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بوتني لأمهات اجلنود: اأبنا�ؤكم اأبطال ل ت�صدقوا الإعالم

يف هجوم خاركيف.. رو�سيا تعلن مقتل 300 من املرتزقة
ع�سرات الإ�سابات اإثر اإطالق قوات 

الأمن الإيرانية النار على متظاهرين
•• باري�س-�أ ف ب:

على متظاهرين  النار  الإيرانية  الأم��ن  قوات  اأطلقت 
عقب �سالة اجلمعة يف حمافظة �سي�ستان بلو�س�ستان 
التي ت�سهد ا�سطرابات، ما اأدى اإىل �سقوط الع�سرات 

بني قتيل وجريح، ح�سبما قال ن�سطاء.
ت�ستهدف  قمع  حملة  الإ�سالمية  اجلمهورية  �سّعدت 
الحتجاجات التي اندلعت يف اأعقاب وفاة ال�سابة مه�سا 
اأميني يف 16 اأيلول/�سبتمرب بعد اأن اأوقفتها �سرطة 

الأخالق لعدم التزامها بقواعد اللبا�س ال�سارمة.
البالد  اأنحاء  اإىل تظاهرات يف  ن�سطاء قد دعوا  وكان 
هذا الأ�سبوع ت�سامنا مع حمافظة كرد�ستان التي تعّد 
ج��راء احلملة  معاناة  الأك��ر  بلو�س�ستان  �سي�ستان  مع 

الأمنية التي اأوقعت قتلى.
�سي�ستان  ع��ا���س��م��ة  يف  م�����س��ور  ���س��ري��ط  يف  وُي�����س��م��ع 
بلو�س�ستان زاهدان، اإحدى املدن القليلة ذات الغالبية 
»كرد�ستان  ي��ه��ت��ف��ون  م��ت��ظ��اه��رون  اإي�����ران  يف  ال�����س��ن��ي��ة 

كرد�ستان �سوف ندعمك«.
كما ُي�سمع متظاهرون يف ت�سجيل اآخر ن�سر على مواقع 
�سحته،  م��ن  ال��ت��اأك��د  يتم  ومل  الج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل 
اإ�سارة  القائد، يف  اإخوة، متعط�سون لدم  اأكراد وبلو�س 

اإىل املر�سد الأعلى اآية اهلل علي خامنئي.
اإن ق��وات الأم���ن اأطلقت  وق��ال ن�سطاء يف وق��ت لح��ق 

النار على متظاهرين يف املدينة.
وقالت حملة ن�سطاء البلو�س ومقرها لندن على قناة 
تلغرام اإن الع�سرات قتلوا اأو ُجرحوا. ومل تتمكن وكالة 

فران�س بر�س من التاأكد من احل�سيلة.
من  ع��ددا  يظهرا  م�سورا  ت�سجيال  املجموعة  ون�سرت 
ال���رج���ال وه���م ي��ح��م��ل��ون ج��ري��ح��ا ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، من 
اأك��رب م�ساجد  م�سجد زك��ي يف زاه���دان، على الأرج���ح، 

ال�سنة يف اإيران.
كما نزل متظاهرون اإىل �سوارع مدن اإيران�سهر وخا�س 
ن�سطاء  حملة  وفق  بلو�س�ستان،  �سي�ستان  يف  و���س��راوان 

البلو�س ومر�سد 1500ت�سوير.

راف�صا م�صاركة الرئي�س الفرن�صي 

رئي�س اأذربيجان يلغي حمادثات مع اأرمينيا 
•• عو��صم-رويرتز:

قال رئي�س اأذربيجان اإلهام علييف اأم�س اجلمعة اإن بالده ل تريد اأن ت�سارك فرن�سا يف 
حمادثات ال�سالم مع اأرمينيا، واألغى اجتماعا رباعيا كان مقررا يف بروك�سل يف ال�سابع 
من دي�سمرب كانون الأول مب�ساركة الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون ورئي�س املجل�س 

الأوروبي �سارل مي�سيل.
وقال علييف اإن ماكرون هاجم باكو واأهانها ول ميكن اأن يكون و�سيطا.

وجتدد القتال يف �سبتمرب اأيلول بني اجلمهوريتني ال�سوفيتيتني ال�سابقتني فيما يتعلق 
بنزاعهما امل�ستمر منذ عقود حول منطقة ناجورنو قرة باغ، املعرتف بها دوليا كجزء 
من اأذربيجان ولكن ي�سيطر عليها اإىل حد كبري جمموعة من عرقية الأرمن بدعم من 
يريفان. ويتبادل الطرفان التهامات باإ�سعال جولة القتال الأخرية التي تقول اأرمينيا 

اإن اأذربيجان ا�ستولت خاللها على مناطق داخل حدودها.
وجرى التفاق على وقف لإطالق النار يف اأواخر �سبتمرب، واتفق البلدان ال�سهر املا�سي 

يف براج على ال�سماح بت�سكيل بعثة مدنية تابعة لالحتاد الأوروبي على حدودهما.
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مهرجان ال�شيخ زايد يُكثف 

ا�شتعداداته لالحتفال بعيد االحتاد الـ51 

اأخبار االإمارات

�شا�شة جمهوريون »يتمردون« 

على ترامب: مل تعد »ورقة رابحة«

عربي ودويل

اإ�شابة نيمار بالتواء يف الكاحل 

وغيابه عن دور املجموعات بكاأ�ص العامل

الفجر الريا�شي

افتتاح معهد حممد بن زايد 
لأمرا�س القلب يف باك�ستان

رئي�س الركان الباك�ستاين يفتتح م�سروع معهد حممد بن زايد لأمرا�س القلب

•• كويتا - باك�صتان-و�م:

افتتح الفريق الأول قمر جاويد 
اأرك�������ان اجلي�س  رئ��ي�����س  ب���اج���وا 
معهد  م�������س���روع  ال��ب��اك�����س��ت��اين 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
لأم�����را������س ال���ق���ل���ب، ال�������ذي مت 
تنفيذه يف مدينة كويتا عا�سمة 
م�ساحة  وعلى  بلو�س�ستان  اإقليم 
و406  األ��ف��ا   121 ت��ب��ل��غ  ب��ن��اء 
قدرها  وبتكلفة  م��رب��ع��ة،  اأم��ت��ار 
اآلف دولر  27 مليونا و304 
�سندوق  م��ن  بتمويل  اأم��ري��ك��ي، 

اأبوظبي للتنمية.
ت����اأت����ي ه�����ذه امل�����ب�����ادرة يف اإط�����ار 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ومتابعة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
الرئا�سة  دي����وان  وزي���ر  ال�����وزراء 
امل�ساريع  م����ن  ع������دد  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
الإن���������س����ان����ي����ة وال����ت����ن����م����وي����ة يف 
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

ح�����س��ر ح��ف��ل اف���ت���ت���اح امل��ع��ه��د ، 
اإقليم  م��ريج��ان ج��م��ايل ح��اك��م 
بلو�س�ستان ، و�سعادة حمد عبيد 
اإب��راه��ي��م ���س��امل ال��زع��اب��ي �سفري 

الدولة لدى جمهورية باك�ستان 
عبداهلل  و���س��ع��ادة  الإ���س��الم��ي��ة، 
امل�سروع  م��دي��ر  الغفلي  خليفة 
باك�ستان،  مل�����س��اع��دة  الإم���ارات���ي 
وع���دد م��ن ال����وزراء املحليني يف 
القادة  وكبار  بلو�س�ستان  اإقليم 
الباك�ستاين  اجل��ي�����س  و���س��ب��اط 
وممثلي  م�������س���ئ���ويل  ب����ج����ان����ب 
واملحلية،  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
القبائل  �����س����ي����وخ  م�����ن  وع��������دد 
مرا�سم  ب��������داأت  وامل�����واط�����ن�����ني. 
الف���ت���ت���اح ب��ت��ق��دمي اإي����ج����از عن 
وعر�س  امل�سروع  اإجن��از  مراحل 
التنموية  الإماراتية  للم�ساريع 

اإقليم  يف  نفذت  التي  الإن�سانية 
بلو�س�ستان خالل الثالث �سنوات 
امل�سروع  خ�����الل  م����ن  امل���ا����س���ي���ة 

الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
قمر  الأول  ال���ف���ري���ق  ق�����ام  ث����م 
ج����اوي����د ب����اج����وا رئ���ي�������س اأرك������ان 
الباك�ستاين يرافقه كل  اجلي�س 
اإبراهيم  عبيد  حمد  �سعادة  من 
�سامل الزعابي ، وعبداهلل خليفة 
عن  ال�����س��ت��ارة  ب���اإزاح���ة   ، الغفلي 
اخلا�سة  ال���ت���ذك���اري���ة  ال���ل���وح���ة 
بافتتاح معهد ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان لأمرا�س القلب.
)التفا�سيل �س2(

•• بالنتاير-رويرتز:

األقى القب�س على  اأنه  اأعلن مكتب مكافحة الف�ساد يف مالوي اجلمعة 
�ساولو�س كالو�س ت�سيليما نائب رئي�س الدولة بتهم ف�ساد.

وقال املكتب يف بيان اإن ت�سيليما �سيمثل اأمام حمكمة حيث من املتوقع اأن 
يوجه له مدع عام ثالث تهم مبمار�سات ف�ساد �سمن تهم اأخرى.

واأ�ساف البيان 25 نوفمرب ت�سرين الثاين 2022 األقى مكتب مكافحة 
اتهامات  ت�سيليما... يف  �ساولو�س كالو�س  الدكتور  القب�س على  الف�ساد 
يف  امتيازات  على   2021 واأكتوبر   2021 اآذار  مار�س  بني  بح�سوله 
�سورة اأموال ت�سل اإىل 280 األف دولر واأ�سياء اأخرى من زونيث �ساتار 

على �سبيل املكافاأة. 

ه����ج����وم ع���ل���ى ق���اع���دة 
ال�����س��وم��ال  يف  ع�����س��ك��ري��ة 

•• مقدي�صو-رويرتز:

ق����ال����ت ح����رك����ة ال�������س���ب���اب ووزي������ر 
م�سلحني  اإن  املحلية  ب��احل��ك��وم��ة 
قاعدة  للجماعة هاجموا  منتمني 
ع�سكرية يف اإقليم جلجدود بو�سط 
البالد اأم�س اجلمعة مما اأدى اإىل 
ب��ع��د حماولة  ع��ن��ي��ف��ة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
معه  املتحالفة  والع�سائر  اجلي�س 

�سد الهجوم.
ي�����اأت�����ي ال����ه����ج����وم ال�������ذي وق������ع يف 
ق��ري��ة قايب،  ال��ب��اك��ر يف  ال�����س��ب��اح 
و�سمل ا�ستخدام �سيارات ملغومة، 
احلكومية  القوات  اأح��رزت  بعدما 
ع���ددا م��ن الن��ت�����س��ارات يف القتال 
الثالثة  ال�سهور  يف  احل��رك��ة  �سد 
الأخرية م�ستعيدة اأرا�س مب�ساعدة 

م�سلحني من الع�سائر.

ط���ه���ران ت��ر���س��ل وح���دات 
كردية  مناطق  اإىل  مدرعة 

•• طهر�ن-�أ ف ب:

اأع���ل���ن ق��ائ��د ال���ق���وات ال���ربي���ة يف 
احلر�س الثوري الإيراين اجلمعة 
اإر����س���ال وح����دات م���دّرع���ة وق���وات 
خا�سة اإىل مناطق كردية بهدف 
منع ت�سّلل من ا�سماهم اإرهابيني 

من العراق املجاور.
وق��ال اجل��رال حممد باكبور اإن 
املدرعة والقوات  الوحدات  بع�س 
الربية  للقوات  التابعة  اخلا�سة 
املحافظات  اإىل  ح���ال���ي���ا  ت��ت��ج��ه 
و�سمال غرب  احلدودية يف غرب 
وكالة  نقلت عنه  البالد، وفق ما 

اأنباء ت�سنيم.
واأ���س��اف اأن الإج���راء ال��ذي تقوم 
به القوة الربية للحر�س الثوري 
ي����ق����وم ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����وح����دات 
امل��ت��م��رك��زة ع��ل��ى احل������دود ومنع 
ت�����س��ل��ل اجل����م����اع����ات الإره����اب����ي����ة 
النف�سالية  للجماعات  التابعة 
املتمركزة يف اإقليم �سمال العراق.

اأمريكا: مل ناأذن لرتكيا ب�صن عملية ع�صكرية �صمال �صوريا

اأردوغان يريد منطقة اأمنية من الغرب اإىل ال�سرق ت�سمل كوباين 
•• عو��صم-وكاالت:

فيما تت�ساعد املخاوف من تنفيذ تركيا تهديداتها ب�سن عملية برية وا�سعة 
يف ال�سمال ال�سوري، اأكد املبعوث الأمريكي اإىل املنطقة، نيكول�س غراجنر، 

اأن بالده مل تعط موافقة لأنقرة من اأجل �سن عمليتها الع�سكرية .
وقال اأم�س اجلمعة، اأبلغنا اأنقرة عرب �سفرينا معار�ستنا ال�سديدة لعمليتها 

الع�سكرية.
ال��ذي ي�سن منذ الأحد  اأردوغ���ان  ه��ذا واأك��د الرئي�س الرتكي رج��ب طيب 
�سل�سلة من الغارات اجلوية على �سمال �سرق �سوريا ومواقع ملقاتلني اأكراد، 
اجلمعة هدفه اإقامة حزام اأمني من الغرب اإىل ال�سرق على طول احلدود 

اجلنوبية لبلده.
انتزعتها  التي  الواقع مدينة كوباين  الأمر  املنطقة بحكم  و�ست�سمل هذه 
قوات �سوريا الدميوقراطية )ق�سد، كردية( يف 2015 من تنظيم داع�س 

بدعم من الوليات املتحدة.
وكوباين هي اآخر منطقة تفلت من �سيطرة اجلي�س الرتكي املنت�سر منذ 

ال�سورية. الأرا�سي  يف  احلدود  طول  على   2019
اأن هدوءا ن�سبيا ي�سود اجلمعة يف  وذكر املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان 
الق�سف  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  وا�ساف  هادئة.  ليلة  بعد  �سوريا  �سمال 
املدفعي الرتكي ا�ستوؤنف على حمافظة احل�سكة فقط )�سمال �سرق( لكنه 

مل يتحدث عن اإ�سابات.
�سد  العنف  على  للق�ساء  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  كلمة  يف  اردوغ���ان  وق��ال 
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نظمها جمل�س حممد بن زايد
حامد بن زايد ي�سهد حما�سرة بعنوان »نهج 

عاملي طموح لتوجيه النمو القت�سادي« 
•• �أبو ظبي -و�م:

التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
- يف ق�سر  زاي��د  بن  اأبوظبي حما�سرة نظمها جمل�س حممد  لإم��ارة 
البطني - حتت عنوان )نهج عاملي طموح لتوجيه النمو القت�سادي(. 

كما �سهد املحا�سرة �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم ومعايل ال�سيخ �سخبوط بن 

نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني. 
وتناولت املحا�سرة الربوفي�سورة ماريا مازوكاتو مديرة معهد البتكار 
..العديد  املتحدة  اململكة  العامة يف كلية لندن اجلامعية يف  واخلدمة 
والرتكيز  البتكار  اأهمية   : اأبرزها  املو�سوع  بهذا  املتعلقة  املحاور  من 
على الهدف يف مواجهة التحديات القت�سادية الرئي�سة التي ي�سهدها 
واملعي�سة  وال�سحة  املناخ  يف  توؤثر  التي  التحديات  اإىل  اإ�سافة  العامل 
ودوره  املهام  تنفيذ  على  القائم  العمل  اإط��ار  بجانب  واجليو�سيا�سية 

املحوري يف بناء اقت�ساد اأكر �سمولية وا�ستدامة.
اإعطاء  يف  احلالية  ال�سيا�سات  ف�سل  اأ�سباب  على  ال�سوء  �سلطت  كما 
ا�ستباقياً ملواجهة هذه التحديات وفعالية هذا النهج  احلكومات اإطاراً 
اأبوظبي  هيئة  مناق�سات  م��ن  اأف��ك��ار  ع��ن  ف�سال  معاجلتها  يف  العاملي 
للطفولة املبكرة وكيف ميكن ا�ستثمار الطفولة املبكرة يف جمع خمتلف 

اجلهات الفاعلة وتعاونها يف القطاعني العام واخلا�س. 
واأ�سادت املحا�سرة ماريا مازوكاتو يف هذا ال�سياق .. باخلطوات امللهمة 
والطاقة  املناخ  مبلف  املرتبطة  خا�سة  الإم���ارات  دول��ة  اتخذتها  التي 
 " اإىل جناح  اإ�سافة  املجال  العاملية يف هذا  ومبادراتها  النظيفة حملياً 
م�سبار الأمل " يف الو�سول اإىل املريخ واقرتاب حتقيق حلم الو�سول 
اأم��اًل يتعدى حدود دولة  النجاحات حتمل  اأن تلك  القمر موؤكدة  اإىل 

الإمارات لي�سل اإىل العامل باأ�سره.             )التفا�سيل �س3(

بوتني خالل لقائه مع اأمهات اجلنود الذين ا�سرتكوا يف القتال على الأرا�سي الأوكرانية  )ا ف ب(

•• عو��صم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، اأم�س 
اجل��م��ع��ة، اأن ق��وات��ه��ا اجل��وي��ة �سنت 
ق�����س��ف��ا ب��اأ���س��ل��ح��ة ع��ال��ي��ة ال���دق���ة يف 
م��ق��اط��ع��ة خ��ارك��ي��ف، م��ت��ح��دث��ة عن 
اإنهم  200 ممن قالت  مقتل نحو 

جنود بولنديون.
الق�سف  ف�����اإن  ال��������وزارة،  وب��ح�����س��ب 
بنقاط  و���س��ف��ت��ه��ا  م����ا  ا����س���ت���ه���دف 
ان��ت�����س��ار امل��رت��زق��ة ال��ب��ول��ن��دي��ني، يف 
مبقاطعة  خوتورا  فيليكي  منطقة 

خاركيف.
ويف املنحى نف�سه، اأو�سحت الوزارة 
يف  ال��رو���س��ي��ة  الق�سف  عمليات  اأن 
منطقتي �سيفري�سك و�سالفيان�سك 
يف دونيت�سك، اأدت اإىل مقتل 100 
ملا  تابعني  مبرتزق  و�سفتهم  ممن 
وتدمري  الأجنبي،  بالفيلق  ي�سمي 
دب����اب����ة واح���������دة، وم����درع����ت����ني و8 

مركبات.
واأ�سارت الدفاع الرو�سية اإىل تدمري 
اإنهم  200 مم��ن ق��ال��ت  اأك���ر م��ن 
الأجنبي  ال��ف��ي��ل��ق  ���س��م��ن  م��رت��زق��ة 
ومركبتني  دبابتني  اإىل  بالإ�سافة 

قتاليتني م�سفحتني و8 مركبات.
اأن��ه مت �سن هجوم يف  وذك��ر امل�سدر 
هجوم  واإي��ق��اف  لوغان�سك  منطقة 

انت�سار  م�����ع  ال����ل����ق����اء  ه������ذا  اأت��������ى 
اأ�سابيع  م���ن���ذ  ف���ي���دي���و،  م���ق���اط���ع 
الرو�سية  ب��ال��ل��غ��ة  ح�����س��اب��ات  ع��ل��ى 
وزوجات  لأم��ه��ات  الإن���رتن���ت،  على 
اأوكرانيا،  يف  للقتال  اأر�سلوا  جنود 
ليطالنب  عدة  مناطق  يف  يتجّمعن 
ب���وت���ني ب���الل���ت���زام ب����وع����وده جلهة 
احلماية  ت���داب���ري  اأق�������س���ى  ت���اأم���ني 

للع�سكريني.
عملية  ���س��ه��دت  اأن  ب��ع��د  ل���س��ي��م��ا 
عنها  اأع��ل��ن  التي  الأخ���رية  التعبئة 
عارمة،  فو�سى  املا�سي  �سبتمرب  يف 
و���س��ك��وى م��ن ق��ب��ل اجل��ن��ود بنق�س 

املعدات والتدريب اأي�سا.
اإ�سدار  ب��ع��د  اأك���د  ال��ك��رم��ل��ني  وك���ان 
اأم������ر ال��ت��ع��ب��ئ��ة اجل���زئ���ي���ة ه�����ذا اأن 
لتدريب  ���س��ي��خ�����س��ع��ون  امل��ج��ن��دي��ن 
متني و�سيتلقون معدات جيدة ولن 
اجلبهة  خطوط  اإىل  اإر�سالهم  يتّم 

الأمامية.
غري اأن عدة انتهاكات لهذه الوعود 
على  جم��ّن��دي��ن  مقتل  م��ع  �سجلت 
اجلبهة وتعبئة رجال غري موؤّهلني 
للقتال واأرباب عائالت ورجال اأكرب 
ي��خ��دم��وا يف اجلي�س،  اأن  م��ن  ���س��ّن��ا 
املنا�سبة  امل����ع����دات  ت���وف���ري  وع������دم 
ال�سروري  ال��ع�����س��ك��ري  وال��ت��دري��ب 

للعديد منهم.

للقوات الأوكرانية بنريان املدفعية 
والأعمال الن�سطة.

وتابعت الدفاع الرو�سية اأن الهجوم 
جنديا   30 م�������س���رع  اإىل  اأدى 
م�ساة  قتال  مركبات  و3  اأوك��ران��ي��ا 

واأربع مركبات م�سفحة.
ويف لقاء مع اأمهات اجلنود الرو�س، 
ال���ذي���ن ا���س��رتك��وا يف ال��ق��ت��ال على 
الرئي�س  حيا  الأوكرانية،  الأرا�سي 

�سجاعة  بوتني  الرو�سي فالدميري 
ه���وؤلء الأب��ن��اء الأب��ط��ال يف الدفاع 
الرو�سي  وال�����س��ع��ب  ال���وط���ن  ع���ن 
اأم  اأوكرانيا  �سواء يف دونبا�س �سرق 
بت�سحياتهم،  اأ�ساد  كما  يف غريها. 
العائالت  مع  ت�سامنه  عن  معرباً 
التي خ�سرت اأولدها. وقال اأريد اأن 
تعرفن اأنني اأنا �سخ�سيا وكل قادة 
البلد ن�ساطركن هذا الأمل. نعرف 

ي��ع��و���س عن  اأن  ���س��يء مي��ك��ن  اأن ل 
خ�سارة ابن.

اأق���رب���اء ع�سكريني  ي��ن��دد  وق���ت  ويف 
الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب 
ب�سروط اإر�سال بع�س املجندين اإىل 
اأكر  ب��وت��ني: احل��ي��اة  ق��ال  املعركة، 
التلفزيون  على  ن���راه  مم��ا  تعقيدا 
الكثري من  ثّمة  الإن��رتن��ت  على  اأو 

الأكاذيب.

امل��راأة مع احل��زام الأمني الذي نن�سئه خارج حدودنا، �سندافع عن حقوق 
املاليني من الن�ساء والأطفال الأبرياء.

واأ�ساف اإن �ساء اهلل �سننجز هذه )املنطقة( على طول حدودنا باأكملها من 
الغرب اإىل ال�سرق يف اأقرب وقت ممكن.

 81 اأ�سخا�س وجرح  اأ�سفر عن مقتل �ستة  اأنقرة اإن الهجوم الذي  وقالت 
اآخرين يف و�سط ا�سطنبول يف 13 ت�سرين الثاين نوفمرب، مت التخطيط 

له يف كوباين وهو ما نفاه الأكراد.

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل معايل اأنور 
رئي�سا  الد�ستورية  اليمني  اأدائ���ه  مبنا�سبة  اإب��راه��ي��م 

لوزراء ماليزيا.
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
اإىل معايل  حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 

اأنور اإبراهيم.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س وزراء 
ماليزيا مبنا�سبة اأدائه اليمني الد�ستورية

اإلقاء القب�س على نائب رئي�س مالوي بتهم ف�ساد 

حزب نتنياهو يوقع اأول اتفاق 
ائتاليف مع اليمني املتطرف 

•• �لقد�س-رويرتز:

املكلف  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  بزعامة  املحافظ  ليكود  ح��زب  ق��ال 
ائتاليف مع  اتفاق  اأول  اإنه وقع  اأم�س اجلمعة  بيان  نتنياهو يف  بنيامني 

حزب القوة اليهودية اليميني املتطرف.
اإ�سرائيل،  يف  ونهائية  كاملة  جديدة  حكومة  ت�سكيل  التفاق  ميثل  ول 
لكنه مينح القومي املتطرف اإيتمار بن غفري وزارة ال�سرطة ومقعدا يف 

جمل�س الوزراء الأمني.
واأدى فوز اليمني باأغلبية وا�سحة يف النتخابات التي جرت يف الأول من 
�سنوات،  اأربع  قرابة  دام  �سيا�سيا  واأنهت جمودا  الثاين،  ت�سرين  نوفمرب 
اإىل ارتفاع �سقف التوقعات داخل حزب ليكود باإبرام حتالفات �سريعة مع 

الأحزاب الدينية-القومية التي ت�سارك احلزب اأفكاره وتوجهاته.
القوي  الدينية  ال�سهيونية  وح��زب  ليكود  بني  ظهرت  انق�سامات  لكن 
ل�سم  وي��دع��ون  فل�سطينية  دول��ة  قيام  املت�سددون  قادته  يعار�س  ال��ذي 
مع  مبا�سر  ب�سكل  تتعار�س  نظر  وجهات  وهي  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

توجهات الإدارات الأمريكية املتعاقبة.

رجل يقف يف �ساحة )املراأة احلرة( يف مدينة كوباين �سمال �سوريا    )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تنظم ملتقى مبنا�سبة اليوم الدويل للق�ساء على العنف �سد املراأة

•• �أبوظبي-و�م: 

نظم مكتب �سوؤون ال�سرطة الن�سائية بقطاع املوارد الب�سرية يف �سرطة 
اأبوظبي ملتقى مبنا�سبة اليوم الدويل للق�ساء على العنف �سد املراأة 

الذي ي�سادف 25 نوفمرب من كل عام .
الف�ساد  مكافحة  اإدارة  م��ن  النعيمي  ع��ب��داهلل  ح��ن��ان  امل��ق��دم  وحت��دث��ت 
اأب��وظ��ب��ي ع��ن الت��ف��اق��ي��ات وال��ت�����س��ري��ع��ات وال��د���س��ت��ور يف دولة  ب�سرطة 
الإمارات الذي كفل للمراأة كل احلقوق واأقر مبداأ امل�ساواة بينها وبني 
و�سغل  التعليم  يف  حقها  على  ون�����س  وطبيعتها  يتنا�سب  مب��ا  ال��رج��ل 
الوظائف واحل�سول على املزايا الجتماعية وال�سحية و�سغل الوظائف 

احلكومية.
الن�سائي يف  الدعم  املنذري مدير مكتب  ا�ستعر�ست مرمي  من جهتها 

الحتاد الن�سائي العام يف امللتقى القوانني التي و�سعتها الدولة حلماية 
حقوق املراأة ب�سفة عامة ولي�ست الإماراتية فقط .. مثمنة دعم �سمو 
رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
اأ�سبحت اليوم متثل  " اأم الإمارات" يف متكينها للمراأة حتى  الأ�سرية 

املجتمع يف كافة املجالت داخل وخارج الدولة .
من ناحيتها تناولت موزة مبارك القبي�سي اخت�سا�سية اجتماعية من 
اأبوظبي  اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية يف �سرطة 
املراأة  امل����راأة، وب��رام��ج حماية  العنف �سد  ال��دول��ة يف احل��د م��ن  ج��ه��ود 
من العنف .. و�سكرت اجلهات الأمنية وجمعيات حقوق املراأة والدعم 
الجتماعي للوقوف اإىل جانب املراأة يف حماربة العنف وتوفري احلياة 

الكرمية.

ال�سرطة  ���س��وؤون  مكتب  رئي�س  الزعابي  عبيد  �سيخة  ال��رائ��د  وق��دم��ت 
امللتقى  تنظيم  يف  دعمهم  على  اأبوظبي  �سرطة  لقادة  ال�سكر  الن�سائية 
وقوفاً  ال�سرطية  القطاعات  ملختلف  الرت��ب��اط  �سباط  م��ع  بالتعاون 
وت��وف��ري احلياة  العنف  باأهمية حم��ارب��ة  واإمي��ان��اً  امل���راأة  مل�سرية  ودع��م��اً 

الكرمية للمراأة لتوؤدي ر�سالتها النبيلة يف املجتمع .
وعقد على هام�س امللتقى معر�س م�سغر ملنتجات جتارية من م�ساريع 
فعالياته  نهاية  يف  وج��رى  يدوية  واأ�سغال  اأبوظبي  �سرطة  منت�سبات 

تكرمي املحا�سرات.
الإعالم  اإدارة  م��ن  ال��ب��دواوي  �سيف  عائ�سة  اأول  امل�ساعد  امللتقي  اأدار 
الأمني، اليت اأو�سحت اأن انعقاد هذا امللتقي ياأتي �سمن جهود �سرطة 
اأبوظبي وخططها ال�ساملة املتكاملة لرت�سيخ منظومة حقوق تعّلي من 

�ساأن املراأة .

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
�سورينام بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
 ، اإىل فخامة ت�سان �سانتوخي رئي�س جمهورية �سورينام  اهلل" برقية تهنئة 

مبنا�سبة ذكرى يوم ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 

الرئي�س ت�سان �سانتوخي.

افتتاح معهد حممد بن زايد لأمرا�س القلب يف باك�ستان

�سندوق  من  بتمويل  دولر(،  مليون   27.304( بلغت  القلب  لأم��را���س 
اأبوظبي للتنمية، ويخدم املعهد ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر اأكر من 12 
اإقليم بلو�س�ستان الذي يبلغ فيه عدد  مليون مواطن باك�ستاين من �سكان 
مر�سى القلب حوايل 70 األفا و900 مري�س يتوفى منهم �سنوياً اأكر من 
1064 �سخ�سا ب�سبب عدم توفر العالج، حيث ت�سمل القدرة ال�ستيعابية 
للمعهد تقدمي خدمات الت�سخي�س والعالج لأكر من 500 مراجع يومياً 
و182 األف مراجع �سنوياً، على كادر طبي يتكون 136 طبيباً واخ�سائياً 
350 ممر�ساَ  التمري�س والفنيني الذين يبلغ عددهم  اإىل طاقم  اإ�سافة 

وفنياً.
اأق�سام  للمعهد  الرئي�سي  املبنى  وي�سم  مبنى،   17 م��ن  املعهد  وي��ت��ك��ون 
والطوارئ  احل���وادث  وق�سم  التخ�س�سية  وال��ع��ي��ادات  اخلارجية  ال��ع��ي��ادات 
ووحدات  والق�سطرة،  العمليات  غ��رف  اإىل  اإ�سافة  الأ���س��ن��ان،  ع��الج  وق�سم 
العناية املركزة، واأجنحة التنومي ب�سعة 120 �سريرا، وق�سم غ�سيل الكلى 
ب�سعة 18 �سريرا لال�ستجابة لحتياجات امل�سابني بحالت الف�سل الكلوي 

واأنظمة احلماية واملراقبة اخلا�سة به، والتقوا باملر�سى واملراجعني ومتنوا 
لهم طيب ال�سفاء والعافية.

واخ��ت��ت��م��ت اجل���ول���ة ب��ال��ت��ق��اط ����س���ورة ت��ذك��اري��ة ج��م��اع��ي��ة ل���ك���ادر الأطباء 
بهذه  التذكارية  ال��دروع  وتقدمي  باملعهد،  العاملني  والفنيني  واملمر�سني 

املنا�سبة للم�ساهمني يف تنفيذه واإجنازه.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  معهد  اإن  الغفلي  خليفة  عبداهلل  وق��ال 
اأول معهد  اأهمية خا�سة وا�ستثنائية حيث يعترب  القلب يكت�سب  لأمرا�س 
تخ�س�سي لعالج اأمرا�س القلب يف اإقليم بلو�س�ستان، والأحدث على م�ستوى 
مل�ست�سفيات  مرجعي  كمركز  و�سيعمل  الإ���س��الم��ي��ة،  باك�ستان  جمهورية 
وعيادات الإقليم يف ما يتعلق بت�سخي�س وعالج اأمرا�س القلب وت�سخي�س 
والأقاليم  بلو�س�ستان  اإقليم  ومدن  �سكان مناطق  ال�سرطان جلميع  مر�س 
املجاورة، مما يوؤهله لتقدمي خدمات عالجية تخ�س�سية متميزة على يد 

كوادر طبية وفنية يتمتعون باخلربة والكفاءة العلمية.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  معهد  م�سروع  تكلفة  اأن  بالذكر  جدير 

•• كويتا - باك�صتان-و�م:

الباك�ستاين  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  باجوا  جاويد  قمر  الأول  الفريق  افتتح 
اآل نهيان لأمرا�س القلب، الذي مت  م�سروع معهد ال�سيخ حممد بن زايد 
اإقليم بلو�س�ستان وعلى م�ساحة بناء تبلغ  تنفيذه يف مدينة كويتا عا�سمة 
121 األفا و406 اأمتار مربعة، وبتكلفة قدرها 27 مليونا و304 اآلف 

دولر اأمريكي، بتمويل من �سندوق اأبوظبي للتنمية.
تاأتي هذه املبادرة يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  "حفظه اهلل" ،  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة لتنفيذ عدد 

من امل�ساريع الإن�سانية والتنموية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
ح�سر حفل افتتاح املعهد ، مريجان جمايل حاكم اإقليم بلو�س�ستان ، و�سعادة 
اإبراهيم �سامل الزعابي �سفري الدولة لدى جمهورية باك�ستان  حمد عبيد 
الإ�سالمية، و�سعادة عبداهلل خليفة الغفلي مدير امل�سروع الإماراتي مل�ساعدة 
القادة  وك��ب��ار  بلو�س�ستان  اإقليم  يف  املحليني  ال���وزراء  م��ن  وع��دد  باك�ستان، 
الباك�ستاين بجانب م�سئويل وممثلي الدوائر احلكومية  و�سباط اجلي�س 

واملحلية، وعدد من �سيوخ القبائل واملواطنني.
وعر�س  امل�سروع  اإجن��از  مراحل  عن  اإيجاز  بتقدمي  الفتتاح  مرا�سم  ب��داأت 
بلو�س�ستان  اإقليم  يف  نفذت  التي  الإن�سانية  التنموية  الإماراتية  للم�ساريع 
خ���الل ال��ث��الث ���س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة م��ن خ���الل امل�����س��روع الإم���ارات���ي مل�ساعدة 
اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  باجوا  جاويد  قمر  الأول  الفريق  ق��ام  ثم  باك�ستان، 
 ، الزعابي  �سامل  اإبراهيم  عبيد  حمد  �سعادة  من  كل  يرافقه  الباك�ستاين 
اخلا�سة  التذكارية  اللوحة  ال�ستارة عن  باإزاحة   ، الغفلي  وعبداهلل خليفة 
والدعاء  القلب،  لأمرا�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  بافتتاح معهد 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اهلل"، باخلري والربكة والتوفيق ومبوفور ال�سحة والعافية وطول العمر، 

ولدولة الإمارات بالأمن والأمان والتقدم والرخاء.
بعد ذل��ك اط��ل��ع راع���ي احل��ف��ل وال�����س��ي��وف م��ن خ��الل ج��ول��ة داخ��ل��ي��ة على 
وبرامج  وع��ي��ادات��ه،  اأق�����س��ام��ه  وت��ف��ق��دوا  للمعهد،  ال��ع��ام  الإجن����از  م�ستوى 
بها،  زود  التي  الطبية احلديثة  وامل��ع��دات  والأج��ه��زة  وال��ع��الج،  الت�سخي�س 

واأمرا�س القلب، اإ�سافة اإىل ال�سيدلية وعدد 8 من املختربات املتخ�س�سة 
للفحو�سات الطبية )خمترب الأ�سعة النووية، وخمترب الكيمياء احليوية، 
وخمترب علم الدم، وخمترب علم املناعة، وخمترب البكترييا، وخمترب انتاج 

الأحياء اجلزئية، وخمتربين لق�سطرة القلب(.
ودرا�سات  �سريرية  اأب��ح��اث  لإج���راء  احليوي  الطب  ق�سم  املعهد  ي�سم  كما 
علمية على احلالت امل�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايني با�ستخدام تقنيات 
املعطوبة  اجلينات  ودرا�سة  الب�سر،  يف  الوراثية  الأم��را���س  ملعاجلة  حديثة 
تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  لالإن�سان،  اجليني  باملحتوى  خا�سة  اأدوي���ة  واإن��ت��اج 

برنامج طب القلب الوقائي، لت�سجيع الرعاية الوقائية من املر�س.
اإدارية وخدماتية م�ستقلة ت�سمل  اإ�سافة لذلك يحتوي املعهد على مباين 
لإدارة  ومبنى  م�سجد  اإىل  اإ�سافة  والإداري����ني،  واملمر�سني  الأط��ب��اء  �سكن 
املعهد ونادي لالأطباء واملوظفني، وحمطة اإدارة الطاقة، ومراكز لتجميع 
وحمطة  الإ�سعاف  لطائرات  ومهبط  واخلطرة،  الطبية  املخلفات  واتالف 

اإطفاء واأبراج مراقبة، وحدائق و�سوق ومواقف متعددة لل�سيارات.
لأمرا�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  معهد  افتتاح  مرا�سم  و�سمن 
اأرك�����ان اجلي�س  ب���اج���وا رئ��ي�����س  اأول ق��م��ر ج���اوي���د  ال��ف��ري��ق  ال��ق��ل��ب .. ق���ام 
الباك�ستاين بتقليد �سعادة عبداهلل خليفة الغفلي مدير امل�سروع الإماراتي 
مل�ساعدة باك�ستان و�سام "جنمة الزعيم قائد اأعظم" الذي منح له من قبل 
فخامة الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية تقديرا 
جلهوده ومتيزه يف اإدارة وتنفيذ امل�ساريع الإن�سانية والتنموية يف جمهورية 

باك�ستان الإ�سالمية.
الإماراتي  امل�سروع  يرافقه مدير  الدولة  �سفري  التقى  الحتفال  ويف ختام 
وطاقم  املعهد  واأط��ب��اء  وامل��ر���س��ى  امل��راج��ع��ني  م��ن  ب��ع��دد  باك�ستان  مل�ساعدة 
املمر�سني والإداريني، ونقل حتيات قيادة و�سعب الإمارات وتقديرها لهم، 
موؤكدا اأن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
والدعم  العون  �سموه على تقدمي  "حفظه اهلل" نابعة من حر�س  الدولة 

وامل�ساعدة التنموية والإن�سانية لل�سعب الباك�ستاين.
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  معهد  يف  املتعاجلني  املر�سى  عرب  جانبهم  من 
نهيان لأمرا�س القلب عن بالغ �سكرهم وتقديرهم وامتنانهم ل�سموه على 

اإهدائهم هذا ال�سرح الطبي التخ�س�سي الراقي.

دبي حتتفل باليوم الوطني ال� 51 مبجموعة من الفعاليات الرتفيهية والرتويجية 
•• دبي-و�م:

51 للدولة مبجموعة من  ال�  اإم��ارة دبي لالحتفال باليوم الوطني  ت�ستعد 

وباقات  الرتويجية  وال��ع��رو���س  الفنية  واحل��ف��الت  الرتفيهية  الفعاليات 
الإقامة الفندقية وجتارب الطعام وعرو�س الألعاب النارية وغريها. 

دبي  موؤ�س�سة  تنظمها  التي  املميزة  الحتفالت  فعاليات  �سمن  ذل��ك  ياأتي 
للمهرجانات والتجزئة بهذه املنا�سبة الوطنية ال�سعيدة يف جميع اأنحاء دبي 

خالل الفرتة من 2 اإىل 11 دي�سمرب املقبل . 
والتجزئة:  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  اأحمد اخلاجة  وقال 
الفخر  م�ساعر  الإمارات  لدولة   51 ال�  الوطني  اليوم  ذكرى  يف  “ نعي�س 
والعتزاز بكل ما حققته دولتنا احلبيبة من اإجنازات وتقدم وازدهار على مر 

ال�سنني”.  واأ�ساف " بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ن�ستعد لتقدمي اأف�سل الفعاليات 
والعرو�س والحتفالت يف اأبرز معامل املدينة الرائعة ووجهاتها الرتفيهية 
اأنحاء  �ستى  من  ال���زوار  بجميع  ونرحب  املنا�سبة،  بهذه  لالحتفال  املميزة 
العامل مل�ساركة البهجة والأجواء الحتفالية مع جميع املواطنني واملقيمني 

يف حفلها بعيد الحتاد احلادي �اخلم�صني  

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية ت�ست�سيف املجتمع الدبلوما�سي باأبوظبي 
•• �أبوظبي-�لفجر: 

عدداً  الدبلوما�سية  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  ا�ست�سافت 
دولة  ل���دى  املبتعثني  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ال�����س��ف��راء  م��ن 
الإمارات يف فعالية نظمتها لالحتفال بالعيد الوطني 

احلادي واخلم�سني لدولة الإمارات. 
امل����رر، وزي���ر دولة؛  ���س��اه��ني  وب��ح�����س��ور م��ع��ايل خليفة 
ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة ن��ي��ك��ولي م���الدي���ن���وف، امل���دي���ر العام 
لأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية بالإنابة والدكتور 
اأكادميية  ع��ام  مدير  نائب  الظاهري،  اإبراهيم  حممد 
اإيطاليا،  من  كل  �سفراء  الدبلوما�سية؛  قرقا�س  اأن��ور 
واليابان، ولتوانيا، ولك�سمبورغ، والدمنارك، واإ�ستونيا، 

ومايل، وباك�ستان، وتون�س، واأكرانيا، والعراق، واليمن، 
بح�سور  وذل��ك  الدبلوما�سيني؛  من  وع��دد  واجل��زائ��ر، 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية وطلبة الأكادميية. وت�سمن 
الحتفال الذي جاء مبثابة احتفالية دبلوما�سية مميزة؛ 
والأن�سطة  الرتاثية  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة 
ال�سعبي  باملوروث  اأك��رب  ب�سورة  امل�ساركني  عرفت  التي 
الإماراتي، وفر�سة لطلبة الأكادميية من دبلوما�سيي 
امل�ستقبل للتعرف عن قرب على جمموعة من ال�سفراء 
متا�سياً  وذل��ك  الدولة،  اإىل  الدبلوما�سيني  واملبعوثني 
مكانتها  تر�سيخ  اإىل  الرامية  الأكادميية  توجهات  مع 
كمق�سد اأكادميي ومن�سة فكرية لتن�سئة اأجيال مميزة 

من الدبلوما�سيني الإماراتيني اجلدد.
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اأخبـار الإمـارات

جلنة ال�سداقة الإماراتية الأوروبية تبحث تعزيز التعاون الربملاين مع جمل�س النواب الت�سيكي

نظمها جمل�س حممد بن زايد

حامد بن زايد ي�سهد حما�سرة بعنوان »نهج عاملي طموح لتوجيه النمو القت�سادي«

للطاقة املتجددة اآيرينا يف اأبوظبي، 
تعمل  ال��ت��ي  م�سدر  مدينة  واإن�����س��اء 
املتجددة  الطاقة  تقنيات  ن�سر  على 
براكة  حمطة  واإن�����س��اء  وامل�ستدامة، 
ولديها  ال�سلمية،  النووية  للطاقة 
م�ساريع م�سرتكة مع اأكر من 30 
 20 ب���  ت��ق��در  اإجمالية  بقيمة  دول���ة 
مليار دولر، ف�سال عن التوقيع على 
باملناخ،  املعنية  العاملية  التفاقيات 
بروتوكول  ب��اري�����س،  ات��ف��اق��ي��ة  منها 
املتحدة  الأمم  وات��ف��اق��ي��ة  ك��ي��وت��و، 
الإطارية ب�ساأن تغري املناخ.  كما مت 
الإ�سارة اإىل اإجنازات دولة الإمارات 
يف متكني املراأة يف خمتلف املجالت، 
متثل  حيث  منها،  الربملانية  خا�سة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  امل��راأة يف 
ن�سبة %50 من اأع�سائه، مما مكن 
الدولة من اأن تت�سدر مراكز عاملية 
الربملان  يف  امل����راأة  متثيل  جم���ال  يف 

ح��ي��ث ت��ع��ت��رب دول����ة الإم������ارات ثاين 
الت�سيكية  اجلمهورية  �سركاء  اأك��رب 
ال��ت��ج��اري��ني غ���ري الأوروب����ي����ني بعد 
التبادل  اإج����م����ايل  وب���ل���غ  ال�������س���ني، 
عام  ال���ب���ل���دي���ن يف  ب����ني  ال����ت����ج����اري 
درهم  مليار   4،26 2021 حوايل 
)1،159 مليار دولر(، فيما بلغت 
ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة اإىل 
الإمارات 821 مليون دولر، وقيمة 
الواردات من الإمارات 337 مليون 
دولر، وتعززت العالقة القت�سادية 
اتفاقية  الإم��������ارات  دول�����ة  ب��ت��وق��ي��ع 
ت���ع���اون اق��ت�����س��ادي وجت�����اري وفني 
يناير  ال��ت�����س��ي��ك يف  ج��م��ه��وري��ة  م���ع 
2022، لتد�سن ملرحلة جديدة من 
يف  وال�سراكة  القت�سادية  العالقات 
جمالت التجارة وال�ستثمار وتبادل 
املعرفة واأن�سطة الإنتاج وال�سناعات 
املختلفة والطاقة املتجددة، وتقنيات 

الب�سطي  عفراء  و�سعادة  الحت��ادي، 
لالت�سال  امل�����س��اع��د  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ال���ع���ام���ة  الأم�������ان�������ة  ال������ربمل������اين يف 
�سعادة  اللقاء  ح�سر  كما  للمجل�س، 
جمهورية  �سفري  �سالفيك  ج��ريي 

الت�سيك لدى دولة الإمارات. 
وج�����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل 
ت����ع����زي����ز ع�����الق�����ات ال�����ت�����ع�����اون بني 
الربملانني، والتاأكيد على اأهمية هذه 
الربملاين  التعاون  تعزيز  يف  الزيارة 
وتبادل اخلربات مبا ي�سب يف �سالح 
يف  ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين 
العامل من تطورات  ي�سهده  ظل ما 
ذلك  يتطلبه  وما  كبرية،  وحتديات 
والتوجهات  للمواقف  توحيد  م��ن 
حيال خمتلف الق�سايا ذات الهتمام 
امل�سرتك.  وتطرق اللقاء اإىل تطور 
الإماراتية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ة 
الأخرية،  ال�سنوات  خالل  الت�سيكية 

امل�����س��ت��ق��ب��ل والب����ت����ك����ار وال�����زراع�����ة 
والقت�ساد  وال���ف�������س���اء  احل���دي���ث���ة 
ال�سحية  وال�����رع�����اي�����ة  ال����رق����م����ي، 
الأعمال  وري����ادة  ال��غ��ذائ��ي  والأم����ن 
وال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة، مب���ا ي�سب 
القت�سادي  ال��ن��م��و  خ��ط��ط  دع���م  يف 
ال��ب��ل��دي��ن.   وعر�ست  امل�����س��ت��دام يف 
جلنة ال�سداقة الإماراتية الأوروبية 
الإم����������ارات يف جمال  دول������ة  ج���ه���ود 
وا�ست�سافتها   امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة 
ل���ل���دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن من 
عام  يف   )COP28( دول  م��وؤمت��ر 
2023، حيث تعترب  دولة الإمارات 
م�����ن ال���������دول ال������رائ������دة يف جم���ال 
خطوات  واتخذت  النظيفة،  الطاقة 
ُم��ب��ك��رة ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
التنمية واحلفاظ على بيئة نظيفة 
اأب��رز جهودها   واآمنة، ومن  و�سحية 
الدولية  ال��وك��ال��ة  م��ق��ر  ا���س��ت�����س��اف��ة 

العام واخلا�س. 
واأ�سادت املحا�سرة ماريا مازوكاتو 
باخلطوات   .. ال�����س��ي��اق  ه����ذا  يف 
امل���ل���ه���م���ة ال����ت����ي ات���خ���ذت���ه���ا دول����ة 
مبلف  املرتبطة  خا�سة  الإم���ارات 
حملياً  النظيفة  وال��ط��اق��ة  امل��ن��اخ 

اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  امل��ح��وري  ودوره 
وا�ستدامة..كما  �سمولية  اأك���ر 
ف�سل  اأ�سباب  على  ال�سوء  �سلطت 
اإعطاء  يف  احل��ال��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ا�ستباقياً  اإط����������اراً  احل����ك����وم����ات 
وفعالية  التحديات  هذه  ملواجهة 

لي�سل اإىل العامل باأ�سره. 
اخلطوات  اأن  م���اري���ا  واأو����س���ح���ت 
النفط  التمهيدية ملرحلة ما بعد 
وحتول دولة الإم��ارات اإىل وجهة 
والنمو  وامل��ب��دع��ني  ل��ل��م��وه��وب��ني 
امل�ستدامة  ل��ل��م�����س��اري��ع  امل��ت�����س��ارع 

القت�سادية  التحديات  مواجهة 
العامل  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
واملعي�سة  وال�سحة  املناخ  يف  توؤثر 
واجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة ب��ج��ان��ب اإط����ار 
املهام  تنفيذ  على  ال��ق��ائ��م  العمل 

ومبادراتها العاملية يف هذا املجال 
" م�سبار الأمل  اإىل جناح  اإ�سافة 
" يف الو�سول اإىل املريخ واقرتاب 
القمر  اإىل  الو�سول  حلم  حتقيق 
حتمل  النجاحات  تلك  اأن  موؤكدة 
اأماًل يتعدى حدود دولة الإمارات 

معاجلتها  يف  ال��ع��امل��ي  النهج  ه��ذا 
مناق�سات  م��ن  اأف��ك��ار  ع��ن  ف�سال 
املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
الطفولة  ا�ستثمار  ميكن  وك��ي��ف 
اجلهات  خمتلف  جمع  يف  املبكرة 
القطاعني  يف  وتعاونها  الفاعلة 

•• بر�غ-�لفجر:

اأع���������س����اء جم���م���وع���ة جلنة  ال���ت���ق���ى 
ال�������س���داق���ة م����ع ب����رمل����ان����ات ال�����دول 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  الأوروب������ي������ة 
الحت�������ادي، ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة مرية 
اللجنة،  رئي�سة  ال�سويدي  �سلطان 
بجمهورية  ال��ن��واب  جمل�س  مقر  يف 
اأع�������س���اء جلنة  ب������راغ،  ال��ت�����س��ي��ك يف 
الت�سيكية  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال�������س���داق���ة 
برئا�سة �سعادة مارجيتا بال�ستيكوفا 
رئي�سة اللجنة.   ح�سر اللقاء اأع�ساء 
جلنة ال�سداقة الربملانية الإماراتية 
مع برملانات الدول الأوروبية، �سعادة 
كل من: مروان عبيد املهريي نائب 
رئي�س اللجنة، و�سارة حممد فلكناز، 
و د. �سيخة عبيد الطنيجي، و�سرار 
ال�سحاك  ح��واء  ود.  بالهول،  حميد 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  املن�سوري، 

م�سروع بيت العائلة الإبراهيمية يف 
اأبوظبي ويجمع الديانات  العا�سمة 
)الإ�سالمية  ال���ث���الث  ال�����س��م��اوي��ة 
ويعترب  وال��ي��ه��ودي��ة(،  والن�سرانية 
احلوار  لتبادل  لتعزيز  عاملي  منرب 
والأف������ك������ار ب����ني اأت�����ب�����اع ال���دي���ان���ات 
عاملياً  ومن��وذج��اً  ال��ث��الث  ال�سماوية 

للت�سامح. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك������دت رئ��ي�����س��ة جلنة 
ال�����س��داق��ة ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة، ع��ل��ى عمق 
ع������الق������ات ال�����ت�����ع�����اون وال���������س����راك����ة 

ويف العديد من القطاعات الرائدة، 
وتاأتي هذه الإجن��ازات يف اإط��ار دعم 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل���ل���م���راأة.  واأك���د 
جناح  على  ال�سداقة  جلنة  اأع�ساء 
دول����ة الإم�������ارات يف ت��ق��دمي من���وذٍج 
املنطقة،  يف  والت�سامح  لال�ستقرار 
الدولة  اأر�������س  ع��ل��ى  ي��ع��ي�����س  ح��ي��ث 
مما  ج��ن�����س��ي��ة؛   )200( م���ن  اأك����ر 
جعل دولة الإمارات حتقق موؤ�سرات 
التالحم  مفهوم  يف  متقدمة  عاملية 
وال�ستقرار املجتمعي، و�سيتم افتتاح 

ال�سرتاتيجية القائمة بني البلدين 
وال���ت���ي ت�����س��ه��د ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف 
�سرورة  اإىل  م�سرية  املجالت،  �ستى 
التوا�سل  وا�ستمرار  ال��زي��ارات  تبال 
العالقات  ل��ت��ق��وي��ة  ال��ل��ج��ن��ني  ب���ني 
ب������ني ال������ربمل������ان������ني ال���������س����دي����ق����ني، 
وت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر واخل���ربات 
اأولوية  مت��ث��ل  ال��ت��ي  وامل���و����س���وع���ات 
تطلعات  ي���ح���ق���ق  مب����ا  ل���ل���ج���ان���ب���ني 
التعاون يف خمتلف  لزيادة  البلدين 

القطاعات.

