  واملطالبة  ا�شتحقاقه  تاريخ  امل�شي  باملبلغ رغم  بالوفاء  يقم  اليه مل  املخطر  ان  وحيث 
الداء  امل�شتوجبة  دره��م   )٧500( املديونية  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك   - ج��دوى  دون  ولكن 
القانونية  الج����راءات  �شن�شطر لت��خ��اذ  وال  اخطاركم  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  خ��الل خم�شة  ب���ت���اري���خ:2022/4/12 

للمطالبة بكامل املبلغ )30000( درهم امام الق�شاء خالل املدة املمنوحة لكم مبوجب هذا الخطار العديل
 مدير  دعوى

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
70533
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•• ت�شيناي- الهند -وام: 

تقدم منتخبا الإمارات للرجال وال�شيدات لل�شطرجن 25 مركزا يف الرتتيب 
العام لالأوملبياد العاملي لل�شطرجن �شمن عدة مكا�شب ونتائج اإيجابية حققها 
اأم�س  لعبونا و لعباتنا يف هذه البطولة القوية التي ا�شدل عليها ال�شتار 

مبدينة ت�شيناي الهندية.
اللعبة  تطوير  يف  دور  واملكا�شب  الإيجابية  النتائج  لهذه  يكون  اأن  وينتظر 

وال�شعي لتحقيق املزيد من الإجنازات.
 C الفئة  الثالث وامليدالية الربونزية يف  املركز  ال�شيدات  فقد نال منتخب 
ليتقدم يف الرتتيب العام لالأوملبياد 25 مركزا لي�شبح يف املركز ال�60 ويحل 

يف املركز الثاين عربيا بعد املنتخب امل�شري.

الفوز  بعد  الأخ���رية  اجل���ولت  يف  اإيجابية  نتائج  ال�شيدات  منتخب  حقق  و 
منتخب  على  الفوز  و  بوليفيا  منتخب  مع  التعادل  و  تون�س  منتخب  على 

نيجرييا.
ومتكنت جميع الالعبات من زيادة نقاط ت�شنيفهن الدويل بعدما ح�شلت 
موزة املن�شوري على 56 نقطة ورو�شة ال�شركال على 44 نقطة ونالت لقب 
اأ�شتاذة احتاد دويل ومرمي عي�شى على 44 نقطة و نالت لقب مر�شحة دويل 
وعائ�شة  نقطة   19 دروي�س  وافية  و  الأوملبياد  نقطة يف   44 �شجلت  بعدما 

املعيني 19 نقطة.
78 واملركز  25 مركزا لي�شبح يف املركز  من جانبه تقدم منتخب الرجال 
الرحمن  عبد  ال��الع��ب  ون��ال  وامل��غ��رب..  م�شر  منتخبي  بعد  عربيا  الثالث 
الطاهر، اأ�شغر الالعبني يف بعثة منتخبنا الوطني، لقب اأ�شتاذ احتاد دويل ، 

وح�شل على 72 نقطة يف الت�شنيف الدويل يف حني ح�شل اإبراهيم �شلطان 
على 47 نقطة.

�شعادته  ع��ن  لل�شطرجن  الإم����ارات  ت��رمي رئي�س احت��اد  ت��رمي مطر  اأع���رب  و 
بهذه النتائج موؤكدا اأن اأهداف الحتاد ت�شب يف 3 اجتاهات تتمثل يف الفوز 
على  واحل�شول  والالعبات  لالعبني  ال��دويل  الت�شنيف  ورف��ع  بالبطولت 

األقاب دولية واأي�شا الحتكاك مع مدار�س خمتلفة يف اللعبة.
األ��ق��اب دول��ي��ة ومت رفع   3 ن��ال لعبونا  " حتقق ذل��ك بالفعل حيث  و ق��ال: 
ت�شنيف معظم الالعبني، كما اأن قرار جمل�س اإدارة الحتاد بالعتماد على 
ال�شباب للم�شاركة يف البطولة املفتوحة بعد اعتذار الالعبني الكبار لظروف 
للم�شتقبل  ق��اع��دة  ع��ن  وك�شف  الأه�����داف،  حقق  لأن���ه  �شائبا  ك��ان  خمتلفة 

ملجموعة مميزة من الالعبني".

•• اأبوظبي-وام:

اجلديد  الكروي  املو�شم  بداية  مع 
مطلع  الإجن������ل������ي������زي  ل�������ل�������دوري 
الأ�شبوع احلايل وانخراط خمتلف 
املناف�شة  دائ����رة  ال��ب��ط��ول��ة يف  ف���رق 
بامل�شابقة، التي تعترب الأقوى من 
العامل،  ال��دوري��ات يف  بني خمتلف 
ل ت��زال ه��ذه الأن��دي��ة حت��اول دعم 
الالعبني  م���ن  مب���زي���د  ���ش��ف��وف��ه��ا 
ق��ب��ل غ��ل��ق ب���اب الن��ت��ق��الت ب��ع��د 3 

اأ�شابيع.
اأظهرته  ال����ذي  ال��ن�����ش��اط  وب���رغ���م 
اأخرى  دوري����ات  م��ن  ال��ف��رق  بع�س 
الالعبني  ان��ت��ق��الت  ���ش��وق  خ���الل 
اأ�شدره  تقرير  اأك��د  ال�شيف،  ه��ذا 
العاملي"  "تران�شفري ماركت  موقع 
واأرقام  اإح�شائيات  يف  املتخ�ش�س 
ف���رق  اأن  والأن�������دي�������ة  ال����الع����ب����ني 
ال����دوري الإجن��ل��ي��زي م��ا زال���ت هي 
الأكرث اإنفاقا يف املريكاتو ال�شيفي 

احلايل.
الإجنليزي  ال���دوري  اأن��دي��ة  وكانت 
ك�شرت حاجز املليار يورو يف حجم 
الإنفاق الإجمايل يف �شوق انتقالت 
واأ�شبحت  ال�شيف،  هذا  الالعبني 
الأ�شرع  الأن��دي��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ه��ي 
املريكاتو  يف  احلاجز  لهذا  و�شول 

ال�شيفي احلايل.
وم��ن ب��ني اأك��رث 10 اأن��دي��ة اإنفاقا 
الأ�شبوع  املريكاتو احلايل حتى  يف 
احل���ايل، ا���ش��ت��ح��وذت ف��رق الدوري 
الإجن��ل��ي��زي على 7 م��راك��ز ب��ل اإن 
على  ي��رتب��ع  الإجن��ل��ي��زي  ت�شيل�شي 
اإنفاقا  الأع��ل��ى  قائمة  يف  ال�شدارة 
ظل  يف  امل��ريك��ات��و،  بهذا  الآن  حتى 
هذه  ت�شهدها  ال��ت��ي  املناف�شة  ق��وة 
وحجم  املو�شم  م��دار  على  امل�شابقة 
م�����ش��ارك��ات ه���ذه الأن���دي���ة ���ش��واء يف 

البطولت املحلية اأو الأوروبية.
القائمة  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي  وي���ت�������ش���در 
 186.5 ب���ل���غ  اإن����ف����اق  ب���اإج���م���ايل 
م��ل��ي��ون ي����ورو يف ظ���ل رح��ي��ل عدد 
املو�شم  بنهاية  الفريق  جن��وم  م��ن 
امل��ا���ش��ي ن���ظ���را ل��ب��ي��ع ال���ن���ادي اإىل 
م������الك ج��������دد. وك��������ان م�����ن اأب������رز 
الدويل  الأمل��اين  املدافع  الراحلني 
والدمناركي  رودي���ج���ر  اأن��ط��ون��ي��و 
اإ�شافة  كري�شتيان�شن  اأن��دري��ا���س 
روميلو  البلجيكي  املهاجم  ل��ع��ودة 
ل��وك��اك��و اإىل ف��ري��ق��ه ال�����ش��اب��ق انرت 

ميالن على �شبيل الإعارة.
�شم  اإىل  ب��ح��اج��ة  ت�شيل�شي  وك���ان 
�شفوفه  لتدعيم  لع��ب  م��ن  اأك���رث 
وجنح  العنا�شر،  ه��ذه  افتقاد  بعد 
من  اأك���رث  �شم  يف  بالفعل  الفريق 

كوليبايل  ك���ال���ي���دو  م���ث���ل  لع�����ب 
ورحيم �شتريلنج ومارك كوكوريال 
ما جعل الفريق يف �شدارة الأكرث 
اإنفاقا باملريكاتو ال�شيفي احلايل.

يحتل  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م����ن  وك������ان 
ب���ر����ش���ل���ون���ة م�����رك�����زا م���ت���ق���دم���ا يف 
القائمة نظرا حلر�س النادي على 

اإع�����ادة ب��ن��اء ال��ف��ري��ق ب��ع��د اخلروج 
املو�شم  اليدين من بطولت  �شفر 

املا�شي.
اإىل اتخاذ قرارات  النادي  وا�شطر 
ت���اري���خ���ي���ة ل���ت���وف���ري امل������ال ال�����الزم 
للتعاقدات حيث جلاأ اإىل بيع ن�شبة 
م��ن ح��ق��وق ب��ث م��ب��اري��ات الفريق 

حجم  لتقلي�س  م��ق��ب��ل��ة  ل�����ش��ن��وات 
ال���دي���ون امل���رتاك���م���ة، وال���ت���ي بلغت 

مليار و300 مليون يورو.
وتعاقد النادي مع اأكرث من لعب 
البولندي  امل���ه���اج���م  م���ث���ل  مم���ي���ز 
والالعب  ليفاندوف�شكي  روب����رت 
الربازيلي رافينيا لتدعيم �شفوفه 

وحل  اجل��دي��د،  للمو�شم  ا�شتعدادا 
الأندية  قائمة  يف  ثانيا  بر�شلونة 
ال�شيفي  باملريكاتو  اإنفاقا  الأك��رث 
مليون   153 ب���اإج���م���ايل  احل����ايل 

يورو.
وح�������ل ب�����اي�����رن م����ي����ون����خ الأمل��������اين 
يورو" واأر�شنال  مليون   137.5"

مليون   132.1/ الإجن����ل����ي����زي 
يورو/ يف املركزين الثالث والرابع 

على الرتتيب.
املهاجم  م��ع  للتعاقد  ب��اي��رن  وجل���اأ 
لتعوي�س  م��اين  �شاديو  ال�شنغايل 
رحيل ليفاندوف�شكي اإىل بر�شلونة 
كما �شم املدافع الهولندي ماتيا�س 
دي ليخت من يوفنتو�س الإيطايل 
ل���دع���م ال����دف����اع ال�����ذي ع���ان���ى بعد 
اإىل  األب��ا  ديفيد  النم�شاوي  انتقال 
م���دري���د يف �شيف  ري�����ال  ���ش��ف��وف 

.2021
جابرييل  م��ع  اأر���ش��ن��ال  تعاقد  كما 
زينت�شنكو  واأل��ك�����ش��ن��در  ج��ي�����ش��و���س 
�شفوفه  ل��ت��دع��ي��م  ف��ي��ريا  وف��اب��ي��و 
باملو�شم  اأق����وى  مناف�شة  يف  اأم����ال 