•• �أبو ظبي -و�م:

زايد  ال�سيخ حامد بن  �سهد �سمو 
اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي 
اأبوظبي حما�سرة نظمها  لإم��ارة 
جمل�س حممد بن زايد - يف ق�سر 
البطني - حتت عنوان" نهج عاملي 
طموح لتوجيه النمو القت�سادي 
�سمو  امل��ح��ا���س��رة  �سهد  ك��م��ا    ."
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد 
ومعايل  الهمم  لأ���س��ح��اب  العليا 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ب��ن ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اآل نهيان وزير دولة وعدد 

من ال�سيوخ وامل�سوؤولني. 
الربوفي�سورة  املحا�سرة  وتناولت 
م���اري���ا م���ازوك���ات���و م���دي���رة معهد 
البتكار واخلدمة العامة يف كلية 
لندن اجلامعية يف اململكة املتحدة 
املتعلقة  امل���ح���اور  م���ن  ..ال���ع���دي���د 
اأهمية   : اأب���رزه���ا  امل��و���س��وع  ب��ه��ذا 
البتكار والرتكيز على الهدف يف 

يوؤكد   .. الوظائف  اأع��داد  وتزايد 
اجلدية التامة للدولة يف التعامل 

مع حتديات امل�ستقبل. 
وترى مازوكاتو اأ�ستاذة اقت�سادات 
الب����ت����ك����ار وال���ق���ي���م���ة ال���ع���ام���ة يف 
اأزمة  اأن   .. اجلامعية  لندن  كلية 
" ك�سفت   19  ���� " كوفيد  جائحة 
ال�ستعداد  يف  ك��ب��ري  ف�����س��ل  ع���ن 
للعامل  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  وال����ق����درات 
الكربى  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
التي  الأزم�������ة  اأن  ع��ل��ى  م�������س���ددة 
تزامنت مع حتديات جيو�سيا�سية 
وم���ن���اخ���ي���ة ت��ع��ي��د ال���ت���اأك���ي���د على 
العديد من  تقييم  اإع��ادة  �سرورة 
املبادئ والأفكار موؤكدة اأن العامل 
ومبتكر  م��ل��ه��م  بتفكري  م��ط��ال��ب 

لتجاوز تلك التحديات. 
وتبث املحا�سرة على قناة الإمارات 
املحلية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  وال��ق��ن��وات 
جمل�س  "يوتيوب  ق��ن��اة  ب��ج��ان��ب 
حممد بن زايد" يف متام ال�ساعة 

ال�سبت.  اليوم  م�ساء   7:00

الرئي�س الت�سيكي ي�ستقبل �سقر غبا�س
•• بر�غ-و�م: 

ا���س��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة م��ي��ل��و���س زميان 
رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة ال���ت�������س���ي���ك يف 
�سقر  معايل  ام�س  ب��راغ  العا�سمة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س 
الحتادي، والوفد الربملاين املرافق 
حاليا  الر�سمية  زي��ارت��ه  خ��الل  ل��ه 

اإىل الت�سيك. 
حتيات  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  ون��ق��ل 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اإىل 
و�سعبها  ال��ت�����س��ي��ك  رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
الوطني  العيد  مبنا�سبة  ال�سديق 

بني الأمم وال�سعوب وتر�سيخ اأ�س�س 
ال�سالم والتعاي�س. 

وق�������ال م����ع����ايل ����س���ق���ر غ���ب���ا����س ان 
قيادة دولة الإم��ارات حري�سٌة على 
الإرت���ق���اء ب��ال��ع��الق��ات الإم��ارات��ي��ة-

من  لأك����ر  مت��ت��د  ال��ت��ي  الت�سيكية 
اأكر  تتعمق  اأخذت  والتي  عقود   3
املا�سية  ال�����س��ن��وات  خ����الل  واأك�����ر 
ل�سيما  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل����ج����الت  ويف 
القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية.  
العالقة  ان  ايل  م��ع��ال��ي��ه  وا�����س����ار 
القت�سادية الإماراتية - الت�سيكية 
ق��د ت��ع��ززت ك��ث��ريا وت��ط��ورت خالل 
خا�س  ب�سكل  الأخ�����رية.  ال�����س��ن��وات 
تعاون  اتفاقية  بلدينا  توقيع  بعد 
اق����ت���������س����ادي وجت����������اري وف����ن����ي يف 
�ستمثل  وه�������ذه  يناير2022، 
التعاون  من  جديدة  ملرحلة  بداية 

امل���راف���ق ل����ه، م����وؤك����داً اأه��م��ي��ة هذه 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  ال��زي��ارة 
اأهمية  على  م�سدداً  البلدين،  ب��ني 
عالقات  تطوير  يف  ال��ربمل��ان��ات  دور 

التعاون بني البلدين . 
�سبل  ب���ح���ث  ال����ل����ق����اء  خ������الل  ومت 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  تعزيز 
وجمهورية  الإم��������ارات  دول�����ة  ب���ني 
م�سلحة  ي����خ����دم  مب�����ا  ال���ت�������س���ي���ك 
ال�سديقني  وال�����س��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
جميع  يف  املتنامي  التطور  ويواكب 
اأهمية  على  التاأكيد  مع  القطاعات 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة بني 
تبادل  الدولتني من خالل  برملاين 
الزيارات وتعزيز التن�سيق والت�ساور 
ال���ق�������س���اي���ا ذات  ح����ي����ال خم���ت���ل���ف 

الهتمام امل�سرتك. 
احلديث  اإىل  اجل���ان���ب���ان  وت���ط���رق 

جلمهورية  م��ت��م��ن��ني   ،104 ال������ 
ال��ت�����س��ي��ك ال�����س��دي��ق��ة امل����زي����د من 
يف  الرقي  ودوام  والزده���ار  التقدم 

�ستى املجالت. 
الت�سيك  م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل رئ��ي�����س 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  حتياته 
واإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ل�سموهما  متمنيا  مكتوم،  اآل  را�سد 
ول�سعب  وال�سعادة  ال�سحة  موفور 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
امل����زي����د م����ن ال���ت���ط���ور والزده���������ار 
وتعزيز  ت��ر���س��ي��خ  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه 
ع��الق��ات ال�����س��داق��ة وال��ت��ع��اون مع 

دولة المارات. 
ال��ت�����س��ي��ك يف بداية  رئ��ي�����س  ورح����ب 
اللقاء مبعايل �سقر غبا�س والوفد 

والدولية  الإقليمية  الق�سايا  ع��ن 
والتطورات  امل�ستجدات  اآخر  وبحثا 
الإقليمية  ال�ساحتني  على  الراهنة 
حتقيق  اأهمية  اأك��دا  كما  والدولية، 
العاملي  وال�ستقرار  والأم��ن  ال�سلم 
ودعم كافة اجلهود املبذولة لتوفري 
العامل  ل�����س��ع��وب  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
وحتقيق الأمن وال�ستقرار املن�سود 

علي م�ستوى العامل . 
وق�������ال م����ع����ايل ����س���ق���ر غ���ب���ا����س اإن 
�ساحب  ب���ق���ي���ادة  الإم���������ارات  دول�����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
تكون  اأن  على  دائ��م��ا  اهلل" حتر�س 
ع���الق���ات���ه���ا ب����ال����دول ق���ائ���م���ة على 
اأ�س�س را�سخة من التعاون امل�سرتك 
املتبادل  والح��������رتام  وال�������س���داق���ة 
والتعاون  الأخ���وة  م��ب��ادئ  وتوطيد 

الت�سيكية  جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��ج��اري��ني 
من غري االدول الأوروبية وال�سني، 
التجاريني  ال�����س��رك��اء  اأك����رب  وه����ي 
املنطقة  يف  الت�سيكية  للجمهورية 
العربية.  ح�سر اللقاء وفد املجل�س 

الكثري  يف  ال�����س��ام��ل  الق���ت�������س���ادي 
اليوم  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
امل�ستدام  النمو والزدهار  مرتكزات 
الإم���������ارات  دول�������ة  اأن  ايل  ،لف����ت����ا 
ال�سركاء  اأك�����رب  ث����اين  ال���ي���وم  ه���ي 

الوطني الحت��ادي، �سعادة كل من: 
�سارة حممد فلكناز، ومروان عبيد 
املهريي، ومرية �سلطان ال�سويدي، 
و�سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن 

النعيمي الأمني العام للمجل�س. 

•• �أبو ظبي-و�م:

جنح اأطباء يف زرع نخاع العظم لطفلة تبلغ من العمر عامني تعاين من 
نق�س )PGM3 SCID( وهو اإ�سطراب وراثي نادر للغاية ي�سعف 
الأطفال  يجعل  كما  الهيكلي  الن�سيج  يف  خ��ل��اًل  وي��ح��دث  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از 
الر�سع عر�سة لالإ�سابة بعدوى �سديدة منذ ولدتهم فيما تربع بنخاع 

العظم �سقيق الطفلة البالغ من العمر 4 �سنوات. 
واأجريت العملية يف مدينة برجيل الطبية .وقال الدكتور زين عابدين 
رئي�س ق�سم اأمرا�س الدم والأورام وزراعة نخاع العظام لدى الأطفال يف 
مدينة برجيل الطبية الذي اأ�سرف على عالج الطفلة:" بعد اأيام قليلة 
من ولدة الطفلة اأي قبل عامني اأ�سيبت بعدوى مت عالجها بامل�سادات 
ب�سحة  تبدو  تبدو  كانت  التي  طفلتهما  اأن  وال��داه��ا  يعرف  مل  احليوية 

جيدة كانت مري�سة جًدا . 
بالتهابات  الطفلة  اأ�سيبت  التالية  القليلة  الأ�سهر  م��دار  على  ذلك  بعد 
اللتهابات  ه���ذه  اأدت  وق���د  وال��ف��م  واجل��ل��د  وال�����س��در  الأذن  يف  م��ت��ع��ددة 

الفريو�سية والبكتريية والفطرية اإىل دخول امل�ست�سفى عدة مرات وتناول 
اأ�سهر   9 الطفلة  بلغت  .وبعدما  احليوية  امل�سادات  من  خمتلفة  اأن���واع 
الذين طلبوا  املعدية  الأم��را���س  ا�ست�سارة خ��رباء  وال��داه��ا قد طلبا  ك��ان 
الفحو�سات اجلينية بناًء على التاريخ املر�سي فيما ك�سفت الفحو�سات 

 . PGM3 SCID (( اإ�سابة الطفلة بنق�س
اأجرى الدكتور عابدين وفريقه املزيد من التقييمات للتاأكد من جاهزية 
الطفلة لعملية زرع نخاع العظم الذي يعد العالج الوحيد لهذه احلالة 
اأن  نتائج فحو�سات الطفلة و�سقيقها كانتا متطابقتني جًدا تقرر  ولأن 

يكون �سقيقها هو املتربع. 
من جانبها اأو�سحت الدكتورة مان�سي �سو�سديف ا�ست�سارية زراعة نخاع 
املناعة  نق�س  م��ر���س  اأن  الطبية  برجيل  مدينة  يف  ل��الأط��ف��ال  ال��ع��ظ��ام 
الأول��ي��ة املناعة  نق�س  مر�س  اأ���س��ك��ال  اأ���س��د  اأح��د  يعد  ال�سديد  امل�سرتك 

PID( ، ( وهو ا�سطراب وراثي نادر ي�سبب م�ساكل تهدد احلياة يف جهاز 
املناعة، م�سريه اإىل اأنه مت حتديد اأكر من 300 نوع من PID حتى 
PGM3 يف الإ�سابة  اإنزمي  الآن ويف حالة هذه الطفلة، ت�سبب نق�س 
 SCID ملر�س  �سيوًعا  الأك��ر  ال�سمة  واأ�سافت:"    SCID. مبر�س 
هي اللتهابات ال�سديدة املتكررة منذ الولدة وعلى الرغم من اأنه ميكن 
عالج العدوى بامل�سادات احليوية والأدوية امل�سادة للفريو�سات موؤقًتا اإل 
اأنها �ستعاود الظهور لذلك فاإن العالج الوحيد الدائم لهذه الأنواع من 
الت�سخي�س  العظم يعترب  املبكر وزراع��ة نخاع  الت�سخي�س  الأمرا�س هو 
املبكر لهذا املر�س نادر احلدوث عادة بحلول العام الأول من العمر ميوت 
مل  م��ا  ال�سديدة  اللتهابات  م��ن   SCID ب���  امل�سابني  الأط��ف��ال  معظم 

ي�سخ�س الأطباء ذلك مبكًرا ويجروا عملية زرع نخاع العظم . 
وقال الدكتور فولفيو بورتا امل�ست�سار الدويل لربنامج زراعة نخاع العظم 

 SCID لالأطفال يف مدينة برجيل الطبية:"عادًة ما ي�سل معدل جناح
PID بعد الزراعة اإىل 90 % اإذا مت ت�سخي�سه مبكًرا فيما ي�سل معدل 
من  يعاين  املري�س  وك��ان  الت�سخي�س  تاأخر  اإذا   50٪ من  لأق��ل  النجاح 

عدوى متعددة قبل الزراعة". 
من جانبه اأ�ساف الدكتور عابدين:" يف �سهر اغ�سط�س املا�سي خ�سعت 
لهذه احلالة  نخاع عظم  زرع  لعملية  العمر عامني  البالغة من  الطفلة 
التي تهدد حياتها والتي تعافت بعدها ب�سكل جيد بالرغم من اأنها اأ�سيبت 
بعدوى متعددة يف ال�سابق اإل اأنها اأظهرت عالمات النجاح يف وقت مبكر و 
بحلول اليوم 13 بعد الزرع كانت الفحو�سات اجلينية املتخ�س�سة التي 
الأن  وحتى  العملية  لنجاح  ت�سري  اإيجابية  نتائج  ذات  للطفلة  اأجريناها 
اأو  �سحية  م�سكالت  اأي  ت�سجيل  يتم  مل  امل�ست�سفى  من  خروجها  بعد  و 
الدورية ملرحلة ما بعد  للمتابعة  التهابات متكررة حيث لزالت تخ�سع 
اإعتبار  اأن فرتة ما بعد زرع نخاع العظم حا�سمة، وميكن  باإعتبار  ال��زرع 
مرور 100 يوم على الإجراء بدون التهابات اأو م�ساعفات باأنها عملية 

ناجحة للغاية". 

عالج ر�سيعة من مر�س وراثي نادر بجهاز املناعة 

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/13618

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات �بناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae �ذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
2022/12/05 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده لفة �صيلة لتجارة  م�صاءا يوم الثنني 

املالب�س �س م ح +�صهاب كولدينتافيدا ب�صري كولدينتافيدا � ا��صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 3,000 مالب�س       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي ا� ب�صيك �صمان �للمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/9975

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات �بناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  �ذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/12/05 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده كراد انرتنا�صيونال �س م ح � ا��صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 15,000 حمولت كهربائيه       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي ا� ب�صيك �صمان �للمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/9648

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  �بناء  للمزادات  الم��ارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae �ذلك يف متام ال�صاعة 
عمهر  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/12/05 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00

للتجارة العامة �س.ذ.م.م + مالك حممد ر�صيد عمر دين � ا��صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 178,950 مواد بناء      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي ا� ب�صيك �صمان �للمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/14554

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات �بناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  �ذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/12/05 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده ايك�صتيم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م � ا��صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 46,000 مكائن تقطيع اخل�صب      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي ا� ب�صيك �صمان �للمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرت�ين www.emiratesauction.ae . �على كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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اأخبـار الإمـارات

••  �أبوظبي-�لفجر:

الداخلية   وزارة  م���ن  وف����د  اط��ل��ع 
ال�����س��ودان��ي��ة  ع��ل��ى ج���ه���ود �سرطة 
والأنظمة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اأب��وظ��ب��ي 
لأف�سل  وف�����ًق�����ا  ت��ط��ب��ق��ه��ا  ال����ت����ي 
الأدلة  اإدارة   يف  العاملية  املمار�سات 
اجل��ن��ائ��ي��ة ب��ق��ط��اع ����س���وؤون  الأم���ن 
الآمنة   امل��دي��ن��ة  وم���رك���ز  وامل���ن���اف���ذ 

بقطاع �سوؤون القيادة .
بن  حممد  ال�سيخ  ال��ل��واء  وال��ت��ق��ى 
قطاع  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
الوفد  وامل���ن���اف���ذ  الأم�������ن  �����س����وؤون 
حامد  عنان  اأول  الفريق  برئا�سة 
ال�سوداين   ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ع��ن��ان 
ال�سرطة وجرى  ومدير عام قوات 
خالل  اللقاء بحث  تبادل  اخلربات  

يف املجالت ال�سرطية والأمنية .
العميد  ب��ح�����س��ور  ال���وف���د  واط���ل���ع 

حميد �سعيد العفريت نائب مدير 
على  واملنافذ  الأم���ن  ���س��وؤون  قطاع 
اإجنازات القطاع وجهوده  امل�ستمرة 
العمل   الرت�����ق�����اء  مب��ن��ظ��وم��ة   يف 
ال�سرطي و الأمني ، ثم اطلع على 
اجلهود التطويرية  يف اإدارة  الأدلة 

اجلنائية .
وقدم العميد خمي�س را�سد الكعبي  
مدير اإدارة  الأدلة اجلنائية �سرحاً  
للوفد حول مهام الإدارة  يف الك�سف  
العلوم  ب��وا���س��ط��ة  اجل���رمي���ة  ع���ن 
وا�ستخدام  احل���دي���ث���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
املتطورة  واملعدات  الأجهزة  اأح��دث 

  .
 ، الإدارة  اأق�سام  يف  الوفد  وجت��ول   
دور  عن  وافياً  �سرحاً  اىل  وا�ستمع 
الأدلة اجلنائية يف ال�سرطة واملهام 
املوكولة لها للك�سف عن اجلرمية 
بوا�سطة العلوم اجلنائية احلديثة، 

واط���ل���ع  ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات الكبرية 
التي �سهدتها اإدارة الأدلة اجلنائية 

الأنظمة  اح������دث  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
العاملية يف املجالت املخربية حتى 

اأ�سبحت واحدة من اأهم املختربات 
ال�سرق  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ي��ة 

اأن  اإىل  ،لف���ت���ا  وال���ع���امل  الأو����س���ط 
خمتربات الأدلة اجلنائية ل�سرطة 
الكوادر  م��ن  ع���ددا  ت�سم  اأب��وظ��ب��ي 
املواطنة التي مت تاأهيلها واإيفادها 
اإىل اجلامعات واملوؤ�س�سات البحثية 
بالعلوم  للتزود  العامل  يف  املتميزة 
ومتابعة  ال�����الزم�����ة  واخل����������ربات 
امل�����س��ت��ج��دات  ال��ع��ل��م��ي��ة  مبجالت 

العمل ال�سرطي والأمني .
ال���داخ���ل���ي���ة   وزارة  وف������د  وث����م����ن 
الذي  الكبري  ال��ت��ط��ور  ال�����س��وداين  
جمال  يف  اأبوظبى  �سرطة  حققته 
توظيف التقنيات احلديثة للك�سف 

عن غمو�س اجلرائم .
 وزار  الوفد مركز املدينة المنة  يف  
�سرطة اأبوظبي  وكان يف ا�ستقباله 
العميد �سعيد حممد الكعبي نائب 
م���دي���ر ق���ط���اع �����س����وؤون ال���ق���ي���ادة يف 
�سرطة اأبوظبي ،وقدم املقدم �سعيد 

�سرطة  م���ن  ال���ر����س���ي���دي  ع���ب���داهلل 
التقنيات  ح����ول  ���س��رح��ا  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ذك��ي��ة واآل���ي���ة العمل  والأن���ظ���م���ة 
والكامريات  ب���الأب���راج  وارت��ب��اط��ه��ا 
املركز  يف  الرقابة  اأنظمة  باعتماد 
والأنظمة املبتكرة يف اإدارة ال�سالمة 
املدينة  ان مركز  امل��روري��ة.  وذك��ر 
الآمنة  يعد  اأحد امل�ساريع التقنية 
الريادية التي  ت�ستعني با�ستخدام 
تقنيات الذكاء  ال�سطناعي �سمن 
للتطوير  ال�سرتاتيجية   خطتها 
باجلرمية  وال��ت��ن��ب��وؤ  وال��ت��ح��دي��ث  
م�ستوى  وت��ع��زي��ز  منها  وال��وق��اي��ة 
لل�سائقني  املرورية  ال�سالمة  اإدارة 
وم�ستخدمي الطرق وفقاً لتقنيات 
الأح������������دث على  ت����ع����د  م����ت����ط����ورة 
امل�ستوى العاملي من خالل الرقابة 
اللكرتونية للطرق والربامج التي 
املرورية  ال��ب��ي��ان��ات  بتحليل  ت��ق��وم  

اإىل  و���س��وًل  با�ستمرار  واجلنائية 
اأعلى م�ستويات الكفاءة و الفعالية 
يف اتخاذ القرار و تعزيز التعاون مع 
مو�سحاً   ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
ا�ست�سعار مبكر  انها  تعمل كمركز 
املنظومة  مع  ارتباطها  خالل  من 
ال��وط��ن��ي��ة ل���الإن���ذار امل��ب��ك��ر و تقوم 
للجمهور  ال���ت���ح���ذي���رات  ب���اإر����س���ال 
ح�����ول امل���خ���اط���ر وامل�����ه�����ددات قبل 
نظامي  با�ستخدام  وقوعها  وب��ع��د 
ال���س��ت�����س��ع��ار و ال���ب���ث والإر�����س����ال، 
اللكرتونية  ال��ر���س��ائ��ل  اإر����س���ال  يف 
املتغرية والتحذيرية وقت الأحوال 
اجل�����وي�����ة امل���ت���ق���ل���ب���ة، واحل���������وادث 
اجل�����س��ي��م��ة واإغ�����الق ال���ط���رق  عرب 
الذكية  الأب����������راج  يف  ال�������س���ا����س���ات 
اللكرتونية  املرورية  وال�سواخ�س 
والر�سائل عرب الهواتف  املتحركة 

والتطبيقات ال�سرطية.

•• �أبوظبي-و�م:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
الأوىل من  الدفعة  الإم��ارات��ي��ني خريجي  اخل���رباء  م��ن  ال���وزارة كوكبة  يف مقر 

الثانية  ال���دورة  يف  امل�ساركني  و  "بالن�س"،  املتقدم  الإع��الم��ي  التاأهيل  برنامج 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  متقاعدي  م��ن  ع��دد  �سمنهم  وم��ن  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
الدويل واملوؤ�س�سات الحتادية واملحلية يف الدولة. ومت ت�سميم برنامج التاأهيل 
الإعالمي املتقدم "بالن�س" لتلبية كل ما يحتاجه املتحدثون من التخ�س�سات 

كافة، ليكون منهجا متكاماًل تفاعلياً، ويوؤهل املنت�سبني لدخول عامل اخلطابة 
والتاأثري الإعالمي و�سناعة متحدثني قادرين على اإحداث التاأثري العالمي يف 
جمالتهم املتخ�س�سة وفق اأحدث املمار�سات الإعالمية. ح�سر اللقاء .. معايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل و معايل ال�سيخ 

�سخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة و معايل خليفة �ساهني املرر 
وزير دولة وعدد من امل�سوؤولني. كما ح�سر ممثلو جمموعة من �سركاء الربنامج 
واملجل�س  وال�سباب  والثقافة  والداخلية  والتعليم  والرتبية  الدفاع  وزارات  من 

.Twofour54الوطني الحتادي وجممع كليات التقنية العليا و

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل خريجي ومنت�سبي برنامج التاأهيل الإعالمي املتقدم »بالن�س«

•• دبي-و�م:

نظمت جمموعة عمل الإم��ارات للبيئة ال��دورة ال�22 من م�سابقة اخلطابة 
البيئية بني الكليات و اجلامعات والتي اختتمت اأم�س الأول مب�ساركة 490 
طالبا و طالبة من 10 دول عربية �سكلوا 73 فريقاً، تناف�ست لأول مرة على 

مدار 4 اأيام يف جممع دبي للمعرفة. 
مت اإطالق هذه امل�سابقة ثنائية اللغة )العربية -الإجنليزية( لتوفري من�سة 
و  احلالية  ال�ستدامة  ق�سايا  ب�ساأن  خماوفهم  عن  للتعبري  املنطقة  ل�سباب 

اقرتاح حلول لها، و قد اأقيم احلدث ب�سكل هجني. 
اإىل تثقيف و متكني جيل ال�سباب  و تهدف جمموعة عمل الإم��ارات للبيئة 
املنطقة،  يف  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  و  للمجتمع  اجلميل  رد  يف  للم�ساعدة 
املزيد من  لتمكني   ،4 اإىل  يومني  امل�سابقة من  ه��ذه  املجموعة  م��ددت  قد  و 

الفريدة من  التعليمية  املن�سة  ال�ستفادة من هذه  الكليات من  و  اجلامعات 
نوعها. 

هل  هي  موا�سيع،   4 �سمن  امل�سابقة  كاأ�س  على  م�ساركا  فريقا   73 تناف�س 
ي��رتاب��ط الأم���ن امل��ائ��ي و الأم���ن ال��غ��ذائ��ي؟ واحل��ف��اظ على ال��رئ��ة احلقيقية 
للكوكب: مفتاح ملنع تغري املناخ، الزراعة احليوانية ال�سناعية – موؤثر قوي 
التحتية نحو �سايف  البنية  اإع��ادة ت�سميم  امل��دن:  و تنمية  املناخ؟،  على تغري 

ال�سفر. 
اإطالق  "مت   : املجموعة  رئي�سة  و  موؤ�س�س  ع�سو  املرع�سي،  حبيبة  قالت  و 
م�سابقة اخلطابة البيئية بني الكليات و اجلامعات لأول مرة يف عام 2001 
يف دولة الإمارات ومن خالل هذا الربنامج، تهدف املجموعة اإىل حتفيز جيل 
امل�ستقبل يف املنطقة للح�سول على فهم وا�سح للق�سايا البيئية املعا�سرة و 
م�ساركة احللول العملية لها. ومنذ ذلك احلني، قامت املجموعة ببناء قدرة 

ال�سباب با�ستمرار على البحث و التفكري النقدي و القيادة و التوا�سل؛ و هي 
ال�سفات احليوية القليلة املطلوبة لإحداث تاأثري دائم يف العامل". 

و اأ�سافت : "منذ اأكر من عقدين، كانت م�سابقة اخلطابة البيئية بني الكليات 
و اجلامعات توفر من�سة �ساملة عرب احلدود لتاأكيد دور ال�سباب كم�ساهمني 
تعتزم  الربنامج،  ل�سعبية هذا  ونظًرا  امل�ستدامة.  التنمية  مهمني يف حتقيق 
ا اتخاذ املن�سة خطوة اإىل الأمام و فتح الت�سجيالت للجامعات  املجموعة اأي�سً

ا".  و الكليات خارج املنطقة العربية اأي�سً
و�سمت جلنة حتكيم ثمانية خرباء ثنائيي اللغة، ين�سطون يف هذا املجال. 

" فريق  " هل يرتابط الأم��ن املائي و الأم��ن الغذائي  و فاز يف امل�سابقة عن 
املركز الأكادميي بجامعة بولتون راأ�س اخليمة، و فاز عن مو�سوع "احلفاظ 
املناخ" فريق جامعة الإمام  الرئة احلقيقية للكوكب: مفتاح ملنع تغري  على 
عبدالرحمن بن في�سل، اململكة العربية ال�سعودية، و عن مو�سوع "الزراعة 

ف��ري��ق جامعة  " ف��از  امل��ن��اخ  ق��وي على تغري  م��وؤث��ر   - ال�سناعية  احل��ي��وان��ي��ة 
" تنمية املدن:  ال�سعودية و عن مو�سوع  اململكة العربية  اليمامة، الريا�س، 
اإعادة ت�سميم البنية التحتية نحو �سايف ال�سفر" فاز فريق كلية دبي الطبية 

للبنات، دولة الإمارات. 
كاأ�س  ال�سعودية على  العربية  اململكة   - الريا�س   - اليمامة  وح�سلت جامعة 
امل�سابقة، حيث �سجلت اأعلى النقاط يف املناف�سة .ويعد هذا هو فوزهم الثالث 
يف امل�سابقة، و بالتايل �ستتمكن اجلامعة بفخر من الحتفاظ بالكاأ�س دائًما و 

اإبرازه كواحد من اإجنازاتهم التي يفخرون بها. 
امل�سابقة يف  اأن  املجموعة  رئي�سة  اأعلنت   ، للم�سابقة  وخالل احلفل اخلتامي 
ا�ست�سافة الدولة ملوؤمتر الأط��راف كوب  دورتها القادمة - التي تتزامن مع 
28 - �ستفتح اأبوابها للجامعات و الكليات خارج املنطقة العربية، ما يكر�س 

جهود الدولة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة . 

جمموعة عمل الإمارات للبيئة تنظم الدورة ال� 22 من م�سابقة اخلطابة البيئية 

وفد الداخلية ال�سوداين يطلع على اجلهود التطويرية بالأدلة اجلنائية واملدينة الآمنة ب�سرطة اأبوظبي

•• �لعني - �لفجر

بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  احتفلت 
والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد 
���س��م��ا بنت  د.  ال�����س��ي��خ��ة  حت���ت رع���اي���ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د 
الوطني لدولة  باليوم  الإدارة،  جمل�س 
 " ال�" 51  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
�سمن فعاليات مدر�سة القهوة وال�سنع 
يف مقر م�سرح مدر�سة التميز مبدينة 
ال���ع���ني  ����س���َم الح���ت���ف���ال ال��ع��دي��د من 
الفقرات مب�ساركة العديد  من اجلهات 
باملنا�سبة  �سعادتها  ع��ن  اأع��رب��ت  ال��ت��ي 
الوطنية ، فيما ا�ستهل احلفل بالن�سيد 
متها  قَدّ ال���ت���ي  الإم�����ارات�����ي  ال���وط���ن���ي 
مدر�سة املعايل للتعليم الأ�سا�سي ومن 
ث���م ت����الوة ال����ق����راآن ال���ك���رمي م���ن ِقبل 
ال�����س��ي��د م���ن مدر�سة  ���س��م��ي��ة  ال��ط��ال��ب��ة 

املعايل للتعليم الأ�سا�سي.
ال��ك��ت��ب��ي م���ن مدر�سة  ���س��ل��م��ى   واأل���ق���ت 

املعايل للتعليم الأ�سا�سي كلمة ال�سيخة 
د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
نحتفل  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم  " يف  ق��ائ��ل��ة 
ون�سعد بذكريات اإعالن دولتنا الغالية، 
ولكن الحتفال احلقيقي هو احلفاظ 
على مقدرات الوطن والإمي��ان بدورنا 

النمو  و  ال��ت��ط��ور  حت��ق��ي��ق  يف  ك����اأف����راد 
ومواكبة  العطاء،  و  العمل  خ��الل  من 
و  وث��ق��اف��ي��اً  م��ع��رف��ي��اً  و  ال��ت��ط��ور علمياً 
اإن كل يوم ن�سحو فيه  اإن�سانياً، لذلك 
ع��ل��ى اإ���س��راق��ة الأم����ن و الأم�����ان الذي 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ن��ع��ي�����س��ه 

اح��ت��ف��ال بوطننا  و  ع��ي��د  ه���و  امل��ت��ح��دة 
امل���ف���ه���وم احلقيقي  ه���و  ذل����ك  ال���غ���ايل 
من  نعمل  اأن  وهو  بالوطن  لالحتفال 
اأجل الوطن، كل عام و اأنتم وكل اإن�سان 
اأر�����س الإم������ارات ب��خ��ري .  يعي�س ع��ل��ى 
ك��م��ا ���س��ارك��ت ط��ال��ب��ات رو���س��ة الطوية 

)م�سابه  ب��ع��ن��وان  �سعبية  ل��وح��ة  ب����اآداء 
زايد(، و�سارك طالب مدر�سة اأكادميية 
اليولة  ل���وح���ة  ت���ق���دمي  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
مدر�سة  طالبات  وق��دم��ت  الإم��ارات��ي��ة، 
التهنئة  ب��ط��اق��ات  اخل�������س���راء  م���ب���زرة 
ب��ع��دة ل��غ��ات م���ن ل��غ��ات ال���ع���امل منها: 

الإندوني�سية و الباك�ستانية و الفرن�سية 
و ال�سينية وغريها من اللغات ، وتخلل 
اأبرز  وقد  وطن  حلكاية  عر�س  احلفل 
ال��ع��ر���س  ق�سة ت��ط��ور دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة وم�سرية عطائها على 
م���دى 51 ع��ام��ا،  اأب����دع ال��ط��ف��ل حمد 

فيما  لل�سعر،  باإلقائه  الأح��ب��اب��ي  �سعد 
لالألعاب  ب��ل��وح��ة  ال���ف���ق���رات  اخ��ت��ت��م��ت 
متها مدر�سة جبل حفيت  ال�سعبية  قَدّ
كما  احل�سور،  اإع��ج��اب  ون��ال��ت  اأبهجت 
املُ�ساركة  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  ت��ك��رمي  مت 
ال��وق��ت ذات���ه �سارك  يف الح��ت��ف��ال . يف 

مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
�سمن فعاليات مدر�سة القهوة وال�سنع 
، احتفال  وزارة تنمية املجتمع  باليوم 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم������ارات م��ن خالل 
ال�ساعرة  م��ن  النبطي  ال�سعر  ت��ق��دمي 
م���اج���دة اجل��������راح،  ك��م��ا ق����دم املطبخ 
ال�سيخ  مركز  م�ساريع  اأح��د  التدريبي 
الثقايف  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب���ن  حم��م��د 
الإماراتي  ال��رتاث  من  �سعبية  اأطباقا 
اأما   ال��ع��ام��ري  ن���ورة  ال�سيف  ب��اإ���س��راف 
ركن ال�سيافة فجاء من تقدمي مدر�سة 
ال��ق��ه��وة وال�����س��ن��ع ب��اإ���س��راف م��ن ع�سو 
جلنة الرتاث ال�سعبي الأ�ستاذة �سم�سة 
تنمية  وزارة   قدمت  وق��د  ال�سام�سي. 
للمركز  تقدير  و�سهادة  درع��ا  املجتمع 
اإدارت���ه  جمل�س  رئي�سة  جل��ه��ود  تثمينا 
بن  حممد  بنت  �سما  د.  ال�سيخة  �سمو 
خالد اآل نهيان على ما تقدمه من جهد 
يف دعم الربامج الثقافية والجتماعية 

والرتاثية يف جميع املنا�سبات.

موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية حتتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة ال� 51 

•• �أبوظبي-و�م:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ك���رم 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
الدويل كوكبة من متقاعدي الوزارة 
ومنحهم الدروع التذكارية و�سهادات 
ال��ت��ق��دي��ر اح��ت��ف��اء مب�����س��رية عطائهم 

املخل�سة يف خدمة الوطن.
اأقيم  ال�����ذي  ال���ت���ك���رمي  ح�����س��ر ح��ف��ل 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ق��ر  يف 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل   .. ال���دويل 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 

الدويل و معايل ال�سيخ �سخبوط بن 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة 
وزير  امل���رر  ���س��اه��ني  م��ع��ايل خليفة  و 

دولة وعدد من امل�سوؤولني.
اأن  اأك�����د ���س��م��وه   ، امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
اح��ت��ف��ال��ن��ا ال��ي��وم ب��ه��ذه ال��ك��وك��ب��ة من 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  منت�سبي 
ر�سالة  ي�سكل  امل��ت��ق��اع��دي��ن،  ال����دويل 
الوطنية  جلهودهم  وع��رف��ان  تقدير 
جناحات  م��ن  ع���ززت  ال��ت��ي  املخل�سة 
الدبلوما�سية الإماراتية، واأ�سهمت يف 
على  للدولة  املتميزة  ال�سمعة  تعزيز 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
وق���ال ���س��م��وه : " اإن��ن��ا ن��وؤك��د يف هذه 
جميعا  قلوبنا  على  الغالية  املنا�سبة 
قدمتموه  مب���ا  واع����ت����زازن����ا  ف��خ��رن��ا 
اأثرت  التي  امللهمة  م�سريتكم  ط��وال 
فلقد  الإم����ارات����ي����ة،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ب�����الدن�����ا خري  جن���ح���ت���م يف مت���ث���ي���ل 
الإقليمية  املحافل  متثيل يف خمتلف 
والدولية ، وبذلتم جهودا كبرية من 
العاملية  ال��دول��ة  �سمعة  ت��ع��زي��ز  اأج���ل 
واإبراز اإجنازاتها التنموية الرائدة يف 

خمتلف املجالت".

واأ�ساف اأن خدماتهم اجلليلة للوطن 
ال�������دوام حم���ل تقدير  ���س��ت��ظ��ل ع��ل��ى 
واحرتام .. موؤكدا اأنهم مناذج وطنية 
يحتذى بها وقدوة لل�سباب والأجيال 

وزارة  منت�سبي  �سموه  ودعا  القادمة. 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل اإىل 
الوطنية  امل�������س���رية  ب���ه���ذه  الق����ت����داء 
امل��خ��ل�����س��ة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا زم���الوؤه���م 

�سفراء  خ��ري  ك��ان��وا  فقد  املتقاعدون، 
ج�سور  ب���ن���اء  يف  وجن���ح���وا  ل��وط��ن��ه��م 
احل�سارية  ال�سورة  ونقل  للتوا�سل 
وكذلك  اأج��م��ع  ال��ع��امل  اإىل  ل��ل��دول��ة 

اإبراز قيم الت�سامح والتعاي�س والأخوة 
الإن�سانية الرا�سخة يف جمتمعنا.

والتقدير  ب��ال�����س��ك��ر  ���س��م��وه  وت���وج���ه 
عن  معربا   .. ال���وزارة  متقاعدي  اإىل 

للدبلوما�سية  ق���دم���وه  مب���ا  ف���خ���ره 
الإم��ارات��ي��ة ودوره���م ال��ب��ارز يف تعزيز 
على  وريادتها  املتميزة  الدولة  �سمعة 

خمتلف الأ�سعدة.

عبداهلل بن زايد يكرم متقاعدي وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل
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•• �لعني -�لفجر: 

لكلية  ال���س��ت�����س��اري  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
�سبل  الإم������������ارات  ب���ج���ام���ع���ة  ال���ع���ل���وم 
حتديث وتطوير الربامج واملخرجات 
على  واحل�����س��ول  للكلية،  الأك��ادمي��ي��ة 
الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي وت��ع��زي��ز فر�س 
الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ال�����س��راك��ة 
والتوظيف  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  لتوفري 

للخريجني.
املجل�س  اج���ت���م���اع  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
�سلطان  برئا�سة  للكلية،  ال�ست�ساري 
احل�����ج�����ي، رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س ون���ائ���ب 
ال��ع��ام��ة وعالقات  ل��ل�����س��وؤون  ال��رئ��ي�����س 
اخل����ري����ج����ني ب���ج���ام���ع���ة حم����م����د بن 
وبح�سور  ال�سطناعي  للذكاء  زاي���د 
الدكتور معمر بن كراودة، عميد كلية 

واأع�ساء  الإم���ارات،  جامعة  يف  العلوم 
الهيئة الإدارية بالكلية. 

وق���د ن��اق�����س امل��ج��ل�����س اإجن������ازات كلية 

املا�سية  ال���درا����س���ي���ة  ل��ل�����س��ن��ة  ال���ع���ل���وم 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي ع��ر���س ُي��ب��نّي عدد 
ال����ط����الب امل���ل���ت���ح���ق���ني واخل���ري���ج���ني 

هيئة  اأع�ساء  وا�ستقطاب  الكلية  من 
التدري�س املتميزين وا�ستحداث برامج 
مع متطلبات  تتما�سى  علمية جديدة 

ال���دول���ة، واحل�����س��ول ع��ل��ى الع���رتاف 
الكلية،  ل��ربام��ج  ال����دويل  الأك���ادمي���ي 
حّققتها  ال��ت��ي  البحثية  والإجن������ازات 
الكلية، واجلوائز املختلفة التي ح�سل 
عليها اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة. 
اإي����ج����اد حلول  ���س��ب��ل  ن��ق��ا���س  مّت  ك��م��ا 
لتعزيز ال�سراكة بني الكلية وخمتلف 
الهيئات احلكومية واخلا�سة بالدولة 
ملختلف  ال��ع��ل��م��ي��ة  احل���ل���ول  ل��ت��ق��دمي 
تخدم  التي  والتطبيقات  الحتياجات 

خطة وا�سرتاتيجية الدولة.
وقد حر�س املجل�س على مناق�سة �سبل 
اإيجاد فر�س عمل وتدريب خلريجي 
خمتلف  مع  بالتوا�سل  وذل��ك  الكلية، 
عملية  خطة  واإيجاد  املعنية،  اجلهات 
عمل  ف��ر���س  اإي��ج��اد  يف  ت�ساعد  فعالة 

للطلبة اخلريجني.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

اأبوظبي  ال�����س��ورب��ون  جامعة  احتفلت 
من  ع�سرة  الثالثة  ال��دف��ع��ة  بتخريج 
رمي  معايل  بح�سور  م��وؤخ��راً  طلبتها 
بنت اإبراهيم الها�سمي، رئي�س جمل�س 
اأبوظبي  ال�����س��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  اأم���ن���اء 
الدويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
املتحدة،   ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
تيمام،  درا����س  ن��ات��ايل  والربوفي�سورة 
ورئي�سة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

جامعة ال�سوربون. 
و�سملت الدفعة الثالثة ع�سرة تخريج 
 145 ذل�����ك  يف  مب����ا  ط���ال���ب���اً،   233
البكالوريو�س  ب���رام���ج  م���ن  خ��ري��ج��اً 
املاج�ستري  ب��رام��ج  م��ن  خريجاً  و73 
الدبلوم،  ب���رام���ج  م���ن  خ��ري��ج��اً  و15 
وو�سلت ن�سبة اخلريجني الإماراتيني 
الطلبة.  اإج����م����ايل  م���ن   54% اإىل 
تخريج   2022 ع���ام  دف��ع��ة  و���س��ه��دت 
35 طالباً ي�سكلون اأول جمموعة من 
اإدارة  يف  البكالوريو�س  برنامج  طلبة 
�سملت  كما  الأر�سيف.  وعلوم  الوثائق 
ق��ائ��م��ة اخل��ري��ج��ني اأي�����س��اً ط��ل��ب��ة من 
واللغات  الفرن�سية،  الدرا�سات  اأق�سام 

واجلغرافيا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  الأج��ن��ب��ي��ة 
الآثار  وع��ل��م  وال��ت��اري��خ،  والتخطيط، 
والعلوم  ال����ق����ان����ون  ال����ف����ن،  وت����اري����خ 
والفل�سفة  والإداري��������ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
والهند�سة،  والعلوم  الجتماع،  وعلم 

وق�سم الأن�سطة الريا�سية.
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  وت��وج��ه��ت 
الفتتاحية  كلمتها  خ��الل  الها�سمي 
من   2022 ع����ام  ل��دف��ع��ة  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
خ���ري���ج���ي اجل����ام����ع����ة واأع������رب������ت عن 
حققوها،  التي  ل��الإجن��ازات  تقديرها 
الدفعة،  يف  ال��ت��ن��وع  مب����دى  م�����س��ي��دًة 
وم���ا ي��ح��م��ل��ه ه���ذا ال��ت��ن��ّوع م���ن معاٍن 
بني  "ج�سراً  اجل��ام��ع��ة  ���س��ع��ار  تعك�س 

احل�سارات".
"قدرتكم  ال��ه��ا���س��م��ي:  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ّي��ف وال��ت��اأق��ل��م م��ع التغيري 
ه���ي اأه�����م م���ك���ّون���ات ه��وي��ت��ن��ا يف دول���ة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، حيث 
تدعم  التقدمية  بروؤيتها  دول��ت��ن��ا  اأن 
والتفاهم  والتعاي�س  التعاطف  قيم 
والتي جن�سدها يف قطاعنا  والتعاون، 
للجميع،  وال�سامل  املتطّور  التعليمي 
اجلن�سني  م�������س���ارك���ة  ي���ف���ّع���ل  وال�������ذي 
بقدرات  ال��ف��ر���س، م��دع��وم��اً  وت��ك��اف��وؤ 

والبتكار.  والإب��داع  احلديثة  التقنية 
يرتجمها  ال���ت���ي  ال���ق���ي���م  ذات  وه�����ي 
ال��ذي يوفر  الإم���ارات  العمل يف  �سوق 
ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة، وال����ذي ينتظر 
قطاعات  ل���رف���د  اجل�����دد  اخل��ري��ج��ني 
القادرة  بالكفاءات  اجلديدة  الأعمال 
ع���ل���ى ت���ر����س���ي���خ م���ك���ان���ت���ن���ا امل���رم���وق���ة 
لة ملواهب اليوم، ومنبع  كوجهٍة مف�سّ
اأعربت  وب��دوره��ا،  امل�ستقبل."  ملواهب 
ن��ات��ايل درا�����س تيمام،  ال��ربوف��ي�����س��ورة 
ورئي�سة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 
فخرها  ع����ن  ال���������س����ورب����ون،  ج���ام���ع���ة 
خريجي  من  ع�سرة  الثالثة  بالدفعة 
هيئة  ب���ج���ه���ود  م�������س���ي���دة  اجل����ام����ع����ة، 
الأق�سام  وخمتلف  والإدارة  التدري�س 
الطلبة.  جن�����اح  يف  وم�����س��اه��م��ات��ه��م 
هذه  اأهمية  الربوفي�سورة  واأو�سحت 
على  حقيقياً  دلياًل  بو�سفها  اجلهود 
اأف�سل  ت���ق���دمي  يف  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة 
ف��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��رن�����س��ي م��ن اأجل 
واملفكرين  ال���ق���ادة  م��ن  ت��ط��وي��ر ج��ي��ل 
العامليني ودعم اآفاق احلوار والن�سجام 

بني خمتلف الثقافات واحل�سارات.
وق��ال��ت ال��ربوف��ي�����س��ورة درا����س تيمام: 
اأبوظبي  جامعة ال�سوربون  يف  "نلتزم 

يف احلفاظ على اإرثنا املتميز يف جمال 
ال��ف��رن�����س��ي وت���وف���ري فر�س  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الكفيلة  التخ�س�سات  التعليم متعددة 
العامليني  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ق������ادة  ب�����اإع�����داد 
ال��ت��ح��ول للمرحلة  مل��واج��ه��ة حت��دي��ات 
املقبلة. وحتت�سن اجلامعة ما يقارب 
اأهمية التنوع  65 جن�سية، مما يوؤكد 
يف توفري بيئة عاملية. وتتيح اجلامعة 
لتعزيز  م��ت��م��ّي��زة  ف���ر����س���اً  ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا 
الأكادميية  امل���ع���ارف  م���ن  ر���س��ي��ده��م 
و�سبل  الثقايف  التعدد  معاين  واإدراك 
لتحقيق  م��ن��ه  ال��ق�����س��وى  ال���س��ت��ف��ادة 
على  النفتاح  اإىل  بالإ�سافة  النجاح، 

العامل وال�ستفادة من معارفه".
ت�سّلم  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  وب���ع���د 
���س��ه��ادات��ه��م م���ن معايل  اخل���ري���ج���ون 
الها�سمي ورافقها يف التكرمي كل من 
ن��ات��ايل درا�����س تيمام،  ال��ربوف��ي�����س��ورة 
�سريانو،  ���س��ي��ل��ف��ي��ا  وال���ربوف���ي�������س���ورة 
اأبوظبي،  ال�����س��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
عميد  دي��دي��ه،  فيليب  وال��ربوف��ي�����س��ور 
القت�سادية  وال��ع��ل��وم  ال��ق��ان��ون  ق�سم 

رينو،  لوران�س  والدكتورة  والإداري����ة، 
الأكادميية  ل��ل�����س��وؤون  امل���دي���ر  ن��ائ��ب��ة 

جلامعة ال�سوربون اأبوظبي.
العليا  الإدارة  فريق  اإىل  ان�سم  كما   
ع��ل��ى امل�����س��رح ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ماجد 
واملكتبة  الأر�سيف  عام  علي، مدير  اآل 
اخلريجني  ت�سليم  خ���الل  ال��وط��ن��ي��ة 
�سهادات برنامج البكالوريو�س يف اإدارة 
ال��وث��ائ��ق وع���ل���وم الأر����س���ي���ف، وخالل 
الدبلوم  ���س��ه��ادة  اخل��ري��ج��ني  ت�سليم 
الريا�سية  الإداراة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
هزام  اهلل  عبد  حممد  م��ن  ك��ل  ان�سم 
ال����ظ����اه����ري، الأم�������ني ال����ع����ام لحت����اد 
الإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم وي���ري كورنو، 
للدرا�سات  ال�������دويل  امل����رك����ز  رئ���ي�������س 
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يف  اأق��ي��م  ال��ذي  املتميز،  احلفل  ح�سر 
اأع�ساء  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الإم�������ارات  ق�����س��ر 
وال�سركاء،  اجل��ام��ع��ة،  اأم��ن��اء  جمل�س 
وك�����ب�����ار ال�������س���خ�������س���ي���ات، وع����ائ����الت 
التدري�سي  وال������ك������ادر  اخل����ري����ج����ني 

للجامعة.

•• �أبوظبي-و�م: 

يكثف مهرجان ال�سيخ زايد ا�ستعداداته 
ال�51  الحت��������اد  ب���ع���ي���د  ل���الح���ت���ف���ال 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  خ����الل  م���ن 
الحتاد  روح  جت�سد  التي  والأن�سطة 
واإجنازاته ومبا يعك�س املوروث الثقايف 
الأ�سيل عرب جمموعة من الفعاليات 
طائرات  وعرو�س  والعاملية  الوطنية 
ونافورة  النارية،  والأل��ع��اب  ال��درون��ز، 
الحتفالت  م��ن  وال��ك��ث��ري  الإم�����ارات، 

الرتاثية والرتفيهية املتنوعة. 
امل��ه��رج��ان لح��ت��ف��الت العام  وي��ن��ظ��م 
الفعاليات  م���ن  ب���رن���اجم���اً  اجل������اري 
ال��راب��ع��ة ع�سراً  ال�����س��اع��ة  ي���ب���داأ ع��ن��د 
منت�سف  بعد  الواحدة  حتى  وي�ستمر 
2 و3  الليل وذل��ك على م��دى يومي 

دي�سمرب املقبل . 
ويجمع الربنامج الحتفايل فعاليات 
عائلية  اأج����واء  يف  وترفيهية  ت��راث��ي��ة 

ال�����زوار  ق���ل���وب  اإىل  ال��ب��ه��ج��ة  ت���دخ���ل 
الدولة  اأنحاء  خمتلف  من  القادمني 
التي  الح��ت��ف��الت  تلك  يف  للم�ساركة 
التي  ال��درون��ز  ع��رو���س  على  ت�ستمل 

�سماء  يف  مبهرة  فنية  ل��وح��ات  ت��ق��دم 
النارية  الأل��ع��اب  وع��رو���س  املهرجان، 
الإمارات  ن��اف��ورة  ع��رو���س  جانب  اإىل 
باأ�سواء  مزينة  مياهها  ترتفع  التي 

األ�����وان العلم  ل��ي��زري��ة م�����س��ت��م��دة م���ن 
الإماراتي على وقع الأهازيج الرتاثية 

والأغاين الوطنية الإماراتية. 
مئات  امل����ه����رج����ان  اأج����ن����ح����ة  وت���ق���ي���م 

الفرق  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
والع�سكرية،  وال�����س��ع��ب��ي��ة  ال���رتاث���ي���ة 
لدولة   51 ال���  الحت��اد  بعيد  احتفاًل 
م�سرية  اإىل  اإ�����س����اف����ة  الإم��������������ارات، 
من  ت�سارك  التي  العاملية  احل�سارات 
العاملية،  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة  ف��رق��ه��ا  خ���الل 
املخ�س�سة  الأن�����س��ط��ة  م��ن  وال��ع��دي��د 
لالأطفال والتي تركز على غر�س قيم 

الولء، والنتماء، وحب الوطن. 
ب��ال��ع��دي��د من  امل��ه��رج��ان  ك��م��ا يحتفل 
الأجنحة الوطنية ومن اأبرزها اأجنحة 
ت�ستعر�س  ال��ت��ي  الإم�������ارات  ح�����س��ارة 
والعادات  الغنية  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة 
تاأخد  وال���ت���ي  الأ���س��ي��ل��ة،  وال��ت��ق��ال��ي��د 
للتعرف  الزمن  رحلة عرب  ال���زوار يف 
اأهم احلرف والفنون الإماراتية  على 
ال���ع���ري���ق���ة ال����ت����ي ات���ق���ن���ه���ا الأج��������داد 

وحر�سوا على نقلها لالأجيال. 
الرتاثية" التي  "القرية  وت�ستعر�س 
نوعه  من  ف��ري��داً  فنياً  معر�ساً  متثل 

رح��ل��ة الإم�����ارات خ��الل ال��� 51 عاماً 
ت�سمل  متنوعة  ب��ي��ئ��ات  ع��رب  امل��ا���س��ي��ة 
والبحرية  واجلبلية  ال��ربي��ة  البيئة 
القرية  جناح  ُي�سلط  كما  والزراعية، 
املوؤ�س�س  ال���وال���د  دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
بناء  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
الثاقبة  وروؤي��ت��ه  واملجتمع،  الإن�����س��ان 

مل�ستقبل دولة الإمارات امل�سرق. 
زايد �سمعة  ال�سيخ  واكت�سب مهرجان 
حملية ودولية بف�سل الروؤية الثاقبة 
وال�����دع�����م ال������الحم������دود وال����رع����اي����ة 
الكرمية التي يحظى بها من القيادة 
الر�سيدة، وما و�سل اإليه من م�ستوى 
الفعاليات  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  م����رم����وق 
و�سعت  �سياحية  كوجهة  وامل�ساركات 
الطابع الرتفيهي والثقايف والرتاثي 
يف قالب عاملي يجذب ال�سياح واملهتمني 
بالأ�سالة والعراقة، لي�سهدوا جت�سيداً 
لتاريخ ال�سعوب يف منطقة تعبق  حياً 

بروح املا�سي. 
وثقافياً  تراثياً  حدثاً  املهرجان  وبات 
املهرجانات  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى  م���ه���م���اً 
املنطقة  العاملية، ومنا�سبة متفردة يف 
الإمارات  من  ال��زوار  اآلف  ت�ستقطب 
والدول اخلليجية والعربية والعاملية 

كما  ع���ام،  بعد  ع��ام��اً  ينتظرونه  مم��ن 
���س��ت�����س��ف��ي اح���ت���ف���الت ع��ي��د الحت����اد 
اأخرى  جاذبية  املهرجان  على  ال�51 
التي  اليومية  فعالياته  اإىل  ت�ساف 
اأنحاء  كافة  من  اجلمهور  ت�ستقطب 

العامل. 

مهرجان ال�سيخ زايد ُيكثف ا�ستعداداته لالحتفال بعيد الحتاد ال�51 

•• �أبوظبي-و�م:

اأع��ل��ن��ت م���ط���ارات اأب��وظ��ب��ي ام�����س ع��ن ح�����س��ول م��ط��ار البطني 
للطريان  العامة  الهيئة  من   D4 التنفيذي على ت�سنيف فئة

املدين. 
وي��ع��ن��ي ح�����س��ول م��ط��ار ال��ب��ط��ني ل��ل��ط��ريان اخل��ا���س ع��ل��ى هذا 
الت�سنيف املميز .. قدرته على ا�ستيعاب الطائرات ذات اجل�سم 
العري�س دون حتديات ت�سغيلية، اأو قيود اأو ت�سريح م�سبق من 
املطار  تعزيز �سورة  �سي�ساهم يف  ال��ذي  الأم��ر  امل��دين،  الطريان 

وقدرته امل�ستقبلية لالأعمال. 

املنتدب  الع�سو  الظاهري،  �سامل  جمال  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
مطار  ح�سول  بعد  اإن��ه ُ اأبوظبي  مل��ط��ارات  التنفيذي  والرئي�س 
الهيئة  من   D4 فئة  ت�سنيف  على  اخلا�س  للطريان  البطني 
طائرات  ا�ستيعاب  على  ق���ادراً  اأ�سبح  امل���دين  للطريان  العامة 
اأثمر  وق��د    .  . والعاملية  الإقليمية  الوجهات  م��ن  حجماً  اأك��رب 
اإعادة ت�سوية  الإجناز الناجح لأعمال ترقية مطار البطني عن 
3.2 كيلومرت وتو�سعته ل�ستيعاب  البالغ طوله  املدرج احلايل 
�ساهمت  وق��د   ،767 بوينج  مثل  امل���زدوج  املمر  ذات  ال��ط��ائ��رات 
الختبارات املكثفة التي اأجرتها الهيئة العامة للطريان املدين 

اإىل جانب اأعمال ترقية املطار يف ح�سوله على هذا العتماد. 

مطار البطني للطريان اخلا�س يح�سل على ت�سنيف 
فئة 4D من الهيئة العامة للطريان املدين 

املجل�س ال�ست�ساري لكلية العلوم بجامعة الإمارات يبحث ا�ستحداث 
برامج جديدة وفر�س التدريب والتوظيف للخريجني

�املاج�صتري  البكالوريو�س  برامج  من  خريجًا   233

جامعة ال�سوربون اأبوظبي حتتفل بتخريج الدفعة ال� 13 من طلبتها

•• �أبوظبي-�لفجر: 

تدريبية  ور���س��ة  الإم���ارات���ي���ة  ال�سحفيني  جمعية  نظمت 
التوا�سل  من�سات  وحتليل  لر�سد  العلمية  الأ�س�س  ح��ول 
الدكتور  فيها  حا�سر  الإع��الم��ي،  وتوظيفها  الجتماعي 
خ��ل��ف ال��ط��اه��ات ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ق�����س��م الإع����الم 
الإم������ارات، ومب�ساركة  ب��ج��ام��ع��ة  الإب��داع��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
مقر فرع اجلمعة  يف  والإعالميني  ال�سحفيني  من   22
ب��اأب��وظ��ب��ي، وت���اأت���ي ال�����دورة ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اجل��م��ع��ي��ة يف 

اأبوظبي. 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  احل����م����ادي  حم��م��د  واأك������د 
ال�سحفيني الإماراتية يف كلمته الفتتاحية حر�س اجلمعية 
التي  املتخ�س�سة  التدريبية  على تقدمي الدورات والور�س 
تزود ال�سحفيني مبختلف املهارات الإعالمية الحرتافية، 
خا�سة مع التغيريات التي فر�ستها التكنولوجيا احلديثة 

على العمل ال�سحفي.  
واأ�����س����اف احل���م���ادي اأن اجل��م��ع��ي��ة ط���رح���ت ه����ذه ال�����دورة 
ال�سحفيني  التدريبية �سمن خطتها يف لتحديث مهارات 
التي  املهنية  امل���ه���ارات  اأح����دث  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  ب����اأول  اأوًل 
بال�سراكة  م�����س��ي��داً  ال��ي��وم��ي  عملهم  يف  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج��ون 
تنفيذ  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  مع  والتعاون 
رعاية  ومثمناً  للجمعية،  التخ�س�سية  التدريبية  الربامج 

اجلمعية.  اآند" لأن�سطة  "ات�سالت 
حتليل  يف  العلمية  الأ���س�����س  التدريبية  ال��ور���س��ة  وت��ن��اول��ت 
التوا�سل  ال�سحف واملحتوى الإعالمي وحتديداً من�سات 

الجتماعي. 

واأكد املحا�سر الدكتور خلف الطاهات اأن كربيات املوؤ�س�سات 
الإع���الم���ي���ة ال���ي���وم ب���ات���ت ت����ويل اأه��م��ي��ة ك���ب���رية يف ر�سد 
�سحفية،  لأ�سباب  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  وحتليل 
توجهات  ور���س��د  والتعليقات  الأف��ع��ال  ردود  حتليل  منها 
وكبار  م�����س��وؤول��ني  م��ن  ال��رق��م��ي��ة  ال�سخ�سيات  ي�سمى  م��ا 
بع�س  ويف  املوؤثرين  املحتوى  و�سناع  وال�سحفيني  الكتاب 
الو�سم  الأزم���ات يتم ر�سد وحتليل  الأح��ي��ان وحت��دي��داً يف 
الطريقة  اأن  الطاهات  وب��ني  ت���داوًل.   "الها�ستاغ" الأك��ر 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  وحتليل  ر�سد  يف  العلمية 
اأعمق على ممار�سات العمل  ي�سفي منطقية اأكرب وتاأثرياً 
ال�سحفي التقليدي، وهي م�ساحة جديدة وخدمة اإخبارية 
ب����داأت ال��ك��ث��ري م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال�سحفية والإع��الم��ي��ة يف 
�سحفي  حم��رر  تخ�سي�س  يف  خا�سة  اأهمية  ت��ويل  ال��ع��امل 
خا�س مبن�سات التوا�سل الجتماعي، م�سرياً اإىل اأن بع�س 
على  ال�سبكات  حتليل  يف  متخ�س�سني  توظف  املوؤ�س�سات 
الجتاهات  قيا�س  ب��ه��دف  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 

والتاأثريات املحتملة لأي حدث اأو خرب. 
وقدم الطاهات خال�س �سكره وتقدير جلمعية ال�سحفيني 
التنظيم  ح�سن  على  فيها  ال��ت��دري��ب  وللجنة  الإم��ارات��ي��ة 
من  ال��ت��ي  التدريبية  امل��و���س��وع��ات  اأح���دث  على  وال��رتك��ي��ز 
التاأثري  ن��ظ��ري��ات  ورب���ط  ال�سحفية  امل��ه��ارات  اث���راْ  �ساأنها 

الإعالمي باملمار�سات ال�سحفية. 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  ع��م��ران  ح�سن  ق��ام  الور�سة  ختام  ويف 
باأبوظبي  اجلمعية  ف��رع  مدير  ال�سعيدي  وعمر  اجلمعية 
من  تقديراً  تذكارياً  ودرع��اً  �سكر  �سهادة  املحا�سر  بت�سليم 

اجلمعية على تقدمي الور�سة التدريبية. 

)ال�سحفيني الإماراتية( تنظم دورة تدريبية حول 
ر�سد وحتليل من�سات التوا�سل الجتماعي   

•• �لعني-�لفجر:

عام  مدير  امل�سمار  �سلطان  املهند�س  �سعادة  ا�ستقبل 
مبكتبه  الرقمية  واحلكومة  الت�سالت  تنظيم  هيئة 
برئا�سة  ل��ل�����س��رط��ان  الإم������ارات  جمعية  وف���د  دب���ي  يف 
اإدارة  الدكتور �سامل بن ركا�س رئي�س جمل�س  ال�سيخ 
اجل��م��ع��ي��ة، وع�����س��و  اجل��م��ع��ي��ة ���س��ع��ادة ع��و���س �سامل 
ال�ساعدي وعدد من فريق العمل الإداري، حيث ا�ستلم 
كتاب  م��ن  ن�سخة  امل�����س��م��ار  �سلطان  امل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة 

"�سركاء التكافل الإن�ساين" والذي اأ�سدرته اجلمعية 
موؤخراً وي�سلط ال�سوء على الدور الفاعل للجمعية يف 
املبادرات  اللقاء  تناول  كما  ال�سرطان.  رعاية م�سابي 
و�سبل  اجلمعية،  بها  تقوم  التي  والإن�سانية  اخلريية 
تعزيز التعاون يف �سبيل خدمة اأبناء جمتمع الإمارات، 
والعمل على حت�سري مذكرة تفاهم م�سرتكة يف هذا 
اخل�����س��و���س ب��ني اجل��ان��ب��ني. ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء تبادل 
الدروع  امل�سمار  واملهند�س  رك��ا���س  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ 

التذكارية.

تعاون بني هيئة تنظيم الت�سالت وجمعية الإمارات لل�سرطان
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العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأوماريو 

CN للتجارة العامة  رخ�سة رقم:2919489 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/النهام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمنا�سبات رخ�سة رقم:3890616 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/نورث  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتطريز املالب�س رخ�سة رقم:3864647 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/1049497 

CN اخلدمات  رخ�سة رقم:4688402 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بحري 

CN لبيع ال�سماك  رخ�سة رقم:4610753 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

CN خدمتنا غري للولئم  رخ�سة رقم:2904462 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابو مو�سى للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1055798 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/فارم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فورتني للخ�سروات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3824854 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سارون 

يل اإ�سمادا لإ�ست�سارات اأ�سلوب احلياة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4160247 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/تونتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تو للتجارة والنقليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3661181 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اإيثرييال 

CN للتجارة  رخ�سة رقم:3729040 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كارنفال للتجارة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4659964 

تعديل مدير / اإ�سافة احمد حممد عبيد حممد الكعبى

تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 150000

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

 تعديل اإ�سم جتاري من/ كارنفال للتجارة العامة 

CARNIVAL GENERAL TRADING 

اإىل /كارنفال للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

CARNIVAL FOR GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كيان القاب�سة لال�ستثمار

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4520815 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 250000

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

 تعديل اإ�سم جتاري من/ كيان القاب�سة لال�ستثمار 

KAYAN HOLDING INVESTMENT 

اإىل /كيان القاب�سة لال�ستثمار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

KAYAN HOLDING INVESTMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
واملقاولت  لل�سيانة  كلري  كري�ستال   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�سة رقم:2220420 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد بالل دارمي خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد بالل دارمي خان ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالواحد �سالح حممد ال�سابرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كري�ستال كلري لل�سيانة واملقاولت العامة
CRYSTAL CLEAR GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اإىل/ كري�ستال كلري لل�سيانة واملقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 CRYSTAL CLEAR GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سركة الكون للكمبيوتر - ذ م م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1015965 
تعديل مدير / اإ�سافة ميثال بورايل عبداهلل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالعزيز موركات ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ميثال بورايل عبداهلل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حممد �سعيد املع�سرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز موركات

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة الكون للكمبيوتر - ذ م م
COSMOS COMPUTERS COMPANY - W L L
اإىل /�سركة الكون للكمبيوتر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

COSMOS COMPUTERS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : راين ماين لدارة املرافق

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2666204 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سالح �ساحله من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سالح �ساحله من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح خلفان حممد خريده املن�سورى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ راين ماين لدارة املرافق 
RHEIN MAIN FACILITY MANAGEMENT 

اإىل /راين ماين لدارة امل�ساريع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
RHEIN MAIN FACILITY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سخ�س  �سركة   - العامه  البحريه  للخدمات  مارين  التجاري:ريفا  ال�سم 
الواحد ذ.م.م

الريا�سي  الوحدة  نادي  مبنى   0.19 �سرق   - ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 
الثقايف

CN 4285656 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�سادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/11  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2205009794 - تاريخ التعديل:2022/11/25
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الوفاء للخدمات الأمنية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة حممد بن زايد - 9-0.1 لنك انف�ستمنت�س ذ.م.م

CN 2232450 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/11 
تاريخ   - بالرقم:1111111  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/11/25
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : فوتو لب للت�سوير

رخ�سة رقم:CN 3717721 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فوتو لب للت�سوير

PHOTOLAB PHOTOGRAPHY

اإىل/ فوتو لب للت�سوير - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PHOTOLAB PHOTOGRAPHY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سيلفر كولك�سن لالك�س�سوارات

رخ�سة رقم:CN 2507296 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سامل عثمان مبارك الزعابى من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيلفر كولك�سن لالك�س�سوارات

SILVER COLLECTION ACCESSORIES

اإىل/ �سيلفر كولك�سن لالك�س�سوارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SILVER COLLECTION ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

•• �ل�صارقة-�لفجر:

ك�سف املوؤمتر ال�سحفي الذي نظمته 
ال�����س��واح��ي والقرى  ����س���وؤون  دائ����رة 
ال��ذي��د ع��ن تنظيمها  اأم����ام ح�����س��ن 
حديقة  يف   11 ���س��واح��ي  مل��ه��رج��ان 
النوف1 مبدينة ال�سارقة باإ�سافات 
جديدة وفعاليات مبتكرة وخمتلفة 

عن الأعوام ال�� 10 املا�سية.
اجلهات  وبح�سور  الدائرة  واأعلنت 
واملوؤ�س�سات  وال���داع���م���ة  ال���راع���ي���ة 
الإعالمية اأن املهرجان �سي�ستمر 3 
اجتماعية  اأج��واء  و�سي�سهد  اأ�سابيع 
ت���رف���ي���ه���ي���ة ث���ق���اف���ي���ة ت����ت����الق����ى يف 
رح��اب��ه��ا الأ���س��ر م��ع اأب��ن��ائ��ه��ا يف عدد 
والأن�سطة  امل�سّوقة  الفعاليات  من 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة ال����ت����ي مت 
من  الفرتة  خالل  بعناية  اختيارها 

 .2022 دي�سمرب   30 اإىل   8
بفر�سة  ال��������������زوار  و����س���ي���ح���ظ���ى   
�سيارة   11 على  �سحب  يف  امل�ساركة 
وال���س��ت��م��ت��اع ب��اأرك��ان امل��ه��رج��ان من 
رك�����ن اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ورك����ن 
املنتجة  ال����س���ر  واأك�������س���اك  الأل���ع���اب 
وال�ساحية  امل��ت��ن��ق��ل��ة  وال����ع����رب����ات 
من  ا�ستعرا�سية  وعرو�س  الثلجية 

ال��دول واجلديد هذا العام  خمتلف 
الأرج�����وح�����ة امل����اط����رة ع������الوة على 
لالإذاعة  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ة 
حية  تغطية  ب��ت��ق��دمي  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
من  للجمهور  وم�سابقات  ومبا�سرة 

موقع املهرجان يف احلديقة.
ال�سيخ  ال�����س��ح��ف��ي  امل���وؤمت���ر  ح�����س��ر 
رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  ماجد 
ال�����س��واح��ي والقرى  ����س���وؤون  دائ����رة 
ال�سام�سي  ال�����زري  ���س��ي��ف  وال����ل����واء 
ال�سارقة  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
للمكتب  العام  املدير  وط��ارق عالي 
الإعالمي حلكومة ال�سارقة و�سعيد 
قناة  الكتبي مدير  را�سد بن فا�سل 
لالإذاعة  ال�سارقة  بهيئة  الو�سطى 
احلمودي  عبيد  وعلي  والتلفزيون 
ال�سارقة  ب��ب��ل��دي��ة  الت�����س��ال  م��دي��ر 
م�سرف  م����ن  ال���ب���ل���غ���وين  وح�������س���ن 
ال�������س���ارق���ة الإ�����س����الم����ي واأب���وب���ك���ر 
ال�سارقة  م��ع��ه��د  م��ن�����س��ق  ال���ك���ن���دي  
للرتاث وطارق دميا�س  مدير قلب 
عفانة  فتحي  وامل��ه��ن��د���س  ال�����س��ارق��ة 
فا�ست  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للمقاولت  وعمر الطنيجي رئي�س 

اللجنة املنظمة للمهرجان.
كما ح�سر املوؤمتر امل�ست�سار خمي�س 

جا�سم  وخ��ال��د  ال�سويدي  �سامل  ب��ن 
املدفع رئي�س هيئة الإمناء التجاري 
حممد  وال�����دك�����ت�����ور  وال�������س���ي���اح���ي 
املجل�س  رئي�س  هويدن  بن  عبداهلل 
والدكتور  ال���ذي���د  مل��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دي 
رئي�س  ال���ط���ن���ي���ج���ي  زاي��������د  �����س����امل 
واجلهات  الب�ستان  �ساحية  جمل�س 
من  وجمموعة  وامل�ساركة  الراعية 

ال�سحفيني والعالميني.
بن  ماجد  ال�سيخ  ثمن  البداية  ويف 
الدوائر  ح�سور  القا�سمي  �سلطان 

جهة   50 وع�����دده�����ا  احل���ك���وم���ي���ة 
بجانب الرعاة وامل�ساركني للموؤمتر 
يف  الكبرية  وم�ساهمتهم  ال�سحفي 

مهرجان ال�سواحي 
ب���ن �سلطان  ال�����س��ي��خ م��اج��د  واأ����س���ار 
ال���ق���ا����س���م���ي يف ك��ل��م��ت��ه ع����ن م���دى 
�سعادته يف توا�سل فعاليات مهرجان 
�سواحي الذي يتوج ملرحلة قطعتها 
ال�����س��واح��ي والقرى  ����س���وؤون  دائ����رة 
ثاقبة خّطها �ساحب  روؤي��ة  لرت�سخ 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�سارقة _حفظه اهلل 
ورعاه _ من اأجل ترابط ومتا�سك 

الأ�سرة.
ولفت اأن الدائرة تويل عناية بالأ�سر 
اأ�سرة   46 ���س��ت�����س��ارك  ل���ذا  امل��ن��ت��ج��ة 
املا�سية  الأع����وام  ع��ن  زي���ادة  منتجة 
زيارة  اىل  الأ���س��ر  ودع��ا  ب�سكل كبري 
�سيقدم  مب��ا  وال�ستمتاع  امل��ه��رج��ان 
م��ن ج��دي��د ومم��ي��ز يف ه���ذا احلدث 
�سيقام  ال����ذي  امل��م��ي��ز  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 

خالل عطلة الربيع املدر�سية.
رئي�س  الطنيجي  عمر  حتدث  فيما 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان عن 
املهرجان  اإىل  م�����س��ريا  امل���ه���رج���ان 
وال��ذي يقدم  �سيتم م�سرح �سواحي 
الفقرات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
اليومية  واجل����وائ����ز  وامل�������س���اب���ق���ات 
ولأول مرة مت  الأ�سرة  اأف��راد  لكافة 
تخ�سي�س م�سرح للجهات احلكومية 
واأو���س��ح اأن ع��دد الأل��ع��اب 18 لعبة 
 19 و���س��ت��ت��واف��ر  ج��دي��دة   11 منها 
عربة طعام كبرية و�سغرية ويوجد 
مقاهي وعدد اجلهات التطوعية   4
للتطوع  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  ه���ي   4
وف��ر���س��ان الإم�����ارات و���س��ان��د وفريق 
على  ال�سحب  و�سيتاح  زاي��د  ب�سمة 

وجوائز قيمة. �سيارة   11
وحت���������دث ال������ل������واء ����س���ي���ف ال�������زري 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ال�����س��ام�����س��ي 
ال�سرطة  ج��ه��از  دور  ع��ن  ال�����س��ارق��ة 
على  العامة  القيادة  حر�س  موؤكدا 
يف  الكبري  لدورها  امتداد  امل�ساركة 

هذا احلدث.
كما اأك���د ط���ارق ع��الي امل��دي��ر العام 
للمكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
على م�ساركة املكتب واحلر�س على 

للمهرجان  الإعالمية  دعم اجلهود 
تنتظره  اأ�سريا  حدثا  ي�سكل  وال��ذي 

الأ�سر من كل عام.
را�سد بن فا�سل  �سعيد  فيما تطرق 
بهيئة  الو�سطى  قناة  مدير  الكتبي 
اإىل  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة 
لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة  تخ�سي�س 
وتغطية  ح���ي  ل��ن��ق��ل  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
وم�سابقات  ل��ل��م��ه��رج��ان  م��ت��وا���س��ل��ة 

عدة.
علي عبيد احلمودي مدير الت�سال 
ببلدية ال�سارقة فتطرق اإىل خمتلف 
الأدوار التي تقدمها بلدية ال�سارقة 
يف جتهيز حديقة النوف 1 وتوفري 
خمتلف اخلدمات واملرافق توا�سال 

لدور البلدية وم�ساهمتها.
ال���ب���ل���غ���وين مدير  ح�������س���ن  واأ������س�����ار 
مب�سرف  املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة 
ال�سارقة الإ�سالمي اإىل اأن امل�سرف 
ي����رتج����م ����س���ي���ا����س���ات���ه وت���وج���ه���ات���ه 
ليكون  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف 
الأح����داث  ك��اف��ة  يف  وف��اع��ال  �سريكا 
من  وال��ت��ي  املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
لي�سارك  ���س��واح��ي  م��ه��رج��ان  بينها 
بدوره يف دعم املهرجان التزاما مع 
كم�سرف  وا�سرتاتيجياته  �سيا�ساته 

وطني.
معهد  من�سق  الكندي  اأبوبكر  واأك��د 
�سيقدمه  ما  على  للرتاث  ال�سارقة 
لالأ�سر  متنوعة  ف��ق��رات  م��ن  املعهد 
املعهد  اأدوار  ت��ع��ك�����س  وم�������س���ارك���ات 
وربطه  ال���رتاث  ب��اإح��ي��اء  واهتمامه 

بالأ�سر.
وت��ط��رق ط���ارق دمي��ا���س م��دي��ر قلب 
املهرجان  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال�������س���ارق���ة 
وال���ت���ع���اون ال��ك��ب��ري لإجن����اح����ه اأم���ا 
املهند�س فتحي عفانة رئي�س جمل�س 
اإدارة �سركة فا�ست للمقاولت فاأ�سار 
القطاع  يف  ك���ج���ه���ة  ح���ر����س���ه  اإىل 
املهرجان  ه����ذا  دع����م  اإىل  اخل���ا����س 

وتعزيز جناحه.
خمي�س  امل�����س��ت�����س��ار  م��داخ��ل��ت��ه  ويف 
�سعادته  اأب���دى  ال�سويدي  �سامل  ب��ن 
باحل�سور والتواجد يف هذا املهرجان 
بل وبدعمه من خالل رئا�سة لإجناز 

وفخره بهذا املهرجان.
فيما اأكد خالد جا�سم املدفع رئي�س 
وال�سياحي  التجاري  الإمن���اء  هيئة 
دعم  ت��ت��واين يف  ل��ن  الهيئة  اأن  على 
كافة فعاليات املهرجان تكون �سريكا 
وداعما  ���س��ن��وي��ا  وح���ا����س���را  ف���اع���ال 

ملهرجان �سواحي.

•• �لظفرة -�لفجر:

بعنوان  ور�سة  الظفرة  م�ست�سفيات  مع  بالتعاون  الظفرة  منطقة  بلدية  نظمت 
)ال��ت��ع��رف على الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة واإن��ع��ا���س ال��ق��ل��ب(، ب��ه��دف ن�سر ال��وع��ي بني 
املوظفني واأفراد املجتمع املحلي باأهمية الإ�سعافات الأولية وكيفية اللتزام بها 

حفاًظا على �سالمتهم و�سالمة اأ�سرهم. 
الإجراءات  واأهمية  الأولية وخطواتها،  الإ�سعافات  اأه��داف  على  الور�سة  وركزت 
الأوىل  اللحظات  املبادرة يف  اتخاذ زمام  الأولية يف حال وقوع ح��ادث، خ�سو�ساً 
وكيفية فح�س امل�ساب وحتديد م�ستوى الوعي لديه وو�سعية الإفاقة والإنعا�س 
القلبي للبالغني والأطفال والر�سع. وتناولت الور�سة كيفية الوقاية من �سربة 

والتطهري  التعقيم  واأهمية  بها«  امل�ساب  واإ�سعاف  واأعرا�سها  »اأ�سبابها  ال�سم�س 
والتطعيم وكيفية التعامل مع اأعرا�س وعالمات الت�سمم.

ك��م��ا ق��دم��ت ال��ور���س��ة اإر�����س����ادات م��ه��م��ة مت��ث��ل��ت يف ت��ط��ب��ي��ق اإج�������راءات التنف�س 
واحلروق  الك�سور  حالتي  يف  امل�سابني  م�ساعدة  واأ�ساليب  وط��رق  ال�سطناعي، 

وغريها من الإر�سادات، و�سارك املوظفني بتطبيق اخلطوات عمليا.

وتاأتي الور�سة يف اإطار حر�س بلدية منطقة الظفرة على الرتقاء مب�ستوى وعي 
وتعريفهم  وال��ط��وارئ  الأزم���ات  مواجهة  يف  امل�ساهمة  على  وقدرتهم  املوظفني 
مببادئ الإ�سعافات الأولية وتطبيق متطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية. 
والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها حني وقوع احلوادث الب�سيطة يف الأماكن 

العامة اأو خالل �ساعات العمل اليومي اأو يف املنزل.

بلدية منطقة الظفرة تنظم ور�سة الإ�سعافات الأولية واإنعا�س القلب

•• �أبوظبي-و�م: 

يعقد املجل�س الوطني الحتادي جل�سته الثانية من دور النعقاد العادي الرابع من 
يوم  املجل�س،  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  برئا�سة  ع�سر،  ال�سابع  الت�سريعي  الف�سل 
قانون احت��ادي يف  يناق�س خاللها م�سروع  باأبوظبي،  املجل�س  املقبل يف مقر  الأربعاء 
�ساأن تنظيم الهيئة العامة للريا�سة، وم�سروع قانون احتادي يف �ساأن الريا�سة، ويوجه 

خم�سة اأ�سئلة اإىل معايل وزير الرتبية والتعليم . 
ووفق جدول اأعمال اجلل�سة �سيوجه اأع�ساء املجل�س خم�سة اأ�سئلة اإىل معايل الدكتور 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير الرتبية والتعليم، حيث توجه �سعادة 
اجلامعات  يف  التعليم  ف��ر���س  "توفري  ح��ول  ���س��وؤال  املن�سوري  عبدالرحمن  ناعمة 

احلكومية لفئة ال�سم من اأ�سحاب الهمم"، وتوجه �سعادة كفاح حممد الزعابي �سوؤال 
الجتماعية"،  وال��درا���س��ات  العربية  واللغة  الإ�سالمية  الرتبية  مناهج  "دمج  ح��ول 
ويوجه �سعادة عبيد خلفان ال�سالمي �سوؤال حول "طول �ساعات اليوم الدرا�سي وتاأثري 
ذلك على الطالب �سحياً واجتماعياً واأكادميياً"، وتوجه �سعادة �سمية حارب ال�سويدي 
�سوؤال حول "تاأخري معادلة �سهادات التعليم العايل ال�سادرة من خارج الدولة"، فيما 
"خطة الوزارة امل�ستقبلية  توجه �سعادة الدكتورة �سيخة عبيد الطنيجي �سوؤال حول 
البتدائية  للمرحلة  امل��واط��ن��ني  املعلمني  م��ن  احلكومية  امل��دار���س  احتياجات  ل�سد 

والثانوية". 
ويطلع املجل�س على املرا�سيم بقوانني احتادية التي �سدرت، وي�سادق على م�سبطة 

اجلل�سة الأوىل املعقودة بتاريخ 21 نوفمرب 2022م. 

الوطني الحتادي يناق�س م�سروعي قانونني احتاديني ويوجه 5 اأ�سئلة بجل�سة الأربعاء 

مهرجان �سواحي ينطلق يف 8 دي�سمرب بحلته اجلديدة ون�سخته احلادية ع�سرة ال�ستثنائية 

•• عجمان -�لفجر:

لهيئة  امل��ت��وا���س��ل��ة  اجل���ه���ود  ���س��م��ن 
اإ�سعاد  ل��ت��ع��زي��ز  – ع��ج��م��ان  ال��ن��ق��ل 
الرقمي  للتحول  ودعماً  املتعاملني، 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
اإجناز  يف  اجلمهور  على  والت�سهيل 
لفح�س  �سبيد  م��رك��ز  معامالتهم، 
ي��وف��ر خدمات  امل��رك��ب��ات  وت�����س��ج��ي��ل 
"�سهل" على  جهاز اخلدمة الذاتية 
مدار ال�ساعة و طوال اأيام الأ�سبوع.

القنوات  م���ن  ���س��ه��ل  ج���ه���از  ي��ع��د  و 
اجلمهور  على  �سهلت  التي  املتاحة 
اإجن�����از اخل���دم���ات امل���روري���ة ، حيث 
ملكية  جتديد  خدمة  اجلهاز  يوفر 
تالف  اأو  فاقد  بدل  واإ�سدار  املركبة 

•• دبي-و�م:

يف  والفنون  الثقافة  هيئة  اختتمت 
الأول  اأم�����س  للثقافة"  "دبي  دب���ي 
دبي  "مهرجان  الأوىل من  الن�سخة 
ملو�سيقى ال�سباب" بحفل ُتوجت فيه 

كوكبة من جنوم املو�سيقى. 
مناف�سة  املهرجان  م�سابقة  و�سهدت 
امل�ساركة  الفنية  املواهب  بني  عالية 
يف تاأكيد على التزام الهيئة برعاية 
واك��ت�����س��اف امل���واه���ب ال�����س��اب��ة ورفد 
بدماء  دب���ي  امل��و���س��ي��ق��ي يف  ال��ق��ط��اع 

جديدة . 
املو�سيقى  جنوم  تكرمي  حفل  واأقيم 
را�سد بح�سور  بن  يف مكتبة حممد 
خربا�س  بن  مبارك  �سعيد  الدكتور 
الأداب  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والفنون يف الهيئة وفاطمة اجلالف 
مدير اإدارة الفنون الأدائية بالإنابة 

جلنة  واأع�����س��اء  للثقافة"  "دبي  يف 
حت��ك��ي��م امل���ه���رج���ان ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
الفرج الذي  املو�سيقار والفنان عيد 
كرمته الهيئة بلقب "�سخ�سية العام 
الفنية  مل�سريته  تقديراً  املو�سيقية" 
الطويلة واإ�سهاماته يف اإثراء امل�سهد 

الفني املحلي. 
واأك�����د ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د م���ب���ارك بن 
التي  الفر�س  اأهمية  على  خربا�س 
ملو�سيقى  دب���ي  "مهرجان  ي��وف��ره��ا 
 .. الإي������ق������اع  ل���ع�������س���اق  ال�سباب" 
اأ�سلوباً  امل��و���س��ي��ق��ى  ت��ع��د   "  : وق����ال 
لتعميق املحبة بني �سرائح  ح�سارياً 
امل��ج��ت��م��ع��ات وت��ع��زي��ز ال��ت��ق��ارب فيما 

ب��ي��ن��ه��ا وع���رب ه���ذا امل��ه��رج��ان توؤكد 
التزامها  ع��ل��ى  للثقافة"  "دبي 
الإبداعية  للمواهب  الدعم  بتوفري 
والثقافية  الفنية  املجالت  �ستى  يف 
مُتكنها  فر�س  من  اإليه  حتتاج  وم��ا 
من التعبري عن قدراتها ومهاراتها 
اأن تنظيم هذا  اإىل  الفنية".  واأ�سار 
م���ن قيادة  امل���ه���رج���ان مي��ث��ل ج�����زءاً 
"دبي للثقافة" للحراك الفني الذي 
فعالياتها  ع��رب  دب��ي  اإم����ارة  ت�سهده 
مع  متا�سياً  املختلفة  ومهرجاناتها 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  روؤي�����ة 
للثقافة  ع��امل��ي��اً  م��ك��ان��ة دب���ي م��رك��زاً 

حا�سنًة لالإبداع ملتقى للمواهب. 
املخالفات  ودف���ع  ا���س��ت��ع��الم  م��ل��ك��ي��ة، 
لوحات  ح��ف��ظ  امل����روري����ة وجت���دي���د 
الأرقام.  و يتميز اجلهاز باخت�ساره 
املعاملة  اإجن����از  و  اجل��ه��د  و  ل��ل��وق��ت 
با�ستخدام  ب�سري  تدخل  دون  ذاتياً 

البطاقة الإئتمانية.
– عجمان  ال��ن��ق��ل  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ع��ى  و 
حكومية  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي  اإىل 
ب����ال����ت����ع����اون مع  ري������ادي������ة  و  ذك����ي����ة 
لتنويع  ال�سرتاتيجيني   �سركائها 
وف���ق���اً خلططها  ت��ق��دمي��ه��ا  ق���ن���وات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 
احتياجات املتعاملني من اأجل تعزيز 

جودة احلياة يف اإمارة عجمان  .
وهذه املبادرة لتوفري موقع للجهاز 
بناء  ات��ت  ال�ساعة  م���دار  على  يعمل 

على التغذية الراجعة من املتعاملني 
والتي  تعترب من امل�سادر الرئي�سية 
لتطوير  الهيئة  عليها  تعتمد  التي 
تطلعات  مع  يتنا�سب  مبا  خدماتها 

املتعاملني .