احلايل.
 111.6" وي�������ش���ت���ه���ام  واح�����ت�����ل 
�شيتي  ومان�ش�شرت  يورو"  مليون 
يورو" املركزين  مليون   108.8"
الرتتيب  على  وال�شاد�س  اخلام�س 
لوي�شتهام  اأب��رز �شفقة  كانت  حيث 
هي �شم الالعب جانلوكا �شكاماكا 
من �شا�شولو الإيطايل مقابل 36 
اأب��رم مان�ش�شرت  فيما  ي��ورو  مليون 
���ش��ي��ت��ي ���ش��ف��ق��ت��ني رائ��ع��ت��ني ب�شم 
هالند  اإيرلنج  الرنويجي  املهاجم 
ولعب الو�شط املدافع الإجنليزي 

الدويل كالفن فيليب�س.
القائمة،  يف  التالية  املراكز  وكانت 
على  ال���ع���ا����ش���ر  اإىل  ال�������ش���اب���ع  م����ن 
�شان  باري�س  ن�شيب  من  الرتتيب 
 106.5" ال��ف��رن�����ش��ي  ج����ريم����ان 
يونايتد  ول����ي����دز  يورو"  م���ل���ي���ون 
الإجنليزي "105.6 مليون يورو" 
 101.9" الإجن��ل��ي��زي  وت��وت��ن��ه��ام 
مليون يورو" ونوتنجهام فوري�شت 
الإجنليزي " 94.8 مليون يورو" 
الوحيد  ه����و  ن��وت��ن��ج��ه��ام  ل���ي���ك���ون 
بهذه  الأوىل  ال��ع�����ش��رة  امل���راك���ز  يف 
ي��ك�����ش��ر حاجة  ال����ذي مل  ال��ق��ائ��م��ة 
باملريكاتو  ي���ورو  م��ل��ي��ون  ال�100 

ال�شيفي.
اأن فريق ريال  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
مدريد الإ�شباين، الذي اعتاد قبل 
�شنوات على الإنفاق ببذخ يف �شوق 
املركز  يف  حل  الالعبني،  انتقالت 
يوفنتو�س  خلف  بالقائمة  ال�15 
الهولندي  واأي���اك�������س  الإي����ط����ايل 
وب���ورو����ش���ي���ا دورمت�����ون�����د الأمل������اين 

وليفربول الإجنليزي.
وبهذا، �شمت املراكز ال�15 الأوىل 
اإجنليزية  اأن���دي���ة   8 ال��ق��ائ��م��ة  يف 
من  ومثلهما  اإ�شبانيا  من  وناديني 
اأمل��ان��ي��ا ون��ادي��ا واح����دا م��ن ك��ل من 

فرن�شا واإيطاليا وهولندا.

•• اأبوظبي-وام:

للزوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ي�شتعد 
ال�������ش���ري���ع���ة خل���و����س حت����د جديد 
اجلولة  يف  امل�������ش���ارك���ة  خ����الل  م���ن 
لزوارق  العامل  بطولة  من  الثانية 
مبدينة  وامل����ق����ررة  فورمول2-، 
وهي  ل���ي���ت���وان���ي���ا،  يف  ك��وب�����ش��ك��ي�����س 
هذا  البطولة  من  الثانية  املحطة 

املو�شم.
وتاأتي هذه اجلولة بعد اأقل من 3 

الأوىل  اجلولة  اإقامة  على  اأ�شابيع 
مبدينة اأوج�شتو البولندية.

اإىل  اأب��وظ��ب��ي  فريق  بعثة  وتتوجه 
ويرتاأ�س  اخلمي�س،  اليوم  ليتوانيا 
ال���رم���ي���ث���ي مدير  ����ش���امل  ال��ب��ع��ث��ة 
للريا�شات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  ع����ام 

البحرية.
را�شد  املت�شابقني  ال��ب��ع��ث��ة  وت�����ش��م 
القمزي وماجد املن�شوري والراديو 
والطاقم  ال��ظ��اه��ري  ن��ا���ش��ر  م���ان 
الإعالمي والإداري للفريق ..ومن 

املقرر اأن تبداأ فعاليات هذه اجلولة 
قبل  التمهيدي  اليوم  مع  غد  بعد 
والتح�شري  ال���ب���ط���ول���ة  ان����ط����الق 
�شباق  ث��م  املناف�شة  يف  والت�شجيل 
وال�شباق  ال�شبت  ي��وم  زم��ن  اأف�شل 

الرئي�شي واخلتامي يوم الأحد.
اأب���وظ���ب���ي، حامل  وي�����ش��ع��ى ف���ري���ق 
مل��وا���ش��ل��ة الظهور  ال��ب��ط��ول��ة،  ل��ق��ب 
الإي���ج���اب���ي ال����ذي ب����داأ ب���ه اجلولة 
حقق  بعدما  البطولة  م��ن  الأوىل 
 36 اأبوظبي  املن�شوري على زورق 

املركز الثاين عرب ال�شباق الرئي�شي 
وحقق القمزي على زورق اأبوظبي 
ال�����ش��رع��ة والزمن  ���ش��ب��اق  ل��ق��ب   1

الأف�شل.
اأي�شا  م��ت�����ش��درا  ال���ق���م���زي  وك�����ان 
منت�شف  حتى  الرئي�شي  ال�شباق 
تعر�س  زورق��������ه  ول���ك���ن  ال�������ش���ب���اق 
للتفاف خاطئ من زورق م�شارك 

ما اأخرجه من املناف�شة.
وتقام جولة ليتوانيا يف اأجواء قوية 
بتوقعات امل�شاركة العالية، التي قد 

ت�شل لأكرث من 25 زورقا، وو�شط 
لكل  ق��وي��ة  وجت��ه��ي��زات  حت�شريات 
املناف�شة  ملوا�شلة  امل�شاركة  الفرق 

على لقب البطولة هذا املو�شم.
�شهدت  امل��ا���ش��ي��ة  وك���ان���ت اجل���ول���ة 
الأملاين  وف��از  زورق��ا،   22 م�شاركة 
الأول  ب���امل���رك���ز  ه���اج���ن  ���ش��ت��ي��ف��ان 
املرحلة  يف  ال���ب���ط���ول���ة  وت�������ش���در 

الأوىل.
رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  �����ش����امل  ووج�������ه 
حممد  ال�شيخ  اإىل  ال�شكر  البعثة 

نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
اأبوظبي  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
للمتابعة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
الدائمة والدعم املتوا�شل للفريق، 
ثاين  اأح��م��د  اإىل  ال�شكر  وج��ه  كما 
الرميثي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

النادي الع�شو املنتدب.
الفريق  ع��زم  عن  الرميثي  وك�شف 
النتائج  حت��ق��ي��ق  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى 
"نعترب  وق��ال:  القوية،  الإيجابية 
املا�شية  اجل�����ول�����ة  يف  ح������دث  م�����ا 

اإي���ج���اب���ي���ا ب�����دون ���ش��ك خ��ا���ش��ة اأن 
القمزي كان قريبا جدا من حتقيق 
الزوارق  اأخطاء  لول  اجلولة  لقب 
الأخ���������رى وال����ت����ي اأخ����رج����ت����ه من 
املناف�شة ..نحن يف كامل جاهزيتنا 
اجلولة  مل��ن��اف�����ش��ات  وال����ش���ت���ع���داد 
قمة  يف  ال��ف��ري��ق  وزوارق  ال��ث��ان��ي��ة 
الإعداد الفني بالإ�شافة ل�شتعداد 

املت�شابقني بدنيا وذهنيا".
هاجن  �شتيفان  الأمل���اين  ويت�شدر 
بر�شيد  للبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب 

اجلولة  مناف�شات  قبل  نقطة   20
بر�شيد  املن�شوري  ويليه  الثانية، 
15 نقطة ثم الرنويجي تواباي�س 

مونيكا�س بر�شيد 12 نقطة.

�لإمار�ت تتقدم 25 مركز� يف �لرتتيب �لعام لالأوملبياد �لعاملي لل�سطرجن

جتاوزت حاجز �ملليار يورو.. �أندية �لدوري �لإجنليزي �لأكرث �إنفاقا يف �ملريكاتو �ل�سيفي

فريق �أبوظبي للزو�رق �ل�سريعة يتاأهب للجولة �لثانية من بطولة �لعامل للفورمول-2
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

مع  تعاقده  الهوائية عن  "الإمارات" للدراجات  فريق  اأعلن 
"31 عاما" بعقد ملدة عامني  البلجيكي تيم ويلينز  ال��دراج 

حتى نهاية عام 2024.
34 فوزاً احرتافياً خالل م�شريته الريا�شية  وحقق ويلينز 

حتى الآن، ومن بينها فوزه يف 4 مراحل يف اجلولت الكربى 
الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  البلجيكي  ال���دراج  ..ويتطلع 
�شنوات   10 "بعد  ويلينز:  وقال  املقبلة.  املوا�شم  يف  امل�شابهة 
خلو�س  ح��ان  ال��وق��ت  اأن  ق��ررت  ال�شابق،  فريقي  م��ع  مذهلة 
اأنني  اأ�شعر  الإم��ارات،  لفريق  ..وبان�شمامي  مغامرة جديدة 
الحرتافية  بهيكليته  يتميز  عاملي  فريق  من  ج��زءاً  �شاأكون 

وطموحه الكبري ..واأتطلع لنطالق املو�شم لأكون يف �شفوف 
م��اورو جيانيتي،  واأو���ش��ح  بعده".  وم��ا   2023 ع��ام  الفريق 
الرئي�س التنفيذي ومدير فريق الإمارات: "ي�شرنا الرتحيب 
بالبلجيكي تيم ويلينز يف فريقنا على مدى العامني املقبلني، 
فهو دراج يتمتع بقدرات كبرية، ونحن على ثقة باأنه �شيلعب 

دوراً مهماً يف دعم الفريق يف ال�شنوات املقبلة".

فريق �لإمار�ت ي�سم �لدر�ج �لبلجيكي 
ويلينز بعقد ملدة عامني

•• اأبوظبي –الفجر:

اأغلق م�شاء 10 اأغ�شط�س، باب الت�شويت على قائمة 
الريا�شي  للمو�شم  الأف�شل،  جوائز  لنيل  املر�شحني 
املحرتفني  رابطة  تنظمه  ال��ذي   ،2022-2021
املا�شي  بداية من م�شاء اجلمعة  وا�شتمر  الإماراتية، 
الر�شمي،  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��رب  اأغ�شط�س"،   5"
والتطبيقات عرب الهواتف الذكية، وح�شابات الرابطة 

يف من�شات التوا�شل الجتماعي.
وُتعلن الرابطة يف غ�شون الأيام املقبلة عن "القوائم 
الفائزين  لإع���الن  متهيداً  للمر�شحني،  املخت�شرة" 
 27 ي��وم  وامل��ق��رر  املو�شم،  املرتقب جل��وائ��ز  يف احلفل 
بالعا�شمة  الإم������ارات  ق�����ش��ر  يف  اجل�����اري،  اأغ�����ش��ط�����س 

اأبوظبي، و�شيتم خالله تكرمي الأف�شل يف 15 فئة. 
اإقباًل  الأف�شل"  "جوائز  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت  و���ش��ه��د 
لف���ت���اً م���ن اجل��م��اه��ري، م���ن خ���الل امل���وق���ع الر�شمي 
بجانب  الذكية،  الهواتف  عرب  والتطبيقات  للرابطة 
التوا�شل  من�شات  على  للرابطة  الر�شمية  احل�شابات 

الجتماعي.
وتنق�شم اجلوائز لثالث فئات رئي�شية، وهي: جوائز 
الت�شويت،  ح�شب  ج��وائ��ز  الإح�����ش��ائ��ي��ات،  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 

التي  اجلوائز  قائمة  وت�شمل  املعايري،  ح�شب  وجائزة 
من:  ك��ال  الت�شويت  ع��رب  بها  الفائزين  حتديد  يتم 
الكرة الذهبية لأف�شل لعب اإماراتي، الكرة الذهبية 
الفتى  م��درب،  لأف�شل  القائد  اأجنبي،  لعب  لأف�شل 
الذهبي  الفتى  اإماراتي،  الذهبي لأف�شل لعب واعد 
اأو م��ن مواليد  امل��ق��ي��م��ني  لأف�����ش��ل لع���ب واع����د م��ن 
الدولة، القفاز الذهبي لأف�شل حار�س مرمى، اأف�شل 
لعب من اختيار اجلماهري، اأجمل هدف من اختيار 

اجلماهري، واأف�شل من�شة ريا�شية رقمية.
 فيما ت�شم اجلوائز املبنية على الإح�شائيات: جائزة 
للمحرتفني،  اأدن���وك  دوري  ل��ه��داف  الذهبي  احل���ذاء 
جائزة احلذاء الف�شي لهداف دوري حتت 21 عاًما، 
الفني  املدير  جائزة  جماهريي،  ح�شور  اأعلى  جائزة 
وفريق  للمحرتفني،  اأدن����وك  دوري  فانتا�شي  للعبة 

الأحالم.
 اأم���ا اجل��ائ��زة وف���ق امل��ع��اي��ري، ف��ه��ي ج��ائ��زة التميز يف 
ي�شتويف  ال�����ذي  ل��ل��ن��ادي  وال���رتاخ���ي�������س،  الح������رتاف 
املعايري املحددة يف نظام ترخي�س الأندية، بالإ�شافة 
اإىل معايري �شبط اجلودة، العقوبات الإدارية، التعاون 
مباراة  با�شتثناء  امل�شابقات  جميع  يف  العام  والرتتيب 

ال�شوبر.

�شيلتقي الرو�شي دانييل مدفيديف، امل�شنف اأول عاملًيا، 
وميبلدون،  بطل  و�شيف  كرييو�س  نيك  وال���ش��رتايل 
بعد  للما�شرتز  م��ون��رتي��ال  دورة  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  يف 
 ،4-6 بايي�س  �شيب�شتيان  الرجنتيني  على  الأخري  فوز 

.4-6
ال����دور الول ب�شفته  م��ن خ��و���س  م��دف��ي��دي��ف  واأع���ف���ي 
منه  امل��ط��ل��وب  ك��ريي��و���س  ي��ح��ق��ق  اأن  ق��ب��ل  اأول  م�شنًفا 

وي�شرب موعًدا نارًيا مبكًرا يف الدور الثاين.
ومير كرييو�س بفرتة جيدة بعد اأن بلغ اأول نهائي كبري 
ال�شبوع  وا�شنطن  ب��دورة  وت��وج  العام  ه��ذا  م�شريته  يف 
له  �شمح  ما   2019 منذ  له  لقب  اأول  حمقًقا  املا�شي 

بالتقدم اىل املركز 37 يف الت�شنيف العاملي.
ق���ال ال����ش���رتايل ع��ن امل��واج��ه��ة ���ش��د م��دف��ي��دي��ف الذي 
املو�شم يف  ه��ذا  األقابه  ب��اأول  املا�شي  ال�شبوع  ا  اأي�شً ت��وج 
جيًدا  اخ��ت��ب��اًرا  "�شيكون  املك�شيكية  كابو�س  لو�س  دورة 
اإنه غري تقليدي،  اإنه لعب مذهل.  و�شن�شتمتع كثرًيا. 

وح�س".
وتابع "اأريد اأن اأقّيم اأدائي لذا �شاأقدم اأف�شل ما لدّي"؟

ب�شدارة  الح���ت���ف���اظ  يف  م��دف��ي��دي��ف  ف���ر����س  ���ش��ت��ك��ون 
الت�شنيف العاملي ال�شهر املقبل على املحك عندما يلعب 
27 عاًما فوزه  البالغ  �شد كرييو�س. حقق ال�شرتايل 
ال�شابع على التوايل منذ خ�شارته اأمام ال�شربي نوفاك 

ديوكوفيت�س يف نهائي وميبلدون ال�شهر املا�شي.

ومل تكن عودة اليطايل ماتيو برييتيني اىل املناف�شات 
ال�شباين  ام���ام  الول  ال���دور  م��ن  خ��روج��ه  بعد  موفقة 

بابلو كارينيو بو�شتا 3-6، 2-6.
وا�شطر برييتيني اىل الن�شحاب من بطولة وميبلدون 
اأن كان  لإ�شابته بكوفيد19- قبل مباراته الوىل بعد 
حل  اأن  بعد  ديوكوفيت�س  ملقارعة  املر�شحني  اأب��رز  اأح��د 
املالعب  على  لقوته  ون��ظ��ًرا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ل��ه  و�شيًفا 

الع�شبية.
وياأمل برييتيني يف ا�شتعادة امل�شتويات التي مكنته العام 
املفتوحة  الوليات  بطولة  نهائي  ربع  بلوغ  من  املا�شي 

ون�شف النهائي يف 2019.
وتاأهل المريكي تايلور فريتز على ح�شاب الربيطاين 
اأبرز النتائج، بلغ  6-3. ويف   ،1-6 اأندي موراي بفوزه 
الرجنتيني دييغو �شفارت�شمان الدور الثاين بفوزه على 
 ،3-6  ،6-1 فوكينا  دافيدوفيت�س  اأخلاندرو  ال�شباين 
الكندي  على  دمي��ي��رتوف  غ��ري��غ��ور  وال��ب��ل��غ��اري   4-6
موفًقا  ي��وًم��ا  يكن  مل   .5-7  ،4-6 غ��الرن��و  األيك�شي 
�شابوفالوف  ديني�س  ا  اأي�شً بخ�شارة  الر����س  لأ�شحاب 
دي  األ��ي��ك�����س  ال����ش���رتايل  ���ش��د   )4/7(  6-7  ،5-7

مينور.
املتاأهلني  اأول  ك���ان  ه��ورك��ا���س  ه��وب��رت  ال��ب��ول��ن��دي  اأم���ا 
اىل ال����دور ال��ث��ال��ث ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى ال��ف��ن��ل��ن��دي اإمييل 

رو�شوفويري 3-6، 7-6 )7/4(، 2-6.

•• اأبوظبي-الفجر:

 ح��ق��ق م��ع�����ش��ك��ر اجل��وج��ي��ت�����ش��و ال�����ش��ي��ف��ي، ال����ذي ُي��ن��ظ��م��ه احت����اد الإم������ارات 
للجوجيت�شو بال�شراكة مع �شركة الروؤية العاملية لال�شتثمار)IVI(، جناحا 
كبريا يف ظل الإقبال الكبري الذي �شاحب انطالقته يف 26 يوليو املا�شي، 
فينا يوا�شل ا�شتقبال النا�شئني من حمبي هذه الريا�شة يف كّل من اأبوظبي 
الريا�شية  املن�شاآت  م��ن  خم��ت��ارة  وجمموعة  اأري��ن��ا  الحت���اد  �شالة  يف  ودب���ي 

الأخرى التابعة لحتاد الإمارات للجوجيت�شو.
لع�شاق  رائ��ع��ة  وج��ه��ة  اأ���ش��اب��ي��ع  ث��الث��ة  م���رور  بعد  املع�شكر  فعاليات  ووف���رت 

ل�شقل  ال�شيفية  العطلة  ا�شتغالل  فر�شة  لهم  اأت��اح��ت  اإذ  اجلوجيت�شو، 
برامج  مع  جديدة  مهارات  اكت�شاب  عن  ف�شاًل  اأدائ��ه��م،  وتطوير  مواهبهم 
امل��درب��ني واخل���رباء، م��ا ميهد الطريق  اإ���ش��راف نخبة م��ن  خُم�ش�شة حت��ت 
حملياً  الريا�شية  البطولت  يف  امل�شتقبل  اأبطال  ليكونوا  الواعدة  للمواهب 

وعاملياً.
ويف هذا ال�شياق، يقول را�شد احلميدي، اأحد الالعبني امل�شاركني يف املع�شكر 
الثقة  م��ن  م��زي��داً  اجلوجيت�شو  "منحتني  ع��ام��اً:   15 العمر  م��ن  وال��ب��ال��غ 
بالنف�س بف�شل تاأثريها الإيجابي على �شخ�شيتي، ما دفعني للتطلع قدماً 
اإىل اكت�شاب خربات اأكرب توؤهلني لالن�شمام اإىل فريق احرتايف. كما اآمل اأن 

ميهد هذا املع�شكر الطريق مل�شريتي الريا�شية حتقيقاً حللمي باأن اأكون اأحد 
اأفراد منتخب الإمارات للجوجيت�شو يوماً ما، بهدف اإحراز األقاب ترفع علم 

الإمارات عالياً يف الفعاليات املرموقة لهذه الريا�شة".
من جانبه، اأو�شح هزاع البلو�شي، والد اأحد الالعبني امل�شاركني يف املع�شكر: 
تعد  التي  الريا�شة  تلك  املزايا ملحبي  وا�شعة من  جمموعًة  املع�شكر  "يوفر 
جهود  يعك�س  ما  العامل،  يف  انت�شاراً  القتالية  الفنون  ريا�شات  اأك��رث  اإح��دى 
باملواهب  النهو�س  اإىل  وال��رام��ي��ة  احلثيثة  للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد 
املتميزة ا�شتعداداً خلو�س بطولت حقيقية. وت�شتمل فعاليات املع�شكر على 
اإ���ش��راف م��درب��ني موؤهلني من  املعايري حت��ت  لأع��ل��ى  ب��رام��ج م�شممة وف��ق��اً 

اأ�شحاب الكفاءة واخلربة التي ت�شاهم يف حت�شني اللياقة البدنية وال�شحة 
الذهنية وقدرات الدفاع عن النف�س لدى البناء".

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الحتاد قد و�شع نطاق املع�شكر هذا العام لي�شمل كاًل 
من اأبوظبي والعني ودبي، تلبيًة لالإقبال املتزايد من جميع �شرائح املجتمع 
ال�شغار  بالريا�شيني  املع�شكر  ويرحب  واحرتافها،  اللعبة  اىل  التعرف  على 
للمبتدئني  منف�شلة  فئات  �شمن  عاما   16-6 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  ممن 
واملتقدمني من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى ال�شاعة الثانية ظهراً من الإثنني 
املقبل، مع خيار  اأغ�شط�س   26 املع�شكر حتى  اأن�شطة  اإىل اجلمعة. وت�شتمر 

الت�شجيل لأ�شبوع واحد فقط اأو اأ�شبوعني اأو كامل مدة املع�شكر.