مركز �سبيد لفح�س و ت�سجيل املركبات يوفر خدمات 
جهاز »�سهل« على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع

اختتام فعاليات مهرجان دبي ملو�سيقى ال�سباب 

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الرفاعي لل�سيانة العامة ذ م م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1046739 
تعديل مدير / اإ�سافة ا�سامه بدر الدين الريح عمران

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سامه بدر الدين الريح عمران ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امنه خ�سر ابورقطى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على �سلطان بن كلى الزعابى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الرفاعي لل�سيانة العامة ذ م م 
AL REFAEE GENERAL MAINTANANCE - L L C 

اإىل /الرفاعي لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
AL REFAEE GENERAL MAINTANANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1758/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى التا�سعة رقم 412

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما ت�سامنا وت�سامما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )296910( مئتان و�ست 
وت�سعون الف وت�سعمائة وع�سرة دراهم مع التعوي�س عن ال�سرار املادية واملعنوية التي حلقت باملدعي من جراء بال�سافة 

اىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة الهام�سا جينريال تريدينج م.م.ح

عنوانه:المارات - امارة عجمان - اجلرف - عجمان  - �سارع الق�سي�س - مبنى بر�ستيج 8 - �سقة الطابق 7 �سقة رقم 703
وميثله:لبنى وليد حممد طمليه

املطلوب اإعالنه:  1- جلف برداي�س برتوكيمكل تريدينج �س.م.ح  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما ت�سامنا وت�سامما بان يوؤديا 
املادية واملعنوية  للمدعي مبلغ )296910( مئتان و�ست وت�سعون الف وت�سعمائة وع�سرة دراهم مع التعوي�س عن ال�سرار 
التي حلقت باملدعي من جراء بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
قاعة  ال�ساعة 09.00 �س يف  املوافق  2022/11/28   الثنني   يوم  لها جل�سة  - وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591

�سري على غل   / امل��دع��و  فقد 
باك�ستان     ، خ���ان  ق��ي�����س  ���س��اه 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3892325AA(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0528195691

فقدان جواز �سفر

���س��وه��ي��ل رانا  امل��دع��و /  ف��ق��د 
غ����ي����ا�����س ال�����دي�����ن ب����ي����ب����ارى، 
اجلن�سية   ب����ن����غ����الدي���������س   
ج���������������������واز  ��������س�������ف�������ره رق�������م 
من   )0984111BR(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0502648353    

فقدان جواز �سفر

ا���س��ف م�سيح   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان     ، م�����س��ي��ح  ���س��دي��ق 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0846033CC(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0545036911

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل���دع���و / ارومل���ورث���ى 
الهند     ، ري��ث��ي��دام  ري��ث��ي��ن��ام 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2437343P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506991958

فقدان جواز �سفر
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العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ملحمة بيت اللحم الطازج

رخ�سة رقم:CN 2669113 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سكري كونهى ماراكاراكاث جميد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سكري كونهى ماراكاراكاث جميد ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيخه عبدالكرمي �سالح احلو�سنى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ ملحمة بيت اللحم الطازج
HOUSE OF FRESH MEAT BUTCHERY

اإىل/ ملحمة بيت اللحم الطازج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HOUSE OF FRESH MEAT BUTCHERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
العامه  واملقاولت  للعقارات  ريالك�س   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1487269 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممود حممد احمد بكر من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممود حممد احمد بكر من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل مدير / اإ�سافة حممود حممد احمد بكر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد عبداهلل العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ريالك�س للعقارات واملقاولت العامه ذ.م.م

RELAX REAL ESTATE AND GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ ريالك�س للعقارات و املقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

RELAX REAL ESTATE AND GENERAL CONTRACTING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سوبر�سرتاك�سر لالن�ساءات والتعمري - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم:CN 4236594 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �ساهد ف�سل ف�سل الرحمن

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر فواز الطيان  ٪33
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عزت فواز الطيان  ٪34

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد فواز الطيان  ٪33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر فواز الطيان

تعديل راأ�س املال / من 75000 اإىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبر�سرتاك�سر لالن�ساءات والتعمري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SUPERSTRUCTURE FOR BUILDING AND CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP

اإىل/ �سوبر �سرتاك�سر لالن�ساءات والتعمري ذ.م.م
SUPERSTRUCTURE FOR BUILDING AND L.L.C  - .CONSTRUCTION L.L.C

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : البخت لل�ستائر

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2884986 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداجلناد كالبانى حممد كالبانى ٪100

تعديل مدير / اإ�سافة عبداجلناد كالبانى حممد كالبانى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خالد عبيد علوى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ البخت لل�ستائر 
AL BAKHT CURTAINS 

اإىل /البخت لل�ستائر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
AL BAKHT CURTAINS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : باقة الأمل للنقليات

رخ�سة رقم:CN 2518438 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ باقة الأمل للنقليات
BAQAT ALAMAL TRANSPORT

اإىل/ موؤ�س�سة برياميدز للم�ساحة
  PYRAMIDS SURVEY ESTABLISHMENT 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اعمال القيا�س وامل�ساحة  4312006
 تعديل ن�ساط / حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  4923009

التنمية  دائرة  الإعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  اأو  له حق  فعلى كل من 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  ن�سر هذا  تاريخ  القت�سادية خالل يوم واحد من 
�ست�ستكمل  املدة حيث  انق�ساء هذه  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�سوؤولة عن  غري 

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  8212/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سحراء الباردة للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/برو�سريف للمقاولت العامة واإدارة املرافق
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )222763.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/12693 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سيجو راج كوليادات بارامبا �ساندرا�سيخاران

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )9864( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/13327 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- قادر علي نواب جون نواب جون

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )78245( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  2022/60 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- في�سل ح�سن حداد - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/علي عبداهلل علي القوا�سى احلمادي

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )455645( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

اإعلن �شحيفة طعن بالن�شر 
  188/2022/445 طعن جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املطعون �سده/1- اوبفيندير بهاتيا اوتار بهاتيا - جمهول حمل القامة

مبا ان الطاعن/هانيه نزيه كباره

وميثله:في�سل يون�س زين العابدين اخلاجة

نعلنكم بان الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3473/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

مو�سوع املنازعة : احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغا وقدره )21.626.85( واحد وع�سرون الفا 
من  �سنويا   ٪12 بواقع  املبلغ  هذا  على  والفائدة   - فل�سا  وثمانون  وخم�سة  درهما  وع�سرون  و�ستة  و�ستمائة 
ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  عليها  املدعي  ت�سمني  مع  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 

اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:املوؤ�س�سة التجارية املتحدة للتغليف

ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى  ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية - �سارع خلف �سارع  عنوانه:المارات - امارة 
ال�سناعية رقم 15 - �سقة �سربة رقم 1 - �سربة رقم 1 - وميثله:اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك 

املطلوب اإعالنه :  1- الغزال الأ�سود للتجارة ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية 
لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها بان توؤدي مبلغ )21.626.85( درهم 
اتعاب  وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم  الر�سوم  والزمتها  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 5٪ من 

املحاماة .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 70197

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6852/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2147 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2932600.09( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : عبيد مويدو نيليات

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - برج بريزم - بجانب برج ون باي اأمنيات - مقابل 
فندق JW ماريوت - ماركي - الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906

املطلوب اإعالنهم : 1-ايه ون للمعدات الطبية �س.ذ.م.م 2- �سمي�سر تا�ساورت كونهى عبداهلل 3- اإيدا�سريى كاندى 
ن�سيد   -4 ���س.ذ.م.م  الطبية  للمعدات  ون  ايه  لل�سركة  وب�سفته مدير  ال�سخ�سية  ب�سفته   - كونحمد كوجنابدول 
تاتان كانديبل بوكر حاجي كارلت ميتال 5- مبارك يو�سف عزيز مبارك احمد 6- حممد اأبوبكر اأبوبكر بكرالدين 

- �سفتهم: منفذ �سدهم. 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )2932600.09(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2307/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84

اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:88/2022 جتاري كلي والر�سوم   : مو�سوع ال�ستئناف 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:حم�سن ح�سني ح�سني عمارة
واأبناوؤه  ال�سياح  ملك  مبنى   - دبي   - التجاري  اخلليج  منطقة   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

لال�ستثمار - �سقة 1414-1413
املطلوب اإعالنه :  1- جنالء ها�سم عبدالرحمن علي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:88/2022 جتاري كلي. وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/11/29  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70608

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1901/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم 400

وقدره  مبلغ  بينهما  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
)995.000( درهم ت�سعمائة وخم�سة وت�سعون الف درهم - ومبلغ 4000 دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي ومبلغ 
)400.000( درهم اربعمائة الف درهم تعوي�سا عن ال�سرار املادية والدبية والفائدة القانونية بواقع 9٪ من ال�ستحقاق 

نوفمرب/2021 وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:�سيرتا جاي�سوال

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع زعبيل - مبنى مونتانا - �سقة 506 - مقابل جامعة الو�سل
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي

املطلوب اإعالنه:  1- جا�سفري �سينغ ديول امريك �سينغ ديول  -  �سفته : مدعي عليه 
بالت�سامن  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
والت�سامم فيما بينهما مبلغ وقدره )995.000( درهم ت�سعمائة وخم�سة وت�سعون الف درهم - ومبلغ 4000 دولر امريكي 
والدبية  امل��ادي��ة  ال���س��رار  ع��ن  تعوي�سا  دره��م  ال��ف  اربعمائة  دره��م   )400.000( ومبلغ  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  م��ا  او 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ من ال�ستحقاق نوفمرب/2021 وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2022/11/30  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  13458/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000582( وال�سادر عن اأبوظبي التجاري 
بقيمة )1500.000( مليون وخم�سمائة الف درهم .

طالب التنفيذ : حكمت اهلل عبداهلل - عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - منطقة القرائن - �سارع 
65 - مبنى فيال 18 - �سقة 18- حديقة املطار

املطلوب اإعالنهما : 1- اأولوجبخون ماك�سوموف 2- جولف اأوتو تريدينغ م.م.ح - �سفتهما : منفذ 
�سدهما

مو�سوع الإعالن : بتاريخ 2022/11/2 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1.505.535( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  663/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1254/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1.245.417( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���س��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- �سمري بن عبداملح�سن بن نا�سر احلميدان  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1245417.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70580

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  651/2015/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

واملعدل  كلي  ع��ق��اري   2011/381 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
 )3323813.82( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، عقاري  ا�ستئناف  رق����م:2014/190  بال�ستئناف 

درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
التنفيذ : ن�سيبوف كاماندار رايف اجلو - ب�سفته وكيال عن/عبداهلل بيف حاجي مراد  طالب 

كامل اأجلو - عنوانه:بوكالة املحامي/بدر القرق
وميثله:بدر حممد علي القرق

يا�سمني  افانديفا 3-  العقارية 2- جريان تامريلن  للو�ساطة  : 1- اجلريان  اإعالنهم  املطلوب 
نوجرادو 4- من�سور عقيل هادي اخلاجة 5- جمموعة 32 العقارية املحدودة  - �سفتهم : منفذ 

�سدهم
ب���ت���اري���خ:2022/11/17 لخ��ط��ارك��م ب�سداد  مو�سوع الإع���الن : ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة 

املرت�سد وقدره )2954164.66( درهم.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن بالن�شر        

 1736/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- كولتريال م.م.ح  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :املالحة القطرية - فرع دبي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مالية مببلغ وقدره )63.455.75( ثالثة 
والفائدة   - فل�سا  و�سبعون  وخم�سة  درهما  وخم�سون  وخم�سة  واربعمائة  الفا  و�ستون 

التاأخريية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام. 
ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/11/28  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70459

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:5277/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

وتكليفها  بها  عليها  املدعي  واع��الن  ال��دع��وى  لنظر  جل�سة  اق��رب  حتديد  املدعية  تلتم�س  عليه  وبناء   : املنازعة  مو�سوع 
باحل�سور ل�سماع احلكم بالزامها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره )23.345.42( درهم والفائدة التفاقية بواقع 9٪ منذ 
بالنفاذ  املحاماة مع �سمول احلكم  اتعاب  بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل  الزامها  ال�سداد مع  تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 

املعجل بال كفالة - مقدمه:فيجن كاتالي�ست لالن�ساءات �س.ذ.م.م وميثلها مديرها ال�سيد/فيفيك كومار �سينها  . 
املتنازع:فيجن كاتالي�ست لالن�ساءات �س.ذ.م.م وميثلها مديرها ال�سيد/فيفيك كومار �سينها

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء جنوب الثالثة - دبي - مبنى ملك فيفيك كومار�سينها - �سقة رقم 214 
املطلوب اإعالنه :  1- �سوبا للهند�سة واملقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

الدعوى  لنظر  اق��رب جل�سة  املدعية حتديد  تلتم�س  وبناء عليه  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
واعالن املدعي عليها بها وتكليفها باحل�سور ل�سماع احلكم بالزامها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره )23.345.42( درهم 
اتعاب  بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل  الزامها  ال�سداد مع  والفائدة التفاقية بواقع 9٪ منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
مديرها  وميثلها  ����س.ذ.م.م  لالن�ساءات  كاتالي�ست  مقدمه:فيجن   - كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  املحاماة 
ال�سيد/فيفيك كومار �سينها- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2022/11/24 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70197

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن م�شتانف �شده باحلكم ن�شرا 

يف الدعوى رقم SHCAPCICPL2022 /0001279  اأمر اأداء
اإىل امل�ستاأنف �سده : موؤ�س�سة ح�سام عبد احلكيم لتجارة الدوات احلديدية.

نعلمكم باأن امل�ستاأنف :املكرم ل�سناعه املواد العازله ذ م م .
بالغاء  املحكمة  التايل ن�سه: حكمت  اأعاله، ويعلمكم فيها ب�سدور احلكم  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
القرار امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً بالزام امل�ستاأنف �سدها موؤ�س�سة ح�سام عبد احلكيم لتجارة الأدوات 
درهم   277،57 مبلغ  ذ.م.م  العازلة  املواد  ل�سناعة  املكرم  �سركة  للم�ستاأنفة  توؤدي  باأن  احلديدية 
تاريخ  % من   5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما(،  و�سبعون  و�سبعة  ومئتان  األفاً  )�سبعة وخم�سون 
وامل�ساريف ومبلغ  والر�سوم  به،  املق�سي  املبلغ  اأن ل جتاوز  ب�سرط على  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى 

خم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة، ورف�س ما زاد عن ذلك من طلبات.
الإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  التما�سه  او  احلكم  على  الطعن  يفيد  ما  تقدمي  عدم  حالة  ويف 

القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ: 2022/11/22
املحكمة االإ�شتئنافية املدنية .

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
دعوة حل�سور اجتماع جلنة خربة يف الق�سية 403 ل�سنة 2022 جتاري كلي - دبي

املدعية كويك ديل للتجارة العامة
املدعي عليها: يونيفر�سل للم�سروبات �س.ذ.م.م

بالإ�سارة اإيل القرار ال�سادر يف تاريخ 2022/11/17 بندب جلنة ثنائية تتكون من خبري متخ�س�س 
يف العالمات التجارية وخبري ح�سابي يف الق�سية اأعاله ، نخطركم باأنه مت حتديد موعد اإجتماع جلنة 
خربة يف الق�سية املذكورة اأعاله يوم الثالثاء القادم املوافق 2022/11/29 يف متام ال�ساعة 04:30 
بوا�سطة وكياًل قانونياً،  او  ع�سراً بال�سوت وال�سورة "عن بعد عرب تطبيق زووم" ، للح�سور ب�سخ�سكم 
الإجتماع  لعقد  املتبعة  والآلية  بالجراءات  لإعالمكم  اخلربة  جلنة  مكتب  مع  التوا�سل  يتم  اأن  على 

بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله، علماً باأن بيانات التوا�سل مع مكتب اخلبري هي:
هاتف رقم : 043584999  - متحرك رقم : 0507888611

info-exp@mnrdxb.com: بريد اإلكرتوين
dr.kamali@hotmail.com : بريد اإلكرتوين

جلنة اخلربة
خبري العالمات التجارية : حممد حممود اإ�صماعيل الكمايل 
خبري ح�صابي : حممد ح�صن ال�صحي - رقم القيد يف حماكم دبي : 233

يتم الإعالن باللغتني العربية والإجنليزية

اإعلن اجتماع اخلربة

70021
العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

MOJAU_2022- 0097623 رقم املعاملة
اإخطار عديل

املخطر : احمد هادي �سعد خلف، اجلن�سية : العراق، واحمل بطاقة هوية رقم 784198871468512  
العنوان : ال�سارقة - اخلان - هاتف رقم : 971508881778

EY5573521 املخطر اإليه عقيب �ساجد �ساجد حممود، اجلن�سية : باك�ستان، ويحمل جواز �سفر رقم
العنوان: ال�سارقة - املجره - هاتف رقم : 0563342807

مو�سوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 12000 )اثنا ع�سر درهما فقط ل غري(
الوقائع : نتيجة التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليه، قام املخطر اليه بتحرير و�سل امانة با�ستالم 

�سلفة من املخطر، وبقيمة اجمالية )12000( درهم وقام بالتوقيع والتب�سيم عليها
و حاول املخطر الت�سال باملخطر اليه مرارا وتكرارا بت�سديد املبلغ لكن دون جدوى، 

اأيام   5 وذلك خالل  درهم   12000 وقدره  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  )اليه  )املخطر  املخطرة  لذلك:تخطر 
بكل  على حقوقها  تكفل احل�سول  التي  القانونية  الإجراءات  اإتخاذ  اإىل  اأ�سفًة  �ست�سطر  وال  تاريخه  من 

حتفظ واإحرتام،
املخطر

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:127/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعى عليهم على �سبيل الت�سامن باأداء مبلغ وقدره 42.540.575.31 )اثنني واأربعني 
مليون وثمامنائة واربعة و�سبعني األف وخم�سمائة و�سبعة و�سبعني درهم وت�سعة واأربعني فل�س والفائدة القانونية بواقع ٪5 

من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع الزامهم امل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات- امارة اأبوظبي- �سارع الكرتا- بناية بنك ابوظبي التجاري- الفرع الرئي�سي- الدور 16
وميثله: �سيف يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي

املطلوب اإعالنه:  1- بروفت بوينت جرال تريدجن م.م.ح-  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعى عليهم على �سبيل الت�سامن باأداء مبلغ وقدره 
42.540.573.31 )اثنني واأربعني مليون وثمامنائة واربعة و�سبعني األف وخم�سمائة و�سبعة و�سبعني درهم وت�سعة واأربعني فل�س 
والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع الزامهم امل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة

وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/11/28 ال�ساعة 09.00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم اأمام اإدارة الدعوى البتدائية 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  )الثانية ع�سر( 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608
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رف�س الع�سكريون احلاكمون يف مايل ب�سكل كامل اتهامات موجهة 
بارتكاب  الإن�������س���ان،  ح��ق��وق  ح���ول  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر  يف  وردت  للجي�س 
انتهاكات �سد املدنيني والتحالف مع مرتزقة من جمموعة فاغر 

الرو�سية والتمييز العن�سري �سد جمموعة الفولين.
ون�سرت الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان اخلمي�س تقريًرا يتحدث 
يف  املدنيني  �سد  الهجمات  يف   2022 يف  م�سبوقة  غ��ري  زي���ادة  ع��ن 

و�سط مايل الذي يعد من اأكرب بوؤر العنف يف منطقة ال�ساحل.
ويدين التقرير اجلرائم التي يرتكبها اجلهاديون وميلي�سيات حملية 
وكذلك اجلي�س املايل وجمموعة “فاغر” الرو�سية امل�سلحة. وهو 

يدين �سيا�سة الإفالت من العقاب ال�سائدة.
ن�سرت  وثيقة  يف  الع�سكريون  عليها  ي�سيطر  التي  احلكومة  وقالت 
متقاطعة  وغ��ري  منحازة  امل��زاع��م  ه��ذه  “معظم  اأن  اخلمي�س  م�ساء 
بذلك  مكررة  املالية”،  والأم��ن  الدفاع  قوات  ت�سويه �سورة  وتتعمد 

ردها العتيادي على تقارير من هذا النوع.
وحتدثت احلكومة عن “عر�س للوقائع على اأ�سا�س �سهادات من دون 
جماعات  تهديد  حتت  غالبا  وج��رت  ملمو�س  دليل  اأي  اإىل  ال�ستناد 
حلقوق  ���س��ارم  “باحرتام  يعمل  اجلي�س  اأن  ت��وؤك��د  وه��ي  اإره��اب��ي��ة«. 
مفرت�سة  انتهاكات  اأي  واأن  الدويل”،  الإن�ساين  والقانون  الإن�سان 
فاغر،  ب�ساأن  اأم���ا  وحتقيقات.  جادة”  “معاجلة  اإىل  دائ��ًم��ا  ت���وؤدي 
“مدربون وم�ست�سارون رو�س”  الواقع  اأنهم يف  اأكدت احلكومة  فقد 
واأو�سحت اأن هذا الوجود “يعود  ووجودهم يف مايل “قدمي جًدا”. 
اإىل 1960 عند اإر�سال بع�س املدربني مل�ساعدة مايل يف بناء جي�سها 
واإدارتها«. وكان اجلي�س احلاكم منذ انقالب اآب/اأغ�سط�س 2020، 
ل�سالح  و���س��رك��ائ��ه  فرن�سا  ال�����س��اب��ق  احل��ل��ي��ف  ع��ن   2021 يف  اب��ت��ع��د 

رو�سيا.

قتل ج��ن��دي مغربي م��ن ق��وة حفظ ال�����س��الم ال��دول��ي��ة يف ه��ج��وم يف 
اأهلية  حربا  ت�سهد  التي  الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية  �سرق  جنوب 
حتدد  اأن  دون  من  اجلمعة  املتحدة  الأمم  اأعلنت  كما   ،2013 منذ 

املهاجمني.
وقالت بعثة الأمم املتحدة لإفريقيا الو�سطى )مينو�سكا( يف بيان اإن 
“اأحد جنود اخلوذ الزرقاء من الكتيبة املغربية )...( تويف يف اأعقاب 
عنا�سر  مع  يقوم  ك��ان  بينما  اأوب��و  مطار  يف  اخلمي�س  �سباح  هجوم 
اآخرين من وحدته بتاأمني حميط مطار من اأجل هبوط” طائرة. 
ون�سرت بعثة الأمم املتحدة قوة حفظ ال�سالم هذه ن�سرت يف 2014 

وي�سم عديدها اأكر من 14 األف ع�سكري اليوم.

وغري  دب��ل��وم��ا���س��ي  ب�سكل  ال�����س��ني  يف  الفرن�سية  ال�����س��ف��ارة  ان��ت��ق��دت 
“�سفر  �سيا�سة  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  اإح��دى  على  اعتيادي، 
تعليقات وترحيبا كبريا من  اأث��ار  ما  تعتمدها بكني،  التي  كوفيد” 

قبل �سينيني غا�سبني من هذه ال�سيا�سة ال�سحية.
ال�سني تطبيق  توا�سل  املتاحة،  اللقاحات  العديد من  وبالرغم من 

قيود م�سددة لتجنب انت�سار العدوى والوفيات.
تعتمد هذه ال�سيا�سة على فر�س قيود مبجرد اكت�ساف اإ�سابات وو�سع 
اإ�سابتهم بالفريو�س يف احلجر ال�سحي يف  الأ�سخا�س الذين تثبت 
ليتمكنوا  يومية  �سبه  اآر”  �سي  “بي  لختبارات  واإخ�ساعهم  مراكز 

لحقا من اخلروج اإىل الأماكن العامة.
لكن هذه ال�سرتاتيجية، ف�سال عن ت�سببها يف تذمر ال�سكان الذين 
اأ�سبحت التنقالت �سعبة بالن�سبة لهم، تلقي بثقلها على القت�ساد 

ال�سيني.
ح�سابها  على  اخلمي�س  ال�سينية  باللغة  الفرن�سية  ال�سفارة  ون�سرت 
فيه  قالت  ن�سا،  “ويبو”  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  الر�سمي 
ال�سركات  على  تداعيات  لها  كوفيد  ل�سفر  ال�سينية  “ال�سيا�سة  اإن 

الفرن�سية املوجودة يف ال�سني«.
وال�ستثمار  البينية  التجارة  على  احل��ف��اظ  اأج��ل  “من  اأن��ه  واأك���دت 
اأعمال  بني ال�سني وفرن�سا وتطويرهما، من ال�سروري وجود بيئة 

�سفافة ووا�سحة وعادلة«.

عو��صم

دكار

بانغي

بكني

معاريف حتذر: ت�سعيد اإ�سرائيل 
يف ال�سفة �سيخدم حما�س واإيران

•• �لقد�س-وكاالت

قالت �سحيفة “معاريف” الإ�سرائيلية اإن �سن عملية ع�سكرية يف ال�سفة الغربية 
املناطق  يف  يعمل  اجلي�س  اأن  مو�سحة  واإي����ران،  غ���زة،  يف  حما�س  ح��رك��ة  ي��خ��دم 
الفل�سطينية بحرية اأكرب مما �سبق. وذكرت “معاريف” اأنه ل معلومات تربط 
حما�س بالتفجريات يف القد�س، اإل اأن الأر�سيف مليء مبحاولت احلركة تنفيذ 
هجمات اأحبطها جهاز الأمن العام الإ�سرائيلي “�ساباك”، م�سرية اإىل اأن الأومر 
كانت تاأتي من غزة اأو عرب طريق غري مبا�سر من تركيا. وتناولت ال�سحيفة يف 
اأن ب�سمات  تقريرها هجوم الأربعاء، على حمطتي حافالت يف القد�س، موؤكدة 
خمططيها ت�سري بو�سوح اإىل غزة، واأن ذلك �سيوؤدي على الأرجح اإىل تو�سية من 
اجلهاز الأمني الإ�سرائيلي لل�سلطات ال�سيا�سية بالهجوم على القطاع. واأ�سافت 
ال�سحيفة اأنه قبل تنفيذ ال�سيناريو املُحتمل، يتوقع املزيد من الت�سعيد يف جنني، 
واإن مل تكن لإ�سرائيل وحما�س  ال��ذي قد ميهد لت�سعيد قريب يف غ��زة،  الأم��ر 
م�سلحة يف ذلك. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن الهجوم يف القد�س اأعاد الإ�سرائيليني 
اأن يكون  اإىل احتمال  اأن ُمعطيات الهجوم ت�سري  اإىل  ال��وراء، م�سرية  اإىل  عقوداً 
الأ�سود”  “عرين  مثل  اأو جديداً،  تنظيماً حملياً  ُم�سلح قدمي، ل  تنظيم  وراءه 
للجي�س  العمل  ح��ري��ة  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت  الأخ����رية.  الأ���س��ه��ر  يف  ظهر  ال���ذي 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف  الأمنية  املوؤ�س�سة  تراها  التي  والأهمية  الإ�سرائيلي، 
للحفاظ على ال�ستقرار يف املنطقة هي ما مينع الهجوم على ال�سفة الغربية، 
الدفاع  موؤ�س�سة  معار�سة  �سبب  تف�سر  التي  الأ�سباب  بال�سبط  “اإنها  م�ستطردة 

ب�سدة للمطالب ال�سيا�سية لإطالق عملية الدرع الواقي 2«.

الهجوم الرتكي يف �سوريا.. هل ميثل »قبلة احلياة« لداع�س؟

 اجتماع لحتواء التوتر بني باري�س وروما ب�ساأن املهاجرين 

قتلى جراء حريق يف �سينجيانغ ال�سينية بن غفري وزيرا لل�سرطة يف الئتالف احلاكم اجلديد باإ�سرائيل   10
•• بكني-�أ ف ب

لقي ع�سرة اأ�سخا�س حتفهم واأ�سيب ت�سعة اآخرون يف حريق اندلع مببنى �سكني يف مقاطعة 
�سينجيانغ ال�سينية )�سمال غرب( وفق وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة.

وذكرت الوكالة اأن احلريق اندلع م�ساء اخلمي�س حوايل ال�ساعة 19،50 )11،50 بتوقيت 
غرينت�س(.

واأ�سارت اإىل اأن “ع�سرة اأ�سخا�س لقوا حتفهم رغم الرعاية الطارئة”، م�سيفة اأن “اإ�سابات 
الأ�سخا�س الت�سعة الآخرين لي�ست خطرة”، وم�سرية اإىل فتح حتقيق يف م�سدر احلريق.

والف�ساد  الكافية  غ��ري  ال�سالمة  معايري  ب�سبب  ال�سني  يف  ج��دا  �سائعة  املماثلة  احل��رائ��ق 
امل�ست�سري يف �سفوف امل�سوؤولني عن تطبيقها.

اأنيانغ  يف  م�سنع  داخ��ل  حريق  يف  اآخ���ران  واأ�سيب  حتفهم  �سخ�سا   38 لقي  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا 
)و�سط(.

ال��ل��ي��ل��ة ن��ح��و ات���ف���اق حت��ال��ف ك���ام���ل، ن��ح��و ت�سكيل 
بزعامة  ليكود  وحقق  بالكامل«.  ميينية  حكومة 
نتنياهو وحلفاوؤه من الأحزاب الدينية واليمينية 
النتخابات  يف  وا���س��ح��ة  باأغلبية  ف���وزا  املتطرفة 
الثاين،  ت�سرين  نوفمرب  الأول من  ج��رت يف  التي 
�سنوات.  اأرب��ع  دام قرابة  �سيا�سيا  اأنهى جمودا  مما 
ال�سرعة  وج��ه  على  حكومة  لت�سكيل  جهوده  لكن 
واجهت عقبات مع ا�ستمرار املفاو�سات مع �سركاء 

الئتالف.
الأكر  �ستكون  يبدو  ما  على  املرتقبة  واحلكومة 
ال���ذي �سي�سع  اإ���س��رائ��ي��ل، الأم���ر  ت��اري��خ  ميينية يف 

نتنياهو حتت �سغط حلفظ التوازن الدبلوما�سي 
بني ائتالفه وحلفائه الغربيني.

 2007 اإدان���������ة يف  غ���ف���ري  ب����ن  ����س���ج���ل  وي�������س���م���ل 
بالتحري�س العن�سري �سد العرب ودعم الإرهاب، 
اإنه مل  ف�سال عن مناه�سته ملجتمع امليم. ويقول 
واإمن��ا من  الفل�سطينيني  اإبعاد جميع  ينا�سر  يعد 

يعتربهم خونة اأو اإرهابيني فح�سب.
الغربية  ال�سفة  يف  يعي�س  م�ستوطن  غفري  وب��ن 
التي احتلتها اإ�سرائيل يف حرب 1967، ويعار�س 
اإقامة دولة فل�سطينية. كما يدعم �سالة اليهود يف 

احلرم القد�سي.

•• �لقد�س-رويرتز

الوزراء  رئي�س  بزعامة  املحافظ  ليكود  حزب  قال 
اإنه  بيان  يف  نتنياهو  بنيامني  املكلف  الإ�سرائيلي 
اليهودية  القوة  حزب  مع  ائتاليف  اتفاق  اأول  وقع 

اليميني املتطرف.
كاملة  ج��دي��دة  حكومة  ت�سكيل  الت��ف��اق  ميثل  ول 
ونهائية يف اإ�سرائيل، لكنه مينح القومي املتطرف 
اإيتمار بن غفري وزارة ال�سرطة ومقعدا يف جمل�س 

الوزراء الأمني.
كبرية  خطوة  “قطعنا  البيان  يف  غفري  ب��ن  وق��ال 

•• عو��صم-وكاالت

ف��ي��م��ا ع����ده م���راق���ب���ون رد ف��ع��ل على 
����س���ب���اب���ي���ة امل����وق����ف الأم������ريك������ي من 
الهجوم الرتكي املتوا�سل على مناطق 
�سوريا،  ���س��رق  ���س��م��ال  يف  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 
الدميقراطية،  �سوريا  ق���وات  اأعلنت 
الدويل  التحالف  مع  التن�سيق  وق��ف 
ملحاربة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ب��ق��ي��ادة 

تنظيم داع�س الإرهابي.
وج����اء ذل���ك ع��رب ت�����س��ري��ح��ات لقائد 
مظلوم  الدميقراطية  �سوريا  ق���وات 
القول  “ميكننا  ف��ي��ه��ا:  ج���اء  ع��ب��دي، 
التحالف  م��ع  داع�����س  �سد  عملنا  اإن 
ت��وق��ف، لأن��ن��ا من�سغلون  ال���دويل ق��د 

بالهجمات الرتكية«. 
ال��ق��رار اأث���ار خم��اوف ل��دى مراقبني 
الت�سعيد  ينعك�س  اأن  م��ن  وخ����رباء 
اأنقرة وق�سد  الع�سكري احلا�سل بني 
�سلبا ع��ل��ى م��ل��ف م��ك��اف��ح��ة الإره����اب 
ال�������دويل، و����س���ط حت����ذي����رات م���ن اأن 
تنظيم داع�س هو امل�ستفيد الأول مما 

يح�سل من نذر حرب وا�سعة، اإثر العمليات الرتكية يف 
املناطق ال�سمالية وال�سرقية من �سوريا.

الأمريكية  باجلامعة  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  ويقول 
عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  العزاوي،  رائ��د  بالقاهرة 
الإره���اب  حم��ارب��ة  ج��ه��ود  على  ك��ث��ريا  �سيوؤثر  “القرار 
وخ�����س��و���س��ا ���س��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س، ك���ون ق����وات �سوريا 
التنظيمات  مبقارعة  طويل  ب��اع  لديها  الدميقراطية 
الإره���اب���ي���ة وال��ت��ك��ف��ريي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ومت���ل���ك ق����درات 
واإمكانيات قتالية هائلة يف هذا ال�سياق، ونتذكر هنا ما 

••بروك�صل-�أ ف ب

ت�سكل التوترات املتزايدة بني باري�س 
وروم������ا ب�������س���اأن امل���ه���اج���ري���ن حمور 

الأوروبي  ل��وزراء داخلية دول الحت��اد  اجتماع ط��ارئ 
يف بروك�سل، مع بروز خماوف اأخرى من ارتفاع عدد 

املهاجرين الوافدين عرب دول البلقان الغربية.
ل ترقى الأع��داد احلالية اإىل امل�ستويات التي �ُسّجلت 
2015 و2016.  ع��اَم��ي  الالجئني يف  اأزم���ة  خ��الل 
ل��ك��ّن اح��ت��م��ال ت��دّف��ق م��وج��ة ج��دي��دة م��ن الالجئني 
املحرومني  الأوك��ران��ّي��ني  من  ا  خ�سو�سً ال�ستاء،  ه��ذا 
ال�سربات  ب�سبب  والتدفئة  الكهرباء  م��ن  باملاليني 

ا. اجلّوية الرو�سّية، ُيغّذي املخاوف الأوروّبية اأي�سً
الظهر  بعد  ف��رتة ما  ُيعقد يف  ال��ذي  وياأتي الجتماع 
الأزم����ة الأخرية  اأع��ق��اب  ب��اري�����س، يف  ب��ن��اًء على طلب 
فايكينغ”  “اأو�سن  الإن�سانّية  ال�سفينة  روما حول  مع 
وقد  متنها.  على  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�234  واملهاجرين 
 11 يف  فرن�سا  يف  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  ال�سفينة  ر���س��ت 
بعدما  ا�ستثنائي”  “ب�سكل  الثاين-نوفمرب  ت�سرين 
ف�ست احلكومة الإيطالّية اليمينّية املتطّرفة بقيادة 

جورجيا ميلوين ا�ستقبالها.
ا واملتعّلق  واأحَيت هذه التوّترات النقا�س احل�ّسا�س جدًّ
بالت�سامن بني دول الحتاد الأوروبي ب�ساأن الهجرة، 
يف حني يراوح اإ�سالح قّدمته املفّو�سية الأوروبية قبل 

عامني مكانه.
باري�س  اع��ت��ربت��ه  ال���ذي  الإي��ط��ايل  امل��وق��ف  ا على  وردًّ
الفرن�سي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  اأع��ل��ن  مقبول”،  “غري 
 3500 فرن�سا  ا�ستقبال  تعليق  دارم���ان���ان  ج��ريال��د 
طالب جلوء موجودين يف اإيطاليا. واعتربت ميلوين 
بالدها  ب���اأّن  وذّك����رت  ُمرّبر”،  “غري  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن 
م��ه��اج��ر، يف  األ���ف  ت�سعني  زه���اء  ال��ع��ام  ه���ذا  ا�ستقبلت 
ا�ستقبال  اأوروب��ي��ة تعهدت  دول��ة   12 اأن ح��وايل  حني 
يف  ا�ستقبلت  لكنها  ورعايتهم،  �سخ�س  اآلف  ثمانية 

واأردف: “لن يقود الن�سحاب بال�سرورة لعودة تنظيم 
داع�س بذات القوة، وب�سكل وا�سع كما حدث مع بدايات 
العراق  يف  وا���س��ع��ة  م�����س��اح��ات  ع��ل��ى  و�سيطرته  ظ��ه��وره 
و���س��وري��ا، ول��ع��ل اأب����رز ك��واب��ح م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ودة ه��و اأن 
ت�ستت  عن  ف�سال  قياداته  جل  فقد  الإرهابي  التنظيم 

املتبقي منها«.
يف  املتكررة  الرتكية  الهجمات  فهذه  “وهكذا  وت��اب��ع: 
ولو  �سوى  لنتيجة  تقود  ل��ن  و���س��وري��ا،  ال��ع��راق  �سمايل 
جزئيا لإنعا�س داع�س ومن �ساكلها من منظمات، وهي 
والتي حتتاج  الكردية برتكيا،  امل�ساألة  تفلح يف حل  لن 

خا�سة حدث يف عني العرب- كوباين قبل �سنوات، حينما 
متكنت من دحر داع�س هناك وهو يف اأوج قوته اآنذاك، 
كما واأن ق�سد �ساهمت بالعديد من العمليات القتالية 
وال�ستخباراتية النوعية �سد الدواع�س طيلة ال�سنوات 
املا�سية، وعلى الأر�س لديها قدرات ل ميكن ال�ستهانة 
من  فان�سحابها  “وبالتايل  ال��ع��زاوي:  وي�سيف  ب��ه��ا«.  
التن�سيق مع التحالف الدويل �سريتد �سلبا على جهود 
مكافحة الإرهاب العاملي، لكن هذا ل يعني طبعا انهيار 
اأقوى اجليو�س كالأمريكي  الذي ي�سم  التحالف  ذلك 

والربيطاين، وتن�سوي حتته ع�سرات الدول«. 

اآل��ي��ة نقل  لت�سريع  ع��م��ل  الث��ن��ني خ��ط��ة  الأوروب����ي����ة 
الالجئني.

املن�ساأ  دول  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  اخل��ط��ة  وت��رم��ي 
للجم  وم�سر،  وليبيا  تون�س  �سّيما  ل  العبور،  ودول 
بطريقة  املهاجرين  ترحيل  وزي����ادة  ه��ج��رة  ال��ه��ج��رة 

غري نظامية.
جمال  يف  التعاون  حت�سني  اإىل  ا  اأي�سً اخلطة  وت�سعى 
الإنقاذ يف البحر بني الدول الأع�ساء، ومع املنظمات 
الإن�سانية،  ال�����س��ف��ن  ت�����س��ّغ��ل  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري 

نهاية املطاف 117 �سخ�سا. وُخّطط لعمليات “اإعادة 
توطني” هذه يف اإطار اآلية موقتة للت�سامن الأوروبي 
طرحتها  قد  باري�س  وكانت  حزيران-يونيو  يف  اأق��رت 

بنف�سها خالل تروؤّ�سها ملجل�س الحتاد الأوروبي.
باري�س  اأن  اأّك���دت  الفرن�سية  الداخلية  وزارة  اأن  غري 
نف�سها  الدولة  فيه من  ُيطلب  “و�سًعا  تريد  تعد  مل 
اأرا�سيها  على  )مهاجرين(  �سفن  ا�ستقبال  )فرن�سا( 
وتويل عمليات اإعادة توطني من دول اأع�ساء اأخرى«.

املفو�سية  عر�ست  الآل��ي��ة،  ه��ذه  لتفعيل  حماولة  ويف 

م��ع��اجل��ت��ه��ا ل��ق��رار ح��ك��ي��م وذك����ي من 
ق��ب��ل اأن���ق���رة ب��اع��ت��م��اد اأ���س��ل��وب احلل 
ين�سحب  نف�سه  والأم��ر  لها،  ال�سلمي 
على امل�ساألة الكردية يف اإيران كذلك، 
حيث اأن اللجوء للحوار بال�سالح مع 
الأك�����راد ل��ن ي��ج��دي، ول��ع��ل النموذج 
العراقي يف هذا ال�سدد خري �ساهد”، 

كما يرى اأ�ستاذ العالقات الدولية . 
“فهذه  ب���ال���ق���ول:  ي��خ��ت��م  وال�������ذي   
انتهاكها  ع���ل���ى  ع������الوة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
وامل�س  و�سوريا  كالعراق  دول  ل�سيادة 
يف  تهدد  فاإنها  واأمنها،  با�ستقرارها 
الدولية �سد  ال�سميم جهود احلرب 
الإره��اب، وتعطل مواجهة تنظيمات 
كداع�س الذي �سي�ستفيد مما يح�سل 
ملحاولة اإعادة تنظيم �سفوفه وتزخيم 
عملياته الإرهابية، يف املنطقة وحول 

العامل«. 
جمال اآريز، يف حوار مع موقع “�سكاي 
نيوز عربية” اأن: “خطر عودة داع�س 
الرتكية  الع�سكرية  العمليات  ج��راء 
احلالية، لي�س جمرد توقع اأو تهويل، 
بل هو خطر داهم حيث اأن التنظيم متواجد يف �سمال 
خمتلف  يف  النائمة  خ��الي��اه  وتنت�سر  و�سرقها،  �سوريا 

مدن تلك املناطق واأريافها«. 
وقف  يف  الأوىل  امل�سوؤولية  ف���اإن  هنا  “ومن  واأ���س��اف: 
الت�سعيد احلا�سل ومنع ا�ستثماره من قبل التنظيمات 
قائدة  بو�سفها  وا�سنطن  ع��ات��ق  على  تقع  الإره��اب��ي��ة، 
يف  بريا  يعتمد  وال���ذي  داع�����س،  �سد  ال���دويل  التحالف 
�سوريا وب�سكل �سبه كامل على قوات ق�سد ملالحقة فلول 

الدواع�س، ومنعهم من جتميع �سفوفهم جمددا«.

املنظمة  داخ��ل  املناق�سات  و”تعزيز 
“املبادئ  ب�ساأن  الدولية”  البحرية 
تنّفذ  التي  ال�سفن  لهذه  التوجيهية 

عمليات اإنقاذ يف البحر«.
عمل  “تاأطري  ه��و  ��ا  اأي�����سً ال��ه��دف  اأن  باري�س  وتعترب 

املنظمات غري احلكومية بطريقة اأف�سل«.
يف  لي�ست  “الفكرة  الفرن�سية  الداخلية  وزارة  وقالت 
حالًيا  لكن   )...( �سيء  بكل  ال�سماح  اأو  �سيء  كل  منع 
هناك �سبابية حول حقوق والتزامات” املنظمات غري 

احلكومية.
وت��ن��ت��ق��د اإي��ط��ال��ي��ا، ك��م��ا ال��ي��ون��ان وم��ال��ط��ا وقرب�س، 
اخلا�سة  �سفنها  “تعمل  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  املنظمات 

با�ستقاللية كاملة عن ال�سلطات املعنية«.
وترف�س اأملانيا من جهتها اأن ُتفَر�س قيود على عمل 

هذه ال�سفن التي جتري عمليات اإنقاذ يف البحر.
ل�سوؤون  ال�����س��ام��ي  امل���ت���ح���دة  الأمم  م���ف���ّو����س  وذّك������ر 
الالجئني فيليبو غراندي باأن “نحو 2000 �سخ�س 
لقوا حتفهم اأو ُفقدوا” يف البحر املتو�سط منذ مطلع 
ل��الإن��ق��اذ يف  “الأهمية احل��ي��وي��ة  ال��ع��ام، م�����س��دًدا على 

البحر من قبل جميع اجلهات الفاعلة«.
اجلمهورية  م��ث��ل  الأع���������س����اء،  ال������دول  ب��ع�����س  ل��ك��ن 
الت�سيكية التي تتوىل حالًيا رئا�سة الحتاد الأوروبي، 
البلقان  ب���دول  اآخ���ر، مي��ّر  ه��ج��رة  ب�ساأن ط��ري��ق  قلقة 
الغربية. و�سّجل هذا الطريق دخول نحو 130 األف 
الأوروبي  اإىل الحت��اد  �سخ�س بطريقة غري نظامية 
منذ مطلع العام، بح�سب وكالة حر�س احلدود وخفر 
اأي بزيادة قدرها  ال�سواحل الأوروبيني “فرونتك�س”، 

نحو 160%.
املهاجرين  ن�سف  من  “اأكر  الطريق  ه��ذا  عرب  مير 
بطريقة غري قانونية الوافدين على اأرا�سي الحتاد 
الأوروبي”، ح�سبما اأّكد الوزير الت�سيكي فيت راكو�سان 
اخلمي�س عقب اجتماع يف براغ مع نظرائه النم�سوي 

واملجري وال�سلوفاكي، ع�سية الجتماع يف بروك�سل.

لقاء بني بورن و�سولت�س ل�سبط مواقفهما با�سم الوحدة الأوروبية  •• باري�س-�أ ف ب

الفرن�سية  ال����وزراء  رئي�سة  تلتقي 
الأملاين  وامل�ست�سار  بورن  اإليزابيت 
لتن�سيق  برلني  يف  �سولت�س  اأولف 
املوقفني الفرن�سي الأملاين وجتاوز 
اختالفاتهما حول الدفاع والطاقة 

التي اأبرزتها احلرب يف اأوكرانيا.
وتريد بورن و�سولت�س اإعطاء “دفع 
جديد” للثنائي الفرن�سي الأملاين 
حم���رك ال��وح��دة الأوروب���ي���ة، على 
الفرن�سي  الرئي�س  فعل  م��ا  غ���رار 
اإميانويل ماكرون و�سولت�س يف 26 

ت�سرين الأول-اأكتوبر يف باري�س.
اأي�سا روبرت هابيك  وتلتقي بورن 
املكلف  الأمل������اين  امل�����س��ت�����س��ار  ن���ائ���ب 
����س���وؤون الق��ت�����س��اد وال��ب��ي��ئ��ة الذي 
ا���س��ت��ق��ب��ل��ه ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي يف 
ماكرون  والتقى  الثالثاء.  باري�س 
الأملانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي����رة  اأي�����س��ا 

اأنالينا بريبوك.
ال����وزراء  رئي�سة  اأو����س���اط  و���س��ددت 
اإىل  “احلاجة  اأن  على  الفرن�سية 
اأوروب���ا اأك��رب من اأي وق��ت م�سى” 
مع الهجوم الرو�سي على اأوكرانيا 

واأزمة الطاقة التي خلفتها.
اأي  اإىل  “نرى  امل�سدر نف�سه  واأك��د 
ملواجهة  اأ�سا�سية  اأوروب���ا  باتت  حد 
بع�س الأزمات. وح�سن عمل اأوروبا 
مي���ر ب��ال�����س��رورة ب��ع��الق��ات جيدة 

جدا بني فرن�سا واأملانيا«.
الفرن�سي  الق��ت�����س��اد  وزي����ر  وق����ال 
وزير  ا�ستقباله  لومري عند  برونو 
ك��ري�����س��ت��ي��ان لندنر  الأمل������اين  امل����ال 
اأقوى”  ن���ح���ن  “معا  اخل���م���ي�������س 
يف  الن��ت��ق��ال  “ملواجهة  خ�سو�سا 
وجود  على  والعمل  البيئة  جم��ال 
اوروب���ا  ا�سمها  ث��ال��ث��ة  عظمى  ق���وة 

بني ال�سني والوليات املتحدة«.
وقال اأولف �سولت�س الأربعاء اأمام 
مع  “اأت�سارك  الأمل������اين  ال���ربمل���ان 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ه��دف حتقيق 
على  ق����ادرة  جيو�سيا�سية  اأوروب������ا 

التحرك اأكر«.
يف حم����اول����ة ل���ت���ج���اوز اخل���الف���ات 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال���ط���اق���ة، ق���د تبدي 
اأكرب على  باري�س وبرلني ت�سامنا 

للغاز  املتبادلة  الم����دادات  �سعيد 
وال���ك���ه���رب���اء. ف���ت���زود ف��رن�����س��ا منذ 
الأول-اكتوبر  ت�����س��ري��ن  منت�سف 
اأمل���ان���ي���ا غ������ازا. وق����د ت���زي���د برلني 
اعتبارا من ت�سرين الثاين-نوفمرب 
الثاين-يناير(  ك��ان��ون  م��ن  )ب���دل 
ق�����درات ت���ب���ادل ال��ك��ه��رب��اء، الأم����ر 
بال�ستفادة  لفرن�سا  �سي�سمح  الذي 

من كميات اأكرب.
وب�سبب وقف الكثري من املفاعالت 

النووية، جتد فرن�سا للمرة الأوىل 
م�سطرة  نف�سها  ع��ام��ا   42 م��ن��ذ 
والتحول  الكهرباء.  ا�سترياد  اإىل 
غري م�سبوق بالن�سبة لأملانيا اي�سا 
التي كانت ت�ستورد الغاز من رو�سيا 

خ�سو�سا.
اإل اأن البلدين ل يزالن منق�سمني 
الغاز  ل�سعر  �سقف  حت��دي��د  ب�����س��اأن 
البالغة  الأملانية  امل�ساعدة  وخطة 
قيمتها 200 مليار يورو لالأفراد 

وال�سركات ملواجهة ارتفاع الأ�سعار 
ال���ك���ب���ري م����ا ي���ث���ري خم������اوف لدى 

جريانها من تاأثري على املناف�سة.
ومتنى لومري ونظريه الأمل��اين يف 
هذا اخل�سو�س الثالثاء املحافظة 
بني  عادلة”  “مناف�سة  ع���ل���ى 

البلدين.
رغبتهما  ع���ن  ال����وزي����ران  واأع������رب 
�سناعية  م�����س��اري��ع  ب�”ت�سريع” 
اأوروبية مع اإقرار الوليات املتحدة 
ا�ستثمارات �سخمة )ت�سريع  خطة 
يوؤثر  قد  ال��ذي  الت�سخم(  خف�س 
و�ستبحث  امل��ن��اف�����س��ة.  ع��ل��ى  اأي�����س��ا 
اأوروب������ي  رد  و���س��ول��ت�����س يف  ب�����ورن 

م�سرتك على ذلك.
وظهرت هذه الت�سنجات يف العالقة 
اإىل العلن مع اإرجاء جمل�س وزاري 
�سمحت  ان��ه��ا  اإل  ف��رن�����س��ي-اأمل��اين، 
من  امل�ساريع  بع�س  ب��اإخ��راج  اأي�سا 
التفاق  م��ث��ل  امل�������س���دود  ال��ط��ري��ق 
ال�����س��ي��ا���س��ي ب��ني جم��م��وع��ت��ي دا�سو 
الطائرة  م�سروع  ح��ول  واإي��رب��ا���س 

 )SCAF( الأوروب���ي���ة  القتالية 
مقررا  التوقيع  يكون  اأن  دون  من 
ويف  الف�ساء  �سعيد  على  اجلمعة. 
تطوير  اإىل  ب��ل��د  ك��ل  ي�سعى  ح��ني 
اتفقت  �سغرية،  اإط���الق  ���س��واري��خ 
الثالثاء  واإيطاليا  واأملانيا  فرن�سا 
ع����ل����ى ال���������س����م����اح ب������اإط������الق ه����ذه 
ال�سواريخ ال�سغرية حل�ساب وكالة 

الف�ساء الأوروبية.
امل�سادة  ال������درع  م�������س���روع  اأن  اإل 
برلني  ل��ه  ت���روج  ال���ذي  لل�سواريخ 
باري�س  م��ن  ك��ل  مل�����س��روع  واملناف�س 
�سكل  “اإطار  يف  ف�سُيبحث  وروم���ا، 

اآخر من املباحثات«.
م��وع��د جديد  اإع�����الن  ي��ت��وق��ع  ول 
الفرن�سي  ال����������وزاري  ل��ل��م��ج��ل�����س 
الأملاين بانتظار لقاء يف 22 كانون 
الذكرى  امل��ق��ب��ل يف  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
الفرن�سية  ل��ل��م��ع��اه��دة  ال�����س��ت��ني 
�ستارك  ه��ان�����س  وق�����ال  الأمل���ان���ي���ة. 
الفرن�سي  امل���ع���ه���د  يف  امل�����س��ت�����س��ار 
للعالقات الدولية اإن هذه الزيارة 
نهج  “اإر�ساء  اإىل  خ�سو�سا  تهدف 
وجتنب الظهور منق�سمني  عمل” 

يف وجه رو�سيا.
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اإج����راءات  ق��ان��ون  اإىل  ا�ستنادا  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  اإج��الوؤه��م يف  واأث����ار 
الطوارئ، جدل كبريا ب�ساأن احلريات العامة.

اأ�سابيع  �ستة  مل��دة  اجتمعت جلنة م�ستقلة  اأو���س��ح،  روؤي��ة  اأج��ل  وم��ن 
وعدد  ومتظاهرين  حكوميني  مل�سوؤولني  ا�ستمعت  وق��د  اأوت����اوا.  يف 
املتوا�سل  ال�سيارات  اأب��واق  ب�سجيج  تاأثروا  الذين  اأوت��اوا  �سكان  من 

وانبعاثات الدخان من حمركات الديزل.
على  اأج���رب  ال���ذي  ال�سابق  اأوت����اوا  �سرطة  ق��ائ��د  �سلويل  بيرت  وق���ال 
ذلك  “كان  لعنا�سره  املنظم  غ��ري  ال���رد  الأزم����ة  خ��الل  ال�ستقالة 

برميل بارود جاهًزا لالنفجار. مل يكن جتمًعا عائلًيا«.
اأجهزة  داخ��ل  اأن خلال  اللجنة  ل��الإف��ادات، علمت  ا�ستماعها  وخ��الل 
فيهما  التحقيق  - خربان يجري  وت�سريب معلومات  ال�ستخبارات 

حاليا -، زعزعا قوات ال�سرطة.

خماطر تعر�س لها القت�ساد الكندي ب�سبب هذا التحرك، ل �سيما 
التجارية مع  العالقات  يف  اإ�سالحه”  “�سرر ل ميكن  يف  الت�سبب 

الوليات املتحدة.
البيت  مع  مكاملات  وتقارير  كنديني  م�سوؤولني  بني  ر�سائل  وك�سفت 
الأبي�س وكذلك امل�سرفيني �سعورا متزايدا بالإحباط لدى جميع 

الأطراف اإزاء تقاع�س اأوتاوا واملقاطعات.
ترودو  اأي�سا يف حكومة  املالية  تتوىل حقيبة  التي  وقالت فريالند 
الآن يف  بعد  واح���دا  قر�سا  اأوظ���ف  “لن  امل�ستثمرين  اأح��د  “قال يل 

“جمهورية املوز كندا«.
من  ع��دد  اإىل  وج��ه��ت  بالقتل  ت��ه��دي��دات  اأن  اأي�����س��ا  اللجنة  وعلمت 
الوزراء بينهم فريالند، تفيد باأنها �سُت�ساب “بر�سا�سة يف الراأ�س” 

لأنها “كذبت ب�ساأن كوفيد-19«.

•• �وتاو�-�أ ف ب

يديل رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو ب�سهادته يف حتقيق علني للدفاع 
ال�سلم،  زم��ن  يف  اإليه  اللجوء  يتم  ما  ن��ادرا  لقانون  ا�ستخدامه  عن 
وقت  يف  الكندية  العا�سمة  �سلوا  الذين  ال�ساحنات  �سائقي  لإج��الء 

�سابق من العام اجلاري.
ال�سحية،  القيود  على  احتجاجا  �ساحنات  �سائقي  لح��ت��الل  وك��ان 
اأث��ر كبري يف بلد غري  املا�سي  ال�ستاء  اأوت��اوا لأ�سابيع خالل  لو�سط 

معتاد على مثل هذه التحركات الجتماعية.
ونظمت جتمعات اأخرى يف جميع اأنحاء البالد مما اأدى اإىل اإغالق 
ممرات جتارية مبا يف ذلك اأكر املعابر احلدودية الدولية ازدحاما 

يف اأمريكا ال�سمالية.

ال��ربودة وكان  �سديد  “كان اجل��و  �سهادة موؤثرة  �سلويل يف  واأو���س��ح 
اجلو قا�سيا.. لكنهم فعلوا ما بو�سعهم«.

ويرى منظمو “قافلة احلرية” ال�سورة ب�سكل خمتلف.
فقد اأو���س��ح��وا اأن ت��ظ��اه��رة اأوت����اوا ك��ان��ت اح��ت��ج��اًج��ا م�����س��روًع��ا على 
احتفالية مع  اأج��واء  وحتدثوا عن  “ال�سريرة”،  �سيا�سات احلكومة 

اأحوا�س مياه �ساخنة وحفالت �سواء اأمام الربملان.
“مل نكن  بيلتون خالل اجلل�سات  ال�ساحنة بريجيت  �سائقة  وقالت 

هناك لإزعاج �سكان املدينة” بل “كنا هناك لإ�سماع �سوتنا«.
اأرادوا،  املنظمني  اأن بع�س  اللجنة  اإىل  اأدل��ة قدمت  مع ذلك ك�سفت 
ح�سبما ورد، فر�س رقابة على اأع�ساء متطرفني كانوا يدعون اإىل 

النقالب اأو ن�سر نظريات موؤامرة.
حتدثت نائبة رئي�س الوزراء كري�ستيا فريالند اخلمي�س جمددا عن 

ترودو ميثل اأمام جلنة حتقيق بعد ا�ستخدام قانون للطوارئ  

•• عو��صم-وكاالت

قبل  خ�����ري������س�����ون  حت�����ري�����ر  اأدى 
القوات  اق������رتاب  اإىل  اأ����س���ب���وع���ني 
القرم  جزيرة  �سبه  من  الأوكرانية 
عن  بعيداً  الرو�سي  اجلي�س  ودف��ع 
نقطة  اعترب  ال��ذي  الأم��ر  اأودي�سا، 
حتول ا�سرتاتيجية ورمزية. وعلى 
الرغم من اأن املوقف يوحي بالقوة 
الرو�سي،  وال�����س��ع��ف  الأوك���ران���ي���ة 
ق��د حان  ال��وق��ت  اأن  يعني  ف��اإن��ه ل 
العك�س  على  ب��ل  الت�سويات،  ل��ب��دء 
الكاتب  حت��ل��ي��ل  ه�����ذا  ذل������ك.  م����ن 
الذي  موي�سي  دومينيك  ال�سيا�سي 
�سحيفة  ن�����س��رت��ه  م���ق���ال  يف  ك��ت��ب 
“كان  ال��ف��رن�����س��ي��ة:  اإيكو”  “يل 
رو�سيا  اأن  ت��خ��ي��ل  مم��ك��ن��اً  لي�����زال 
حل  اإىل  تتو�سالن  ق��د  واأوك��ران��ي��ا 
و�سط ب�ساأن الأرا�سي، واإعادة ر�سم 
فرباير   23 يف  كانت  كما  احل���دود 
ا�ستعاد  ح��ت��ى   2022 )����س���ب���اط( 
على  ال�سيطرة  الأوك���راين  اجلي�س 
مل  كييف،  اإىل  بالن�سبة  خري�سون. 
العودة  ح��ول  ���س��وؤال  اأي  هناك  يعد 
 ،2022 )����س���ب���اط(  ف���رباي���ر  اإىل 
يناير  اإليها  بالن�سبة  الهدف  �سار 
اأن  قبل   :2014 الثاين(  )كانون 
جزيرة  �سبه  على  مو�سكو  ت�ستويل 

القرم بالقوة«.
يف ت�����س��ع��ة اأ���س��ه��ر م���ن احل�����رب، مع 
�سحية  األ��ف   100 ق��راب��ة  �سقوط 
م���ن ك���ال اجل��ان��ب��ني، ن���زح ماليني 

•• �أبوظبي -�لفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����س����در 
وال�ست�سارات درا�سة جديدة باللغة 
»العالقات  ب��ع��ن��وان  الإجن��ل��ي��زي��ة 
ال�ستثمارات  وكينيا..  ال�سني  بني 
على  ال�سوء  ت�سلط  والتحديات«، 
الإفريقية  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
خا�س،  ب�سكل  وكينيا  ع���ام  ب�سكل 
العالقات وحتدياتها.  واأهمية هذ 
القت�سادية  امل����ب����ادرات  وت���در����س 
ال�سني  نفذتها  ال��ت��ي  وال�سيا�سية 
كينيا.  يف  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت��خ��ط��ط  اأو 
وهل �ست�ساعد كينيا على الزدهار 
ال�سني  تطلعات  �ستخدم  اأن��ه��ا  اأم 
كينيا مع  ت��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف  ف��ق��ط؟ 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���اأت���ي م���ع نهج 

ال�سني؟
اأعدها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
رئي�س  ن����ائ����ب  م�����اج�����د،  ����س���ل���ط���ان 
مبركز  العاملي  الباروميرت  قطاع 
وكينيا  ال�����س��ني  اأن  “تريندز”، 
تتمتعان بتاريخ طويل من التجارة، 
حيث اأظهرت الكت�سافات الأثرية، 
تبادل  مت  اأن�����ه   ،1963 ع����ام  يف 
الكيني  ال�ساحل  طول  على  ال�سلع 

•• عني �لعرب-�أ ف ب

داع�س  تنظيم  دّمرها  اأبنية  قرب 
���س��ن��وات، يتجّول  ق��ب��ل  الإره���اب���ي 
���س��ال��ح ع��ب��دو خ��ل��ي��ل م���ع���رّبا عن 
�سيناريو  ي��ت��ك��ّرر  اأن  م��ن  خ�سيته 
مدينته  يف  جم����������دداً  احل���������رب 
ك��وب��اين، م��ع ت��ل��وي��ح اأن��ق��رة ب�سن 
املنطقة  ي�����س��ت��ه��دف  ب���ري  ه��ج��وم 
يف  الأك�����راد  عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي 

�سمال �سوريا.
ع��ام��اً(، وهو  وي��ق��ول خليل )42 
عامل يف فرن خبز يف املدينة ذات 
فران�س  لوكالة  الكردية  الغالبية 
دّمرها  م��ب��ان  ق��رب  “اأقف  ب��ر���س 
داع�س واليوم تريد تركيا تدمري 

ما تبقى من املدينة«.
مدينة  ���س��ه��دت   ،2015 ع���ام  يف 
الواقعة  ال��ع��رب(  )ع���ني  ك��وب��اين 
اأربعة  حلب  حمافظة  اأق�����س��ى  يف 
اأ�سهر من معارك �سارية خا�سها 
الأك������راد ���س��د تنظيم  امل��ق��ات��ل��ون 
من  ومتكنوا  الإ�سالمية  ال��دول��ة 
ط���رده م��ن امل��دي��ن��ة ال��ت��ي حتّولت 

اىل رمز لل�سمود..
تلقي  اجت��������اه  يف  ذل������ك  ودف��������ع   
اأم��ريك��ي��ا مبا�سرا،  الأك����راد دع��م��ا 
فاأ�سبحت وحدات حماية ال�سعب 
الت�سدي  راأ���س حربة يف  الكردية 

للمتطرفني.
اأب��ن��ي��ة م���دّم���رة نتيجة  وحت���ّول���ت 

البلدات  وا�سُتهدفت  الأوك��ران��ي��ني 
وامل�������دن ب�����س��ك��ل م��ن��ه��ج��ي وُدم������رت 

البنية التحتية.
رو�سيا  “ارتكبت  ال��ك��ات��ب:  وق����ال 
ج����رائ����م ح������رب م����ت����ع����ددة، ورمب����ا 
الإن�����س��ان��ي��ة. ومل تكن  ج��رائ��م �سد 
على  التناف�س  على  ق���ادرة  ق��وات��ه��ا 
الأوكرانية  ال���ق���وات  م���ع  الأر�������س 
)بف�سل  اأف�����س��ل  ب�سكل  وامل��ج��ه��زة 
امل�������س���اع���دات ال���غ���رب���ي���ة( وق���ب���ل كل 
اأمام  اأك��ر حما�سة.. مل يكن  �سيء 
حماولة  �سوى  اآخ��ر  خيار  مو�سكو 
جعل ال�سعب الأوكراين يركع على 
ركبتيه مع الأم��ل يف زرع النق�سام 

بني حلفاء كييف«.
حتى الآن، كان لهذه ال�سرتاتيجية 
عك�س التاأثري املطلوب. الآن بعدما 
على  ال�سيطرة  اأوك��ران��ي��ا  ا�ستعادت 
ق��م��ة جمموعة  وب��ع��د  خ���ري����س���ون، 
رو�سيا  اأ�سبحت  بايل،  الع�سرين يف 
اأكر عزلة من اأي وقت م�سى على 

امل�سرح العاملي.
بوتني  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  ن��ت�����س��اءل  ق���د 
مو�سكو.  يف  ع��زل��ة  ي���زداد  ل  نف�سه 
اإبعاد  ب��داأت ال�سني والهند يف  فقد 
اندفعت  ولو  رو�سيا.  عن  نف�سيهما 
ووا�سح،  �سريع  ن�سر  نحو  رو�سيا 
لكانت الدولتان قد اأظهرتا جمرد 

احتجاجات فاترة، وفق الكاتب.

كوريا عام 1953، مل تعد مقبولة 
اإىل ح��دود عام  وال��ع��ودة  يف كييف. 
لدى  م��ق��ب��ول  غ���ري  اأم�����ر   1991

مو�سكو، ح�سب الكاتب.
تكن  “مل  يقول:  دومنيك  وم�سى 
رو�سيا يف الو�سع نف�سه الذي كانت 
عليه اأملانيا النازية يف عام 1945، 
اإىل  يذكرنا  �سلوكها  ك��ان  ل��و  حتى 
حد كبري بالرايخ الثالث. فرو�سيا 
كذلك  اأملانيا  تكن  ومل  نووية،  قوة 
باإمكان  ي��زال  ول   .1945 ع��ام  يف 
من  ال��دع��م  على  العتماد  مو�سكو 
ال�سني، حتى لو كان هذا يف حالة 

ت�ساوؤل«.
يزال  امل��ف��او���س��ات ل  وق���ت  ك���ان  اإذا 
بعيداً، فمن ال�سحيح اأي�ساً اأن وقت 
الت�سعيد مل يحن بعد. اأّياً كان من 
اأطلق ال�ساروخ الذي اأ�ساب بولندا، 
جانبية”،  “اأ�سراراً  ذلك  كان  فقد 
م��ت��ع��م��داً، براأي  ا���س��ت��ف��زازاً  ول��ي�����س 

الكاتب.

الفرق بني الفوز
 �عدم اخل�صارة

يتعني  اأن��ه  موي�سي  دومنيك  واأك��د 
مواجهة  الآن  كييف  ح��ل��ف��اء  ع��ل��ى 
حقيقتني، الأوىل والأهم هي اأهمية 
امل�ساعدات  اإر����س���ال  يف  ال���س��ت��م��رار 
التكلفة  كانت  مهما  اأوكرانيا،  اإىل 

 املع�صلة الر��صية
“العملية  ال��ت��اري��خ  ي�سجل  ���س��وف 
على  لبوتني  اخلا�سة”  الع�سكرية 
اأراد  فعله.  يجب  ل  مل��ا  امل��ث��ال  اأن��ه��ا 
دائرة  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  اإع����ادة  ب��وت��ني 
اإبطال  اأم����ل  ن��ف��وذ م��و���س��ك��و، ع��ل��ى 
الوثيقة  ك��ي��ي��ف  ع���الق���ات  م��ف��ع��ول 
على نحو متزايد مع الغرب والتي 

ي��ك��ت��ف��ي ب����اإع����ادة ت��ر���س��ي��م احل����دود 
ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ق����ائ����م����ة ق����ب����ل 24 
بعد   -  2022 )���س��ب��اط(  ف��رباي��ر 
ال���ت�������س���ح���ي���ات ال���ه���ائ���ل���ة ال����ت����ي مت 
الرائعة؟  والن��ت�����س��ارات  تقدميها 

يت�ساءل الكاتب.
الت�سوية على الأرا�سي، مثل منوذج 
التق�سيم الذي مت التفاق عليه يف 

ال�ستبدادي  من��وذج��ه��ا  ع��ّر���س��ت 
للخطر.

ال�سعب  ارتباط  اأن  الكاتب  واأو�سح 
اإمربيالية  كقوة  بهويته  الرو�سي 
ق����وة و���س��ع��ف لبوتني،  ن��ق��ط��ة  ه���و 
املفاو�سات.  ط��ري��ق  ع��ل��ى  وع��ق��ب��ة 
توافق  ب����اأن  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ط��ل��ب  اإن 
حدود  تر�سيم  اإع����ادة  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا 

ُر�ِسمت عندما  التي   - 1991 عام 
اأ�سبحت اأوكرانيا م�ستقلة - يجعل 
اإق����ال����ة ب���وت���ني ����س���رط���اً ����س���روري���اً 
هذا  من  ولكن،  ال�سالم.  ل�ستعادة 
يف  �سيبقى  ال��ذي  الرو�سي  الزعيم 
اإن  القرم،  “يفقد  عندما  ال�سلطة 

مل يكن اأوكرانيا”؟
اأن  ميكن  اأوك����راين  زع��ي��م  اأي  لكن 

 ،1955 اأب��ري��ل   19 يف  ب��ان��دون��غ 
وم���ن���ت���دى ال����ت����ع����اون ال�����س��ي��ن��ي - 

الأفريقي.
موقع  اأن  ال�����درا������س�����ة  وذك����������رت 
اأهمية  اأع���ط���ى  اجل����غ����رايف  ك��ي��ن��ي��ا 
لل�سني،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
ال�سفن  ت���اأم���ني  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
الب�سائع  ت��ن��ق��ل  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
الرب  اإىل  كينيا  م��ن  اخل���ام  وامل����واد 
ال��رئ��ي�����س��ي ال�����س��ي��ن��ي. وق���د طبقت 
ت�سجع  خروج”  “�سيا�سة  ال�سني 
ال�سركات ال�سينية على ال�ستثمار 
ال����ب����الد يف ع���الق���ات���ه���ا مع  خ������ارج 
العديد من الدول الإفريقية، مبا 
الدرا�سة  وخل�ست  كينيا.  ذل��ك  يف 
حتقيق  اإىل  ت�سعى  كينيا  اأن  اإىل 
الوطنية  م�ساحلها  ب��ني  ال��ت��وازن 
وال�سني،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ني 
وق���د ���س��ه��د ك���ال ال��ب��ل��دي��ن زي����ادات 
ال�������س���ك���ان؛ مما  ���س��ري��ع��ة يف ع�����دد 
ال�سعبني  م�سالح  تاأمني  ي�ستدعي 
ع���رب ت��وف��ري امل�����واد اخل����ام وامل����واد 
بع�س  اأن  اإىل  م�سرية  الطبيعية، 
امل�����س��وؤول��ني الأم��ري��ك��ي��ني ي���رون اأن 
لدى ال�سني دوافع خفية يف كينيا 

تتجاوز ال�سراكة القت�سادية.

ق����رب ت��ل��ة ت�����س��م م���رك���زاً لقوات 
العلمان  ع��ل��ي��ه  ي��رت��ف��ع  ال���ن���ظ���ام 
تقول  والرو�س��������ي،  ال�س������وري 
ع����ام����اً(   65( ي���و����س���ف  اأم����ي����ن����ة 
اأم���ام  زوجه�������ا  م��ع  ت��ق��ف  بينما 
اأولدهما وعدد من  منزلهما مع 
من  خائفون  “نحن  اأح��ف��اده��م��ا، 

القذائف والق�سف. 
اأم��الك لدينا ول  نحن فقراء ل 

اأرا�سي.
 ل��دي��ن��ا ف��ق��ط ه���ذا امل���ن���زل الذي 
مبدية خ�سيتها من  نعي�س فيه”، 

ا�سطرارها للنزوح.
تريد  “ماذا  ب��ان��ف��ع��ال  وت�������س���األ 
يتعنّي  نعلم ماذا  تركيا؟ نحن ل 

علينا اأن نفعل«.
من اأحياء عدة يف كوباين، ميكن 
روؤي����ة الأع�����الم ال��رتك��ي��ة بالعني 
من  ال��ث��اين  املقلب  على  امل��ج��ّردة 

احلدود.
داخ��ل حمل اأح��د اأق��ارب��ه، يجل�س 
قرب  عاماً(   39( حمي  �سريوان 
يف  املطر  يت�ساقط  بينما  مدفئة 

اخلارج.
ويقول لفران�س بر�س “عدنا منذ 
بناء منازلنا  اإعادة  �سنوات وبداأنا 
وازده��رت املدينة والأ���س��واق وبداأ 

النا�س يعملون«.
من  احل������رب  “لكنها  وي�����س��ي��ف 
الق�سف  حت���ت  ون��ع��ي�����س  ج���دي���د، 

جمدداً«.

اأن��ه رغم  ع���ام.  وبينت   600 منذ 
ا�ستقاللها عن بريطانيا، حافظت 
القت�سادية  العالقات  على  كينيا 
والوليات  اأوروب���ا  مع  وال�سيا�سية 
امل���ت���ح���دة وال����ع����دي����د م����ن ال������دول 
اأن ال�سني  اإىل  الأفريقية. م�سرية 

املا�سيني  ال��ع��ق��دي��ن  دخ��ل��ت خ���الل 
بن�ساط  وان���خ���رط���ت  اخل����ط  ع��ل��ى 
مع الدول الأفريقية، ومن اأبرزها 
م���ب���ادرة احل�����زام وال��ط��ري��ق “2” 
باعتبارها منوذًجا للدول النامية.  
ال��غ��رب يرى  اإن  وق��ال��ت ال��درا���س��ة 

خمالفة  بطريقة  ال�سني  خطط 
لروؤية دول القارة الإفريقية، حتى 
اإن بع�س الغربيني ي�سف العالقة 
�سكل  ب��اأن��ه��ا  ال�سينية-الإفريقية 
“ال�ستعمار اجلديد”،  اأ�سكال  من 
م�سرية اإىل اأن الرغبة يف الو�سول 

اإىل اأ�سواق املوارد الطبيعية دعمت 
وال�سينية  الأوروب���ي���ة  ال�سيا�سات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة جت���اه اأف��ري��ق��ي��ا، واأن���ه 
متت �سياغة ال�سيا�سات التي اأثرت 
الكينية يف   - ال�سينية  العالقة  يف 
موؤمتر  مهمتني:  علنيتني  قمتني 

مفتوحاً  م��ت��ح��ف��اً  امل���ع���ارك  ت��ل��ك 
ات  ف��ي��ه من�سّ ُت��ع��ر���س  ال��ه��واء  يف 
�سواريخ وعربات، �ساهدة على ما 
تعّر�ست له املدينة من دمار قبل 
يف  منها  املتطرف  التنظيم  ط��رد 

ذورة نفوذه.
املدينة  ���س��ك��ان  ال��ق��ل��ق  وي���ع���رتي 
العدد  ك����ان  ال���ذي���ن  امل��ت��ج��ه��م��ني 
الأك��������رب م���ن���ه���م ن�����زح ع���ل���ى وق���ع 
تدريجاً  يعودوا  اأن  قبل  امل��ع��ارك، 

ويعملوا على ترميم منازلهم.
“حاربنا  خليل  ي�سرح  ب��ان��ف��ع��ال، 
داع�س من اأجل كل العامل، واليوم 
وي�سّمون  اأعينهم  اجلميع  يغلق 
بنا من  تركيا  تفعله  اآذان��ه��م عما 

ق�سف ودمار«.
وت����ع����ّر�����س����ت م����دي����ن����ة ك����وب����اين 
ال�سبت  ليل  تركيا  مع  احلدودية 
اإط����ار  يف  ج���وي���ة  ����س���رب���ات  لأول 
رداً  ت��رك��ي��ا  ب��داأت��ه��ا  ق�سف  حملة 
 13 على اعتداء يف ا�سطنبول يف 
ت�����س��ري��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��رب اأوق���ع 
اأنقرة اإن الأوامر  �سحايا، وقالت 
كوباين،  م���ن  اأع��ط��ي��ت  ب��ت��ن��ف��ي��ذه 
العراق  يف  ك��ردي��ة  ق���وات  حمّملة 

و�سوريا امل�سوؤولية عنه.
الرتكي  اجل��وي  الق�سف  وتو�ّسع 

ت���دري���ج���ي���اً وط������ال م���ن���اط���ق تقع 
احل�سكة  حمافظة  يف  مبعظمها 
)����س���م���ال �����س����رق(، م��ع��ق��ل ق����وات 
التي  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ����س���وري���ا 
عمودها  الأك��راد  املقاتلون  ي�سّكل 

الفقري.
وي���ه���ّدد ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رجب 
طيب اإردوغان الذي �سبق لقواته 
اأن �سّنت ثالثة هجمات يف �سوريا 
العام  منذ  الأك���راد  املقاتلني  �سد 
�سمال  يف  ب��ري  بهجوم   ،2016
اأهدافه  الأرب����ع����اء  ح����ّدد  ���س��وري��ا 

بثالث مناطق بينها كوباين.
الذي  رم�سان  جمعة  نبو  ويقول 
عاد من لبنان قبل ثالث �سنوات 
الغذائية  للمواد  متجراً  وافتتح 
بر�س،  فران�س  لوكالة  املدينة،  يف 
“الو�سع يف كوباين �سيء والنا�س 
من  خ���وف���اً  الليل”  ي���ن���ام���ون  ل 

ُ“ق�سف يف اأي حلظة«.
رم���زاً  ك��وب��اين  “متّثل  وي�����س��ي��ف 
ل�����الأك�����راد وق�����د ان���ت�������س���رت على 
اإردوغ�������ان  اأّن  وي�����رى  داع�س”. 
الأكراد  اإرادة  ك�سر  “يريد  اليوم 

حمذراً من اأنه “اإذا  يف املدينة”، 
���س��ق��ط��ت ك���وب���اين، ���س��ت�����س��ق��ط كل 
التي  الت�سمية  وه���ي  روجافا”، 
الإدارة  نفوذ  مناطق  على  تطلق 
الذاتية الكردية املعلنة من جانب 

واحد يف �سوريا.
التي  الأوىل  امل���رة  ه���ذه  ول��ي�����س��ت 
بالهجوم  اإردوغ�������ان  ف��ي��ه��ا  ي���ه���ّدد 
ع��ل��ى ك���وب���اين وم���ن���اط���ق اأخ����رى 
العام  يف  الأك�����راد.  �سيطرة  حت��ت 
اأمريكية  و�ساطة  2019، حالت 
�سّن  م���ع رو���س��ي��ا دون  ات���ف���اق  ث���م 

اأنقرة هجوماً وا�سعاً.
ان�سحاب  ت�سهيل  مو�سكو  وتوّلت 
الكردية  ال�سعب  حماية  وح���دات 
جمموعة  اأن���ق���رة  ت�سّنفها  ال��ت��ي 
بعمق  منطقة  م��ن  “اإرهابية”، 
30 ك��ي��ل��وم��رتاً م��ن احل����دود مع 

تركيا بينها كوباين.
وال���ق���ل���ق، تغيب  امل����خ����اوف  رغ����م 
مظاهر  اأي  امل��دي��ن��ة  ����س���وارع  ع��ن 
ظاهرة.  ع�سكرية  ا�ستعدادات  اأو 
وجتول بني احلني والآخر �سيارة 
ت�سدح  امل���دي���ن���ة  و����س���ط  م���دن���ي���ة 
م���ن م���ك���رّب ����س���وت ف��ي��ه��ا دع����وات 
تنديداً  ت��ظ��اه��رة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 

بالق�سف الرتكي.

التي ت�ستغرقها،  املدة  ومهما كانت 
وال�ستمرار يف فر�س عقوبات على 
مو�سكو، م�سيفاً اأن وقف امل�ساعدات 
اأن  �سيظهر  العقوبات  تخفيف  اأو 
املحك  على  هو  ما  يفهم  الغرب ل 
ال�سرقية: م�ستقبل قارة  اأوروب��ا  يف 

اأوروبا، وبالتايل م�ستقبل العامل.
اأن  ن��ق��ب��ل  اأن  ميكننا  ل  واأ����س���اف: 
ت��ن��ت��ه��ك دول�������ة، وع�������س���و دائ������م يف 
القانون  ال�����دويل،  الأم����ن  جمل�س 
احلدود  لتغيري  بال�سعي  ال����دويل 
م��ن خ���الل ال��غ��زو ال��ع�����س��ك��ري. من 
البع�س،  يقول  كما  الزعم،  اخلطاأ 
اأن هذه احلرب لي�ست حربنا، واأننا 
مب�����س��اع��دة اأوك��ران��ي��ا، ف��اإن��ن��ا نخدم 

م�سالح الوليات املتحدة.
ال����ت����ي يجب  ال���ث���ان���ي���ة  احل���ق���ي���ق���ة 
م���واج���ه���ت���ه���ا، ب���ح�������س���ب ال���ك���ات���ب، 
اأول����ئ����ك الذين  ه���ي ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة 
“ل  رو�سيا.  يف  ال�سلطة  ميار�سون 
اإق���ام���ة حوار  اإىل  ال�����س��ع��ي  مي��ك��ن��ن��ا 
الرجل  بوتني، فهذا  ب��اأي ثمن مع 
ل يفهم �سوى مظاهر القوة«. كيف 
دبلوما�سية  ت�سوية  اإي��ج��اد  ميكننا 
باأنهم  الأوكرانيني ي�سعرون  جتعل 
الرو�س  جتعل  بينما  “انت�سروا”، 
“يخ�سروا”؟  مل  اأن��ه��م  ي�����س��ع��رون 
براأي  م�ستحيلة،  مهمة  اأنها  يبدو 
ال����ك����ات����ب، يف غ�������س���ون ذل������ك، ويف 
رو�سيا،  من  ال�ستفزازات  مواجهة 
وحلفائها  اأوك���ران���ي���ا  ع��ل��ى  ي��ج��ب 

اإظهار املرونة والقوة معاً.

م�سلحون يخطفون 60 
�سخ�سا يف �سمال نيجرييا 

•• ميدوجوري-رويرتز

قال �سكان اإن م�سلحني نيجرييني 
خطفوا ما ل يقل عن 60 �سخ�سا 
زامفارا  ب��ولي��ة  نائية  منطقة  يف 
معظمهم  ال���غ���رب���ي،  ال�����س��م��ال  يف 
ديني،  احتفال  اأث��ن��اء  الن�ساء،  م��ن 
وذلك يف اأحدث موجة من عمليات 
وتنت�سر  ال�����ولي�����ة.  يف  اخل����ط����ف 
الع�سابات امل�سلحة يف جميع اأنحاء 
تعمد  حيث  نيجرييا،  غرب  �سمال 
اأجل  من  اخلطف  اأو  ال�سرقة  اإىل 
ويتزايد  ف�����دى،  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
ال���ع���ن���ف م����ع ف�����س��ل ق������وات الأم�����ن 
ال��ه��ج��م��ات يف ك��ث��ري من  يف وق����ف 
الأحيان. واأثار ذلك خماوف ب�ساأن 
ما اإذا كان �سكان املنطقة �سيتمكنون 
من الت�سويت يف انتخابات فرباير 
خليفة  لختيار  الرئا�سية  �سباط 
املمنوع  ب��خ��اري،  حم��م��د  للرئي�س 

د�ستوريا من الرت�سح مرة اأخرى.
وقال اثنان من ال�سكان اإن م�سلحني 
ع��ل��ى دراج�����ات ن���اري���ة و���س��ل��وا اإىل 
ت���ان���دو مبنطقة  م��اج��ام��ي  ق���ري���ة 
كاورا نامودا املحلية م�ساء الأربعاء 

واأطلقوا النار ب�سكل متقطع.

ن�سف �سكان كييف 
حمرومون من الكهرباء 

•• كييف-�أ ف ب

العا�سمة  �سكان  ن�سف  نحو  يبقى 
الأوك��ران��ي��ة كييف حم��روم��ني من 
اجلمعة،  اأم�����س  الكهربائي  التيار 
رو�سية  ���س��رب��ات  على  ي��وم��ني  بعد 
ا�ستهدفت من�ساآت حيوية، على ما 
فيتايل  كييف  بلدية  رئي�س  اأع��ل��ن 

كليت�سكو.
“ثلث  وكتب كليت�سكو على تلغرام 
امل�ساكن يف كييف بات لديها تدفئة، 
)التيار  اإع������ادة  اخل�����رباء  ي��وا���س��ل 
الكهربائي( اإىل العا�سمة. ل يزال 
من  حمرومني  امل�ستهلكني  ن�سف 

الكهرباء«.
تنوي  ال���ن���ه���ار،  “خالل  واأ�����س����اف 
الكهرباء  تو�سيل  الطاقة  �سركات 
بالتناوب”.  امل�ستهلكني  اإىل جميع 
احلرارة  درج��ات  اجلمعة  ولم�ست 
ال�سفر مئوية، مع ت�ساقط اأمطار. 
واعترب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
“اأوكرنرجو”  الوطنية  الكهرباء 
نظام  اأن  كودريت�سكي  فولودميري 
“جتاوز  ق���د  الأوك�������راين  ال��ط��اق��ة 
بعد  الأ�سعب”  امل���رح���ل���ة  الآن 

الهجوم الذي ا�ستهدفه.

بعد خري�سون.. كييف تتطلع اإىل القرم وتعّقد املفاو�سات

درا�سة جديدة ل� »تريندز« حتلل اآفاق العالقات ال�سينية - الكينية وحتدياتها

ال�سلطات الفنزويلية �سكان »كوباين« يف �سمال �سوريا يخ�سون هجومًا تركيًا 
تعلن اتفاقا مع املعار�سة 

•• كر�كا�س-�أ ف ب

اأعلنت ال�سلطات الفنزويلّية اأّنها �ستوّقع اّتفاًقا مع املعار�سة �سُيتيح حترير موارد 
بعد  وذل��ك  اجتماعّية،  م�ساريع  متويل  اأج��ل  م��ن  اخل���ارج،  يف  جم��ّم��دة  فنزويلّية 

ا�ستئناف املفاو�سات بني الطرَفني يف املك�سيك.
وقال خورخي رودريغيز، رئي�س الربملان ورئي�س وفد ال�سلطة املكّلف التفاو�س مع 
“اآلّية عملّية تهدف  ُين�سئ  اّتفاًقا  املك�سيك”  اأن نوّقع يف  “اّتفقنا على  املعار�سة، 
اإىل ال�ستجابة لالحتياجات الجتماعّية احليوّية وم�ساكل اخلدمة العاّمة” مع 
“ا�ستعادة املوارد امل�سروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية والتي هي اليوم جمّمدة 

يف النظام املايل الدويل«.
طابع  ذا  اّتفاًقا  اإّن  الأرب��ع��اء  بر�س  فران�س  لوكالة  قال  املعار�سة  يف  م�سدر  وك��ان 
نظام  لتعزيز  ا  خ�سو�سً الأم��وال  هذه  و�سُت�ستخدم  ال�سبت.  �سُيوّقع  “اجتماعي” 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ك��ه��رب��اء  و�سبكة  ل��ل��م��دار���س  التحتّية  وال��ُب��ن��ي��ة  ال��ع��اّم��ة  ال�سّحة 
الأر�سية  والن��ه��ي��ارات  الفي�سانات  م��ن  الناجمة  لالحتياجات  “ال�ستجابة” 
الناجتة عن الأمطار، ح�سب البيان. ومل ُيحّدد البيان حجم الأموال التي �سُيفَرج 

عنها بعد اأن كانت ُجّمدت عقب فر�س عقوبات مالّية على فنزويال.
واملعار�سة،  ال�سلطة  الطرفني،  اأن ممّثلي  املك�سيك  الروجّية يف  ال�سفارة  واأّك��دت 

�سي�ستاأنفون حمادثاتهم ر�سمًيا ال�سبت.
اآب-اأغ�سط�س  يف  املك�سيك  يف  مفاو�سات  الفنزويليتان  واملعار�سة  احلكومة  ب��داأت 

2021 بعد ف�سل حماولتني �سابقتني حلّل الأزمة ال�سيا�سية.
ا على ت�سليم  لكّن احلكومة عّلقت املفاو�سات يف ت�سرين الأّول-اأكتوبر 2021 ردًّ
جمهورية الراأ�س الأخ�سر األيك�س �سعب، وهو �سديق مقّرب للرئي�س الفنزويلي 

وو�سيط لل�سلطة يف اخلارج، اإىل الوليات املتحدة التي اّتهمته بغ�سل اأموال.
مّذاك، حاول عدد من الو�سطاء الدولّيني اإعادة اإطالق املفاو�سات، منهم الرئي�س 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون، اإ�سافة اإىل و�ساطة الفاتيكان الذي اأر�سل وفًدا اإىل 

كراكا�س يف الآونة الأخرية.
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نظيف لإعادة النتخاب.

�فى بوعده
 2022 ان��ت��خ��اب��ات  اأن  ك���ر  راأى 
الن����ت����خ����اب����ات  ك������ل  اأم  �����س����ت����ك����ون 
ال��ن�����س��ف��ي��ة. اج���ت���از م���ا ي��ك��ف��ي من 
ال����ن����اخ����ب����ني الأم�����ري�����ك�����ي�����ني ه����ذا 
الختبار عرب متكنهم من التمييز 
بني املر�سحني اجلمهوريني الذين 
واأولئك  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة  اآم���ن���وا 
الذين مل يوؤمنوا بها. بهذا املعنى، 
وفى بايدن بوعده. قال اإنه �سيكون 
ج�سر اأمريكا اإىل احلياة الطبيعية 

بعد ترامب وهذا ما فعله.
اإح�����دى ال���ع���ب���ارات امل��ف�����س��ل��ة لدى 
“ل ت��ق��ارن��وين باهلل  ب��اي��دن ه���ي: 
بالبديل.” ي�ساأل  قارنوين  تعاىل، 
املقارنة  كانت  اإذا  اخل��ت��ام  يف  لو�س 
بايدن  �ستقنع  وا�سنطن  جورج  مع 

باإعادة التفكري.

اآخرون من  يتمكن دميوقراطيون 
ي�ستغرق  التناف�س.  ميدان  دخ��ول 
اأ�سهراً  الأب��ي�����س  للبيت  ال��رت���س��ح 
اأطول  م��ن ال���س��ت��ع��داد وه��ي مهلة 
ح���ت���ى مم����ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه يف اأي�����ام 
العديد  ي��ع��ل��ق  وا���س��ن��ط��ن.  ج����ورج 
الطموحني  الدميوقراطيني  من 
بايدن.  يقرر  بينما  ا�ستعداداتهم 
ل  ال����دمي����وق����راط����ي����ني  اأن  ف����ك����رة 
للرت�سح  ب������ارزة  اأ����س���م���اء  مي��ل��ك��ون 
ال���ع���دي���د منهم  خ���اط���ئ���ة. مي���ل���ك 
اأوراق اعتماد جيدة. ينطبق الأمر 
اجلمهورية  الت�سكيلة  على  نف�سه 

املحتملة.
بايدن  ���س��الح  اأن  اإىل  ل��و���س  اأ���س��ار 
يتعر�س  ما  غالباً  اأن��ه  هو  ال�سري 
ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ����س���اأن���ه. ظ��ه��ر ذلك 
الآن،  ال�سهر.  ه��ذا  خ��الل  جم���دداً 
وا�سنطن  يف  ال��ن��ق��اد  طبقة  ت��ب��ال��غ 
ب���ال���ت���ع���وي�������س ع����رب م���ن���ح���ه ق���وى 
الكتوارية.  الع��ت��ب��ارات  ت��ت��ج��اوز 
ال�سورة  ل���روؤي���ة  ي��ف��ت��ق��دون  وه����م 
ي������رك������زون على  ب���ي���ن���م���ا  ال����ع����ام����ة 

التفا�سيل.
 2024 يف  ب���اي���دن  ان��ت�����س��ار  اإن   
ل�ستعادة  اجل��م��ه��وري��ني  ���س��ي��ه��ي��ئ 
النواب  جم��ل�����س  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
رئي�ساً  اإن  ب��امل��ق��اب��ل،   .2028 يف 
دميوقراطياً جديداً �سيبداأ ب�سجل 

للرئي�س  م��وؤات��ي��ة  ك��ان��ت  رئ��ا���س��ي��ة 
بالن�سبة   2022 �سنة  ك��ان��ت  كما 
م�سرية  يف  ب����داأه����ا  ب����اي����دن.  اإىل 
املطلعون  اأ���س��ق��ط  ب��ط��ي��ئ��ة.  ج��ن��ازة 
ذي  ت�سريع  اأي  بتمرير  حظوظه 
اخلارجية  �سيا�سته  كانت  م��غ��زى. 
يف حال من الفو�سى بعد ان�سحابه 
ال���ف���ا����س���ل ال�������س���ي���ف امل���ا����س���ي من 
فادحة  خ�سارة  وكانت  اأفغان�ستان. 
النتخابات  يف  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ني 

الن�سفية اأمراً مفروغاً منه.
اأنهى بايدن ال�سنة مع احتاد الغرب 
اأكر من اأي وقت م�سى منذ نهاية 
احلرب الباردة ومع نتائج انتخابية 
ن�����س��ف��ي��ة ه���ي الأف�������س���ل حل����زب يف 
وموجة  ع��ام��اً،   20 منذ  ال�سلطة 
الوازنة  اجلديدة  الت�سريعات  من 
م�ستقبل  ب�����س��اأن  م��ت�����س��ائ��ل  وق��ل��ق 
اجل���م���ه���وري���ة الأم���ري���ك���ي���ة. وه���ذا 
بالرت�سح  رغبته  �سبب  بالتحديد 
و�سيعلن  جم�������دداً،  امل��ن�����س��ب  اإىل 
على الأرج���ح ع��ن ن��واي��اه يف يناير 
-ك��ان��ون ال��ث��اين. ل��ق��د ك���ان بايدن 
الدور.  لهذا  حياته  ط��وال  ي�ستعد 
جتري  بينما  الآن  �سين�سحب  مل��اذا 

الأمور ب�سكل جيد؟

ما بعد النتخابات
اجلواب وفق لو�س هو اأن الطريق 

•• و��صنطن-وكاالت

ي�����س��ت��ه��ل ال���ك���ات���ب ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
تاميز”  “فاينن�سال  ���س��ح��ي��ف��ة 
مقاله  ل��و���س  اإدوارد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اأن  ت��اري��خ��ي��ة؛ ح��ني �سمع  ب��واق��ع��ة 
ج�����ورج وا���س��ن��ط��ن ���س��ي��ت��ن��ح��ى عن 
اأمريكي، قال  كاأول رئي�س  من�سبه 
ال��ربي��ط��اين ج���ورج الثالث:  امل��ل��ك 
“اإذا فعل ذلك، ف�سيكون اأعظم رجل 
اأ�سغر  وا�سنطن  ك��ان  ال��ع��امل.«  يف 
�سناً بكثري من الرئي�س جو بايدن 
الرئا�سة  يف  ي�����س��ت��م��ر  اأن  ومي��ك��ن��ه 
مهما اأراد. مع ذلك، وح�سب لو�س، 
اكت�ساب  ب��ف��ر���س��ة  ب���اي���دن  ي��ت��م��ت��ع 
تعاطف التاريخ واحرتام بالده من 
بالتاأكيد  �سيكون  ما  جتنب  خ��الل 
ولي���ة ث��ان��ي��ة م��وؤمل��ة. ق���ال اأحدهم 
ال�سيا�سية  امل�������س���ريات  ج��م��ي��ع  اإن 
ال�ستثناء  �سيكون  بالف�سل.  تنتهي 
اختيار  تنتهي حلظة  التي  تلك  يف 

اأ�سحابها لذلك.

عن التوقيت
“فاينن�سال  يف  ال���ك���ات���ب  وي���ق���ول 
بايدن  لإع��الن  الوقت  اإن  تاميز” 
اإىل  ج��داً  منا�سب  الت�سحية  ه��ذه 
امل���وؤك���د عدم  ���س��ب��ه  م���ن  اأن  درج�����ة 
ب�سنة  التفكري  ي�سعب  ح�����س��ول��ه. 