•• دبي-الفجر:

ُتغادر اليوم  اخلمي�س بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�شاطئية، اإىل اململكة 
وي��وؤدي منتخبنا  الودية،  البي�شاء   ال��دار  كاأ�س  للم�شاركة يف بطولة  املغربية، 
يف  م�شر  يواجه  حيث  اأغ�شط�س،   14  ،13  ،12 اأي��ام  خ��الل  مباريات  ث��الث 

املباراة الأوىل ثم ال�شعودية وبعدها املغرب.
وليد  وه��م:  10 لعبني،  املنتخب  م��درب  اأماريللي  رام��ريو  الإ�شباين  واختار 
ب�شر، ه�شام منت�شر، حممد عبداهلل، عبداهلل عبا�س، عبا�س علي، �شعيد عيد، 

را�شد عيد، جمال حممد، حميد جمال، اأحمد ب�شر.
الكرة، رئي�س جلنة كرة  اإدارة احتاد  البدواوي ع�شو جمل�س  واأك��د علي حمد 

الدعوة  على  ال��ك��رة  احت��اد  موافقة  بعد  ت��اأت��ي  امل�شاركة  اأن  ال�شاطئية،  ال��ق��دم 
املقدمة من جلنة كرة القدم ال�شاطئية " BSWW "، متمنياً اأن حتقق هذه 

امل�شاركة الفوائد الفنية املطلوبة وُت�شهم يف اإعداد املنتخب للبطولت املقبلة.
وقال: "نلعب اأمام ثالثة منتخبات عربية قوية، �شبق لنا مواجهتها من قبل، 
اأن  ون��اأم��ل  لعبينا  يف  ثقتنا  جن��دد  والندية،  بالقوة  املواجهات  تلك  ومتيزت 

يوا�شلوا تفوقهم وينجحوا يف حتقيق نتائج اإيجابية".
ويدخل منتخبنا الوطني للكرة ال�شاطئية بطولة كاأ�س الدار البي�شاء الودية 
بتحد كبري، بعد اأن ُتّوج يف مايو املا�شي بلقب بطولة غرب اآ�شيا التي اأقيمت 
املنتخب  �شقيقه  على  النهائية  امل��ب��اراة  يف  بفوزه  ال�شعودية،  ج��ازان  مدينة  يف 

الُعماين بثالثة اأهداف لهدفني.

�أبي�س �ل�ساطئية ُيو�جه م�سر و�ملغرب 
و�ل�سعودية يف بطولة �لد�ر �لبي�ساء �لودية

�إغالق باب �لت�سويت على 
»جو�ئز �لأف�سل«

 مدفيديف وكرييو�س يف 
مو�جهة مبكرة 

الفعاليات م�شتمرة حتى 26 اأغ�شط�س وت�شتقطب اأبطال امل�شتقبل من املواهب الواعدة

�إقبال كبري على �مل�ساركة يف �ملع�سكر �ل�سيفي للجوجيت�سو يف �أبوظبي ودبي و�لعني

•• اأبوظبي-وام:

املغربي  الالعب  التعاقد مع  العني عن  بنادي  القدم  كرة  �شركة  اأعلنت 
حتى  ميتد  بعقد  املغربي  الفتح  ن��ادي  عاما" من   21" مبارك  املهدي 

.2027
و�شهدت الفرتة املا�شية مناف�شة بني العديد من الأندية العربية ل�شم 
التون�شي  والرتجي  املغربي  ال��وداد  اأندية  عليه  تناف�شت  حيث  الالعب 

والزمالك امل�شري.
حيث  العني  فريق  يف  املغربيني  الالعبني  ث��اين  مبارك  املهدي  واأ�شبح 

يتواجد يف �شفوف الفريق مواطنه �شفيان رحيمي.

�لعني يتعاقد مع �ملغربي 
�ملهدي مبارك
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ياأمل ريال مدريد يف اأن يتيح له ال�شيف امل�شتقّر الذي عا�شه فر�شة بدء 
الدوري  من  اجلديد  املو�شم  انطالق  مع  بنجاح،  لقبه  عن  الدفاع  حملة 
بر�شلونة  م�شاعي  رغ��م  احل��ايل،  الأ�شبوع  نهاية  القدم  ك��رة  يف  الإ�شباين 

للعودة بقوة ب�شفقات انتقال لفتة.
ي��ب��داأ ال��ن��ادي امللكي م�����ش��واره ال��ك��روي اجل��دي��د الأرب��ع��اء اأم���ام اأينرتاخت 

ن�شب  وا�شعاً  الأوروبية،  ال�شوبر  الكاأ�س  الأمل��اين يف مباراة  فرانكفورت 
ع��ي��ن��ه ه���دف م��و���ش��م م��ل��يء ب��الأل��ق��اب حت��ت ق��ي��ادة الإي���ط���ايل كارلو 

اأن�شيلوتي، بعد ثنائية الدوري ودوري اأبطال اأوروبا املو�شم املا�شي.
تلميحات  ول  جذرية،  تغيريات  برينابيو  �شانتياغو  ملعب  ي�شهد  مل 
الفرن�شي  بعد رف�س  الهجوم،  لتعزيز  اإمكانية توقيع جنم كبري  اإىل 
كيليان مبابي للعر�س املدريدي وقراره جتديد عقده مع باري�س �شان 

جرمان.
يف املقابل، مل تكن هناك حالت رحيل كبرية اأي�شاً، خ�شو�شاً مع 

تراجع تاأثري الويلزي غاريث بايل واإي�شكو والربازيلي 
مار�شيلو ب�شكل كبري قبل مغادرتهم.

ذلك يعني اأن الفرن�شي كرمي بنزمية والكرواتي 
ميالده  بعيد  يحتفل  ال���ذي  م��ودري��ت�����س  ل��وك��ا 

املقبل،  اأيلول/�شبتمرب  يف  والثالثني  ال�شابع 
�شيظالن يتمتعان بنفوذ كبري.

زيادة  اأي�شاً  يتوقع  اأن  لأن�شيلوتي  ميكن 
تاأثري لعبني مثل الربازيلي فيني�شيو�س 

الذي كان هدفه حا�شماً للفوز بدوري 
الإنكليزي  ليفربول  اأم��ام  الأب��ط��ال 

اإىل  اإ�شافة  املا�شي،  اأيار/مايو  يف 
والفرن�شي  رودري���غ���و  م��واط��ن��ه 

الآخر اإدواردو كامافينغا.
�شحيح اأن ل جنوم كبار و�شلوا 
اإىل مدريد، لكن ال�"مريينغي" 
مهمتني:  انتقال  �شفقتي  اأمّت 
الفرن�شي  ال����و�����ش����ط  لع������ب 
ت�����ش��وام��ي��ن��ي )22  اأوري���ل���ي���ان 
ع��ام��اً( م��ن م��ون��اك��و يف مقابل 
مليون   100 اإىل  ت�شل  ر�شوم 
دولر(،  م��ل��ي��ون   102( ي���ورو 

اأنتونيو  الأمل�����اين  ال���دف���اع  وق��ل��ب 
ب�شفقة  ع����ام����اً(   29( رودي����غ����ر 
انتقال حّر من ت�شل�شي الإنكليزي.

الأوروبي  الحت��اد  ملوقع  اأن�شيلوين  قال 
لدينا  اأن  "اأعتقد  )وي��ف��ا(  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
لع��َب��ني م��ن ب��ني الأف�شل يف ال��ع��امل يف 
قدرة  م��ن  تزيد  جودتهما  مركزيهما. 

الفريق البدنية والفنية".
ُتّوج ريال مدريد بطاًل لإ�شبانيا بفارق 

13 نقطة عن بر�شلونة، وكان من املمكن 
اأن يكون الفارق اأكرب لو مل ُيظهر الفريق 

الكاتالوين حت�شناً ملحوظاً يف الن�شف الثاين 
من املو�شم املا�شي.

ف��ق��د ك���ان ل��ت�����ش��ايف ه��رين��ان��دي�����س ب��ال��ف��ع��ل ت��اأث��ري ك��ب��ري ك��م��درب يف ملعب 
النجم  راأ�شها  التعاقدات اجلديدة، وعلى  نو، وميكن ملجموعة من  كامب 
البولندي روبرت ليفاندوف�شكي، م�شاعدته على 

�شد الفجوة مع مناف�شيه اللدودين.
ل��ي��دز يونايتد  ج��ن��اح  اأي�����ش��اً  وان�����ش��م 
رافينيا،  ال����ربازي����ل����ي  الإن���ك���ل���ي���زي 
والعاجي فرانك كي�شييه من ميالن 
الدفاع  اأن  ي��ب��دو  ف��ي��م��ا  الإي����ط����ايل، 
مع  بالتعاقد  كبرياً  حت�شناً  �شي�شهد 
الفرن�شي جول كونديه والدمناركي 

اأندريا�س كري�شتن�شن.
اأن����ه بحلول  ل��ك��ن امل�����ش��ك��ل��ة ه���ي 
ب��داي��ة الأ���ش��ب��وع احل���ايل، مل 

يكن بر�شلونة قادراً على ت�شجيل لعبيه اجلدد لأنهم مل يجمعوا ما يكفي 
من املال لالمتثال لقيود الإنفاق التي فر�شتها رابطة الدوري الإ�شباين 

على النادي.
وياأتي ذلك رغم اإقدام جمل�س اإدارة بر�شلونة على بيع 

اأ�شول، مبا يف ذلك 25 يف املئة من اأ�شهم "بار�شا 
التداول  اإدارة  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ة  �شتوديو�س" 

الب�شري  ال�شمعي  والإن��ت��اج  الرقمي 
�شو�شيو�س  مل��ن�����ش��ة  ال���ن���ادي،  يف 

مقابل   )Socios.com(
مليون يورو.  100

كما باع النادي الكاتالوين 
حقوق  من  املئة  يف   25
ال���ب���ث ال���ت���ل���ف���زي���وين يف 

مدى  على  �شرتيت"  "�شيك�شث  الأم��ريك��ي  ال�شتثمار  ل�شندوق  ال���دوري 
ال�شنوات ال�25 املقبلة، يف مقابل 400 مليون يورو.

"�شبوتيفاي"، كما  الرعاية مع  اتفاقية  اإىل  اإ�شافة  التفاقيات  تلك  تاأتي 
 25 �شيبيع  بر�شلونة  اأن  اإىل  الثالثاء  اإ�شبانيا  يف  تقارير  اأ���ش��ارت 
ا�شتثماري  ل�شندوق  �شتوديو�س"  "بار�شا  من  اأخ��رى  املئة  يف 
رابطة  لإر���ش��اء  حم��اول��ة  يف  ي���ورو،  مليون   100 مقابل  يف 

الدوري.
و�شطه  لع��ب  على  �شغوطاً  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  ومي��ار���س 
الدويل الهولندي فرنكي دي يونغ للمغادرة من اأجل توفري 

راتبه.
لتلك  الأم��د  العواقب طويلة  تكون هناك خم��اوف حيال  وقد 
يورو،  1.3 مليار  التقارير  ديونه وفق  تبلغ  ناٍد  ال�شفقات على 
لكن اإذا ما متكن من ت�شجيل الالعبني اجلدد، فيمكنه اأي�شاً اأن 

يكون قوة حقيقية ل ي�شتهان بها.
واأقّر ت�شايف "لقد وّلدنا الكثري من الرتقب املتفائل. لدينا اآمال 
كبرية اأي�شاً. هدفنا هذا العام هو الفوز بالألقاب ولعب 

كرة قدم جيدة".
اإذا مل يتمكن بر�شلونة من �شد الفجوة اأمام 
ريال، فمن غري املرجح اأن يتمكن اأي فريق 
اأتلتيكو مدريد  اإذ ل يبدو  اآخر من ذلك، 
امل��ا���ش��ي عندما  ال��ع��ام  م��ن  بكثري  اأق����وى 