اإدارة بايدن تتعّقب اأ�سول 
رو�سيا... لكنها تعجز عن م�سادرتها

•• و��صنطن-وكاالت

“وول �سرتيت جورنال” اإن امل�سوؤويل يف الإدارة الأمريكية  قالت �سحيفة 
يواجهون �سعوبات ا�ستق�سائية وقانونية، ملالحقة الأ�سول الرو�سية التي 
يخفيها املحامون، واملحا�سبون، واملخططون املاليون املحرتفون، مل�سادرتها 
احلكومة،  اإىل  امللكية  تنقل  امل�����س��ادرة  اأن  مو�سحة  كييف،  اإىل  وت�سليمها 
من  الإدارة  وطلبت  ا�ستخدامها.  م��ن  مالكها  فقط  فيمنع  التجميد  اأم��ا 
الكونغر�س مترير ت�سريع يو�سع �سلطته مل�سادرة الأ�سول الرو�سية واإن�ساء 
قناة قانونية لتحويل الأموال امل�سادرة اإىل اأوكرانيا. واقرتحت املفو�سية 
عن  �سرتيت جورنال”  “وول  ونقلت  قانونية مماثلة.  تغيريات  الأوروبية 
ال�سناتور �سيلدون وايتهاو�س، الع�سو الدميقراطي من رود اآيالند يف اللجنة 
الق�سائية مبجل�س ال�سيوخ والذي يرعى م�سروع قانون ملعاجلة الق�سية، يف 
عائدات  لتحويل  اآلية  عندنا  “لي�س  )اأيلول(:  �سبتمرب  ال�سيوخ يف  جمل�س 
املفو�سية  قالت  الأوك����راين«.  ال�سعب  اإىل  امل�سادرة  الأوليغار�سية  اأ���س��ول 
الأوروبية، واحلكومة الأوكرانية، والبنك الدويل اأخرياً اإن الكلفة احلالية 
لإعادة الإعمار والتعايف يف اأوكرانيا تبلغ 349 مليار دولر ومن املرجح اأن 
تزيد يف الأ�سهر املقبلة. ولفت م�سوؤولون غربيون اإىل اأن جهود اإعادة بناء 
اأوكرانيا قد ت�ستغرق اأجياًل، بينما كثفت كييف طلباتها للح�سول على دعم 
اقت�سادي وع�سكري. وللم�ساعدة يف تغطية هذه التكاليف، اأطلقت الوليات 
املتحدة وحلفاوؤها فريق “النخبة الرو�سية والوكالء والأوليغار�سيني” اأو 
وهي فرقة عمل لتعقب الأ�سول التي يقولون اإنها متثل مكا�سب  “ريبو”، 
غري �سرعية ت�ساعد يف دعم حكم الرئي�س فالدميري بوتني. ولفت كامينو 
الأوروب���ي،  الإ���س��الح  مركز  يف  بروك�سل  مكتب  رئي�س  مارتينيز،  م��ورت��ريا 
الطلبات  بالقلق من  ت�سعر  “بداأت احلكومات  لندن:  الفكرية يف  املوؤ�س�سة 
املتزايدة على ميزانياتها«. يقول امل�سوؤولون الأمريكيون اإن من التحديات 
العديدة يف م�سادرة اأ�سول الأوليغار�سية لإعادة اإعمار اأوكرانيا، هو العثور 
مراقبة  مكتب  يف  ال�سابق  الكبري  امل�سوؤول  �ستينباور،  ك��اري  وق��ال  عليها. 
احلاكمة  الأوليغار�سية  اإن  الأمريكية،  اخلزانة  ب��وزارة  الأجنبية  الأ�سول 
تنقل الأ�سول من ملكيتها و�سيطرتها، اإىل اأفراد الأ�سرة وال�سركاء، اأو اإىل 

اأ�سهم يف �سركات يف وليات ق�سائية متعددة.

ه����ي جت���اه���ل م����ا ي���وا����س���ل معظم 
الأمريكيني قوله. ان�سوا الآخرين: 
غالبية من الدميوقراطيني تريد 
ثانية.  ل��ولي��ة  ب��اي��دن  تر�سح  ع��دم 
ل�سيء  م��ت��ي��ق��ظ��ني  ي���ك���ون���ون  ق����د 
وا�سنطن  مل�����س��ت�����س��اري  ال��دف��ع  ي��ت��م 
يتجاهلوه  كي  امل�سالح  املت�ساربي 
���س��ع��ف ق�����درة ال�����س��خ�����س على   –
ال���ق���ي���ام ب�����اأي ن����وع م���ن ال��ع��م��ل يف 
ما من حاجة  الثمانينات.  اأوا�سط 
اإدراك  اأج����ل  م���ن  اع��ت��م��اد  لأوراق 
لل�سيخوخة.  ال���غ���ا����س���م  ال����واق����ع 
بالفعل، اإذا كانت لمبالة وا�سنطن 
دليل،  اأي  ت�سكل  بايدن  عمر  جتاه 
م�ستعدين  غ���ري  امل��ط��ل��ع��ني  ف�����اإن 
لدرا�سة عدد من العتبارات. ثمة 
ب�ساأن قدرة  القلق  اأ���س��واأ من  اأم��ور 

الرئي�س على التحمل.

حتول
مناف�س  ك��ان  اإذا  احل�سابات  تتغري 
بايدن من جيل اأ�سغر، مثل حاكم 
دي�سانتي�س  رون  ف��ل��وري��دا  ولي����ة 
ال�������ذي ���س��ي��ب��ل��غ م����ن ال���ع���م���ر 46 
املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  خ���الل  ع���ام���اً 
نيكي  ال�����س��اب��ق��ني  احل���اك���م���ني  اأو 
كري�ستي  ك��ري�����س  اأو   )52( ه���ايل 
عمر  ب���اي���دن  ���س��ي��ك��ت�����س��ف   .)62(
كي  ج��داً  متاأخر  وق��ت  يف  مناف�سه 

ما  ك�����ّل  ن���ب���ذل  اأن  “علينا  ت���اي���ل���ور 
ل��ك�����س��ف احل��ق��ي��ق��ة حول  يف و���س��ع��ن��ا 
وم�ساندة  اإي����������ران  يف  ي����ج����ري  م�����ا 
بالعدالة  الإي���راين  ال�سعب  مطالبة 

وامل�سوؤولية«.
اإي��ران من جهتها جلمع عدد  ت�سعى 

كاف من احللفاء لإحباط القرار.
الإيرانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ت��ب��ت 
“مع  اأن���������ه  ت����غ����ري����دة  يف  م������وؤخ������را 
ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن ال���س��ت��ع��م��ار ومن 
دول  يف  الإن�سان  حلقوق  النتهاكات 
اخرى، فاإن الوليات املتحدة واأوروبا 
غ���ري م��وؤه��ل��ت��ني ل��ل��دف��اع ع���ن حقوق 

الإن�سان«.
ك��م��ا ك��ت��ب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ح�سني 
تويرت  ع���ل���ى  ع���ب���دال���ل���ه���ي���ان  اأم�������ري 
رد  اأن  الأملانية  نظريته  اإىل  متوجها 
ال�ستفزازية  “املواقف  ع��ل��ى  ب���الده 
وغري الدبلوما�سية” لأملانية �ستكون 

“متنا�سبة وحازمة«.

انحدارياً.  م�سلكاً  ت��اأخ��ذ  هنا  م��ن 
من املرجح اأن يفوز بايدن جمدداً 
اإذا   2024 ���س��ن��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
لكن  ترامب خ�سمه.  دون��ال��د  ك��ان 
بانتظاره  �سيظل  الأمل  م��ن  ع��امل��اً 
يف املقلب الآخر. قد تكون الغريزة 
امللكات  اآخ��ر  واح��دة من  ال�سيا�سية 
بالن�سبة  خ�سو�ساً  ت�سعف  ال��ت��ي 
الأم����د مثل  اإىل حم���رتف ط��وي��ل 
اأ�سواأ  م��ع��دل زلت����ه  ل��ك��ن  ب���اي���دن. 
مما كان عليه منذ عامني. يرتكب 
اأخ����ط����اء حم���رج���ة وي�������س���يء تذكر 
الأم����ور ك��م��ا ف��ع��ل ح��ني خ��ل��ط بني 
العراقية ومدينة  الفلوجة  مدينة 

خري�سون التي حتررت موؤخراً.
عن  املدافعون  يت�ساءل  ي��اأب��ه؟  من 
بايدن. رف�س ترامب زيارة مقربة 
خالل  �سقطوا  اأم��ري��ك��ي��ني  جل��ن��ود 
احلرب العاملية الثانية لأنها كانت 
اأن  اأراد  كما  ب�”اخلا�سرين”  مليئة 
يحفر خندقاً مائياً على احلدود مع 
املك�سيك ومالأه بالتما�سيح. ما هو 
التقدم بال�سن قلياًل عند مقارنته 
اإىل  ال��ع��امل��ي؟  ال���ط���راز  م��ن  بخبث 
ترامب  عمر  �سيكون  ذل��ك،  جانب 
82 عاماً يف نهاية الولية الثانية 
امل��ف��رت���س��ة، وه���و اأق����ل ب��ق��ل��ي��ل من 

عمر بايدن، 86 عاماً.
يرى لو�س اأن م�سكلة هذا التحليل 

قواعد  لن���ت���ه���اك���ه���ا  ت��وق��ي��ف��ه��ا  م����ن 
الإ�سالمية.  اجلمهورية  يف  اللبا�س 
الوقت  م���ع  ال���ت���ظ���اه���رات  وحت���ول���ت 
غري  ال�سلطة،  �سد  احتجاجات  اإىل 
منذ  وطبيعتها  بحجمها  م�سبوقة 

الثورة الإ�سالمية عام 1979.
ال�سلميني  املتظاهرين  اآلف  واعتقل 
والأطفال  الن�ساء  العديد من  بينهم 
واملحامني والنا�سطني وال�سحافيني، 
الإن�سان  ح��ق��وق  يف  خ����رباء  ب��ح�����س��ب 
الق�ساء  واأ���س��در  امل��ت��ح��دة.  الأمم  يف 
على  بالإعدام  اأحكام  �ستة  الآن  حتى 

ارتباط بالتظاهرات.
ويبت املجل�س يف م�ساألة ت�سكيل فريق 
حم��ق��ق��ني لإل���ق���اء ال�����س��وء ع��ل��ى كل 
النتهاكات حلقوق الإن�سان املرتبطة 

بالتظاهرات.
التي  ال�����ق�����رار  م���������س����ودة  وب���ح�������س���ب 
�ستاأخذ  واأي�����س��ل��ن��دا،  امل��ان��ي��ا  ق��دم��ت��ه��ا 
امل�ستقلة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ع��ث��ة 

•• جنيف-�أ ف ب

ي���ب���ح���ث جم���ل�������س ح����ق����وق الإن�������س���ان 
التابع لالأمم املتحدة القمع الدامي 
للتظاهرات التي تهّز اإيران منذ اأكر 
يف�سي  ق��د  اج��ت��م��اع  يف  �سهرين  م��ن 
دويل  ف��ت��ح حتقيق  م��ب��داأ  اإق����رار  اإىل 

ب�ساأن الو�سع يف البلد.
اجتماعا  ال�47  املجل�س  دول  وتعقد 
طارئا   لبحث “تدهور و�سع حقوق 
الإن�سان” يف اإيران، بطلب اأكر من 
خم�سني دولة ع�سو يف الأمم املتحدة 

ومببادرة من اأملانيا واأي�سلندا.
اإىل مقتل ما  التظاهرات  واأدى قمع 
ل يقل عن 416 �سخ�سا بينهم 51 
الإن�سان  حقوق  ملنظمة  وفقا  طفال، 

يف اإيران التي تتخذ يف اأو�سلو مقرا.
وتعقد اجلل�سة يف ظل الحتجاجات 
ال��ت��ي اأ���س��ع��ل��ت��ه��ا وف����اة ال�����س��اب��ة مه�سا 
اأيام  بعد  ع��ام��اً   22 البالغة  اأم��ي��ن��ي 

بالنوع  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ب�”الأبعاد  اأي�����س��ا 
الجتماعي«.

اأدل�����������ة على  وال������ه������دف ه������و ج����م����ع 
حت�سبا  عليها  واحل��ف��اظ  النتهاكات 
ل�ستخدامها يف مالحقات حمتملة.

الأملانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  و���س��ددت 
�ستح�سر  ال���ت���ي  ب����ريب����وك  اأن���ال���ي���ن���ا 
اخلمي�س اإىل جنيف، يف تغريدة على 
اأن اإجراء حتقيق اأمر اأ�سا�سّي، م�سرية 
اإىل اأهمية “حما�سبة امل�سوؤولني على 

اأفعالهم بالن�سبة لل�سحايا«.
اجلديد  ال�سامي  امل��ف��و���س  و�سيقوم 
نّدد  ال��ذي  ت��ورك  فولكر  النم�ساوي 
اجلل�سة  بافتتاح  التظاهرات،  بقمع 

التي يتوقع اأن ت�ستمر طوال النهار.
الدبلوما�سيني  م��ن  العديد  واأع���رب 
وال��ن��ا���س��ط��ني احل��ق��وق��ي��ني وخ����رباء 
دعمهم  ع����ن  الإي����ران����ي����ة  ال���������س����وؤون 

للمبادرة.
مي�سيل  الأمريكية  ال�سفرية  وقالت 

فاينن�سال تاميز: هل يرتاجع بايدن عن الرت�سح لفرتة ثانية؟

 رئي�س وزراء ماليزيا: الأولوية لرتفاع تكلفة املعي�سة 
 •• كو�الملبور-رويرتز

اإبراهيم  اأن���ور  حديثا  املعني  املاليزي  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ع��ل��ى  الأ���س��ا���س��ي �سين�سب  ت��رك��ي��زه  اإن  اأم�����س 
ظل  يف  من�سبه  توليه  م��ع  وذل��ك  املعي�سة  تكاليف  ارت��ف��اع 
انتخابات  بعد  البالد  يف  �سديد  وانق�سام  متباطئ  اقت�ساد 
اليمني  “75 عاما”  اأن��ور  واأدى  نتائجها متقاربة.  جاءت 
ثالثة  ا�ستمرت  �سيا�سية  لرحلة  تتويج  يف  ل��ل��وزراء  رئي�سا 
املخ�سرم  للزعيم  خمل�س  ت��اب��ع  م��ن  فيها  حت���ول  ع��ق��ود، 
م��ه��ات��ري حم��م��د اإىل ق��ائ��د ل��الح��ت��ج��اج��ات و���س��ج��ني مدان 
ال��ذي عينه ملك  اأن��ور،  وق��ال  للمعار�سة.  باللواط وزعيم 
تركيزه  اإن  حا�سمة،  غري  انتخابات  بعد  اخلمي�س  ماليزيا 

من  اأ�سغر  حكومة  �سي�سكل  واإن��ه  القت�ساد  هو  الأ�سا�سي 
و�سوله  بعد  و�سرح يف موؤمتر �سحفي  ال�سابقة.  الإدارات 
ملكتب رئي�س الوزراء “اأولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع 

تكاليف املعي�سة«.
ومل يعلن اأنور بعد اأي اأ�سماء يف حكومته الئتالفية. وكان 
قد اأ�سار يف وقت �سابق اإىل اأنه �سيعني نائبني له يف حكومته 
الوطنية( احلاكم  باري�سان )اجلبهة  ائتالف  اأحدهما من 
ال�سابق والآخر من التكتالت ال�سيا�سية الأ�سغر يف اجلزء 

املاليزي من جزيرة بورنيو.
ا�ستمرت خلم�سة  مثيل  لها  ي�سبق  اأزم��ة مل  تعيينه  واأنهى 
اأيام عقب النتخابات. وكان خ�سمه، رئي�س الوزراء ال�سابق 
حم��ي��ي ال��دي��ن ي��ا���س��ني، ق��د رف�����س الع����رتاف بالهزمية، 

لكن  ال��ربمل��ان.  يف  بالأغلبية  متتعه  لإث��ب��ات  اأن���ور  متحديا 
حميي الدين قال اإنه قبل تعيني اأنور واإن كتلته �ستلعب دور 
املعار�سة. و�سهدت احلملة النتخابية قبل القرتاع الذي 
جرى يوم ال�سبت تناف�سا بني حتالف اأنور التقدمي متعدد 
الطابع  الذي يغلب عليه  الدين  الأع��راق وحتالف حميي 

املحافظ ول ي�سم �سوى امل�سلمني من عرق املاليو.
لكن مل يفز اأي من الزعيمني بالأغلبية، مما زاد من خطر 
حدوث مواجهة توؤدي اإىل تفاقم عدم ال�ستقرار يف ماليزيا 
وزراء  روؤ���س��اء  ثالثة  عليها  تعاقب  والتي  عرقيا،  املتنوعة 
امللك  الد�ستوري  احلاكم  ونزع  عديدة.  �سنوات  مدى  على 
ال�سلطان عبد اهلل فتيل الأزمة بتعيني اأنور بعد م�ساورات 

مع خمتلف ال�سيا�سيني

   ا�ستقالة رئي�س الوزراء يف البريو 
•• ليما-�أ ف ب

اأعلن رئي�س البريو بيدرو كا�سّتيو قبوله ا�ستقالة رئي�س الوزراء اأنيبال 
توري�س بعدما رف�س الربملان الذي ي�سيطر عليه اليمني، منحه الثقة. 
رئي�س  ا�ستقالة  “قبلت  العام  التلفزيون  بثها  ر�سالة  يف  كا�سّتيو  وقال 
و�ساأ�سكل حكومة  البالد،  اأجل �سالح  واأ�سكره على عمله من  ال��وزراء 
ال�سلطة  ب��ني  ج��دي��دة  مواجهة  خ�سم  يف  ال�ستقالة  واأت���ت  ج��دي��دة«. 

التنفيذية الي�سارية والربملان الذي تهيمن عليه املعار�سة اليمينية.
 2021 متوز-يوليو  يف  من�سبه  ت��وىل  ال��ذي  كا�سّتيو  الري�س  وواج��ه 
�سبهات  �ستة حتقيقات يف  الربملان وهو مو�سع  لإقالته يف  حماولتني 
ال�سيا�سية. ويندد  واأو�ساطه  اآخ��رون من عائلته  اأف��راد  ف�ساد يتهم بها 
الرئا�سية  ي�ستفيد من احل�سانة  لكنه  �سيا�سية �سده  الرئي�س بحملة 

حتى نهاية وليته يف متوز-يوليو 2026.

جمل�س حقوق الإن�سان يناق�س قمع الحتجاجات يف اإيران 

�سا�سة جمهوريون »يتمردون« على ترامب: مل تعد »ورقة رابحة«

اإيران ترف�س فتح حتقيق دويل حول قمع الحتجاجات 

�ساب يالحقون ال�سويد ق�سائيا يف ق�سايا مناخ     600

•• و��صنطن-وكاالت

ال�سا�سة اجلمهوريني يف الوليات املتحدة، تذمرا  يبدي عدد متزايد من 
من الرئي�س ال�سابق، دونالد ترامب، و�سط خماوف من اأن يوؤدي تر�سحه 

جمددا با�سم احلزب يف انتخابات الرئا�سة املقبلة 2024، 
البيت  مفتاح  �سيظل  وع��ن��دئ��ذ،  مدوية”،  “هزمية  اإىل 

الأبي�س يف اأيدي الدميقراطيني.
وت���رام���ب ال����ذي اأع���ل���ن ت��ر���س��ح��ه ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي خلو�س 
انتخابات الرئا�سة املقبلة، مل ي�سلم من انتقادات وجهها 
بعد  �سيما  اجل��م��ه��وري، ل  احل��زب  ب���ارزون يف  �سيا�سيون 

ظهور نتائج انتخابات التجديد الن�سفي للكونغر�س.
للكونغر�س  ال��ن�����س��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  وُو����س���ف���ت 
الكفة  ت���رج���ح  مل  لأن���ه���ا  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني  ب�”املُخيبة” 
جمل�س  يف  فقط  حم��دودة  باأغلبية  ف��ازوا  اإذ  ل�ساحلهم، 
ال���ن���واب، ب��ي��ن��م��ا ن���ال ال��دمي��ق��راط��ي��ون اأغ��ل��ب��ي��ة جمل�س 

ال�سيوخ.
بدعم  الذين حظوا  املر�سحني  اأغلب  اأن  املتابعون  ويرى 
ال��دع��اي��ة ل�ساحلهم، خ�����س��روا يف  ت��رام��ب، وح��ر���س على 
ل�سعبية  “خفوت”  مب��ث��اب��ة  اع��ت��رب  وه���و  الن��ت��خ��اب��ات، 

الرئي�س ال�سابق وتراجع لقدرته على ح�سد الناخبني.
اإن  ال�سبت،  كري�ستي،  كريي�س  نيوجري�سي،  ل��ولي��ة  ال�سابق  احل��اك��م  ق��ال 
احلزب اجلمهوري بات يخ�سر مرة تلو الأخرى يف النتخابات، م�سيفا اأن 
هذا الأمر ناجم بالأ�سا�س “لأن ترامب ي�سع نف�سه قبل احلزب”، على حد 
ال�سابق، مايك  تعبريه. ويف املنحى نف�سه، قال وزير اخلارجية الأمريكي 
اأنا متعٌب  الواقع،  اإننا �سنتعب من كرة الفوز، لكن يف  “قيل لنا  بومبيو 

من اخل�سارة«.
رايان،  بول  الأمريكي،  النواب  ملجل�س  ال�سابق  اجلمهوري  الرئي�س  وتابع 
نخ�سر  اأن��ن��ا  يكفي،  مب��ا  وا���س��ح  نحو  على  الآن  نعرف  اأن��ن��ا  “اأعتقد  قائال 

 •• طهر�ن-�أ ف ب

نددت وزارة اخلارجية الإيرانّية بقرار جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 
اأ�سعلتها  املتحدة القا�سي بفتح حتقيق دويل حول قمع الحتجاجات التي 
وفاة ال�سابة مه�سا اأميني يف اإيران. واأعلنت وزارة اخلارجية يف بيان �سدر 
م�ساء اخلمي�س اأن اجلمهورية الإ�سالمية تعار�س الجتماع اخلا�س ملجل�س 
“ل  اأنها  موؤكدة  “مرفو�سا”  عنه  ال�سادر  القرار  وتعترب  الإن�سان  حقوق 

تعرتف ر�سميا باملهمة املوكلة اإليه«.
اأملانيا  قدمته  ال��ذي  القرار  على  اخلمي�س  الإن�سان  حقوق  جمل�س  و�سادق 

واأي�سلندا بتاأييد 25 �سوتا يف مقابل 
���س��ت��ة اأ����س���وات راف�����س��ة وام��ت��ن��اع 16 
اجتماع  خ��الل  الت�سويت،  ع��ن  دول��ة 

طارئ للمجل�س يف جنيف.
“وجود  اإىل  اخلارجية  وزارة  ولفتت 
اللجنة املتخ�س�سة للتحقيق يف وفاة 
جلنة  ووج��ود  اأميني،  مه�سا  ال�سيدة 
حمامني  م��ن  مكونة  وطنية  حتقيق 

ومب�ساركة ممثلني م�ستقلني«.
واعتربت بالتايل اأن “ت�سكيل اأي اآلية 
جديدة للتحقيق يف ق�سايا ال�سهرين 
امل��ا���س��ي��ني يف اإي�����ران ي��ع��د اأم�����را غري 
الوطنية  لل�سيادة  وانتهاكا  �سروري 
للبالد ول تعرتف باملهمة املوكلة له 

يف هذا ال�سدد«.
اأن  م���ن  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وح������ذرت 
“احلكومة الأملانية وبع�س احلكومات 
هذا  تقدمي  يف  �ساركت  التي  الغربية 
ال���ق���رار ب��ن��اء ع��ل��ى ح�����س��اب��ات خاطئة 

•• �صتوكهومل-�أ ف ب

رفع اأكر من 600 �ساب مبن فيهم النا�سطة من اأجل املناخ غريتا ثونربغ، 
دعوى ق�سائية �سد ال�سلطات ال�سويدية اجلمعة لإجراءاتها التي اأعتربت 
غري كافية يف مواجهة امل�ساكل املناخية، يف �سابقة يف اململكة ال�سكندنافية.

وقالت ايدا ايدلينغ الع�سو يف جلنة “اأورورا” التي رفعت الدعوى لوكالة 
فران�س بر�س “مل ترفع ق�سية قانونية يف م�سائل مناخية بهذا احلجم اأمام 

الق�ساء ال�سويدي«.
وبّينت اللجنة اأن ال�سكوى التي مت ت�سليمها ب�سكل رمزي خالل تظاهرة يف 
اإىل حمكمة يف �ستوكهومل  اإر�سالها رقمًيا بالفعل  ال�سويدية، مت  العا�سمة 
اجلمعة. مت اعداد ال�سكوى منذ نحو عامني وتتزامن مع انتقادات �سديدة 

توجه حلكومة ال�سويد اليمينية ب�ساأن قّلة الهتمام بق�سايا املناخ.
دولة  و32  ال�سويد  على   2020 ال��ع��ام  يف  برتغاليني  �سبان  �ستة  وادع���ى 

فاإن اجلمهوريني  اأنه يف حال جرى جتاوز ترامب،  واأ�ساف  ترامب«.  مع 
���س��ي��ب��دوؤون يف ال��ف��وز ب��الن��ت��خ��اب��ات، يف ح��ني �سيكون م��اآل��ه��م اخل�����س��ارة اإذا 
مت�سكوا به “هذا ما اأراه«. تقول الكاتبة، جونيفر روبرن، اإنه لي�س كافيا اأن 
يجهر بع�س ال�سا�سة اجلمهوريني باآراء تنتقد ترامب، بل اإنهم يحتاجون 
يجعل  ال��ذي  ال�سبب  يو�سحوا  اإح��داث قطيعة، حتى  اإىل 
ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق، غ��ري م��وؤه��ل لأن ي��ع��ود جم����ددا اإىل 
البيت الأبي�س.لكن هذه القطيعة حتتاج اإىل اأن يتحلى 
اجلمهوريون ب�سجاعة، ح�سب الكاتبة، من اأجل الت�سحية 
جانب  اإىل  اجلمهوري،  للحزب  املوالية  ترامب  بقاعدة 

التخلي عما ُيو�سف ب�”الأجندة املت�سددة«.
وي��ح��ت��اج اجل��م��ه��وري��ون اإىل ال��ت��وا���س��ل ب��ق��وة م��ع قواعد 
احلزب، حتى يو�سحوا لهم املخاطر التي تنطوي عليها 
الولية الرئا�سية الثانية املحتملة لرتامب، وما الذي قد 

يقع يف حال عاد اإىل البيت الأبي�س.
جتديد  انتخابات  يف  اجلمهوريني  اأداء  عن  حديثه  ويف 
الكونغر�س، قال نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق، مايك 
احلا�سر  م�ساكل  على  رك��زوا  الذين  املر�سحني  اإن  بن�س، 
واقرتاح حلول لأجل امل�ستقبل قدموا اأداء جيدا، لكن من 
2020 واعتبارها مزورة  ظلوا يتحدثون عن انتخابات 

مل يبلوا البالء احل�سن.
وت�ساءلت الكاتبة حول الأجندة املوجودة فعال لدى اجلمهوريني من اأجل 
التعامل مع امل�ستقبل، وما اإذا كانت لديهم روؤية ب�ساأن مكافحة الت�سخم اأو 

اإحداث الوظائف ونحو ذلك.
وتابعت الكاتبة، اأنه يف حال مل يقم اجلمهوريون بهذه اخلطوة من اأجل 
اإبعاد ترامب، يف املرحلة التمهيدية، فاإن قب�سته �ست�ستد على حزب الفيل، 
اأما يف الوقت احلايل، في�ستخدم معار�سو الرئي�س ال�سابق، نف�س التكتيكات 
التي تو�سف بال�سعبوية، وهذا الأمر يجعل مهمة التخل�س منه على قدر 

كبري من ال�سعوبة.

و�سائل  لبع�س  الكاذبة  والأخ��ب��ار  ال�سيا�سية  اللوبيات  بع�س  �سغط  وحتت 
ا�سرتاتيجًيا”  خطاأ  ارتكبت   ، املعروفة  لإي��ران  املعادية  املك�سوفة  الإع��الم 
هذا  ال�سيا�سي  نظرهم  ق�سر  ب��ان  �سُيظهر  الوقت  “مرور  اأن  اإىل  م�سرية 
ب�”التوجهات  ون����ددت  مب�����س��احل��ه��م«.  الإ����س���رار  اإىل  الأم����ر  ب��ه  �سينتهي 
النتهازية وا�ستغالل ق�سية حقوق الإن�سان اداة من قبل جمموعة معينة 
فتح حتقيق  اخلمي�س  الإن�سان  اأع�ساء جمل�س حقوق  واأق��ر  البلدان«.  من 
ال�سابة مه�سا  وفاة  اأ�سعلتها  التي  الدامي لالحتجاجات  القمع  دويل حول 
ارتكبت متهيداً  التي  النتهاكات  اأدّل��ة حول  بهدف جمع  اإي��ران،  اأميني يف 

ملالحقة حمتملة للم�سوؤولني عنها.

الإجراءات  نق�س  بتهمة  الإن�سان  حلقوق  الأوروب��ي��ة  املحكمة  اأم��ام  اأخ��رى 
ملكافحة ظاهرة الحتبا�س احلراري.

الدولة  ب���اأن  ه��ن��اك حكم  ف�سيكون  رب��ح��ن��ا،  “اإذا  اإي��دل��ي��ن��غ  اإي���دا  واأو���س��ح��ت 
ال�سويدية ملزمة القيام بدورها يف التدابري العاملية الالزمة للحفاظ على 
1،5 درج��ة«. وجل��اأت خالل ال�سنوات الأخ��رية منظمات ومواطنون  هدف 
اإزاء  احلكومات  فعل  رد  عدم  يعتربونه  مبا  للتنديد  للق�ساء  فاأكر  اكر 

ق�سايا املناخ.
العليا يف هولندا احلكومة يف ت�سرين  اأم��رت املحكمة  ويف ق�سية م�سهورة، 
الأول/دي�سمرب 2019 بخف�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري بن�سبة 

%25 على الأقل بحلول نهاية العام 2020.
طالب  ويف فرن�سا ويف ق�سية مماثلة اأطلق عليها م�سّمى “ق�سية القرن”، 
اأكر من مليوين مواطن بالعرتاف بف�سل الدولة يف مكافحة الحتبا�س 

احلراري.



السبت   26  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13708  
Saturday   26    November    2022   -  Issue No 1370812

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
MOJAU_2022- 0103637 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : را�سد حممد �سليمان حممد النقبي - اجلن�سية الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : �سنجوى نات هريندرانات ، اجلن�سية : بنغالدي�س 
بال�سم التجاري )دار ليوا خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية(  ن�ساط الرخ�سة )تف�سيل وخياطة 

املالب�س الن�سائية( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 
141719 ال�سادرة بتاريخ 1995/11/11  

 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
MOJAU_2022- 0103699 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن 

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورين ا�سمائهم 
ادناه : 

من ال�سيد/ احمد بن عبدالعظيم بن احمد الرباهيم اجلن�سية : ال�سعودية  
اإىل ال�سيد / �سريين النفزى اجلن�سية : تون�س  

بال�سم التجاري )مقهى ال�سهد( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بعجمان برقم ملف )97985( 
وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان ، 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
MOJAU_2022- 0103704 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن 

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
بني الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه : 

من الطرف الأول : حممد حممود عبده الدللعه - اجلن�سية : الأردن 
اإىل الطرف الثاين : امين احمد كا�سيمح - اجلن�سية : اأمريكا  

التنمية  دائرة  من  �سادرة  رخ�سة  الرتا�س(  ومقهى  )مطعم  التجاري  بال�سم 
الإقت�سادية بعجمان برقم ملف )111167( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة 

عجمان ، 
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1784 ل�شنة 2021

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �سدهم / ورثة عبداهلل عمر حم�سن الكاف - اماراتي اجلن�سية وهم 

طارق عبداهلل عمر حم�سن الكاف 3- حممد عبداهلل عمر حم�سن الكاف  4- بدر   -2 الكاف  حم�سن  عمر  عبداهلل  عمر   -1
عبداهلل عمر حم�سن الكاف   5- في�سل عبداهلل عمر حم�سن الكاف 6- خالد عبداهلل عمر حم�سن الكاف 7- رمي عبداهلل عمر 

الكاف  حم�سن  عمر  عبداهلل  ماجد  حم�سن الكاف  8- فاطمة عبداهلل عمر حم�سن الكاف 9- 
ل�سالح طالب التنفيذ / عزيزة ا�سماعيل حممد عبدالهادي ا�سماعيل 

http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
يوم الربعاء املوافق 30/11/2022 .  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقار على النحو التايل : - قطعة رقم 17/ط ملك مبنطقة العزرة 
 بامارة ال�سارقة ب�سعر التثمني : 1،750،000 درهم وهو عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول + ملحق + + كراج + �سور( .

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�شديق 2022/18497  
�سوري   - جبل  اأح��م��د  ب�سار   / ال�سيد  ع��ن  وك��ي��ال  وب�سفته  اجلن�سية  ���س��وري   - ال��ق��ادري  �سالح  ح��م��ود   : املخطر  م��ن  م��ق��دم 
اجلن�سية - مبوجب الوكالة رقم 2022/214895 لدى الكاتب بالعدل يف حماكم دبي  العنوان : املختار : را�س اخليمة 
134 - هاتف رقم :  3 - مكتب رقم  - النخيل - مركز راك��ز لالعمال - خلف دائ��رة التنمية الإقت�سادية - بيزن�س �سنرت 
Hammoud.kadri@gmail.  : الإلكرتوين  الربيد    00971585661984  -  00971556925058
"com - Info@hsq.ae  بوكالة �سركة ات�س ا�س كيو ل�ست�سارات القانونية وميثلها املدير التنفيذي : حمود �سالح القادري 
اىل املخطر اليه : احمد م�سطفى خريي �سعيد - م�سري اجلن�سية - الرقم املوحد : 53334806  العنوان : الإمارات - 

اإمارة عجمان - مطعم ومقهى املوال - اجلرف ال�سناعية 1 فيال رقم 7 - هاتف رقم : 0555393012
لذلك ، يخطر املخطر املخطر اليه ب�سداد مبلغ وقدره 49،550 )ت�سعة واربعون الف وخم�سمائة وخم�سون درهم( ويف حالة 
امتناعه عن الوفاء �سوف ي�سطر الطالب اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها ا�ست�سدار 
امر اداء ، اإ�سافة اىل التعوي�س املادي واملعنوي للمخطر مع الفوائد التاأخريية من تاريخ الإ�ستحقاق بواقع 9% حتى تاريخ 
ال�سداد التام ، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإخطار واإل �سوف ي�سطر املخطر لتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �سد املخطر اليه. مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ال�سابق واحلالية وامل�ستقبلية
املخطر / حمود �شالح القادري

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70591 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 اعلن ن�شرا

اإىل املنفذ �سده / تي�سري حممود علي ،
ومقره مدينة خور فكان - منطقة امل�سلى ، 

وذلك حيث اأن وكيل املنفذ / عبدالرحمن مراد عبداهلل ، 
قد قام بفتح ملف التنفيذ - ت�سليم �سريع بالرقم 2022/128  لدى جلنة 
ف�س املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان و يقت�سي ذلك ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ القرار ال�سادر يف مدة 15 

يوم من تاريخ الإعالن للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان. 
ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن 

اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى والتقرير ب�ساأنها يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 

�شعبة التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 

 اعلن ن�شرا
اإىل املنفذ �سده / �سيبا �ستيان باول ،

ومقره مدينة خور فكان - منطقة الرفاع ، 
وذلك حيث اأن وكيل املنفذ / عبدالرحمن مراد عبداهلل ، 

قد قام بفتح ملف التنفيذ - ت�سليم �سريع بالرقم 2022/127  لدى جلنة 
ف�س املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان و يقت�سي ذلك ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ القرار ال�سادر يف مدة 15 

يوم من تاريخ الإعالن للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان. 
ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن 

اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى والتقرير ب�ساأنها يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 

�شعبة التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 اعلن ن�شرا

اإىل املنفذ �سده / وائل احمد ح�سن ،
ومقره مدينة خور فكان - منطقة حطني ، 

وذلك حيث اأن وكيل املنفذ / مراد عبداهلل مراد ، 
قد قام بفتح ملف التنفيذ - ت�سليم �سريع بالرقم 2022/129  لدى جلنة 
ف�س املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان و يقت�سي ذلك ح�سوركم 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ القرار ال�سادر يف مدة 15 

يوم من تاريخ الإعالن للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان. 
ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن 

اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى والتقرير ب�ساأنها يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 

�شعبة التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
رقم الرخ�شة : 91514

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعلن وحل وت�شفية 

ال�سم التجاري : مطعم تاي جيت - ذ م م  
نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : مطعم تاي جيت - ذ م م  �سركة ذات 
ال�سركات الحتادي   امارة عجمان مبوجب قانون  تا�س�ست يف  م�سوؤولية حمدودة 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م 
ال�سركاء حلها  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )91514( وقد قرر  و�سجلته  

وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف :     ، �س.ب :  

دائرة التنمية االقت�شادية
حكومة عجمان

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002988 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد علي حممد ريا�س  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/11/21 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003705 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�سغل برج ايفل للمالب�س ومن ميثلها قانونا  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/6 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
او بوا�سطة وكيل معتمد ،  الواحد( �سخ�سيا  اليوم  2 - دائرة  مدير الدعوى 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/14 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0003635 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ا�سغر بت�سايا اهلل  
جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/6 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن ن�سر باللغتني العربية والجنليزية 

حرر بتاريخ  2022/11/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : يور�تيك�س لتجارة القم�صة - �س ذ م م  
ال�سوق  ابراهيم ح�سن الفردان - بردبي -  العنوان : مكتب رقم )301( ملك عبداهلل 
الكبري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 614959 رقم 
1071772 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/10/26 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
: مكتب رقم  العنوان  ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م  املعني  امل�سفي  اإىل 
704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982 
فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : ابت هورايزن خلدمات اإدارة امل�صاريع - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 802 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
بور�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 838348 رقم 
1477070 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
2022/11/18 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/18 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
: مكتب رقم  العنوان  ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م  املعني  امل�سفي  اإىل 
704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982 
فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية يور�تيك�س لتجارة 
القم�صة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/26 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ابت هورايزن خلدمات 
اإدارة امل�صاريع - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/18 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/18 وعلى من لديه 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : القرنفل الحمر لتجارة الزهور - �س ذ م م  
ال�سكل   - اخلبي�سي   - دي���رة   - امل��ه��ريي  اح��م��د  حم��م��د  م��ل��ك   210 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  رقم   613488  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1042109 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �صامل 
ملك   303 مكتب   : العنوان  ح�صابات  �مدققوا  قانونيون  حما�صبون  ال�صيابي 
2272828-04 فاك�س   : البطني - هاتف  - رقة  ال مكتوم  را�سد مانع  ال�سيخ مانع 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2274080  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : هات�س اف ام ا�س ل�صيانة املباين - �س ذ م م  
ال�سكل   - القوز   - بردبي   - ابراهيم عبيداهلل  17 ملك حممد  رقم  : م�ستودع  العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   716251  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1143384 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه 
& ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ 
هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 04-2955582 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2955598  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : جرين اكو�صتييكا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م   
العنوان : مكتب Mو 2 و 3 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( بردبي - منخول - ا�ستدامة 
B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 689386 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1116155 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
دبي بتاريخ 2022/11/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
مكتب   : العنوان  ح�صابات  �مدققوا  قانونيون  حما�صبون  ال�صيابي  �صامل  املعني 
303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني - هاتف : 2272828-
04 فاك�س : 2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون �مدققوا ح�صابات
 - البطني  رق��ة   - مكتوم  ال  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  ملك   303 مكتب   : العنوان 
هاتف : 2272828-04 فاك�س : 2274080-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
القرنفل  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �س   - الزهور  لتجارة  الحمر 
 2022/11/3 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/3
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
    04-2955598 2955582-04 فاك�س :  - املركز التجاري الأول - هاتف : 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية هات�س اف ام ا�س ل�صيانة املباين - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2022/9/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون �مدققوا ح�صابات
 - البطني  رق��ة   - مكتوم  ال  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  ملك   303 مكتب   : العنوان 
تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2274080  : ف��اك�����س   04-2272828  : ه��ات��ف 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية جرين 
اكو�صتييكا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة �صين�صري �صتارز لال�صتثمار - ذ م م  
 : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - تيكوم   - هايت�س  اكزكتيف  ملك   1502 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   705388  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
1132267 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/11/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/17
914  ملك موؤ�س�سة حممد  ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب  رقم 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �صركة �صين�صري �صتارز لال�صتثمار 
- ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق 
لديه  من  وعلى   2022/11/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021
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عربي ودويل

•• باري�س-وكاالت

ما زالت احلرب يف اأوكرانيا ت�سغل 
ناع القرار ال�سيا�سي والع�سكري  �سُ
الت�ساوؤلت  تت�ساعد  اإذ  فرن�سا،  يف 
ع��ن ق���درة اجل��ي�����س ع��ل��ى مواجهة 
اأو نزاع حمدود لكن  حرب طاحنة 
ُمطالبات  و���س��ط  احل������ّدة،  ���س��دي��د 
وزيادة  الإج��ب��اري  التجنيد  ب��ع��ودة 
الإن����ف����اق ال��ع�����س��ك��ري. ف�����س��اًل عن 
�سكوك يف التزام حلف ناتو خا�سًة 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ب��املُ�����س��ارك��ة يف 
ال����دف����اع ع���ن دول�����ة ع�����س��و يف ظل 
الع�سكرية  وال�����ق�����درات  امل���خ���اط���ر 

الهائلة لل�سني ورو�سيا.
يف  ال�سابق  الأرك����ان  رئي�س  وي���رى 
دوفيلييه،  بيار  الفرن�سي  اجلي�س 
ال�سمود  ل��ب��اري�����س  مُي��ك��ن  ل  اأن����ه 
ط����وي����اًل، رغ����م اأن���ه���ا مت��ل��ك اأك���رب 
جي�س جُمهز لعمليات ع�سكرية يف 

اأوروبا، والثاين يف العامل.
ا�سرتاتيجية  ب��غ��ي��اب  ذل���ك  وُي����رّبر 
ط��وي��ل��ة الأم����د وا���س��ت��م��رار تراجع 
وتعداد  الفرن�سي  اجلي�س  ميزانية 
 ،2017 ال���ق���وات ال��ب�����س��ري��ة ح��ت��ى 
الرئي�س  ح��ك��وم��ة  انتبهت  ع��ن��دم��ا 
خطورة  اإىل  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
ذلك فرفعت ميزانية وزارة الدفاع 
 41 اإىل   36 من  تدريجي  ب�سكل 

مليار يورو يف 2022.
رو�����س����ي����ا،  اإن  دوف���ي���ل���ي���ي���ه  وق��������ال 
حُتاول  واإي���ران  وتركيا،  وال�سني، 
ا����س���ت���ع���ادة جم���ده���ا وال����ع����ودة اإىل 
بتعزيز  الإم����رباط����وري����ات  ع�����س��ر 

واإ�سبانيا.  واإي��ط��ال��ي��ا،  وب��ل��ج��ي��ك��ا، 
و�����س����ت����ب����داأ ب���ع���م���ل���ي���ات ب���ح���ري���ة يف 
املتو�سط وتدريبات برمائية واإقامة 
ج�سر جوي يف جنوب فرن�سا، حيث 
�سارل  الطائرات  حاملة  �ست�سارك 
ديغول وحاملتا طائرات هليكوبرت 
و�سفينة  غوا�سة  ع�سرين  وح��وايل 

ع�سكرية فيها.
)ني�سان(  اأب����ري����ل  م��ن��ت�����س��ف  ويف 
نزاع  حم��اك��اة  التدريبات  �ست�سمل 
ج������وي وب�������ري م�����ع دول�������ة ق���وي���ة، 
ب��ري��ة وبحرية  ف��رق  فيها  ُت�����س��ارك 
اآلف  و�سين�سر  وف�سائية،  وجوية 
خُمتارة  وا�سعة  منطقة  يف  اجلنود 
200 كيلومرت  على جبهة بطول 

وعمق 50 كيلومرتاً.
واإ�سافة اإىل ذلك، ت�سم التدريبات 
مدنية  وعمليات  اإلكرتونية  حرباً 
داع��م��ة ل��ت��وق��ع الأ����س���واأ وم��ن��ع��ه اأو 
ومن  والتبعات،  العواقب  تخفيف 
ال�سكان عرب خدمات  اإج��الء  ذل��ك 
الإ�سعاف  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  ال��ن��ق��ل، 

عرب قطاع ال�سحة.
“راند”  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
ال�����دول�����ي�����ة ل�����الأب�����ح�����اث وال���ف���ك���ر 
تقرير  يف  خ��ل�����س��ت  وال���ت���ط���وي���ر، 
ا�سرتاتيجي اأخرياً اإىل اأن “فرن�سا 
ُم�ستعّدة حلرب، ولكن لي�س حلرب 
ذات  يف  راأت  اأن���ه���ا  اإل  طويلة”. 
الوقت، اأن فرن�سا وبعد اأن �سنت اأو 
�ساركت يف حروب غري متكافئة مع 
جيو�س �سعيفة على مدى عقدين، 
ُتخاطر مبواجهة اأعداء من العيار 

الثقيل مثلها.

تعمل  بينما  الع�سكرية،  ُق��درات��ه��ا 
الأوروب�����ي  الحت�����اد  ودول  ف��رن�����س��ا 
منذ �سقوط جدار برلني على نزع 
الأ�سلحة مبختلف اأنواعها لرت�سيخ 
التطوير  يف  وا���س��ت��ث��م��اره  ال�����س��الم 
القت�سادي، ُمطالباً باإعادة النظر 
وال�سرتاتيجيات  اخل���ط���ط  يف 
املدى  على  الأوروب���ي���ة  الع�سكرية 

الطويل.
اأعلن قائد وحدة  بينما  ياأتي ذلك 
الأرك���ان  ق��ي��ادة  ال��ق��وات يف  انت�سار 
ميتاير،  اإي��ف  الفرن�سية  امل�سرتكة 
ومناورات  تدريبات  اأ�سخم  اإج��راء 

�سُتقام بني اأواخر فرباير )�سباط( 
2023، بعد  ومطلع مايو )اأي��ار( 
ا�سرتاتيجي  ت��ق��ري��ر  خ��ل�����س  اأن 
اأمني اإىل �سرورة ال�ستعداد لنزاع 
ع�سكري كبري، بعد نحو 20 عاماً 
الفرن�سي  اجل���ي�������س  خ���و����س  م����ن 
معارك غري متكافئة مع جماعات 
م�سلحة متطرفة، ولكن لي�س �سد 
ُقدرات  ذات  نظامية  وجيو�س  دول 

اأقوى.
اأطلق  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات  وت�����س��م��ل 
الوليات  “اأوريون”  عملية  عليها 
وبريطانيا،  واأمل����ان����ي����ا،  امل���ت���ح���دة، 

ع�������س���ك���ري���ة م���ن���ذ ن���ه���اي���ة احل�����رب 
األف   20 ال���ب���اردة مب�����س��ارك��ة ن��ح��و 
ق��وات لدول  جندي فرن�سي، وم��ن 
ملُحاكاة  الأطل�سي،  اأخ��رى يف حلف 
اأو  اأج��ن��ب��ي��ة،  ن���زاع كبري �سد دول���ة 
ميلي�سيات  عليها  ُت�����س��ي��ط��ر  دول����ة 
وجُتاور دولة نووية قوية قد تتاأثر 
ب��ال���س��ط��راب��ات احل���دودي���ة، للرد 
اجليو�سرتاتيجي  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى 
ن�سوب  واحتمال  العامل  احلايل يف 
�����س����راع ع�������س���ك���ري ك���ب���ري، ك���م���ا يف 

اأوكرانيا اليوم.
التدريبات  اأن  م��ي��ت��اي��ر  وك�����س��ف 

كر وفر.. هل يفتح »�ساوث �سرتمي« باب املواجهة على م�سراعيه؟
•• عو��صم-وكاالت

املتالحقة  ال�����ت�����ط�����ورات  حت���م���ل 
امل�ستعلة  ال���ق���ت���ال  ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى 
ف��وق الأرا����س���ي الأوك��ران��ي��ة، منذ 
من  الكثري  املا�سي،  فرباير   24
�سمات الكر والفر، ل �سيما بعدما 
اح��ت��دام اجل��دل الأخ���ري، ح��ول ما 
اإذا كان الرو�س اأم الأوكرانيون، اأو 
م�سوؤولية  يتحملون  معا،  كالهما 
اإط�����الق ال�������س���اروخ الأخ�����ري على 
ويخ�سع  ال��ب��ول��ن��دي��ة.  الأرا����س���ي 
هذا اجلدل املتوا�سل، يف الأ�سا�س، 
ال�سيا�سية  امل�����واق�����ف  مل����زاج����ي����ة 
وهبوطا،  ����س���ع���ودا  امل������رتاوح������ة، 
م�ستوى  ق��ي��ا���س  ب����اروم����رت  ع��ل��ى 
الرو�سية،  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ثمة  ب��اأن  امل��ط��اف  نهاية  يف  لي�سي 
اأوكرانية  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  ح��ب��ك��ة 
م��ق�����س��ودة مّت����ت ح��ي��اك��ت��ه��ا، قبل 
ق���راب���ة الأ����س���ب���وع���ني، جل����ّر حلف 
الدخول  �سوب  الأطل�سي  �سمايل 
مع  مبا�سرة  ع�سكرية  مواجهة  يف 

رو�سيا.

ماذا عن “�صا�ث �صرتمي”؟
من  العديد  نظر  لوجهات  ووفقا 
ر�سد  يف  املتخ�س�سني  اخل�����رباء 
الأ�سود  ال��ب��ح��ر  اأه��م��ي��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
ينبغي  اجل���ان���ب���ني،  ح�����س��اب��ات  يف 
التالية:  ال��ن��ق��اط  ع��ن��د  ال��ت��وق��ف 
األيك�سندر  الرو�سي  املفكر  اإع��الن 
روؤيته  ع��ن   ،2015 ع��ام  دوغ���ني، 
ح���ي���ال حت���وي���ل ال���ب���ح���ر الأ�����س����ود 
قيام  اأورا�����س����ي����ة«.  “بحرية  اإىل 
املقاتالت الرتكية باإ�سقاط قاذفة 

رو�سيا ترد على »ت�سريحات 
القرم«.. وحتبط عملية زابوريجيا

•• عو��صم-وكاالت

اأن  بي�سكوف،  دميرتي  الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اعترب 
ت�سريحات الرئي�س الأوكراين فولدميري زيلين�سكي حول عودة �سبه جزيرة 
امل�سكالت  حلل  ا�ستعدادها  اأو  كييف  رغبة  ع��دم  اإىل  ت�سري  ل��ب��الده،  القرم 

بطرق غري ع�سكرية.
“منذ البداية، حتدث الرئي�س فالدميري بوتني عن هذا  وقال بي�سكوف: 
اأكر من مرة قبل بدء العملية اخلا�سة، حيث ن�ّس د�ستور اأوكرانيا على اأنه 
يجب اإعادة �سبه جزيرة القرم اإىل اأوكرانيا بالقوة. واأوكرانيا بحكم الأمر 

وبالن�سبة  ه���ذا،  ت��رف�����س  مل  ال���واق���ع 
مناق�سة مو�سوع  اأك��ر من  لي�س  لنا 
نقل ملكية من الأرا�سي الرو�سية، ل 
اآخ��ر هنا.  اأن يكون هناك فهم  ميكن 

هذا غري وارد«.
ميدانيا، اأكد ع�سو املجل�س الرئي�سي 
لإدارة مقاطعة زابوروجيا، فالدميري 
روغوف، اإحباط حماولة اخرتاق من 
قبل جمموعة “تخريب” وا�ستطالع 
بولوغوف�سكي  منطقة  يف  اأوك��ران��ي��ة 

مبقاطعة زابوريجيا.
الرو�سية  “�سبوتنيك”  ونقلت وكالة 
الق�ساء  اإن����ه مت  ق��ول��ه  ع��ن روغ����وف 
اأوكرانيا  جنديا   40 م��ن  اأك��ر  على 

يف هذه العملية، وتدمري عدة �ساحنات “بيك اآب” وثالث عربات مدرعة 
ب�سدة  الت�سدي  “مت  فقد  روغ���وف،  وبح�سب  اأخ���رى.  م�سفحة  و���س��ي��ارات 
جلميع حماولت اجلانب الأوكراين لخرتاق خط اجلبهة«. �سدد الأمني 
العام حللف �سمال الأطل�سي “الناتو”، ين�س �ستولتنربغ، اجلمعة، على عدم 
الرتاجع عن دعم اأوكرانيا، قائال اإنه لن يكون ثمة �سالم دائم يف اأوكرانيا 

يف حال انت�سرت رو�سيا.
اأوكرانيا حتى  ندعم  اأن  “علينا  �ستولتنربغ، خالل موؤمتر �سحفي:  وبنّي 
ال��ع��ام للحلف  الأم���ني  واأ���س��اف  رو���س��ي��ا«.  م��ع  للنزاع  �سيا�سي  نتو�سل حل��ل 
ويف  “الناتو«.  يف  وال�سويد  فنلندا  ل�ستقبال  ال��وق��ت  ح��ان  اأن��ه  الأطل�سي، 
وقت �سابق من نوفمرب اجلاري، قال دبلوما�سيون اأوكرانيون اإن بالدهم ل 
ترف�س التفاو�س مع رو�سيا، لكن املطلوب اأول ان�سحابها الكامل من جميع 
تقرير  ردا على  التاأكيد،  “املحتلة موؤقتا«. وجاء هذا  الأوكرانية  الأرا�سي 
ن�سرته موؤخرا و�سائل اإعالم اأمريكية، باأن اإدارة الرئي�س جو بايدن، ت�سجع 
قادة اأوكرانيا ب�سكل �سري على اإبداء انفتاح للتفاو�س مع رو�سيا والتخلي 

عن رف�سهم العلني لالنخراط يف حمادثات �سالم.

ال��دف��اع ال��رو���س��ي��ة، وق��ت��ذاك، على 
من  مم��ث��ل��ون  “�سارك  ت���ل���غ���رام: 
وحدة تابعة للبحرية الربيطانية 
وتنفيذ  والإم�����داد  التخطيط  يف 
البلطيق  الإرهابي يف بحر  العمل 
عمل  ل��ت��خ��ري��ب  �سبتمرب   26 يف 
�سرتمي  ن��ورد  الغاز  اأنابيب  خطي 

1 و2.
يف  املتخ�س�سون  اخل���رباء  وي���رى 
ال�����س��وؤون ال��رو���س��ي��ة، وم���ن بينهم 
بلغاريا،  يف  يعي�س  اأمريكي  م��وؤرخ 
القرم  ج�����س��ر  ت��ف��ج��ري  ح���ادث���ة  اأن 
ال����ذي ي��رب��ط ���س��ب��ه اجل���زي���رة مع 
اأكتوبر   18 يف  ال���رو����س���ي،  ال����رب 
“حبكة  ب���وج���ود  ت��وح��ي  ال��ف��ائ��ت، 
ت�ستمد  اأوكرانية”  ا�ستخباراتية 
حبكات  م�����ن  ق����ّوت����ه����ا  ع���ن���ا����س���ر 
يتم  خ����ارج����ي����ة  ا����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة 
اإعدادها، بعناية فائقة، يف اأو�ساط 
املن�سوية حتت لواء  الدول  بع�س 
التلويح  اإىل  �سعيا  ال��ن��ات��و،  حلف 
مغامرة  خ����و�����س  يف  ب���ال���رغ���ب���ة 

ع�سكرية مبا�سرة مع رو�سيا.
وذّك������ر امل�������وؤرخ ال�����ذي ط��ل��ب عدم 
لعتبارات  ا���س��م��ه،  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
ق��ان��ون��ي��ة، يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
باأن  “�سكاي نيوز عربية”،  موقع 
“ركائز املغامرة ُبنيت منذ افتتاح 
اجل�سر، عام 2018، على خلفية 
دعوة الكاتب الأمريكي توم روغان 
ب��خ�����س��و���س وج�����وب ال��ع��م��ل على 
ن�سره يف  �سياق مقال  تدمريه، يف 
اإيك�سمينري”  “وا�سنطن  �سحيفة 
العام،  ذلك  من  مايو   15 بتاريخ 
مما اأدى اإيجاد بيئة حا�سنة لتلك 

الفكرة يف اأو�ساط الأوكرانيني«.

ال�”�سوخوي” الرو�سية عند تخوم 
العام  اأواخ���ر  ال�سورية يف  احل��دود 
الرو�سي  الرئي�س  اإ���س��ارة  نف�سه. 
اأثناء زيارته يف  فالدميري بوتني، 
املقد�س  اآثو�س  التايل جلبل  العام 
األف  م��رور  مبنا�سبة  ال��ي��ون��ان،  يف 
اأول بعثة كن�سية  عام على و�سول 
هناك،  اإىل  رو���س��ي��ة  اأرث��وذك�����س��ي��ة 
ح��ول نية ب��الده ب�ساأن ع��دم و�سع 
على  الرتكي”  “ال�سيل  م�سروع 
ال��رئ��ي�����س الرتكي  ت��ل��ّق��ي  ال�����رف. 
رجب طيب اأردوغان تلك الإ�سارة 
اأمام  امل��ج��ال  اأف�سح  مم��ا  برتحيب 
ت�سوية اأزمة اإ�سقاط ال�”�سوخوي” 
الطبيعية  ال��ع��الق��ات  وا���س��ت��ئ��ن��اف 

احليلولة  مت�����ت  ال���ع���م���ل���ي���ات���ي���ة 
قبل  م����ن  حم����اول����ة  ت��ن��ف��ي��ذ  دون 
لرتكاب  الأوكرانية  ال�ستخبارات 
ع���م���ل ت��خ��ري��ب��ي واإره������اب������ي على 
�سرتمي  �ساوث  الغاز  اأنابيب  خط 
)ال�����س��ي��ل اجل��ن��وب��ي(، وال����ذي يتم 
واأوروبا  تركيا  اإم���داد  خالله  م��ن 

بالطاقة.
رو������س  م����واط����ن����ني  اع����ت����ق����ال  مت 
وتنفيذ  التح�سري  يف  “�سالعني 

الهجوم الإرهابي«.
مغناطي�سية،  األ���غ���ام   4 ����س���ودرت 
و4 كيلوغرامات من البال�ستيك، 
وو����س���ائ���ل  روب��������ل،  األ�������ف  و593 
مرا�سالت  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ات�����س��ال 

بني مو�سكو واأنقرة. اإقدام بلغاريا، 
على  الناتو،  ل��واء  حتت  املن�سوية 
ا�ستقبال  اتفاقية  من  الن�سحاب 
“�ساوث  ع�����رْب  ال����رو�����س����ي،  ال����غ����از 
اخلط،  ذلك  لُي�ستبدل  �سرتمي”، 

لحًقا، ب�”ُترك �سرتمي«.

ماذا عن عملية اليوم؟
الفيديرايل  الأم��ن  جهاز  بح�سب 
الرو�سي، مت اإحباط هجوم اإرهابي، 
غاز  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  على  اخلمي�س، 
ميد  ال���ذي  اجلنوبي”،  “ال�سيل 

تركيا واأوروبا بالطاقة.
وجاء يف بيان اجلهاز:

الإج����راءات  م��ن  ملجموعة  نتيجة 

باأوكرانيا،  اخل��ا���س��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
وتركيب عبوة  لتجميع  وتعليمات 
ن��ا���س��ف��ة، وك���ذل���ك ن��ق��ل الأم������وال 
واإح��داث��ي��ات امل��ك��ان ال��ذي يخطط 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ الن����ف����ج����ار ف���ي���ه وذل����ك 

مبنطقة فولغوغراد.
اأن  ال���������س����ي����اق  ه�������ذا  يف  وي�����ذك�����ر 
ال�����س��ل��ط��ات ال���رو����س���ي���ة ك���ان���ت قد 
ال�سهر  مطلع  بريطانيا،  اتهمت 
بال�سلوع يف النفجارات  اجل��اري، 
ال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت يف ت�������س���رب���ات، يف 
الغاز  اأنابيب  خطي  من  �سبتمرب، 
بحر  يف  و2   1 �����س����رتمي  ن��������ورد 
الغاز  لنقل  ُبنيا  اللذين  البلطيق 
اأوروبا. وكتبت وزارة  الرو�سي اإىل 

حماكمة �سقيقني يف ال�سويد بتهمة التج�س�س ل�سالح رو�سيا 
•• �صتوكهومل-رويرتز:

اأم�������س اجل��م��ع��ة حم��اك��م��ة ع���ام���ل �سابق  ب������داأت 
و�سقيقه  ال�سويدية  امل�سلحة  والقوات  بال�سرطة 

لتهامهما بالتج�س�س ل�سالح رو�سيا.
وذكر ممثلو الدعاء هذا ال�سهر اأن لئحة التهام 
اأعمال  ب��ارت��ك��اب  ال�����س��ق��ي��ق��ني  ات���ه���ام  اإىل  ت�����س��ري 

ت�ستهدف املخابرات وجهاز الأمن ال�سويدي.
مبد  قاما  اأنهما  يف  ي�ستبه  العام  لالدعاء  ووفقا 
على  �سرية  مبعلومات  الرو�سي  املخابرات  جهاز 
الأكرب  ال�سقيق  ات��ه��م  كما  اأع����وام.  ع�سرة  م��دى 

اأي�سا بت�سليم معلومات �سرية دون ت�سريح. وقال 
اأنطون �سرتاند، حمامي الأخ الأكرب، اأم�س الأول 
التهامات.  اإن��ك��ار  يوا�سل  موكله  اأن  اخلمي�س، 
واأ�ساف �سرتاند “كان يعمل يف منا�سب خمتلفة 
ال�سويدية وبذل ق�سارى جهده دائما  للحكومة 

للقيام بعمل جيد يف بيئة �سعبة للغاية«.
ومل يت�سن الت�سال مبحامي الأخ الثاين للتعليق 

اأم�س الأول اخلمي�س.
حلف  اإىل  قريبا  الن�����س��م��ام  يف  ال�سويد  وت��اأم��ل 
متزايدة  اأمنية  خم��اوف  و�سط  الأطل�سي  �سمال 

بعد الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

ويتوقع اأن تكون املحاكمة �سرية ب�سبب خماوف 
ت�ستمر  اأن  املتوقع  ومن  القومي،  بالأمن  تتعلق 

حتى 12 دي�سمرب كانون الأول على الأقل.
ويف �سياق منف�سل األقت ال�سرطة ال�سويدية هذا 
يف  لال�ستباه  �سخ�سني  على  القب�س  الأ���س��ب��وع 
اأن اأحدهما مار�س  قيامهما بالتج�س�س. وي�ستبه 
اأن�سطة خمابرات غري قانونية �سد ال�سويد وبلد 

اآخر.
كما  بهما،  امل�ستبه  جن�سية  ال�سرطة  تذكر  ومل 
اأن��ه��م��ا جت�س�سا  ي��ع��ت��ق��د  ال��ت��ي  ت��ذك��ر اجل��ه��ة  مل 

ل�ساحلها.

الأكرب منذ �صقوط جدار برلني.. 

اجلي�س الفرن�سي ُيجري يف 2023 تدريبات ع�سكرية �سخمة •• �جلز�ئر-وكاالت

بعد م�سي عام و3 اأ�سهر على اجلرمية املروعة التي 
ه��زت اجل��زائ��ر، خ��الل ف��رتة �سيطرة احل��رائ��ق على 
ال�ساب جمال  القبائل، وراح �سحيتها  غابات منطقة 
على  ب��الإع��دام  حكما  اخلمي�س،  �سدر  اإ�سماعيل،  بن 

باحلادثة. متورطني  �سخ�سا   48
املتهمون بقتل وتنكيل جثة ال�ساب علنا، مت توجيه 11 
تهمة لهم، منها 6 تهم تتعلق بجناية القيام باأفعال 
اإرهابية وتخريبية، وا�ستهداف اأمن الدولة والوحدة 

الوطنية وا�ستقرار املوؤ�س�سات و�سريها العادي.
ويف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، قال املحامي 
اأحد  ال��دف��اع ع��ن  ت��وك��ل  ال���ذي  ال��رح��م��ن �سالح  عبد 

املتهمني:
ويعترب احلكم ال�سادر ابتدائي، حيث �سيقوم الدفاع 
القادمة وذلك ح�سب  الأيام  با�ستئناف احلكم خالل 

اأجندة الأحكام الق�سائية.
ب�10  م��وق��وف��ا  متهما   15 ب��اإدان��ة  املحكمة  وق�ست 
جزائري  دي��ن��ار  األ���ف  و100  ن��اف��ذا،  �سجنا  ���س��ن��وات 
غ���رام���ة م��ال��ي��ة ن���اف���ذة، م���ع اإدان������ة 7 م��ت��ه��م��ني غري 
موقوفني باأحكام تراوحت بني 10 �سنوات و3 �سنوات 

�سجنا نافذا، مع اإيداع اثنني احلب�س يف اجلل�سة.
وقد مت�سك املتهمون بالإنكار القاطع ملا ن�سب اإليهم 
من وقائع وتهم، واأ�سار بع�سهم اإىل تواجدهم يف عني 
مكان احلادث كان بغر�س الف�سول ولي�س للم�ساركة 

يف ارتكاب اجلرمية.
ب��ي��ن��م��ا اع����رتف ب��ع�����س امل��ت��ه��م��ني ال���ذي���ن ظ���ه���روا يف 
ما  ب���اأن  اجل��رمي��ة،  م�سرح  م��ن  امل��وث��ق��ة  الفيديوهات 
اقرتفوه بحق ال�سحية كان بداعي النتقام لكونهم 
ل��ت��ع��ر���س م�ساكنهم  ال�����س��دم��ة،  ك���ان���وا حت���ت وط�����اأة 

وممتلكاتهم للحرق وفقدان ذويهم واأهاليهم.
بتطبيق  مرافعتها،  خالل  العامة  النيابة  والتم�ست 
 102 74 متهما من اأ�سل  عقوبات الإع��دام يف حق 
جثمان  وح���رق  ق��ت��ل  ق�سية  يف  ت��وق��ي��ف��ه  مت  �سخ�سا 

ال�����س��اب ج��م��ال ب���ن اإ���س��م��اع��ي��ل. وي���وج���د ح��ال��ي��اً 95 
متهما موقوفا من بينهم 3 ن�ساء، و7 حتت الرقابة 

الق�سائية.
وتعود تفا�سيل الق�سية اإىل �سهر اأغ�سط�س 2021، 
ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  ان��ت�����س��رت ع��ل��ى م��واق��ع  ح��ي��ث 
اإ�سماعيل  بن  جمال  ال�ساب  قتل  لعملية  فيديوهات 
37 عاماً، يف حمافظة تيزي وزو )150 كلم �سرق 

العا�سمة اجلزائر(.
القبائل،  منطقة  اإىل  اإ�سماعيل  ب��ن  ج��م��ال  وت��وج��ه 
مب���ب���ادرة ف��ردي��ة م��ن��ه، ق��ادم��ا م��ن حم��اف��ظ��ة مليانة 

للم�ساركة يف اإخماد احلرائق.
وقام مرتكبو اجلرمية باإلقاء القب�س عليه وت�سلميه 

اإىل ال�سرطة.
ولكنهم مل يكتفوا بذلك حيث قاموا باقتحام مركز 
ال�سرطة، واإخراجه منها بالقوة وقتله و�سحل جثته 

واإحرقها اأمام املالأ.
وك��اد احل��ادث اأن يت�سبب يف اأزم��ة كبرية يف اجلزائر، 
املغدور و�سع حدا لفتنة  ال�ساب  والد  اأن حكمة  غري 

كبرية كادت اأن تندلع بني �سكان املحافظتني.
بالق�سا�س  للمطالبة  اجل��زائ��ري  ال�����س��ارع  وحت���رك 
على  العقوبة  اأق�سى  وتطبيق  اإ�سماعيل،  بن  جلمال 

املتهمني.
وي��اأت��ي �سدور ه��ذه الأح��ك��ام، يف الوقت ال��ذي يجمد 
وذلك  الإع��دام  تطبيق حكم  اجلزائري  القانون  فيه 

منذ اأزيد من 40 �سنة.
املطالبة  الأ�سوات  ارتفاع  و�سط  الأحكام  هذه  وتاأتي 
ال��ق�����س��ا���س خ��ا���س��ة يف هذه  ب��ت��ط��ب��ي��ق  يف اجل����زائ����ر، 

اجلرمية.
من جانبه، قال املحامي اجلزائري ح�سان براهيمي 
“اأحكام الإعدام تعادل  “�سكاي نيوز عربية”:  ملوقع 
امل���وؤب���د يف اجل���زائ���ر، وه����ذا جم���رد ح��ك��م اب��ت��دائ��ي يف 

انتظار ال�ستئناف«.
“هناك رمزية هامة لهذا احلكم،  املحامي:  واأ�ساف 

تتما�سى مع طبيعة اجلرمية«.

ق�سية هزت اجلزائر.. كوالي�س احلكم باإعدام 48 �سخ�سا

اإحباط يف ال�سني مع ت�سديد قيود كورونا  •• بكني-رويرتز

����س���ادت ح���ال���ة م���ن الإح����ب����اط بني 
ال�����س��ك��ان واأ����س���ح���اب الأع����م����ال يف 
مكافحة  قيود  ت�سديد  مع  ال�سني 
زيادة  ت�سجيل  ظل  يف  كوفيد-19 
قيا�سية جديدة لالإ�سابات باملر�س 
اجل��م��ع��ة ب��ع��د اأ���س��اب��ي��ع م���ن تزايد 

الآمال بتخفيف الإجراءات.
ودف�����ع�����ت ال�������زي�������ادة ال����ك����ب����رية يف 
اإىل  ال�سني  يف  اليومية  الإ�سابات 
النطاق،  وا���س��ع��ة  اإغ����الق  ع��م��ل��ي��ات 
ف�������س���ال ع����ن ق����ي����ود اأخ��������رى على 
التجارية.  والأن�سطة  الن��ت��ق��الت 

ال�سحي يف منازلهم طاملا مل تظهر 
اأع��را���س خ��ط��رية. لكن مل  عليهم 
مثل  تطبيق  ممكنا  كان  اإن  يت�سح 

هذه القرتاحات.
معظم  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
الإ�سابات يف التف�سي الذي �سهدته 
يف  تركزت  ني�سان  اأبريل  يف  البالد 
الإ���س��اب��ة هذه  ب���وؤر  ف���اإن  �سنغهاي، 
املرة متعددة ويف مناطق متباعدة.

و���س��ج��ل��ت م��دي��ن��ت��ا ق��وان��غ��ت�����س��و يف 
اجلنوب  يف  وت�سونغ�سينغ  اجلنوب 

اإ�سابة   32695 ال�سني  و�سجلت 
ج���دي���دة م���ع اإع�����الن ال��ع��دي��د من 

املدن تف�سي املر�س بها.
ال�سكان  م����ن  امل����زي����د  ت����اأث����ر  وم�����ع 
باإجراءات الإغالق بداأ بع�سهم يف 
طرح اقرتاحات بديلة للتعاي�س يف 
تبادل  بكني  ويف  �سكنهم.  مناطق 
ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات  بع�س  ���س��ك��ان 
ت�سات  اق��رتاح��ات على تطبيق وي 
اإمكانية  ب��خ�����س��و���س  ل��ل��ر���س��ائ��ل 
خ�سوع اجلريان امل�سابني للحجر 

الغربي زيادة قيا�سية يف الإ�سابات، 
كما ر�سدت بكني وت�سنغدو وجينان 
ولن��ت�����س��و و����س���ي���ان ووه������ان مئات 

الإ�سابات اليومية اجلديدة.
الوطنية  ال�����س��ح��ة  جل��ن��ة  وذك�����رت 
�سجلت  ال���������س����ني  اأن  اجل����م����ع����ة 
32943 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
ت�سرين  ن��وف��م��رب   24 يف  ك���ورون���ا 
اإ�سابات   3103 م��ن��ه��ا  ال���ث���اين، 
و29840  ب��اأع��را���س  م�سحوبة 

بدون اأعرا�س.

 31656 ال���������س����ني  و�����س����ج����ل����ت 
ال�سابق  ال��ي��وم  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة يف 
م�سحوبة  اإ���س��اب��ات   4010 منها 
ب�����دون  و27646  ب�����اأع�����را������س 
اأع�����را������س. وب��ا���س��ت��ث��ن��اء احل�����الت 
الوافدة، �سجلت ال�سني 32695 
منها  ج������دي������دة،  حم���ل���ي���ة  ح����ال����ة 
ب����اأع����را�����س  م�������س���ح���وب���ة   3041
و29654 بدون اأعرا�س، ارتفاعا 

من 31444 يف اليوم ال�سابق.
وف����اة  اأي  ال�������س���ني  ت�����س��ج��ل  ومل 
ج����دي����دة، م���ق���ارن���ة م���ع واح������دة يف 
اإجمايل  ل��ي��ب��ق��ى  ال�����س��اب��ق،  ال���ي���وم 

الوفيات عند 5232.

ماكرون: ح�سابات حملتي لعام 2017 روجعت واأجيزت 
•• باري�س-رويرتز:

اأم�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 
ف��ح�����س��وا ح�����س��اب��ات متويل  ق�����س��اة  اإن  اجل��م��ع��ة 
واأج���ازوه���ا،   2017 ل��ع��ام  الن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته 
وذلك يف اأول ت�سريحات علنية يديل بها بعد اأن 
قال مدعون اإنهم يحققون يف حملته النتخابية 
يف اإطار حتقيق اأو�سع يتعلق ب�سركة ال�ست�سارات 

ماكنزي وعالقتها بالرئي�س.
اأ�سئلة ب�ساأن  واأبلغ ماكرون ال�سحفيني ردا على 

التحقيق “يجب اأن تكون هناك �سفافية«.

لعام  حملتي  ح�سابات  “خ�سعت  م��اك��رون  وق��ال 
2017 جلميع الإجراءات وُقدمت اإىل الق�ساة 
ال��ذي��ن اأج����ازوه����ا. وي��ج��ري ح��ال��ي��ا ال��ت��دق��ي��ق يف 
مر�سح  اأي  ح�����س��اب��ات  م��ث��ل   ،2022 ح�����س��اب��ات 

اآخر«.
اأكد  الفرن�سي  الوطني  امل��ايل  املدعي  كان مكتب 
يجري  حتقيق  نطاق  و���ّس��ع  اأن��ه  اخلمي�س  اأم�����س 
جانب  من  مزعوم  �سريبي  احتيال  ب�ساأن  حاليا 
دور  لي�سمل  ال���س��ت�����س��اري��ة  م��اك��ن��زي  جم��م��وع��ة 
ان��ت��خ��اب��ات عامي  امل��ج��م��وع��ات ال���س��ت�����س��اري��ة يف 

2017 و2022.
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طريق  ع��ن  لها  والت�سويق  الهجن 
الإب����ل  اأن  اإىل  م�������س���رياً  امل���������زادات، 
ملن�سة  الأوىل  امل���زادات  يف  امل�ساركة 
تنتمي  احليوانية  ال���روة  م���زادات 
ل�ساللت اأ�سيلة وقوية ويقل عمر 
امل�ساركة  الإب��ل(  )�سغار  احل�سوان 
ع��ن ���س��ن��ة، مب��ا مي��ث��ل ب��داي��ة قوية 
عليها يف  البناء  �سيتم  امل��زاد  ملن�سة 

املزادات القادمة. 

تنظيم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
 “ امل��زاد الأول للروة احليوانية : 
اأبوظبي  هيئة  م��ع  بالتعاون  نعتز 
الغذائية،  وال�������س���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
الهيئة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ني  ون�����س��ك��ر 
تنظيم  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  يف  ل��ث��ق��ت��ه��م 
احليوانية  ل���ل���روة  الأول  امل������زاد 
ال���روة  مل�����زادات  اأول م��ن�����س��ة  ع��ل��ى 
اأبوظبي”،  اإم������ارة  يف  احل��ي��وان��ي��ة 

العلمية  امل���ج���م���وع���ة  اأن  م����وؤك����دا 
لتحقيق  اجلهود  �ستبذل  املتقدمة 
الأه���������داف امل���ن�������س���ودة م����ن امل������زاد، 
واإخراجه بال�سورة التي ي�ستحقها 
الروة  وتنمية  حماية  يدعم  ومبا 
اأن  واأو���س��ح  ل��الإم��ارة«.   احليوانية 
لديها  املتقدمة  العلمية  املجموعة 
كوادر وخربات متنوعة يف املجالت 
�ساللت  ب��اإك��ث��ار  املت�سلة  العلمية 

•• �أبوظبي- و�م:

من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�������ر دي������وان 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���رئ���ا����س���ة، 
وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
اإطالق  الهيئة  اأع��ل��ن��ت  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
الروة  مل���زادات  دائ��م��ة  من�سة  اأول 
اأبوظبي ب�سوق  اإمارة  احليوانية يف 
مل�ساعدة  وذل����ك  ال��وث��ب��ة،  وم�����س��ل��خ 
منتجاتهم،  ت�����س��وي��ق  ع��ل��ى  امل��رب��ني 
الروة  تنمية  ج��ه��ود  ي��دع��م  ومب���ا 
من  ال��ذات��ي  والك��ت��ف��اء  احليوانية، 

اللحوم احلمراء. 
واأو���س��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل موؤمتر 
���س��ح��ف��ي ع���ق���دت���ه ل�����الإع�����الن عن 
احليوانية  ال���روة  م���زادات  من�سة 
اأن اأوىل مزادات املن�سة �ستبداأ غدا 
“ الأحد ” بالتعاون مع املجموعة 

حتى  وت�ستمر  امل��ت��ق��دم��ة،  العلمية 
30 نوفمرب اجل��اري وذل��ك مبزاد 
املطايا،  على  الرئا�سة  هجن  زك��اة 
ب��ي��ن��م��ا ي���ج���ري امل������زاد ال���ث���اين يوم 
للح�سوان  ن��وف��م��رب   28 الإث���ن���ني 
)�سغار الإبل( من عزبة بدع ثالب، 
و30   29 ي��وم��ي  �سيعقد  ح��ني  يف 
نوفمرب مزاد الإنتاج ال�سخ�سي من 
احل�سوان، على اأن تتوا�سل املزادات 
لت�سويق  منتظمة  وب�����س��ورة  تباعاً 
احليوانية  ال��روة  مربي  منتجات 
م��ب��ا���س��رة ل��ل��ج��م��ه��ور، ودع���م جهود 
اإمارة  يف  احليوانية  ال��روة  تنمية 

اأبوظبي. 
البحري  ���س��ع��ي��د  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
اأبوظبي  هيئة  عام  العامري مدير 
ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة : 
���س��م��و ال�سيخ  ب��دع��م ك���رمي م��ن   “
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير ديوان 

وم����رب����ي ال��������روة احل���ي���وان���ي���ة يف 
اإنتاجهم  زيادة  اأبوظبي على  اإم��ارة 
وتعظيم م�ساهمة الروة احليوانية 
املحلية يف تلبية احتياجات ال�سوق. 
اأو����س���ح ���س��ع��ادة را�سد  م���ن ج��ان��ب��ه 
حممد الر�سا�س املن�سوري املدير 
التنفيذي لقطاع الروة احليوانية 
يف هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 
على  حر�ست  الهيئة  اأن  الغذائية 
توفري كافة مقومات النجاح ملن�سة 
م����زادات ال���روة احل��ي��وان��ي��ة، حيث 
تت�سع  ح��ظ��رية   31 املن�سة  ت�سم 
100 راأ������س م���ن احل����ريان  ل��ن��ح��و 
اإىل  اإ�سافة  الإب���ل،  راأ���س��ا من  و40 

200 راأ�س من الأغنام واملاعز. 
املن�سة  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  ول��ف��ت 
�سخ�سا   250 م���ن  لأك����ر  ت��ت�����س��ع 
م�ساحة  توفري  م��ع  اجلمهور،  م��ن 
لل�سيارات  وم�����واق�����ف  خ����ارج����ي����ة 
اإ�سافة  �سيارة،   154 لنحو  تت�سع 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���رئ���ا����س���ة، 
دائمة  من�سة  اأول  نطلق  الهيئة، 
مل������زادات ال�����روة احل��ي��وان��ي��ة على 
اأجل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  م�ستوى 
الروة  مل��رب��ي  ت�سويقية  ق��ن��اة  فتح 
احليوانية للبيع املبا�سر للجمهور، 
مبا ي�سهم يف دعم منظومتي الأمن 

الغذائي واحليوي يف الإمارة«. 
من�سة  اأن  اإىل  ال���ع���ام���ري  واأ�����س����ار 
م����زادات ال����روة احل��ي��وان��ي��ة متثل 
اإحدى ثمرات جهود هيئة اأبوظبي 
الغذائية  وال�������س���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
ت�سويق  ع��ل��ى  امل��ن��ت��ج��ني  مل�����س��اع��دة 
منتجاتهم و�ستكون وجهة لكل من 
يهتم بالروة احليوانية من الإبل 
امل�ستهلكني  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ا���س��ي��ة، 
ال����ذي����ن ���س��ي��ت��م��ك��ن��ون م����ن ����س���راء 

احتياجاتهم من الذبائح. 
اإط��الق املن�سة ميثل  اأن  اإىل  ولفت 
املزارعني  لت�سجيع  ك��ب��رية  دف��ع��ة 

واملطاعم  اخل��دم��ي��ة  امل���راف���ق  اإىل 
واملحالت املخ�س�سة لبيع الأعالف 
من  وغ��ريه��ا  ال��ع��زب،  وم�ستلزمات 
من  اأج���واء  �ست�سفي  التي  امل��راف��ق 
املتعة والرتفيه على رواد املزادات. 

واأ�سار اإىل اأن فتح قنوات ت�سويقية 
للجمهور  مبا�سرة  للبيع  للمربني 
التناف�سية  ال����ق����درات  م���ن  ي���ع���زز 
ل�����الإن�����ت�����اج امل����ح����ل����ي م�����ن ال�������روة 
�ساأنه  م���ن  اأن  ك��م��ا   ، احل���ي���وان���ي���ة 
املناف�سة  م����ن  م���ن���اخ���ا  ي��خ��ل��ق  اأن 
وي�سجعهم  املربني  بني  الإيجابية 
احليوانية  ب��ال��روة  ال��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى 
بالإنتاج احل��ي��واين، مبا  والرت��ق��اء 
الروة  وتنمية  حماية  يف  ي�ساهم 
احليوانية، وتعزيز منظومة الأمن 

احليوي. 
�سعادة خليفة عبد  قال  من جانبه 
الرئي�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ث����اين  ب���ن  اهلل 
العلمية  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

ال�سعايل،  ح�����س��ني  حم���م���د  اأّك��������د 
اإدارة �سركة اخلليج  رئي�س جمل�س 
“جلف كرافت”  القوارب  ل�سناعة 
على  التغلب  ت��وا���س��ل  ال�سركة  اأن 
ال��ت��ح��ّدي��ات ال��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا اأزم���ة 
الطاقة يف اأوروبا وتطورات احلرب 

الرو�سية- الأوكرانية .
ملوقع  خ�����ا������س   ح��������وار  يف  وذك��������ر 
اخلليجية  ال�������س���ي���اح���ة  “اأخبار 
 «  gulftourism.news
الراهنة،  الأزم�������ات  ه����ذه  اأن  اإىل 
ال����ت����ي اأع���ق���ب���ت ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
على  �سلبية  اآث���اراً  تركت  مبا�سرة، 
“جلف  يف  القوارب  �سناعة  اأج��زاء 

كرافت.
واأو������س�����ح خ�����الل ح�������واٍر ج�����رى يف 
للقوارب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
2022 الذي انطلق يوم اأم�س يف 
التابعة  اجل��دي��دة  امل��اري��ن��ا  منطقة 

بريك بلك ال�سرق الأو�سط 2023 
ينطلق 13 فرباير املقبل بدبي 

•• دبي-و�م:

موؤمتر  الإم���ارات  دول��ة  ت�ست�سيف 
ال�سرق  ب��ل��ك  “بريك  وم���ع���ر����س 
يف دب��ي يومي   ”2023 الأو���س��ط 
حتت  امل��ق��ب��ل  ف���رباي���ر  و14   13
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  رع����اي����ة 
التحتية مب�ساركة كربى ال�سركات 
نقل  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال������رائ������دة 
الب�سائع و�سحن املعدات ال�سخمة 
ل��ل��م�����س��اري��ع ال���ك���ربى ون��خ��ب��ة من 

اخلرباء واملخت�سني يف القطاع. 
ال�سرق  ب��ل��ك  “بريك  وي���وا����س���ل 
الكبرية  ال��ن��ج��اح��ات  الأو�سط” 
تاريخه  م���دى  ع��ل��ى  حققها  ال��ت��ي 
 2023 ن�������س���خ���ة  حت����ظ����ى  ح����ي����ث 
ب����دع����م ورع�����اي�����ة ع�����دد م����ن اأب�����رز 
القطاع  يف  ال�����رائ�����دة  ال�������س���رك���ات 
ورلد”  ب�����ي  “دي  ذل������ك  يف  مب�����ا 
“ا.م.  و�سركة  اأبوظبي”  و”موانئ 
و”دي   )AMSteel( احل��دي��د« 
ال�سناعية«  للم�سروعات  اإل  اإت�س 
)DHL IP( و”اأدنوك لالإمداد 
واخلدمات” و”دي اإ�س  ي” و”كيو 
 )QTerminals( تريمينلز« 
“مكتب  و���س��رك��ة  و”هاريكيت” 
 Bureau( ف������ريي������ت������ا�������س« 
كلوب«  ت���ي  و”تي   )Veritas

)TT Club( وغريها. 
فيه  ي�����س��ه��د  ال�������ذي  ال����وق����ت  ويف 
للحياة  التدريجية  العودة  العامل 
ق����ط����اع نقل  ي����وف����ر  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
الب�سائع و�سحن املعدات ال�سخمة 
ل��ل��م�����س��اري��ع ال���ك���ربى ال��ع��دي��د من 
ت�سليط  ي���ج���ب  ال����ت����ي  ال����ف����ر�����س 
ال�سوء عليها واحللول التي ينبغي 

اعتمادها. 
ال�سرق  ب��ل��ك  “بريك  و���س��ي��ل��ع��ب 
هذا  يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  الأو�سط” 
ال�����س��دد م��ن خ��الل ت��وف��ري من�سة 

الأ�سهم الأوروبية توا�سل مكا�سبها 
التوايل على  الرابعة  للجل�سة 

•• لندن-و�م:

ارت����ف����ع����ت م������وؤ�������س������رات الأ�����س����ه����م 
الأوروب���ي���ة خ��الل ت����داولت اأم�س، 
لتوا�سل مكا�سبها للجل�سة الرابعة 
ال�ساعة  وب��ح��ل��ول  ال���ت���وايل.  ع��ل��ى 
الإمارات،  بتوقيت  04:02 م�ساًء 
 “  600 “�ستوك�س  موؤ�سر  �سعد 
ما  اأو   0.07% بن�سبة  الأوروب���ي 
عند  ل��ي�����س��ل  ن��ق��ط��ة   0.3 ي���ع���ادل 
وزاد  نقطة.   441.14 م�ستوى 
 ”50 ���س��ت��وك�����س  “يورو  م���وؤ����س���ر 
بن�سبة %0.12 ما يعادل 4.91 
 3966.9 م�ستوى  ليبلغ  نقطة 
 ”40 “كاك  م��وؤ���س��ر  ومن��ا  نقطة، 
اأو  نقطة   11.2 بنحو  الفرن�سي 
اإىل  لي�سل   0.16% ن�سبته  م��ا 

6717.74 نقطة.

يف ال�سوق املحلية واخلليجية رغم 
ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات، م���وؤك���داً ع��ل��ى اأن 
القوارب  ل�سناعة  اخلليج  �سركة 
اأكرب  الآن  تعترب  كرافت”  “جلف 
�سناعة  يف  �����س��ة  ُم��ت��خ�����سّ ����س���رك���ة 
خارج  الفاخرة  واليخوت  القوارب 

القارة الأوروبية .
وذكر  ال�سعايل اأن اأكرب التحّديات 
تكمن يف عدم  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
اإيجاد  الأوروبية على  الدول  قدرة 
حلوٍل للخروج من اأزمة الطاقة يف 
دبلوما�سي  م�ساٍر  وج��ود  ع��دم  ظ��ّل 
اأو �سيا�سي لإنهاء احلرب الرو�سية 

-الأوكرانية .
»جلف  ���س��رك��ة  “متّكنت  واأردف: 
على  بنجاح  التغّلب  م��ن  ك��راف��ت« 
وت�سعى  ك��ورون��ا   جائحة  تداعيات 
بكامل  الإن���ت���اج  اإىل  ل��ل��ع��ودة  الآن 
عملية  يف  التاأخري  لتاليف  طاقتها 
وكّلنا  ل��ل��زب��ائ��ن.  ال��ي��خ��وت  ت�سليم 
اأمٌل يف انفراج اأزمة نق�س ُمكّونات 

اأن هناك م�ساعب  ملركز )اأدنيك(، 
ملنتجات  ال����ت����وري����د  ����س���ال����س���ل  يف 
القارة  يف  خا�سة  ال�سناعة،  ه��ذه 
امل�سدر  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  الأوروب�����ي�����ة 
الأ�سا�سي لتقنيات �سناعة القوارب 
ارتفاع  اأن  اإىل  م�����س��رياً  احل��دي��ث��ة، 
الأ�سعار الناجم عن انخفا�س اإنتاج 
���س��رك��ة اخلليج  ا���س��ط��ر  امل���ك���ّون���ات 

“جلف كرافت”  القوارب  ل�سناعة 
لرفع اأ�سعار منتجاتها .

هو  ال��ن��ه��ائ��ي  امل�ستهلك  ب���اأن  واأق����ّر 
ال����ذي ي��دف��ع ث��م��ن ه���ذه الأزم�����ات 
اأ�سعار  ارت����ف����اع  ع�����بء  وي���ت���ح���ّم���ل 
يتّم  ال����ت����ي  وال����ق����ط����ع  امل���ن���ت���ج���ات 

ا�ستريادها من الدول الأوروبية .
منوها  ت��وا���س��ل  ال�سركة  اأن  وق���ال 

الحتاد  م��ن  امل�����س��ت��وردة  ال�سناعة 
الأوروبي«.

�سعادته  ع����ن  ال�������س���ع���ايل  واأع��������رب 
“رائد  ل���ق���ب  ع���ل���ى  ب���احل�������س���ول 
للعام  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأعمال 
ت���وزي���ع  ح���ف���ل  خ������الل   ”2022
املرموقة.   »NORNS« جوائز 
وياأتي تكرمي ال�سعايل بهذا اللقب 
نظري م�ساهماته الكبرية يف قطاع 
ال�سرق  البحري مبنطقة  الرتفيه 
الأربعني عاماً  الأو�سط على مدار 

املا�سية.
ال�سركة  “حتتفل  قائاًل:  واأ���س��اف 
ه��ذا ال��ع��ام مب���رور 40 ع��ام��اً على 
ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا. وق����د ���س��ه��دن��ا خالل 
العقود الأربعة املا�سية منواً هائاًل 
منذ بداياتنا كم�سنع ب�سيط لإنتاج 
اإمارة  يف  ال�سغرية  ال�سيد  ق��وارب 
اأبرز  اأم القيوين، لنغدو اليوم من 
حول  وال��ق��وارب  اليخوت  ُم�سّنعي 

العامل واأكرهم ابتكاراً«. 

برعاية من�صور بن زايد 

اإطالق اأول من�سة ملزادات الرثوة احليوانية يف اأبوظبي

الأ�سهم اليابانية ترتاجع 
بعد مكا�سب ثالث جل�سات

•• طوكيو-و�م:

ال��ي��اب��ان��ي��ة يف ختام  ت��راج��ع��ت م���وؤ����س���رات الأ����س���ه���م 
ت��ع��ام��الت ام�����س، ب��ع��د ���س��ع��وده��ا ع��ل��ى م����دار ثالث 
بور�سة  يف  نيكاي  موؤ�سر  واأغ��ل��ق  متتالية.  جل�سات 
 0.35% بن�سبة  املالية منخف�ساً  ل��الأوراق  طوكيو 
م�ستوى  ع��ن��د  ل��ي��غ��ل��ق  ن��ق��ط��ة   100.06 ت���ع���ادل 
28283.03 نقطة. وهبط موؤ�سر توبك�س الأو�سع 
ليغلق  نقطة   0.8 ت��وازي   0.04% بن�سبة  نطاقا 

عند م�ستوى 2018 نقطة.

ت�سوق  جتربة  املعر�س  يقدم  حيث  ال��زف��اف،  اإق��ام��ة  وم�ستلزمات 
اآخ���ر �سيحات  وال��ن�����س��اء فر�سة لق��ت��ن��اء  ال��ع��رائ�����س  ف��ري��دة متنح 
املو�سة، والطالع على اأحدث التوجهات يف عامل تن�سيق الأعرا�س 
وحت�سريها، ولقاء خرباء املكياج للعالمات التجارية مل�ستح�سرات 

التجميل.

تن�صيط احلركة التجارية
واأكد خليل املن�سوري مدير مركز اإك�سبو خورفكان اأن تنظيم هذا 
الأعرا�س  املركز على تن�سيط �سوق  اإط��ار حر�س  ياأتي يف  احل��دث 
والزفاف يف املنطقة ال�سرقية من خالل توفري من�سة لل�سركات 
وعقد  ملنتجاتهم  للرتويج  ال�سباب  م��ن  الأع��م��ال  ورواد  املحلية 
ن�سبة مبيعاتهم ما ي�ساهم يف تن�سيط احلركة  ال�سفقات وتعزيز 

ي�سكل فر�سة  للعراي�س  الظبي  اأن معر�س  اإىل  التجارية، م�سرياً 
اأحدث  ع��ل��ى  ل��الط��الع  خ��ورف��ك��ان  م��دي��ن��ة  وزوار  ل�سكان  مثالية 
ول  تناف�سية،  باأ�سعار  واقتناءها  ال��زف��اف  وم�ستلزمات  منتجات 
�سيما يف ظل ما يتميز به احلدث من تنوع و�سمولية للمنتجات 
اإق���ام���ة ح���ف���الت الزفاف  ي��ق��دم��ه��ا يف جم����ال  ال���ت���ي  واخل����دم����ات 
التجارية.  العالمات  اأ�سهر  توقيع  حتمل  وال��ت��ي  وم�ستلزماتها 
اإيجابية  واأعرب املن�سوري عن توقعاته باأن ُيحقق املعر�س نتائج 
ُمر�سية للعار�سني، واأن ي�سهد اإقباًل وا�سعاً من الزوار، وذلك يف 
اأف�سل  تقدمي  على  امل�ساركة  اجل��ه��ات  ب��ني  الكبري  التناف�س  ظ��ل 
ي�سهده  م��ا  ج��ان��ب  اإىل  ك��ب��رية،  بتخفي�سات  منتجاتها  واأع�����رق 
واأحدث  املحلية  الرتاثية  الأزي���اء  من  متنوعة  لباقة  عر�س  من 

اجتاهات املو�سة ومالب�س الزفاف الع�سرية.