اأنهى املو�شم ثالثاً.
موطنه  اإىل  �شواري�س  لوي�س  ع��اد  فقد 
اأوروغواي، ومل يكن م�شتوى الفرن�شي 
اأن����ط����وان غ���ري���زم���ان م��ق��ن��ع��اً، رغ����م اأن 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي اأك�����ش��ل ف��ي��ت�����ش��ل ع���زز خط 
الأرجنتيني  �شي�شيف  ك��م��ا  ال��و���ش��ط، 
الدويل ناهويل مولينا جودة يف مركز 

الظهري الأمين.
ي�����زال لديهم  ذل�����ك، ل  ع��ل��ى  ع�����الوة 

املدرب الأرجنتيني دييغو �شيميوين.
املا�شي  اإ�شبيلية مو�شمه  اأنهى  املقابل،  يف 
اأبطال  دوري  اإىل  وت��اأه��ل  ال��راب��ع  املركز  يف 
اأوروبا على ح�شاب غرميه ريال بيتي�س الذي 

فاز بكاأ�س اإ�شبانيا.
اإي�شكو، فقد خ�شر قلَبي  اإ�شبيلية مع  وبينما تعاقد 
دفاع بارزين مع رحيل كونديه اإىل بر�شلونة، والربازيلي 
دييغو كارلو�س اإىل اأ�شتون فيال الإنكليزي. وكان ملحوظاً 
يف  امل�شتوى  متو�شط  ن��اٍد  اإىل  الن�شمام  ل  ف�شّ الأخ���ري  اأن 
اأبطال  دوري  يف  وال��ل��ع��ب  ال��ب��ق��اء  م��ن  ب���دًل  ال�"برمريليغ" 

اأوروبا.
انتقال  على غرار  الإنكليزية،  للكرة  قوة اجلذب  ذلك  يعك�س 
الربتغايل عون�شالو غيدي�س هداف فالن�شيا املو�شم املا�شي، اإىل 

ولفرهامبتون.
واجلدير بالذكر، اأن املو�شم اجلديد �شي�شهد عودة اأملرييا اململوك 
ببلد  م�شحوباً  �شنوات،  �شبع  بعد  الأ���ش��واء  دوري  اإىل  �شعودياً 

الوليد وجريونا.

الإ�شباين  ال���دوري  مناف�شات  تنطلق 
 2023-2022 ملو�شم  القدم  لكرة 
يتجدد  الأ�شبوع احلايل، حيث  نهاية 
ال�������ش���راع ب���ني ري�����ال م���دري���د حامل 
اإطاحة  على  العازم  وبر�شلونة  اللقب 
ب�شكل  اأنفق  بعدما  التقليدي  غرميه 

لفت يف فرتة النتقالت ال�شيفية.
ب��ر���س ال�شوء  ت��ل��ق��ي وك��ال��ة ف��ران�����س 
على خم�شة من اأبرز النتقالت التي 

ح�شلت هذا ال�شيف يف "ل ليغا":
ريال  اإىل  ال��ف��رن�����ش��ي  م��ون��اك��و  م��ن   -
80 م��ل��ي��ون ي���ورو  م���دري���د م��ق��اب��ل 
)81.6 مليون دولر( بالإ�شافة اإىل 
كمكافاآت حمتملة. يورو  مليون   20
م��دري��د يرغب  ري���ال  اأّن  ت���ردد  لطاملا 
ب�����ش��ّم ال��ف��رن�����ش��ي ب����ول ب���وغ���ب���ا، اإل 
مواطنه  ���ش��م  يف  ك��ان��ت  النتيجة  اأّن 
م�شتقبل  مي���ّث���ل  ال�����ذي  ت�����ش��وام��ي��ن��ي 
زميله  جانب  اإىل  الفرن�شي  الو�شط 
اجلديد يف النادي اإدواردو كامافينغا.
عاماً،   22 البالغ  ت�شواميني،  انتقل 
اإىل بطل اأوروب����ا م��ن ف��ري��ق الإم���ارة 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة م���ق���اب���ل ح������واىل 100 
ي��ورو. ووق��ع عقًدا مدته �شت  مليون 
ب��ع��د ع��ام��ني ون�����ش��ف العام  ���ش��ن��وات 

ق�شاهما يف موناكو.
ب����داأ ت�����ش��وام��ي��ن��ي ال����ذي ي��ع��م��ل والده 
ب�����وردو  ك�������ش���ي���دلين، م�������ش���ريت���ه يف 
مباراة  اأول  يف  و����ش���ارك  ال��ف��رن�����ش��ي. 

العام  فرن�شا  منتخب  م��ع  ل��ه  دول��ي��ة 
امل���ا����ش���ي وخ����ا�����س م���ن���ذ ح��ي��ن��ه��ا 12 
يف  �شي�شاعد  ب���الده.  بقمي�س  م��ب��اراة 
ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ع��ل��ى ث���الث���ي خط 
املكّون  م��دري��د  يف  املخ�شرم  ال��و���ش��ط 
والأملاين  كا�شيمريو  ال��ربازي��ل��ي  م��ن 
لوكا  وال�����ك�����روات�����ي  ك�����رو������س  ت������وين 

مودريت�س.
- م���ن ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ الأمل�����اين اإىل 
45 م��ل��ي��ون يورو  ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ق��اب��ل 
يورو  ماليني  خم�شة  اإىل  بالإ�شافة 

كاإ�شافات.
ق����ام ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ع��م��ل رائ�����ع ولف���ت 
���ش��وق الن��ت��ق��الت الأخ����رية نظراً  يف 
ل��ل��دي��ون ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ���ش��ّل��ت حركة 
ال��ن��ادي يف الأع����وام الأخ����رية. اأ�شرف 
ال��رئ��ي�����س ج�����وان لب����ورت����ا ع��ل��ى بيع 
احلالية  ب��ر���ش��ل��ون��ة  لأ����ش���ول  ���ش��ري��ع 
تعزيز  م��ن  لتمكينهم  وامل�شتقبلية 
ال��ف��ري��ق ف����وراً، مب��ا يف ذل��ك بيع 25 
التلفزيوين  البث  املئة من حقوق  يف 
�شندوق  اإىل  ق���رن  رب���ع  مل���دة  املحلية 

ا�شتثمار اأمريكي.
ومتكن "بالوغرانا" من عقد خم�س 
املهاجم  طليعتها  ويف  ب��ارزة،  �شفقات 
ليفاندوف�شكي،  روب����رت  ال��ب��ول��ن��دي 
الفائز بجائزة "فيفا" لأف�شل لعب 
وان�شم  و2021.   2020 ع��ام��ي 
اإىل  34 ع���ام���اً،  ال��ب��ال��غ  ال��ب��ول��ن��دي، 

على  بايرن  ح�شول  مقابل  بر�شلونة 
50 مليون يورو. وقع ليفا على عقد 

ملدة خم�س �شنوات.
 344 �شجل  مهاجماً  بر�شلونة  �شم 
يف  بايرن،  يف  �شنوات  ثماين  يف  هدًفا 

للمرة  ال��دوري  لقب  لتحقيق  م�شعاه 
واأول   2019 ال���ع���ام  م��ن��ذ  الأوىل 
لقب ل��دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا منذ عام 
للتاأكد  بر�شلونة  �شيحتاج   .2015
م����ن ت�����ش��ج��ي��ل ت���ع���اق���دات���ه اجل���دي���دة 

املالية،  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  اأن��ظ��م��ة  ب��ح�����ش��ب 
ح��ي��ث ت��ع��ّق��د ق��واع��د ال��رق��اب��ة املالية 

ال�شارمة يف الدوري ال�شباين ذلك.
مقابل  بر�شلونة  اإىل  اإ�شبيلية  من   -
 10 يورو بالإ�شافة اإىل  مليون   50

الوا�شح  من  ك��ان  كمكافاآت.  ماليني 
اأّن دفاع بر�شلونة هو اكرث ما يحتاج 
املا�شي،  املو�شم  نهاية  بعد  للتدعيم 
ح���ي���ث ع���م���د ال���ف���ري���ق ال���ك���ات���ال���وين 
اأندريا�س  ال��دمن��ارك��ي  م��ع  للتعاقد 

النكليزي  ت�شل�شي  م��ن  كري�شتن�شن 
اأخرى  ك��ب��رية  �شفقة  ي���ربم  اأن  ق��ب��ل 
ب�شّمه كونديه من غرميه يف الدوري 

الإ�شباين اإ�شبيلية.
الدويل  الفرن�شي  ال��دف��اع  قلب  وّق��ع 
)23 عاماً(، الذي لعب مع ت�شواميني 
يف بوردو، عقًدا ملدة خم�س �شنوات يف 
كامب نو بعد ثالثة موا�شم رائعة يف 
الفريق الأندل�شي. قد يوؤدي و�شوله 
املخ�شرم  املدافع  اإق�شاء  ت�شريع  اإىل 
ج������ريارد ب��ي��ك��ي��ه م���ن خ��ط��ط امل����درب 

ت�شايف هريناندي�س للفريق الأول.
اإ�شبيلية  اإىل  م���دري���د  ري�����ال  م���ن   -

ب�شفقة حرة.
بعد انتهاء عقده عقب ت�شعة موا�شم 
خ���ا����ش���ه���ا ب��ق��م��ي�����س ري������ال م���دري���د، 
الأندل�س  م��وط��ن��ه  اإىل  اإي�����ش��ك��و  ع���اد 
عامني.  ملدة  اإ�شبيلية  اإىل  لالن�شمام 
حقق لعب و�شط ملقة ال�شابق )30 
عاًما( لقب دوري اأبطال اأوروبا خم�س 
امللكي، لكن بحلول  النادي  مرات مع 
املو�شم املا�شي تقل�س تاأثريه اإىل حد 
الإطالق  على  كاأ�شا�شي  يبداأ  مل  اأن��ه 
يف م�����ش��واره ن��ح��و ال��ل��ق��ب الأوروب������ي 
الخري، وبداأ يف ثالث مباريات فقط 
يف الدوري الإ�شباين. ومع ذلك، ياأمل 
م�شريته  اإىل  الزخم  يعيد  اأن  اإي�شكو 
مع اإ�شبيلية الذي اأنهى املو�شم املا�شي 
رابعاً ويحتاج اإىل املزيد من اخليارات، 

يف  للم�شاركة  ي�شتعد  ان��ه  خ�شو�شاً 
دوري اأبطال اأوروبا. ينوي الالعب رد 
امل��درب خولن  اإياها  اأوله  التي  الثقة 
لوبيتيغي عندما قال "اأريد اأن اأظهر 
ومع  خطاأ".  اأي  ي��رت��ك��ب  مل  اأن���ه  ل��ه 
ذلك، كان اإ�شبيلية باأم�ّس احلاجة اإىل 
خط  يف  ال�شيف  ه��ذا  �شفوفه  تعزيز 
دييغو  الربازيلي  انتقال  بعد  الدفاع 
ف��ي��ال وكذلك  اأ���ش��ت��ون  اإىل  ك��ارل��و���س 

رحيل كونديه.
- من بورو�شيا دورمتوند الأملاين اإىل 

اأتلتيكو مدريد ب�شفقة جمانية.
الدويل  البلجيكي  ال��الع��ب  ين�شم 
اأت��ل��ت��ي��ك��و يف  اإىل  ع���ام���اً   33 ال���ب���ال���غ 
�شنوات  اأربع  بعد  ملو�شم واحد  �شفقة 
يكون  اأن  ي��ج��ب  اأمل���ان���ي���ا.  يف  ق�����ش��اه��ا 
خلو�س  مثايل  ب�شكل  جاهزاً  فيت�شل 
التحدي مع فريق املدرب الأرجنتيني 
خط  �شيعزز  حيث  �شيميوين،  دييغو 
و����ش���ط اأت��ل��ت��ي��ك��و ال�����ذي ���ش��ه��د رحيل 
املك�شيكي هيكتور هرييرا اإىل الدوري 
اإ�شراك  ال���الف���ت  وك����ان  الأم����ريك����ي. 
ف��ي��ت�����ش��ل يف م���رك���ز ق��ل��ب ال����دف����اع يف 

الفرتة التح�شريية للمو�شم.
اأتلتيكو  اأم��ام  كبرياً  التحدي  �شيكون 
على  ال���ع���ادة،  ج���رت  ك��م��ا  للمناف�شة، 
بعدما خ�شر  الإ�شباين  ال��دوري  لقب 
لوي�س  الأوروغ��وي��اين  املهاجم  اأي�شاً 

�شواري�س الذي عاد اىل وطنه.

�لليغا.. 5 تعاقد�ت حتت �ملجهر و�سط �إنفاق لفت لرب�سلونة 

هل بر�سلونة مناف�س قوي للريال يف �ملو�سم �جلديد ؟

لأحد  العامة  امل��الع��ب  يف  امل�شرب  ك��رة  تعّلم  م��ن  وليام�س  �شريينا  انتقلت 
الأجيال  جنمة  لت�شبح  الأمرييكية،  الع�شابات  عليه  ت�شيطر  الذي  الأحياء 
ورمبا اأعظم لعبة يف التاريخ. اأعلنت الأ�شطورة البالغة 40 عاًما الثالثاء 
عرب اإن�شتغرام اأن "العد التنازيل قد بداأ" لعتزالها يف ق�شة �شردتها ملجلة 
اأيقونة  اإفريقي  اأ�شل  من  الأمريكية  اأ�شبحت  ب�شراحة.  فيها  حتدثت  فوغ 
يف ريا�شة يهيمن عليها ذوو الب�شرة البي�شاء. فازت ب�23 لقًبا يف البطولت 
الأرب��ع الكربى وحطمت العديد من الرق��ام وحققت الإجن��ازات بعزم قوي 

مثل الطاقة التي توّلدها ت�شديداتها على اأر�س امللعب.
املنتجتني  ك��ربى،  األ��ق��اب  ب�شبعة  الفائزة  فينو�س،  و�شقيقتها  �شريينا  كانت 
املنفذتني لفيلم "امللك ريت�شارد" )كينغ ريت�شارد( الذي يروي ق�شة والدهما 
�شوارع  يف  ن�شاأتهما  اأث��ن��اء  امل�����ش��رب  ك��رة  عّلمهما  ال���ذي  وليام�س  ري��ت�����ش��ارد 

كومبتون القا�شية بولية كاليفورنيا.
قالت �شريينا بعد فوزها بلقب بطولة الوليات املتحدة املفتوحة عام 2013 
وحتلم واأنا األعب من اأجل  امل�شرب  حتمل  التي  الفتاة  تلك  جمرد  زلت  "ما 
ذلك". وكانت بالفعل على قدر هذه الأحالم وتوجت بلقب كل من وميبلدون 

وبطولة اأ�شرتاليا املفتوحة �شبع مرات، ثالثة األقاب يف رولن غارو�س و�شتة 
يف الوليات املتحدة، وتقف على ُبعد لقب واحد من معادلة الرقم القيا�شي 

للبطولت الكربى الذي حتمله ال�شرتالية مارغاريت كورت.
ال�شابعة ع�شرة  �شن  1999 يف  نيويورك عام  الكبري يف  بلقبها الول  ف��ازت 

والخري يف العام 2017 يف اأ�شرتاليا عندما كانت حامل بابنتها اأوملبيا.
طريحة  اأ�شابيع  �شتة  واأم�����ش��ت   2017 اأيلول/�شبتمرب  يف  اأومل��ب��ي��ا  اأجن��ب��ت 
خم�شة  بعد  املالعب  اإىل  للعودة  كافحت  لكنها  رئ��وي،  ان�شداد  بعد  الفرا�س 
بيلي جني كينغ حالًيا(  كاأ�س الحت��اد )كاأ�س  الزوجي يف  اأ�شهر يف مناف�شات 

اىل جانب فينو�س.
اأكملت وليام�س، املتزوجة من األيك�شي�س اأوهانيان موؤ�ش�س موقع "ريديت"، 
مرتني ما بات ُيعرف ب�"�شريينا �ْشالم" اأي الفوز باأربعة األقاب كربى توالًيا 
 2002 املفتوحة  2002-2003 بدًءا من بطولة فرن�شا  وفعلت ذلك يف 

ومرة اأخرى يف 2014-2015 بدًءا من بطولة الوليات املتحدة املفتوحة 
البطولت الربع الكربى جميعها يف  لتحقيق  فر�شة  لها  اأتيحت   .2014
عام واحد ولكنها منيت مبفاجاأة ب�شقوطها اأمام اليطالية روبرتا فينت�شي يف 

ن�شف نهائي الوليات املتحدة املفتوحة 2015.
ب��داأت لعب التن�س لي�س  اأب��ًدا الرتكيز على الأرق��ام.  اأرد  "مل  قالت وليام�س 
لأكون الأف�شل ولكن فقط لأنه كان لدي م�شرب وحلم. الآن يقول النا�س 

اإنني قد اأكون )الأعظم(، لكن بالن�شبة يل، مل اأ�شل بعد".
غراف،  و�شتيفي  نافراتيلوفا  ومارتينا  اإيفرت  كري�س  مثل  "لعبات  وتابعت 

هن بالن�شبة يل الأيقونات الأعظم يف تاريخ تن�س ال�شيدات".
كانت مالب�شها  الأح��ي��ان  بع�س  اأدائ��ه��ا، ويف  وق��وة يف  اأ�شلوًبا  وليام�س  جلبت 

املميزة ت�شرف النتباه عن جهودها املبهرة على اأر�س امللعب.
كانون  اأوكالند يف  دورة  الفردي يف  مناف�شات  ال�73 يف  األقابها  اآخ��ر  حققت 

والدة. اأ�شبحت  اأن  منذ  الوحيد  لقبها  وهو  الثاين/يناير 2020، 
ح�شلت على اأربع فر�س ملعادلة الرقم القيا�شي لكورت لكنها خ�شرت املباراة 

النهائية يف كل من وميبلدون واأمريكا املفتوحة عامي 2018 و2019.
كما واجهت العديد من ال�شراعات واملعاناة. ُقتلت �شقيقتها من والدتها واأب 
عاًما   31 يناهز  عمر  عن   2003 ع��ام  يف  بر�شا�شة  براي�س،  ييتوند  اآخ��ر، 
اأفراد الع�شابة يف م�شقط راأ�شهم يف كومبتون. كانت امل�شاعدة  اأحد  على يد 
اأن وطاأت على  اأن تعر�شت لإ�شابة يف قدمها بعد  ال�شخ�شية ل�شريينا. بعد 
زجاج مه�شم يف اأحد املطاعم الأملانية بعد اأيام من فوزها ببطولة وميبلدون 
وهي  اأ�شبوًعا   20 وق�شت  جراحيتني  عمليتني  اإىل  احتاجت   ،2010 ع��ام 
جللطات  تعر�شها  يف  ال�شبب  اعتربتها  حادثة  وهي  اجلبرية،  حذاء  ترتدي 
دموية يف رئتيها يف عام 2011 هددت حياتها. غابت ملدة عام تقريًبا وعن 
اإن  "قالوا  الأطباء  اإن   2011 قالت �شريينا يف عام  ك��ربى.  ثالث بطولت 
لدي جلطات يف كال الرئتني. ميوت الكثري من النا�س ب�شبب ذلك لأنكم ل 
اأنني كنت يف حالة  التنف�س، لقد اعتقدت ب�شراحة  اأ�شتطع  تالحظون...مل 

�شيئة...كان من املمكن اأن ينهي ذلك م�شريتي".

�سريينا.. من �سو�رع �لع�سابات �إىل ملكة و�أ�سطورة 



�سلمى تلحق ب�»نرية �أ�سرف«.. و بالطريقة نف�سها 
اأمر النائب العام امل�شري اأم�س الأول الثالثاء بالتحقيق العاجل يف 

واقعة قتل طالبة جامعية يف مدينة الزقازيق �شمايل البالد.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اإخطاًرا من ال�شرطة بارتكاب املتهم 
بكلية  الطالبة  �شلمى،  عليها  املجني  قتل  ج��رمي��ة  حممد  اإ���ش��الم 
باأكادميية ال�شروق، عمًدا حيث طعنها عدة طعنات ب�شكني  الإعالم 
كان بحوزته يف مدخل عقار بالقرب من حمكمة الزقازيق واأنه قد 
اأُلقي القب�س على املتهم. وانتقلت النيابة العامة اإىل م�شرح اجلرمية 
اآثار ومناظرة  به من  ملعاينته ورفع ما  ال�شرعي  الطبيب  وبرفقتها 
جثمان املجني عليها. وحتفظت النيابة العامة على اأجهزة ت�شجيل 
ا على ال�شالح امل�شتخدم  اآلت املراقبة مبحيط املكان كما حتفظت اأي�شً
يف اجلرمية ومتعلقات املجني عليها واملتهم وجار عر�شه على النيابة 
العامة ل�شتجوابه. ويف يونيو، هزت جرمية ب�شعة م�شر عندما اأقدم 
املن�شورة، وهو ما  اأمام جامعة  اأ�شرف  �شاب على قتل الطالبة نرية 
تعالت  فيما  �شنقا،  بالإعدام  وا�شعا. وحكم على اجلاين  اأث��ار غ�شبا 

اأ�شوات بتنفيذ احلكم علنا، لردع اأي فعل مماثل يف امل�شتقبل.

�أ�سمن مغامر ميار�س ريا�سة غط�س �ملوت
على  ت�شاعدهم  ريا�شية  ر�شيقة  باأج�شام  ع��ادة  امل��غ��ام��رون  يتمتع 
من  القاعدة،  ه��ذه  ك�شر  �شاباً  لكن  �شعبة،  حتديات  غمار  خو�س 
من  يعاين  اأن��ه  من  الرغم  على  خطرية  ريا�شات  ممار�شة  خ��الل 
من  والبالغ  ما�شكوت  ل  با�شم  املعروف  الغام�س  ال�شاب  البدانة. 
العمر 30 عاماً حتول اإىل القفز اخلطري منذ اأكرث من 15 عاماً، 
واكت�شب �شهرة كبرية باعتباره الأ�شخم والأكرث �شجاعة من بني 
هذا  " اأفعل  ال�شاب  ق��ال  ذا �شن  ل�شحيفة  القافزين. ويف حديث 
لأنني �شخم واأريد اأن اأظهر اأن الأ�شخا�س ال�شخام ميكنهم اأي�شاً 
القيام باأ�شياء رائعة". وبداأ ل ما�شكوت يف ن�شر مقاطع فيديو عن 
اأربعة  م��ن  فريق  م��ع  يعمل  وه��و  ع��ام��ني،  قبل  املجنونة  غط�شاته 
اإليهم الف�شل يف جناحاته الأخ��رية. لكن �شهرة  اأ�شخا�س، ين�شب 
ل ما�شكوت كان لها ثمنها، حيث ك�شرت �شلوعه وقدماه وذراعاه 
وركبته، ناهيك عن اإ�شابته بكدمات عديدة على ج�شده بالكامل. 
وقال املغامر الذي يعي�س يف باري�س، اإنه يقوم بجولت يف املتنزهات 
املائية يف جميع اأنحاء فرن�شا بحثاً لتنفيذ قفزاته اخلطرية، وغالباً 
ما يوؤدي ال�شقلبات والنعطافات قبل اأن ي�شقط على بطنه يف املاء. 
و�شتكون قفزة ل ما�شكوت التالية يف اجلزء ال�شفلي من برج اإيفل. 
وعن هذه القفزة يقول "�شاأقفز من اجل�شر عند قاعدة برج اإيفل 

اإىل نهر �شييني. �شاأقوم ببع�س ال�شقلبات واأختم بغط�شة املوت".

�سناعة �آلت ثقيلة ت�سبه �لب�سر
اآلياتها  ب�شبب  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام  ي��اب��ان��ي��ة  روب���وت���ات  ���ش��رك��ة  حظيت 
الب�شر  ت�شبه  �شناعية  روبوتات  عن  عبارة  وهي  الفريدة،  الثقيلة 
ال�شركات  اإح��دى  بعد. وحت��اول  بها عن  التحكم  لالإن�شان  وميكن 
يف  ال�شناعية  ال��روب��وت��ات  مثل  مفاهيم  على  ال��رتك��ي��ز  اليابانية 
التي  الألغام  اإزال��ة  اأو روبوتات  الآلية احلديثة،  ال�شيارات  م�شانع 
�شديدة  ذكية  روبوتات  خالل  من  الب�شر،  حياة  اإنقاذ  على  ت�شاعد 
الأعمال  اأن���واع  جميع  اأداء  على  وق���ادرة  الإن�����ش��ان  ت�شبه  التحمل 
املنزلية املفيدة مع جذب حمبي ال�شخ�شيات الكرتونية. وك�شفت 
اإيتاي، وهي �شركة نا�شئة يف جمال الروبوتات تقع  �شركة جينكي 
يف مدينة كو�شات�شو مبحافظة �شيغا اليابانية، موؤخراً عن نوع غري 
الثقيلة، وهو مثال على  الآلت  ولكنه مثري لالهتمام من  ع��ادي 
اآيل معدين  اإن�شان  الآل��ة عبارة عن  الإن�شان والآل��ة.  التكامل بني 

ي�شبه الب�شر براأ�س وجذع وذراعني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منطقة �ملوت.. �أخطر مكان يف �لعامل 
يطلق على منطقة كبرية داخل حديقة �شهرية يف الوليات املتحدة ا�شم "منطقة املوت" ب�شبب ثغرة قانونية ت�شمح 

من الناحية النظرية للنا�س بارتكاب اجلرائم دون خوف من الإدانة مبا يف ذلك القتل.
وتغطي حديقة يلو�شتون الوطنية، التي يقع معظمها يف وايومنغ، 3500 ميل مربع وهي مليئة باحليوانات الربية 
واملناظر الطبيعية اخلالبة واأكرث من ن�شف الينابيع الن�شطة يف العامل. لكن المتداد املعزول الذي يبلغ طوله 
50 مياًل داخل حدودها هو من الناحية الفنية قطعة اأر�س ل تخ�شع للقانون حيث ميكن اأن يحدث اأي �شيء غري 

متوقع.
ملتابعة  اأن يخ�شع  ارتكب �شخ�س ما جرمية، فيجب  اإذا  املتحدة،  الوليات  ال�شاد�س من د�شتور  التعديل  ومبوجب 
�شريعة وعلنية من قبل هيئة حملفني حمايدة من الولية واملقاطعة التي يجب اأن تكون اجلرمية قد ارتكبت فيها. 

وتقع احلديقة حتت ولية وايومنغ ولكن منطقة املوت غري املاأهولة تقع يف وليات اأيداهو املجاورة.
"اأعطى الكوجنر�س كل يلو�شتون اإىل وايومنغ على الرغم من  واأو�شح النا�شط توم �شكوت على قناته يف يوتيوب 
حقيقة اأن بع�شاً من املنتزهات تقع يف ولية اأيداهو. الآن يف هذه املنطقة التي تبلغ م�شاحتها 50 مياًل مربعاً، اأقف 

يف ولية اأيداهو ولكن املنطقة الفيدرالية يف وايومنغ".
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و�أخريً�.. �نت�سال حوت �لبيلوغا من نهر �ل�سني
جنحت ال�شلطات الفرن�شية يف انت�شال حوت البيلوغا التائه يف نهر ال�شني 
البحر مرهون  اإىل  نقله  اأن  اأعلنت  لكنها  فيه،  الذي كان عالقاً  املوقع  من 
بنتائج فحو�س طبية اأجريت له بعد العملية اخلطرة التي نفذتها وحدات 
اإيفرو  امل�شوؤولة املحلية يف  اأور )�شمال فرن�شا(. وقالت  الإنقاذ يف مقاطعة 
اإيزابيل دورليا بوزيه يف موؤمتر �شحفي فجراً اأمام بوابة �شان بيار ل غارين 
املائية يف اأور "نحن ننتظر نتائج فح�س الدم واملوجات فوق ال�شوتية ، وبناًء 

على النتائج ، �شيتخذ يف �شاأن" نقل احليوان اأو عدم نقله اإىل البحر.
وكانت دورليا بوزيه تتحدث بعد �شاعة من اإخراج احلوت الذي يزن نحو 
800 كيلوغرام من املاء يف �شبكة �شحبت بوا�شطة رافعة ومت اإيداعها بنجاح 
، وهو  "ل يزال على قيد احلياة  اأن احلوت  واأ�شافت  على �شفينة حمولة. 
ويعاين  "ذكر  اأن��ه  اإىل  م�شرية  للعالج"،  يخ�شع  "..." وه��و  ال�شفينة  على 

نق�شاً �شديداً يف الوزن واأن لديه بع�س التقرحات".
خارج  البقاء  من  ومتكينه  لرتطيبه  اتخذت  طبية  اإج���راءات  اأن  و�شرحت 
املاء. واإذا بّينت الفحو�س اأن من املمكن نقله يف �شاحنة مربدة اإىل ال�شاحل، 
يتوقع و�شعه يف مياه البحر الأربعاء يف ميناء وي�شرتيام )�شمال فرن�شا( 

قبل اإعادته اإىل عر�س البحر بعد ثالثة اأيام من املراقبة.
اأي��ار-م��اي��و ال��ف��ائ��ت يف نهر ال�����ش��ني، ومل تنجح  اأورك����ا علق يف  وك���ان ح��وت 

حماولت اإنقاذه فنفق يف نهاية املطاف ب�شبب اجلوع.

جتهيز �ل�سرطة �لإ�سبانية بكامري�ت م�ساة 
بداأ عنا�شر ال�شرطة الوطنية الإ�شبانية با�شتخدام كامريات م�شاة ُتعّلق على 
بزاتهم لت�شجيل وقائع العمليات التي ينفذونها، ويهدف هذا الإجراء الذي 
يلقى رواجاً يف اأوروبا والوليات املتحدة اإىل توفري قدر اأكرب من ال�شفافية 
والأمن . واأو�شحت وزارة الداخلية ال�شبانية لوكالة فران�س بر�س اأن اأول 
دفعة من عنا�شر ال�شرطة ُجهزوا بهذه الكامريات الثنني على ان ي�شبح 
جميع العنا�شر تدريجيا مزّودين مثلها. وتو�شع هذه الكامريات على بّزات 
اأو تلقائياً، بح�شب كل حالة، وفقاً  عنا�شر ال�شرطة وميكن ت�شغيلها يدوياً 
فرناندو  الداخلية  وزي��ر  واأو�شح  اإي".  يف  "تي  العام  الإ�شباين  للتلفزيون 
"ملعرفة  �شُت�شتخَدم  اأنها  املحطة  غراندي مارل�شكا اجلمعة يف مقابلة مع 
ك��ل م��ا ح�شل يف ح��ال تخلل ح��ادث م��ا اأي عملية"، م��وؤك��داً احل��ر���س على 
منها  الهدف  اأن  واأ�شاف  الكامريات.  هذه  وجود  املواطنني" على  "اإطالع 

توفري "�شفافية فعلية"، وا�شفاً باأنها "اأمن لل�شرطي واأمن للمواطنني".
ورحبت اأبرز نقابات عنا�شر ال�شرطة "جوبول" بالإجراء الذي طالبت به.

"�شي�شمن  الإج���راء  ه��ذا  اأن  برييز  "جوبول" بابلو  با�شم  الناطق  واعترب 
الأمن، مبا يف ذلك اأمننا، لتجنب اأي نوع من الو�شف اخلاطئ لتدخالتنا، 

بريتني �سبريز ترد على �نتقاد�ت 
عالقتها �ملنقطعة بولديها

بعد الت��ه��ام��ات والن��ت��ق��ادات التي 
العاملية   الفنانة  خ��رج��ت  طالتها 
بعد  �شمتها،  ع��ن  �شبريز   بريتني 
الت�شريحات التي اأدىل بها زوجها 
عن  ف���ي���درلي���ن ،  ال�����ش��اب��ق  كيفني 
ري�شتون  بولديها  املعقدة  عالقتها 
وجيدن اللذين قررا البتعاد عنها 

وعدم ح�شور زفافها.
باإهمال  ط��ل��ي��ق��ت��ه  ك��ي��ف��ني  وات���ه���م 
ول��دي��ه��ا م���ع ع����دم ر���ش��اه��م��ا على 
ت�شرفاتها و�شورها عرب �شفحتها 
التوا�شل  م����وق����ع  يف  اخل����ا�����ش����ة 
الجتماعي. وقالت بريتني �شبريز 
معرفة  "يحزنني  لها:  من�شور  يف 
التطرق  ق���رر  ال�����ش��اب��ق  زوج����ي  اأن 
نعلم  ك��م��ا  اأط���ف���ايل.  م��ع  لعالقتي 
جميعاً، تربية املراهقني لي�شت اأمراً 
"اأعطيتهما  وتابعت:  اأبداً".  �شهاًل 
ك���ل ����ش���يء.. ك��ل��م��ة واح�����دة فقط: 
�شبريز  بريتني  اأ���ش��اف��ت  الأمل". 
ت�شرف  من  متفاجئة  لي�شت  اأنها 
يف  عنها  حديثهما  م��ن  اأو  ولديها 
ذلك  فعلت  عائلتها  لأن  املقابالت، 

معها اأي�شاً.

وفاة �لكاتب و�مللّحن 
لمونت دوجر 

م����وؤل����ف  ع�����ام�����اً   81 ع�����ن  ت�������ويف 
الأغنيات وملّحنها لمونت دوجر 
ال��ذي كان اأح��د اأب��رز من تعاونوا 
يف جم���ال م��و���ش��ي��ق��ى ال�����ش��ول مع 
�شركة الإنتاج املو�شيقي الأمريكي 
"موتاون"، على ما اأعلن الثالثاء 
جن��ل ال��راح��ل ال��ذي اأّل���ف اأعماًل 
و"ذي  �شربميز"  "ذي  ل��ف��رق��ت��ي 
براذرز" وللمغني مارفني  اأي��زيل 

غاي.
�شفحته  يف  دوج����ر  جن���ل  وك��ت��ب 
يا  ب�شالم  "ارقد  ان�شتغرام  ع��رب 
اأبي!" من دون اإعالنه عن اأ�شباب 

وفاة املغني الأمريكي.
 16 امل�����ول�����ود يف  دوج��������ر  ون���������ش����اأ 
عائلة  يف   1941 حزيران/يونيو 
وكانت  دي����رتوي����ت  م����ن  ت���ت���ح���در 
اهتماماتها.  اأب��رز  من  املو�شيقى 
وح����ق����ق جن�����اح�����اً ك�����ب�����رياً خ���الل 
ال��ف��ائ��ت بعدما  ال���ق���رن  ���ش��ت��ي��ن��ات 
واإدي  براين  الأخوين  اإىل  ان�شم 
"موتاون  ����ش���رك���ة  يف  ه�����ولن�����د 
ريكوردز". وتوىل الثالثة تاأليف 
اأغنيات اأهمها "وير ديد اأور لف 
اأوف  اإن ذي نامي  غو" و"�شتوب! 

لوف" لفرقة "ذي �شربميز".
الثالثي كذلك جمموعة  واأجن��ز 
كبرياً  جن����اح����اً  لق�����ت  اأغ����ن����ي����ات 
و"ذي  مرياكلز"  "ذي  ل��ف��رق��ت��ي 
مارفن  ول��ل��م��غ��ن��ي  توب�س"  ف����ور 

غاي.

و�لدة بيون�سيه تعدد ماآثرها 
النجمة  وال������دة  لو�شون   ن���ول���ز  ع�����رّبت  تينا 
بها  فخرها  عن  بيون�شيه  ال�شهرية  الأمريكية 

معددة ماآثرها واأ�شباب جناحها.
مركباً  ق�شرياً  فيديو  مقطع  لو�شون  ون�شرت 
مع �شور لبنتها برفقة زوجها واأرفقته بتعليق 
عامني  م��ن  لأك���رث  �شاهدت  :"لقد  فيه  ق��ال��ت 
اأحياًنا  والت�شحية  امل�شتمر،  ال�شاق  العمل  كل 
الليل،  ط���وال  وجل�شات  عائلتها،  م��ع  ب��ال��وق��ت 
والعمل اأثناء املر�س، وعطالت نهاية الأ�شبوع، 
ث��م رع��اي��ة ث��الث��ة اأط��ف��ال، وال��وق��ت ب��ع��ي��ًدا عن 
زوج داعم للغاية، الدم عرق ودموع، اأقول هذا 
اأي  م��ن  اأك��رث  بجد  تعمل  بيون�شيه  اإن  لأق���ول 
اإن�شان اأعرفه وي�شتحقه ويك�شب كل ما حت�شل 
�شيء  اأي  ت�شليم  يتم  مل  الط��الق  على  عليه! 
لها، تهتم ب�شوؤونها اخلا�شة ول تتحدث ب�شكل 
�شيء عن اأي �شخ�س، ول حتبط اأي �شخ�س اأبًدا 
، فهي دائًما خمل�شة ولطيفة. تعتني باأعمالها 
 !!!! اأن��ا فخورة بك  اأح��د. لذلك  ل تعبث مع 
Kudos Baby Girl متتعي باجلوائز التي 

ح�شلت عليها !".

ينتقم من �سركة مل ترد على طلب لتوظيفه 
اأن  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  م�شهور  �شاب  ق��رر 
ينتقم من �شركة مل ترد على طلب توظيف تقدم به قبل 
نحو 14 عاماً. وبعد �شعوره بال�شتياء من اأرباب العمل 
التوظيف ول يردون عليها،  الذين ل يكرتثون بطلبات 
انتقم جنم و�شائل التوا�شل الجتماعي الذي ين�شر حتت 
ا�شم Little Slug Company من �شركة تقدم للعمل 
بها يف 2008، وات�شل بهم ل�شحب الطلب بعد 14 عاماً.

كبرياً  ع��دداً   Little Slug Company وحقق ح�شاب 
م��ن امل��ت��اب��ع��ني م��ن م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و ال��ك��وم��ي��دي��ة التي 
بالفعل  اأح��دث مقطع فيديو جت��اوز  اأح��د  ين�شرها. و يف 
وهو  ال�شاب  يظهر  الآن،  حتى  م�شاهدة  ماليني  خم�شة 

يت�شل بال�شركة لينتقم لنف�شه.
ت��ق��دم��ت بطلب  ل��ق��د  "مرحباً،  امل��ك��امل��ة  ال�����ش��اب يف  وق���ال 
للح�شول على وظيفة يف ذا رويال منذ فرتة واأنا اأت�شل 
هي  م��ا  تقلق  ل  "طيب  ف��اأج��اب��وا  طلبي".  ل�شحب  فقط 
ورد  ابتكار"،  "مدير  فقال  لها".  تقدمت  التي  الوظيفة 
اأرى ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة م��درج��ة ل��دي��ن��ا! متى  "ل  امل��وظ��ف 

تقدمت لها؟".
لقد جعلتم عملية   .2008 "يف  ال�شاب مفاجئاً  رد  وج��اء 
اأتلق بريداً  التقدمي �شعبة وطويلة ومرهقة، لكنني مل 
اإلكرتونياً منكم مرة اأخرى، لذا افرت�شت اأنكم ما زلتم 
تقررون من الذي �شتوظفوه. لقد متكنت من احل�شول 
اأنني  اعتقدت  لذا  الواقع،  يف  اليوم  جديدة  وظيفة  على 

�شاأقوم ب�شحب طلبي".

يتلقيان غر�مة كبرية ب�سبب 
�لفو�سى يف منزلهما

تلقى رجل بريطاين يدعى ويليام اأوليفر ويل�شون، غرامة 
مالية كبرية ب�شبب الفو�شى التي تعم منزله من الداخل 
واخلارج والتي اجتذبت احل�شرات والقوار�س ملدة عامني. 
وكان اجلريان قد قدموا �شكاوى �شد الرجل وابنه الذي 
يقطن معه، طيلة العامني املا�شيني اإىل جمل�س مقاطعة 
املجل�س  ا�شتجابة  وعند  يورك�شاير.  �شمال  يف  هاملتون 
التي  الأو���ش��اخ  اإىل  تنجذب  الفئران  ب��اأن  تبني  لل�شكاوى 

تنت�شر يف املنزل من الداخل واخلارج.
وطالب املجل�س الرجل وابنه باإزالة القمامة املرتاكمة يف 
�شاكناً، مما دفع  منزلهما عدة م��رات، لكنهما مل يحركا 
املجل�س لرفع ق�شية �شدهما حيث مت تغرميهما مببلغ 
اأ�شدرت  كما  دولراً.   3636 ا�شرتليني  جنيه   3000
املحكمة قراراً بحق الرجلني يق�شي باإزالة القمامة من 

منزلهما يف غ�شون 28 يوماً.
ال�شحة  �شاحب حقيبة  وات�شون،  �شتيفن  امل�شت�شار  وقال 
املجتمع  حماية  انتهاك  اإن  املحلي،  املجل�س  يف  البيئية 
يجب اأن يواجه ب�شرامة مبوجب قانون مكافحة جرائم 

ال�شلوك الجتماعي، لردع كل من من ي�شيء للمجتمع.

تعود�ن من �ملوت لرتويا ما حدث معهما
ك�شفت امراأتان تقولن اإنهما عادتا من املوت عن 
اإحداهما  قالت  الوفاة، حيث  بعد  ما  �شكل احلياة 
ترغب يف  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  للغاية  لطيفة  كانت  اإن��ه��ا 

العودة.
روؤيتهما  اإي����دي  وب��ي��ت��ي  ���ش��وي��ر  جي�شي  و���ش��ارك��ت 
يف  ق�شتيهما  ال�����ش��ي��دت��ان  وروت  وامل�����وت،  ل��ل��ح��ي��اة 
التلفزيوين،  اإي��دي�����ش��ن  اإن�����ش��اي��د  اأم��ري��ك��ا  ب��رن��ام��ج 
للغاية مما  اإن الأم��ر كان لطيفاً  اإحداهما  وقالت 

جعلها ترغب يف املوت من جديد.
كانت  ع��ام��اً،   78 الآن  العمر  م��ن  البالغة  بيتي، 
بعد عملية  امل��وت  بعد  م��ا  لها جتربتها يف احل��ي��اة 
ا�شتئ�شال الرحم، وقالت "كنت يف غرفة الإنعا�س 
ت�شربت من  ق��د  دم  ق��ط��رة  ك��ل  اأن  �شعرت  وف��ج��اأة 
ج�����ش��دي ث��م ���ش��ع��رت ب��روح��ي ت��خ��رج م��ن ج�شدي 
اإىل الأ�شفل وراأيت ج�شدي  ب�شرعة هائلة. نظرت 
"يا  اأنني مت وفكرت  ال�شرير، وعلمت  ملقى على 

اإلهي، اأنا ميتة".

وقالت بيتي اإنها راأت بعد ذلك ثالثة رجال عجائز 
قالوا لها اإنها ماتت، واأخربتهم اأنها ترغب ب�شدة 
يف روؤية اأ�شرتها، لذلك طارت من النافذة وذهبت 
على  جال�شاً  زوج��ي  "كان  واأ���ش��اف��ت  منزلها.  اإىل 
لأنه  قلقة  كنت  بجانبه،  ووقفت  بذراعني  كر�شي 
وعلى  عليه  قلقة  وكنت  ميتة،  اأنني  يعلم  يكن  مل 
بعد ذلك ح�شلت على نظرة على  اأطفايل. ولكن 
حياة  �شيعي�شون  جميعاً  اأنهم  وعلمت  م�شتقبلهم 

طيبة".
اإىل �شريرها يف  ع��ادت بعد ذلك  اإنها  بيتي  وقالت 
اأ�شود  ح��ي��زاً  ودخ��ل��ت  نفق  اإىل  وذه��ب��ت  امل�شت�شفى 
ال�شديد".  وال���ش��رتخ��اء  "بالراحة  �شعرت  حيث 
وذك�����رت ب��ي��ت��ي ب��ع��د خ��م�����س ���ش��ن��وات اإن���ه���ا اأخ���ربت 
طبيبها عن هذه التجربة واأكد اأنها "ماتت" طبياً 
عميقة  كانت  التجربة  اإن  وقالت  ق�شرية،  لفرتة 
لدرجة اأنها تريد العودة اإىل احلياة الأخرى التي 

عا�شتها لفرتة وجيزة.

املنتجة الأمريكية اآبي جاكوب�شون خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم  A League of their Own   يف لو�س اأجنلو�س )ا ف ب(

رومان�سية كايلي جيرن وتر�في�س 
�سكوت حديث �جلمهور

�شاركت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية  كايلي جيرن  اجلمهور جمموعة �شور 
برفقة زوجها ووالد طفليها املغني الأمريكي  ترافي�س �شكوت ، وذلك عرب ح�شابها 

اخلا�س على موقع التوا�شل الجتماعي.
وظهر الثنائي برومان�شية بالغة، وهما يحت�شنان بع�شهما اأمام املراآة، وقد ارتدت 
كايلي جيرن �شروال من اجللد باللون الأ�شود، مع تي �شريت باللون الأ�شود اأي�شاً، 
ع��دد من مقاطع  املتابعون  ت��داول  قد  وك��نت  الوا�شح.  بجمالها  الأن��ظ��ار  ولفتت 
الفيديو من احلفل عرب �شفحاتهم اخلا�شة، ظهر فيها ترافي�س �شكوت عندما 
توقف عن العر�س وهو يلوح لالأمن و�شط تكد�س و�شياح اجلماهري الذين ت�شلق 

بع�شهم على الأعمدة الطويلة على امل�شرح.