•• �ل�صارقة-�لفجر:

فعاليات  خ��ورف��ك��ان  اإك�سبو  م��رك��ز  يف  )اجل��م��ع��ة(  اأم�����س  انطلقت 
من  وا���س��ع��ة  م�ساركة  و���س��ط   ،2022 للعراي�س  الظبي  معر�س 
واملنتجات  اخل��دم��ات  تقدمي  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال�سركات  ك��ربى 
اخلا�سة بالزفاف، واأ�سهر العالمات التجارية يف جمالت املو�سة، 
اإىل  بالإ�سافة  الأزي��اء،  وم�سممي  العطور  ودور  والإك�س�سوارات، 
اأب��رز وجهات تنظيم وتن�سيق حفالت  التجميل ونخبة من  بيوت 

الزفاف.
وي�سهد املعر�س الذي ت�ستمر فعالياته حتى 28 نوفمرب اجلاري 
والأفراح  ال�سهرة  ف�ساتني  العرو�س من  م�ستلزمات  لكافة  عر�ساً 
الأن��ي��ق��ة وال��ع��ط��ور وامل���ج���وه���رات وك��اف��ة احتياجات  وال���ع���ب���اءات 

مليار درهم �سيولة الأ�سهم املحلية يف   466.3
% منها 2022 .. و5 اأ�سهم ت�ستحوذ على 46 

•• �أبوظبي-و�م:

و�سط  اجل��اري  العام  بداية  منذ  ملحوظاً  ن�ساطاً  املحلية  امل��ال  اأ�سواق  ت�سهد 
على  موؤ�سر  يف  املنفذة  وال�سفقات  ال��ت��داولت  واأح��ج��ام  قيم  يف  كبرية  زي���ادة 
يف  الدوليني،  امل�ستثمرين  جانب  من  الطلب  وزي��ادة  ال�ستثمارية،  جاذبيتها 
الأ�س�س  اإىل قوة ومتانة  اإ�سافة  الإدراج���ات اجلديدة  العديد من  ظل وج��ود 
قفزت �سيولة  “وام”،  اأنباء الإمارات  القت�سادية للدولة. ووفق ر�سد وكالة 
بزيادة  اجل��اري  العام  بداية  منذ  دره��م  مليار   466.3 اإىل  املحلية  الأ�سهم 
تعادل %25.2 مقارنة بنحو 372.6 مليار درهم خالل الفرتة نف�سها من 
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  �سيولة  و�سلت  “وام”،  ر�سد  وبح�سب  املا�سي.  العام 
بن�سبة  بزيادة   ،2022 بداية  منذ  دره��م  مليار   384.36 نحو  اإىل  املالية 
%21.3 مقارنة بنحو 316.8 مليار درهم خالل الفرتة نف�سها من العام 
81.9 مليار درهم منذ بداية  املا�سي، بينما ا�ستقطب �سوق دبي املايل نحو 
العام اجلاري، بنمو بن�سبة %46.9، مقارنة بنحو 55.8 مليار درهم خالل 
وا�ستحوذت 5 اأ�سهم على نحو %46.4 اأو ما  الفرتة املقارنة من 2021. 
216.26 مليار درهم من �سيولة الأ�سواق منذ بداية العام اجلاري،  يعادل 
 15.4% 71.9 مليار درهم بح�سة  بنحو  “ العاملية القاب�سة”  تت�سدرها 
ثم “اأبوظبي الأول” بنحو 52.7 مليار درهم اأو ما ن�سبته %11.3، يليه 
ثم “األفا  “الدار العقارية” بنحو 36.14 مليار درهم وبن�سبة %7.7%، 
خام�ساً  وتاأتي   ،6.7% ح�سة  تعادل  دره��م  مليار   31.12 ب�سيولة  ظبي” 
 .5.2% بح�سة  دره��م  مليار   24.39 ا�ستقطابه  بعد  العقارية”  “اإعمار 
وعلى �سعيد اأحجام التداولت، فقد �سهدت الأ�سواق تداول اأكر من 107.1 
مليار �سهم منذ بداية العام اجلاري، بارتفاع ن�سبته %17.6 مقارنة بنحو 
91.1 مليار �سهم خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي، وتوزعت التداولت 
بواقع 72.8 مليار �سهم يف �سوق اأبوظبي و34.3 مليار �سهم يف �سوق دبي. 
مليون   3.82 نحو  تنفيذ  بعد  ملحوظ  بنحو  ف��زادت  لل�سفقات  وبالن�سبة 
 1.84 بنحو  %108 مقارنة  بن�سبة  بنمو  العام احلايل  بداية  �سفقة منذ 
مليون �سفقة خالل الفرتة ذاتها من العام املا�سي، وتوزعت ال�سفقات بواقع 
2.52 مليون �سفقة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية بنمو بن�سبة 117%، 

و1.3 مليون �سفقة يف �سوق دبي املايل بزيادة بن�سبة 93%.

املفرو�سات  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
والأث������اث، وال��ت��ي ���س��ت��ح��ر���س على 
تقدمي عرو�س وتخفي�سات كبرية 
على جمموعة متنوعة من اأحدث 
واملفرو�سات،  الأث�������اث  م��ن��ت��ج��ات 
اإك�سبو  م���رك���ز  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
ال�����س��ارق��ة ح��ر���س ه���ذا ال��ع��ام على 
اأج��ن��ح��ة خ��ا���س��ة مبنتجات  ت��وف��ري 
وت��ق��ن��ي��ات امل���ن���ازل ال��ذك��ي��ة بهدف 
م���واك���ب���ة ال���ن���م���و امل���ل���ح���وظ ال����ذي 
ي�سهده هذا ال�سوق وتنامي الطلب 
ال�سديقة  الأم�����ان  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وامل���ت���ق���دم���ة، وخ���ا����س���ة يف 
تنفيذ  من  الدولة  ت�سهده  ما  ظل 
الذكية  املدن  م�ساريع  للعديد من 

وامل�ستدامة.

م�صاركة حملية �د�لية من اأبرز اجلهات الرائدة يف �صناعة الأثاث املنزيل 

معر�س املفرو�سات 360 ينطلق الثالثاء املقبل يف مركز اإك�سبو ال�سارقة
•• �ل�صارقة-�لفجر:

ت��ن��ط��ل��ق ال���ث���الث���اء )امل���ق���ب���ل( على 
اإك�سبو  م��رك��ز  يف  امل��ع��ار���س  اأر�����س 
الرابعة  الن�سخة  ال�سارقة فعاليات 
 ”360 “املفرو�سات  معر�س  من 
ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه امل���رك���ز ب���دع���م من 
ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
نوفمرب   29 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 
م���ق���دم���اً  دي���������س����م����رب،   4 وح�����ت�����ى 
التخفي�سات  م������ن  جم����م����وع����ة 
والأفكار  ال��رتوي��ج��ي��ة  وال��ع��رو���س 
من  متنوعة  ت�سكيلة  على  املبتكرة 
واملفرو�سات  الأث����اث  قطع  اأح���دث 
امل��ن��زل��ي��ة، مب�����س��ارك��ة وا����س���ع���ة من 
واملحلية  العاملية  ال�سركات  ك��ربى 

الدولة واملنطقة للتوا�سل مع اأهم 
امل�سنعني يف العامل وعقد ال�سفقات 
التجارية الكربى، وهو ما ي�ساهم 
يف ت��ع��زي��ز ان��ت��ع��ا���س ���س��وق الأث����اث 
ال�سناعة  ه��ذه  ودع��م  واملفرو�سات 
املهمة  ال�سناعات  من  تعترب  التي 
يف دولة الإمارات حيث يوجد اأكر 
ومتثل  اأث�����اث  م�����س��ن��ع   600 م���ن 
عدد  اإج����م����ايل  م���ن   13% ن��ح��و 

ال�سناعات يف الدولة.
واأعرب املدفع عن توقعاته بتمكن 
النجاحات يف  ت�سجيل  احلدث من 
ظل  يف  �سيما  ول  الرابعة،  ن�سخته 
وا�سعة  م�ساركة  م��ن  �سي�سهده  م��ا 
والعالمات  ال�����س��رك��ات  ك���ربى  م��ن 
واملحلية  ال���ع���امل���ي���ة  ال����ت����ج����اري����ة 

اإك�سبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�س 
“املفرو�سات  معر�س  اأن  ال�سارقة، 
الأحداث  اأهم  اأحد  اأ�سبح   ”360
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ق����ط����اع الأث�������اث 
املنطقة  م�ستوى  على  واملفرو�سات 
قائمة  على  املهمة  امل��ع��ار���س  وم��ن 
ال�سارقة  اإك�سبو  فعاليات  اأج��ن��دة 
تنظيمه  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س  ال��������ذي 
جملة  لتحقيق  م��ت��وا���س��ل  ب�����س��ك��ل 
اأبرزها  امل�ستهدفات والتي من  من 
توفري من�سة ت�سوق متميزة لزوار 
امل��رك��ز م��ن داخ���ل دول���ة الإم�����ارات 
الفر�سة  ل���ه���م  ت��ت��ي��ح  وخ���ارج���ه���ا 
لق��ت��ن��اء اأح����دث م��ن��ت��ج��ات الأث����اث 
ول��������وازم ال���ب���ي���ت ال���ع�������س���ري، اإىل 
جانب متكني كبار جتار الأثاث يف 

الأمن وال�سالمة املتطورة.

مكانة رائدة
املدفع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  واأك���د 

املفرو�سات  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
والأثاث املنزيل. 

�ستة  م��دار  على  املعر�س  و�سيقدم 
اأيام اأف�س���ل العرو�س والتخفي�سات 
ال����ك����ربى ع���ل���ى م��ن��ت��ج��������������ات اأب�����رز 
ع��الم�����������������ات امل��ف��رو���س��ات والأث�����اث 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  التج����اري��������ة 
واملت�س�وقني  ل��ل��زوار  ميكن  وال��ت��ي 
ال�����س����ت����ف����ادة م���ن���ه���ا واخ����ت����ي����ار ما 
اأن����واع  خم��ت��ل��ف  م���ن  ي��ن��ا���س��ب��ه��م 
واخلارجية،  الداخلية  املفرو�سات 
واملنتج������ات عالية اجلودة، واأحدث 
�سيت�سمن  ك���م���ا  ال���ت�������س���ام���ي���م..  
اأج��ن��ح��ة ج���دي���دة خا�سة  احل�������دث 
مبنتجات وتقني�����ات املنازل الذكية، 
امل���ب���اين، وحلول  اأمت���ت���ة  واأن���ظ���م���ة 

ال�سعايل : جلف كرافت الإماراتية اأكرب �سركة ل�سناعة القوارب الفاخرة خارج القارة الأوروبية 

عمومية ديوا تبحث دفع توزيعات اأرباح خا�سة ملرة واحدة ب� 2.03 مليار درهم
بقيمة   2022 العام  من  الأول  الن�سف  عن  للم�ساهمني  اأرب���اح  توزيعات 
3.1 مليار درهم، وتعتزم دفع توزيعات اأرباح خا�سة ملرة واحدة مل�ساهميها 
 .2022 2.03 مليار درهم )4.06 فل�س لكل �سهم( يف دي�سمرب  بقيمة 
اأرباح  ت��وزي��ع��ات  دره���م  مليار   3.1 الهيئة  �ستدفع  كما 
�سهر  يف   2022 م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  ع��ن  للم�ساهمني 

اأبريل 2023.
و�سيتم اإر�سال تفا�سيل اجتماع اجلمعية العمومية الثاين 
للم�ساهمني عرب الربيد الإلكرتوين والر�سائل الن�سية 
الق�سرية، ويجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية 
اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اأو العاملني يف ال�سركة اأو �سركة و�ساطة يف الأوراق املالية 
اأو العاملني فيها مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة 
اجتماعات  ح�سور  يف  الوكيل  ح��ق  على  �سراحة  ين�س 
اجلمعية العمومية والت�سويت على قراراتها. ويجب األ 
يكون الوكيل - لعدد من امل�ساهمني - حائزاً بهذه ال�سفة 
على اأكر من %5 من راأ�س مال ال�سركة امل�سدر، وميثل 

ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

•• دبي -و�م:

اجتماع  اأن  امل��ايل،  دب��ي  �سوق  امل��درج��ة يف  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
ح�سورياً  �سيعقد  لل�سركة  ال��ث��اين  العمومية  اجلمعية 

وافرتا�سياً يوم الثنني، 12 دي�سمرب 2022.
اجتماع اجلمعية  الت�سويت خالل  �سيتم  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
العمومية على تو�سية جمل�س الإدارة ب�ساأن دفع توزيعات 
اأرباح خا�سة ملرة واحدة حلملة اأ�سهم الهيئة بقيمة 2.03 

مليار درهم.
ولفتت الهيئة اإىل اأنه يف حالة املوافقة، �سيحق للم�ساهمني 
امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني يوم اخلمي�س 22 دي�سمرب 
و�سيح�سل  الأرب������اح،  ت��وزي��ع��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول   2022

امل�ساهمون على الأرباح بعد ذلك بوقت ق�سري.
املنتدب  الع�سو  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د  �سعيد  م��ع��ايل  واأو����س���ح 
ال�سركة  اأن  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
 8.23 بقيمة  مل�ساهميها  اإجمالية  اأرباح  توزيعات  �ستدفع 

اأكتوبر   26 بتاريخ  الهيئة  دف��ع��ت  حيث   ،2022 ال��ع��ام  ع��ن  دره���م  مليار 

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة كلباء االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
اخطار دفع يف الق�شية رقم: KLBEXCIBOUNCE2022 /0000297 تنفيذ ال�شيكات املرجتعة

اىل املحكوم عليه : ميثه حممد �سالح يو�سف البلو�سي
حيث انه قد �سدر احلكم �سدك ل�سالح املحكوم له/م�سرف ال�سارقة ال�سالمي

يف الق�سية امل�سار اليها اعاله ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
كالتي:املجموع  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا  لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:98733 درهم
لذلك اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل 15 يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف  الخطار  بهذا  اعالنك/اعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا .
حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
MOJAU_2022- 0097637 رقم املعاملة

اإخطار عديل
املخطر : احمد هادي �سعد خلف، اجلن�سية : العراق، واحمل بطاقة هوية رقم 784198871468512 - 

العنوان : ال�سارقة - اخلان - هاتف رقم : 971508881778
املخطر اإليه: مري غفور �ساه  �سيد خان، اجلن�سية : باك�ستان، ويحمل بطاقة هوية رقم 784196215043280 

- العنوان ال�سارقة - النباعة - هاتف رقم : 0527047250 - 0555233427
مو�سوع الإخطار املطالبة مببلغ وقدره 6000 )�ستة األف درهما فقط ل غري(

للمخطر،  �سيك  بتحرير  اليه  املخطر  قام  اليه،  املخطر  و  املخطر  بني  التجاري  التعامل  نتيجة   ،  : الوقائع 
وبقيمة اجمالية )6000( درهم واملبينة بالو�سف التايل :

بتاريخ 2020/02/15 امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب   )000004( رقم  ال�سيك   .1
مت تقدمي على املخطر ال�سيكات على البنك املذكور، ال انه اعيد دون �سرفه لن التاريخ قدمي ، مرفق �سورة 

من ال�سيك / حاول املخطر الت�سال باملخطر اليه مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، 
لذلك:تخطر املخطرة )املخطر )اليه ب�سرورة �سداد املبلغ وقدره 6000 درهم وذلك خالل 5 اأيام من تاريخه 

وال �ست�سطر اأ�سفًة اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقها بكل حتفظ واإحرتام،
املخطر

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021



السبت   26  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13708  
Saturday   26    November    2022   -  Issue No 13708

15

املال والأعمال
مليون دولر �سايف اأ�سول الإمارات دبي الوطني »ريت« حتى نهاية �سبتمرب  172

 وذلك بف�سل الزخم امل�ستمر يف ن�ساط التاأجري الذي ياأتي بالتزامن 
مع النمو القوي الذي ي�سهده �سوق العقارات. 

ب�سركة  العقارات  ق�سم  رئي�س  تايلور،  اأنتوين  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
النتائج مكملة  ه��ذه  ت��اأت��ي  الأ���س��ول:  لإدارة  الوطني  دب��ي  الإم����ارات 
للم�سار الإيجابي الذي بداأ يف الربع الأول من العام. ووا�سلت معدلت 
يف  الت�ساعدي  بامل�سار  مدفوعة  الرتفاع،  الدخل  واإجمايل  الإ�سغال 

تقييمات املحافظ يف جميع القطاعات. 
على  �سنحافظ  دبي،  املزدهر يف  العقارات  ل�سوق  “بالن�سبة  واأ�ساف: 
املال  راأ����س  لإدارة  حكيم  ون��ه��ج  املخاطر  لإدارة  ح���ذرة  ا�سرتاتيجية 
ل�سمان ا�ستمرارنا يف تقدمي عوائد موثوقة مل�ساهمينا، خ�سو�ساً مع 
يف  اأعمالنا  لأداء  اإيجابياً  داعماً  �ستكون  والتي  الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع 

اإ�سرتاتيجيتنا  بني  اجلمع  يف  اتبعناه  ال��ذي  النهج  “اإن   : واأ�سافت 
امل�ستدامة  العقارات  على  القوي  والرتكيز  الأ���س��ول  لإدارة  الفعالة 
للم�ستاأجرين جعلنا يف  لإن�ساء م�ساحات مريحة وحديثة ومتطورة 
و�سع منا�سب لال�ستفادة من التح�سينات امل�ستمرة يف �سوق العقارات 

يف دبي.« 
واعتماداً على نهج حكيم للحفاظ على املرونة يف بيئة ارتفاع اأ�سعار 
الفائدة، اأو�سى فريق جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح موؤقتة قدرها 4.5 
مليون دولر اأمريكي اأو 0.018 دولر اأمريكي لل�سهم، مبا يتما�سى 
عليه من �سايف  ويتم احل�سول  املا�سي  العام  الأول من  الن�سف  مع 
الأرب��اح، واإي��رادات الإيجار. و�سيتم ت��داول الأ�سهم بدون اأرب��اح يف 6 

دي�سمرب 2022 مع حتديد تاريخ الدفع يف 21 دي�سمرب 2022. 

•• دبي-و�م:

وهي �سندوق ا�ستثمار  “ريت”،  اأعلنت �سركة الإمارات دبي الوطني 
عقاري يعمل وفقاً لل�سريعة الإ�سالمية وتديره �سركة الإمارات دبي 
الوطني لإدارة الأ�سول املحدودة، عن �سايف قيمة اأ�سولها حتى 30 

�سبتمرب 2022، لت�سل اإىل 172 مليون دولر اأمريكي. 
مليون   4.7 مبقدار  لل�سركة  العقارية  املحفظة  قيمة  ارتفعت  كما 
دولر اأمريكي مقارنة بالربع ال�سابق لت�سل اإىل 362 مليون دولر 
معدلت  يف  املحفظة  م�ستوى  ع��ل��ى  بالتح�سن  م��دف��وع��ة  اأم��ري��ك��ي، 
الإ�سغال التي و�سلت اإىل 84٪ مقارنة ب� 75٪ يف نف�س الفرتة من 

العام املا�سي..

الأرباع القادمة. كما �سننظر اأي�ساً يف اأي فر�س خروج قّيمة ل�سمان 
التخ�سي�س الأمثل للعقارات يف حمفظتنا.« 

�سركة  يف  للمحافظ  اأول  مدير  فرنانديز،  ميالين  قالت  ب��دوره��ا، 
ترقيات  على  تركيزنا  اأثبت  “لقد  “ريت”:  الوطني  دب��ي  الإم���ارات 
للغاية،  ناجحة  �سيا�سة  اأنها  والتجديدات  ال�سرتاتيجية  الأ���س��ول 
حيث اأ�سهمت هذه الرتقيات بتعزيز جاذبية املباين التابعة لل�سركة، 
اإىل ارتفاع معدلت الإ�سغال عرب املحفظة. ونتيجة لذلك،  مما قاد 
اأكرب م�سروع جتديد لدينا   ،1 اإ�سغال برج الريا  ارتفع معدل  فقد 
حتى الآن، لأكر من %50، مع انتعا�س ن�ساط التاأجري بعد جتديد 
املالب�س  تغيري  وغ���رف  وامل��رح��ا���س  الأر���س��ي  الطابق  ل��رده��ة  �سامل 

ومرافق املن�سة اإىل جانب حتديث نظام امل�ساعد. 

والثقافة ال�سياحة يف اأ�سبوع: الجتماعات ال�سنوية تعزز مكانة القطاع.. وت�ساعد م�ستمر يف اأعداد الزوار  وال����رتف����ي����ه  الإب�����������داع 
الإرث  ع������ن  امل�����ع�����رب  وال�������������رتاث 
احل�ساري لالإمارات، والعديد من 
�سعوب العامل وثقافاته من خالل 
ح�سور وا�سع من العار�سني حول 
اإىل  عاملية  تراثية  واأحياء  العامل، 
والفولكلور  ال���رتاث  لآل���ئ  ج��ان��ب 
وفعاليات  الإم�����ارات�����ي،  ال�����س��ع��ب��ي 
ت����ق����ّدم اإىل  ت��رف��ي��ه��ي��ة وع���ائ���ل���ي���ة 
اجلماهري من كل اجلن�سيات على 

مدى اأيام املهرجان. 

..«ال�صارقة الد�يل 
لل�صياحة«. 

الن�سخة  فعاليات  اأم�����س  انطلقت 
ال�سارقة  “منتدى  م��ن  التا�سعة 
الذي  وال�سفر”  لل�سياحة  الدويل 
التجاري  الإمن����اء  “هيئة  تنظمه 
حتت  بال�سارقة”  وال�������س���ي���اح���ي 
م�ستدام  م�����س��ت��ق��ب��ل  “بناء  ���س��ع��ار 

لل�سياحة«. 
نخبة  جمع  الذي  املنتدى  وناق�س 
من كبار امل�سوؤولني و�سناع القرار 
من القطاعني احلكومي واخلا�س 
م�����ن داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ���ارج���ه���ا 
املتعلقة  امل�����ح�����اور  م����ن  ال���ع���دي���د 
لقطاع  م�����س��ت��دام  م�ستقبل  ب��ب��ن��اء 
على  ال�سوء  �سلط  كما  ال�سياحة، 
بال�سورة  ال�سيافة  �سناعة  اإلهام 
وابتكاراً  اإبداعاً  اأكر  التي جتعلها 
للوجهات  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  وال����ق����درة 
وفقاً  ت��ط��وي��ره��ا  و���س��ب��ل  املختلفة 
ل���ل���م���ع���اي���ري ال����دول����ي����ة واأف�������س���ل 
العاملية،  واخل������ربات  امل���م���ار����س���ات 
ذات  موا�سيع  ج��ان��ب  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املتاحة يف خمتلف  بالُفر�س  �سلة 
التكنولوجيا  يف  النا�سئة  املجالت 
واأهمية  امل���ع���م���اري���ة  وال���ه���ن���د����س���ة 

م�ساهماتها يف القطاع. 

.. فعاليات متنوعة. 
جمموعة  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  �سهد 
م��ن الأح������داث وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
من  وال��زوار  امل�ساركني  ا�ستقطبت 
داخل وخارج الدولة، مثل ال�سباق 
الرئي�سي جلائزة الحتاد للطريان 
الكربى للفورمول -1 على حلبة 
والدورة  اأبوظبي،  يف  يا�س  مر�سى 
ال�سنوية العا�سرة من موؤمتر دبي 
العربي  املوؤمتر  الثمينة،  للمعادن 
املعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����دويل 
وم���ع���ر����س  ال�����ع�����ني،  ج����ام����ع����ة  يف 
مب�ساركة  دبي”  “اأوتوميكانيكا 
 53 م���ن  ع��ار���س��ة  ج��ه��ًة   1145
لل�سركات  العاملية  وال��ق��م��ة  دول���ة، 
1500من رواد  يف دبي مب�ساركة 

الأعمال. 

•• �أبوظبي-و�م:

وا�����س����ل ال����ق����ط����اع ال�������س���ي���اح���ي يف 
اجلاري  الأ�سبوع  خ��الل  الإم���ارات 
الأجندة  اأول��وي��ات  قائمة  ت�سدره 
ال�����دول�����ة وه�����و ما  ال���ت���ن���م���وي���ة يف 
الجتماعات  خم��رج��ات  ترجمته 
الإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�سنوية 
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت م���ب���ادرات ت�����س��ب يف 
وتعزيز  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ���س��ال��ح 
م��ك��ان��ت��ه ك���رك���ي���زة اأ����س���ا����س���ي���ة من 
و�سهد  القت�سادي.   التنوع  ركائز 
الأ���س��ب��وع اجل����اري جم��م��وع��ة من 
والفعاليات  والأح����داث  ال��ق��رارات 
التي عززت من تناف�سية وجاذبية 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي يف ال���دول���ة، 
موؤ�سرات  على  اإيجابيا  وانعك�ست 
ال�����زوار  ب����اأع����داد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأداء 
اخل����ارج وم�ستوى  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
حجوزات الطريان ون�سب الإ�سغال 

يف الفنادق. 

.. الجتماعات ال�صنوية. 
ال�سياحي  القطاع  م�ستقبل  حظي 
خالل  خ��ا���س  باهتمام  ال��دول��ة  يف 
ال�سنوية  الج���ت���م���اع���ات  اأع����م����ال 
التي  الإم����������ارات  دول������ة  حل���ك���وم���ة 
ان��ع��ق��دت ع��ل��ى م����دار ي��وم��ي 22، 
و23 نوفمرب احلايل يف العا�سمة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ه��دف الرت���ق���اء بجودة 
اأدائ������ه وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الإم������ارات 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأب���رز  ك��اأح��د 
واأعلنت  ال���ع���امل.   م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  الج��ت��م��اع��ات 
الإم������ارات  “روؤية  ع���ن  الإم�������ارات 
موؤ�سرا  ت�سمنت  ال��ت��ي   ”2031
م�ساهمة  رف��ع  ي�ستهدف  رئي�سيا 
القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي 
450 مليار درهم.   الإجمايل اإىل 
و����س���ه���دت الج���ت���م���اع���ات اإط�����الق 
الإمارات”  “قرى  م�����س��������������������������روع 
بقيمة مليار درهم، الذي �سي�سهم 
تلك  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  اإي��ج��اب��ي��ا 
معاملها،  ب��اأه��م  والتعريف  ال��ق��رى 
وتطوير املواقع واملرافق اخلدمية 
فيها،  وال���رتاث���ي���ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
التاريخي  ب��ب��ع��ده��ا  وال���ت���ع���ري���ف 
والأث�������ري ب��و���س��ف��ه��ا ج�����زءا مهما 
من تاريخ الدولة بهدف حتويلها 
للمواطنني  �سياحية  مقا�سد  اإىل 
من  القادمني  وال���زوار  واملقيمني 

اخلارج. 

.. مطارات دبي. 
اأعلنت مطارات دبي عن توقعاتها 
نهاية  مع  امل�سافرين  حركة  ح��ول 
 64.3 اإىل  لت�سل  اجل���اري  ال��ع��ام 

ال�سياحية مبادرة خا�سة بجمهور 
“من�سة  مظلة  حت��ت  ال��ق��دم  ك���رة 
������ جتربة  ل��ل��م�����س��ج��ع��ني  ع���ج���م���ان 
 ”2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  م�ساهدة 
مونديال  واأح��داث  مباريات  لنقل 
الهواء  على   2022 العامل  كاأ�س 

مبا�سرة. 

.. مهرجان ال�صيخ زايد. 
مهرجان  فعاليات  ان��ط��الق  �سكل 
يف  ال��وث��ب��ة  مبنطقة  زاي���د  ال�سيخ 
اأب���وظ���ب���ي، احل�����دث ال�����س��ي��اح��ي و 

ال��ث��ق��ايف الأب����رز يف ال��دول��ة خالل 
تت�سمن  حيث  اجل���اري،  الأ���س��ب��وع 
املهرجان  م���ن  اجل���دي���دة  ال������دورة 
مار�س   18 ح��ت��ى  ي�����س��ت��م��ر  ال����ذي 
اإىل  اإ�سافة  4000 فعالية  املقبل 
نحو 750 عر�سا جماهرييا على 

مدار 120 يوماً من الت�سويق. 
وي��رح��ب امل��ه��رج��ان ب����زواره يوميا 
حتى  ع�سراً  الرابعة  ال�ساعة  من 
الأ�سبوع  م���دار  على  ل��ي��اًل   12 ال��� 
ل��ي��م��ن��ح��ه��م ف��ر���س��ة ال��ت��ف��اع��ل مع 
باألوان  ح��اف��ل��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ب��رام��ج 

م��ل��ي��ون م�����س��اف��ر ع���رب م��ط��ار دبي 
ال��دويل )DXB(، وذل��ك يف ظل 
الذي  ال�ستثنائي  الأداء  موؤ�سرات 
الثالث  الربع  خالل  املطار  حققه 
اإىل  بالإ�سافة  اجل��اري،  العام  من 
امل�سافرين  اأع��داد  املتوقع يف  النمو 

خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية. 
 DXB و�سهد مطار دبي الدويل
اأداًء قوياً مع بداية الن�سف الثاين 
من العام اجلاري، ليتجاوز بذلك 
متو�سط اأعداد امل�سافرين ال�سهري 

البالغ 6 ماليني م�سافر. 

يوا�سل القطاع ال�سياحي ت�سجيل 
ارتفاع  اأرق��ام مميزة على م�ستوى 
وغرف  الطريان  تذاكر  حجوزات 
كاأ�س  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  ال���ف���ن���ادق 
الإمارات  باعتبار   2022 العامل 
ملجموعات  امل���ف�������س���ل���ة  ال����وج����ه����ة 
امل�سجعني الراغبة بال�ستفادة من 
القرب اجلغرايف للدولة من مقر 
وال�ستمتاع  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  اإق��ام��ة 
مبا تزخر به الإم��ارات من اأماكن 

ال�سياحة والرتفيه والت�سوق. 
“ ف����الي دبي”  ���س��رك��ة  واأع���ل���ن���ت 

 18.5 ن���ح���و  امل����ط����ار  وا����س���ت���ق���ب���ل 
مليون م�سافر خالل الربع الثالث 
من عام 2022، وهي املرة الأوىل 
امل�سافرين  ع��دد  فيها  ي�سل  ال��ت��ي 
اإىل م�ستويات  اأ�سهر  خالل ثالثة 
ا�ستقبل  حيث  اجل��ائ��ح��ة،  قبل  م��ا 
املطار ما يقرب من 17.8 مليون 
الأول من  ال��رب��ع  خ���الل  م�����س��اف��ر 
العام 2020 قبل بداية اجلائحة 

العاملية. 

.. كاأ�س العامل. 

حاليا  ت�سغل  الناقلة  اأن  للطريان 
الدوحة،  اإىل  ي��وم��ي��اً  رح��ل��ة   30
خالل فعاليات املونديال.  بدورها 
وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  اأعلنت 
اف��ت��ت��اح منطقة  اأب��وظ��ب��ي ع���ن   –
امل�������س���ج���ع���ني يف ج����زي����رة ي����ا�����س - 
العامل  ك���اأ����س  م�����س��اه��دة  ل��ت��ج��رب��ة 
2022 وذلك داخل وجهة “يا�س 
م�ساحتها  ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  لينك�س” 
ميكنها  م���رب���ع  م���رت   10،000
ا�ستقطاب 2،000 م�سجع يومياً. 
التنمية  دائ��رة  تنّظم  عجمان  ويف 

العربية لت�سكل خارطة طريق للتميز 
موؤ�س�سًيا  معايريها  تبني  خ��الل  م��ن 
دفعة  اإعطاء  �ساأنها  وه��و من  وف��ردًي��ا، 
قوية وفاعلة لالأداء املتميز يف القطاع 

املايل العربي.
 ند�ة تعريفية

حتدث الدكتور عزام اإرميلي يف الندوة 
الأوىل، وتطرق  التعريفية، يف ح�سته 
ال�����س��ارق��ة يف  ب��ج��ائ��زة  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، ال���روؤي���ة، والأه�����داف، 
امل�ستهدفة،  اجل��ه��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

احل�سة  ويف  التقييم.  معايري  الفئات، 
الثانية من الور�سة حتدث عن �سروط 
وا�ستقبال  ب��اجل��ائ��زة،  امل�ساركة  واآل��ي��ة 

الأ�سئلة واملالحظات.
�ر�صة تدريبية ت�صمنت خطة 

العمل 2022- 2030
امل�ساحبة  التدريبية  الور�سة  توزعت 
اآم���ال  اإىل 4 ح�����س�����س، حت��دث��ت ف��ي��ه��ا 
الفقيه، حيث تناولت يف احل�سة الأوىل 
الجتماعي،  للنوع  امل��راع��ي��ة  امليزانية 

التعريف والغاية .

•• �ل�صارقة -�لفجر:

نظمت جائزة ال�سارقة يف املالية العامة 
املركزية  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  تنظمها  ال��ت��ي 
املنظمة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب���ال�������س���ارق���ة، 
التابعة  الإداري�������ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 
جلامعة الدول العربية، ندوة تعريفية 
وور�سة تدريبية م�ساحبة، حتت رعاية 
ال��ب��وغ��دي��ري من�سية،  ���س��ه��ام  ال�����س��ي��دة 
وزي������رة امل���ال���ي���ة ال��ت��ون�����س��ي��ة.  وج����اءت 
�سعادة  وم�����س��ارك��ة  ب��ح�����س��ور  ال��ور���س��ة 

اجل���اري، يف  24 و25 نوفمرب  يومي 
فندق ليكو بتون�س.

فئة موؤ�ص�صية �فردية   17
مع تو�صيع قائمة املر�صحني 

امل�صتهدفني من الد�ل العربية 
�املوؤ�ص�صات 

وق����ال ���س��ع��ادة ول��ي��د ال�����س��اي��غ، مدير 
بال�سارقة،  املركزية  املالية  دائ��رة  ع��ام 
ع�سو جمل�س اأمناء اجلائزة:” ت�سمل 
موؤ�س�سية  ف��ئ��ة   17 ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة 

القحطاين،  ه��ت��الن  ن��ا���س��ر  ال��دك��ت��ور 
للتنمية  العربية  املنظمة  ع��ام  م��دي��ر 
العربية،  ال�����دول  ج��ام��ع��ة  الإداري���������ة، 
و����س���ع���ادة ول���ي���د ال�����س��اي��غ، م���دي���ر عام 
دائرة املالية املركزية بال�سارقة، ع�سو 
را�سد  وال�سيخ  اجلائزة،  اأمناء  جمل�س 
بن �سقر القا�سمي، اأمني عام اجلائزة، 
والأ�ستاذ ح�سن با�سا، م�ست�سار اجلائزة، 
وجم����م����وع����ة م�����ن مم���ث���ل���ي اجل����ه����ات 
العام  امل���ال  ب�����اإدارة  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 
مدار  ع��ل��ى  وال��ت��م��ي��ز،  اجل����ودة  واإدارة 

وفردية، “8 فئات موؤ�س�سية، و9 فئات 
املر�سحني  قائمة  تو�سيع  مع  فردية”، 
العربية  ال�������دول  م����ن  امل�����س��ت��ه��دف��ني 
دليل  تطوير  عن  ف�ساًل  واملوؤ�س�سات، 
ي��ت�����س��م��ن��ه م���ن �سروط  اجل���ائ���زة مب���ا 
توافقاً  اأكر  لتكون اجلائزة  ومعايري، 
املالية  وال���ت���ح���دي���ات  امل���ت���غ���ريات  م����ع 

والقت�سادية القائمة حالياً«.
واأ�ساف �سعادة وليد ال�سايغ اأن جائزة 
ال�سارقة يف املالية العامة تهتم بتمكني 
ومتتني م�سارات الأداء املايل يف الدول 

ا�صتمرت يومني حتت رعاية �صهام البوغديري من�صية �زيرة املالية التون�صية

جائزة ال�سارقة يف املالية العامة ت�ستكمل جولتها التعريفية يف تون�س

Date 26/ 11/ 2022  Issue No : 13708
Transaction No. MOJAU_2022_0097623

Judicial Notification of Fulfillment
Judicial notification

The notifier: Ahmed Hadi Saad Khalaf, Nationality : Iraq, and I hold an identity card 
No. 784198871468512 Address: Sharjah - Al Khan - Phone number: 971508881778
The notified: Aqib Sajid Sajid Mahmud, Nationality: Pakistan, and holds passport No. 
EY5573521 - Address: Sharjah - Al Majarrah - Phone number: 0563342807
Subject of the notification: Claiming an amount of 12,000 (twelve dirhams only).
Facts : As a result of the commercial dealings between the notifier and the person 
to whom it was notified, the person notified issued a trust receipt by receiving an 
advance from the notifier with a total value of (12000) dirhams, and he signed and 
fingerprinted it.
The notifier tried to contact the notified repeatedly to pay the amount, but in vain.
So, The notified shall be notified of the need to pay the amount of 12,000 dirhams 
within 5 days of its date, otherwise he will be forced, unfortunately, to take legal 
measures that guarantee obtaining her rights with all reservations and respect.
The Notary Name : 
Aisha Muhammed Ali Murad Al Balushi 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021 Date 26/ 11/ 2022  Issue No : 13708
Transaction No. MOJAU_2022_0097637

Judicial Notification of Fulfillment
Judicial notification

The notifier: Ahmed Hadi Saad Khalaf, Nationality: Iraq, and I hold an identity card No. 
784198871468512 - Address: Sharjah - Al Khan Phone number : 971508881778
The notified : Mir Ghafoor Shah Syed Khan, Nationality: Pakistan, and holds ID No. 
784196215043280
Address: Sharjah - Al Nabaa Phone number: 0527047250-0555233427
Subject of the notification: Claiming an amount of 6000 (six dirhams only).
Facts : As a result of the commercial dealings between the notifier and the person to whom 
it was notified, the person to whom it was notified wrote a check to the person notified, 
with a total value of (6000) dirhams, which is shown in the following description:
1. Check No. (000004) drawn on Mashreq Bank on 02/15/2020 
The notifier was presented with checks on the aforementioned bank, but it was returned 
without cashing it because the date is old. A copy of the check is attached. The notifier tried 
to contact the notified repeatedly, but in vain.
So, The notified shall notify him of the need to pay the amount of 6000 dirhams within 
5 days of its date, otherwise he will be forced, unfortunately, to take legal measures that 
guarantee obtaining her rights with all reservations and respect.
The Notary Name : 
Aisha Muhammed Ali Murad Al Balushi 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021 Date 26/ 11/ 2022  Issue No : 13708
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Ajman Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. AJCFICIREA2022/0003635 Partial commercial

To Defendant : Muhammad Asghar Bachaya Allah - Unknown address 
You are required to attend a hearing 06/12/2022, at the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, 
office No (Case manager's Office No.8) In person or by an authorized 
lawyer, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by 
all documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to consider the case whose number is mentioned 
above - as a defendant.
Note: Announcement published in Arabic and English
Judicial Services Office 
Kholoud Salem Al Suwaidi
Date : 22/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608Date 26/ 11/ 2022  Issue No : 13708
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
Case No. 11/2022/1758- Civil Partial
Heard in Ninth Circuit of the case management No. 412
The subject matter of the case is a claim process to obligate the defendants jointly and severally to pay the 
plaintiff an amount of (296,910) two hundred and ninety-six thousand nine hundred and ten dirhams with 
compensation for material and moral damages incurred by the plaintiff resulting from that, in addition to 
the legal interest at the rate of 12% from the date of the claim until full payment is made, fees, expenses, 
and for attorneys' fees.
Plaintiff : Al Hamsa General Trading- F.Z.E - Address: UAE- Emirate of Ajman - Al Jarf - Ajman - Al Qusais 
Street - Prestige Building 8 - Apartment, 7th Floor, Apartment No. 703.
Represented by : Lubna Walid Mohamed Tamlia.
The defendant : 1- Gulf Paradis Petrochemical Trading Company- FZCO as the defendant.
Notification subject: the plaintiff has filed the said case against you and its subject matter is a claim process 
to obligate the defendants jointly and severally to pay the plaintiff the amount of (296,910) two hundred 
and ninety-six thousand nine hundred and ten dirhams, with compensation for material and moral damages 
incurred by the plaintiff as a result, in addition to the legal interest at the rate of 12% from the date of the 
claim until Full payment is made, fees, expenses and for attorneys' fees. Hearing date scheduled on Monday, 
28/11/2022 at 09:00 am in the remote courtroom & BUILDING_DESC, so you are required to appear or 
your legal representative, and you must submit your memoranda or documents to the court at least three 
days prior to the hearing. In order to view the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the 
defense and requests, it is necessary to use the electronic and smart services of Dubai Court. To subscribe, 
please click on the link.
Prepared by: Alyaa Mohamed El hag   accreditation date: 21-11-2022 11:12:35

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591

Date 26/ 11/ 2022  Issue No : 13708
Dubai Courts of First Instance

Published Notice
In case No. 127/2022/39 Partial commercial 

Considered by: Second Case Management Department no. 859
Case Subject : Claiming the defendants for solidarity to pay an amount of AED 42,540,575.31 (Two and 
forty-two million eight hundred and seventy- four thousand five hundred and seventy-seven dirhams and 
nine dollars in the eye of a fils), In addition to the legal interest of 5% from the date of due until full 
payment, with obligated to pay the expenses and in exchange for attorney's fees
Plaintiff : Abu Dhabi Commercial Bank - Address : UAE - Abu Dhbai - Elktra st - Abu Dhabi Commercial 
Bank bld main branch-16 floor- office no.2006 - Represented by : Saif Younis Muhammad Ismail Al-Rifai
To be notified 1- Profit Point General Trading FZE- a defendant
Subject of Notice : A case has been filed against you, the subject matter of which is a demand for the 
defendants for solidarity to pay an amount of AED 42,540,575.31 ( Two and forty-two million eight 
hundred and seventy-four thousand five hundred and seventy-seven dirhams and nine dollars in the eye 
of a fils), In addition to the legal interest of 5% from the date of due until full payment, with obligated to 
pay the expenses and in exchange for attorney's fees, and the hearing was set for a day of 28/11/2022 at 
9:00 am in the remote litigation room BUILDING_DESC&, therefore you are required to attend or your 
legal representative, and you must submit what you have of notes or memorandum to the court at least 
three days before the hearing.
- To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense request and 
other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For subscription, kingly click on 
this link.
Prepared by: Shawq Hamza Muhammad Qambar Al Bannai
Date of approval: 12:24:41 21-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة داتا مارك لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1507 ملك اكزيتيف هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
715444 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610147 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : برمييم انف�صتمنت - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1510 ملك اك�سيكتيف هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
605128 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1611058 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة بزن�س بايونريز لال�صتثمار - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1102 ملك داماك �سمارت هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 705394 
الإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1610098  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
واملوثق   2022/11/17 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة 
اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب  
رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة انتيجريتي لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1507 ملك اكزيتيف هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
714525 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610076 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �صركة داتا مارك لال�صتثمارات - ذ 
م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/11/17 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
 04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية برمييم انف�صتمنت - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �صركة بزن�س بايونريز لال�صتثمار 
- ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق 
لديه  من  وعلى   2022/11/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
 04-2973071 2973060-04 فاك�س :  - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية �صركة انتيجريتي لال�صتثمارات - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/17 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأو مطالبة التقدم اإىل  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  بتاريخ 
م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة �صيفايل لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1705 ملك �سمارت هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
714275 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610165 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة بلو باي لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1602 ملك �سمارت هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
714274 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610118 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : ر�يال بال�س لال�صتثمار - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1508 ملك اكزيكتف هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
567550 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610154 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة لينك لين�س لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1602 ملك �سمارت هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
714272 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610188 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
فاك�س   04-2973060  : هاتف   - �سعيد  بور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع 
: 2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �صركة �صيفايل لال�صتثمارات - ذ 
م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/11/17 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �صركة بلو باي لال�صتثمارات - ذ م 
م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى 
ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/11/17 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية ر�يال بال�س لال�صتثمار - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
م�ساريع  لدعم  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  ملك    914 رق��م  مكتب    : العنوان 
ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-
امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي  04 مبوجب هذا تعلن 
وذلك  م  م  ذ   - لال�صتثمارات  لين�س  لينك  �صركة  لت�سفية  اأع��اله  املذكور 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة جينريي�صن لال�صتثمارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1705 ملك �سمارت هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
714270 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610129 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
�صركة جينريي�صن لال�صتثمارات - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/11/17 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
الثبوتية  امل�ستندات والأوراق  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة �يلي�س لال�صتثمارات - ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 1602 ملك �سمارت هايت�س - تيكوم - ال�سكل القانوين : �سركة 
714264 رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 
1610175 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
  914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل 
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ   - لال�صتثمارات  �يلي�س  �صركة 
 2022/11/17 2022/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
الثبوتية  امل�ستندات والأوراق  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : ال تي �صي ايكومر�س للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1906 ملك برامي كومري�سيال هولدجنز ليمتد - اخلليج التجاري 
- بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 910621 رقم 
1518518 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/10 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/10/13 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
تي ار �صي بامكو ال�صرق ال��صط للتدقيق احل�صابات العنوان  اإىل امل�سفي املعني 
 : هاتف   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - رات��ه��ور  اإ�سماعيل  خ��ان  نذير  ملك   601 رق��م  مكتب   :
2298777-04 فاك�س : 2298787-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : تي ار �صي بامكو ال�صرق ال��صط للتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 601 ملك نذير خان اإ�سماعيل راتهور - اخلليج التجاري - 
هاتف : 2298777-04 فاك�س : 2298787-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
�صي  تي  ال  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
ايكومر�س للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/10/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤ�ل املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2515/2022/60 اأمر اأداء  
املنظورة يف اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�س �سدهما بالت�سامن فيما بينهما باأداء مبلغ 200،000 درهم )مائتي 
الف درهماً اإماراتياً( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزام املعرو�س 

�سدهما بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة، مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للطالبة
املدعى : فندق ذا ليال - ذ.م.م - عنوانه : الإم��ارات اإم��ارة دبي - ديره - �سارع رقم 27 متفرع من �سارع ال�سيخ 
را�سد - بجوار ديره �سيتي �سنرت - حملها املختار ب�ساأن هذا املو�سوع مكتب وكيلتها املحامية/ �سلوى حممد حممد 

عمر يف اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - وميثله : �سلوى حممد حممد عمر
املطلوب اإعالنه /1- جميب اأحمد لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م  �سفته مدعى عليه

مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2022-11-15
القانونية  والفائدة  200،000 درهم )مائتي الف درهماً  باأداء للمدعية مبلغ  باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن 
اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع 
املحاماه. ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافة بح�سب الأحوال وفق الأحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13708 بتاريخ 2022/11/26 70197
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جمدي عمر خليل و�شاح   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004618/ 

اإىل املحكوم عليه : جمدى عمر خليل و�ساح  - العنوان : الإمارات العربية املتحدة اإمارة ال�سارقة منطقة 
 : متحرك  هاتف   213215 ب  �س   )504( رقم  �سقة  الدوحة  برج  بناية  التعاون  دوار  قرب  اخلان 

 majdi@profoundat.com  : الإلكرتوين  الربيد   -  0505596979
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك م�سر فرع ال�سارقة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 467812.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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عرّب هداف الدوري ال�سعودي خم�س مرات نا�سر ال�سمراين عن ده�سته 
ازاء جراأة املدرب الفرن�سي هريفيه رونار خالل الفوز التاريخي على 
القدم،  ك��رة  يف   2022 قطر  مونديال  يف  الثالثاء   1-2 الأرجنتني 
"الأخ�سر" للنقاط الثالث  وينظر بعني الأهمية اإىل �سرورة ح�سد 

يف مواجهة بولندا ال�سبت.
املونديال،  بتاريخ  املفاجاآت  اأكرب  واحدة من  ال�سعودية حققت  وكانت 
وبحال  لو�سيل،  ا�ستاد  يف   1-2 مي�سي  ليونيل  اأرجنتني  على  بفوزها 
لت�سجيل  التواق  ليفاندوف�سكي،  روب��رت  وجنمها  بولندا  على  فوزها 
�ست�سمن  التعليمية،  املدينة  ا�ستاد  على  امل��ون��دي��ال،  يف  الأول  هدفه 
بعد  تاريخها  يف  الثانية  للمرة  النهائي  ثمن  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ح�سابياً 

.1994
لليونيل مي�سي من  "ال�سقور اخل�سر" تخلفهم بهدف مبكر  عّو�س 
الثانية يف غ�سون خم�س  ال�سوط  ثنائية مطلع  و�سجلوا  ركلة ج��زاء، 

دقائق عرب �سالح ال�سهري و�سامل الدو�سري.

للحديث عن  باإ�سهاب  تلقبه اجلماهري،  كانت  كما  "الزلزال"،  توقف 
وي�سع اخلطط،  الفنية  الأدوار  ير�سم  امل��درب  اأن  "�سحيٌح  رون��ار  دور 
وهو ما اأج��اد به رون��ار، لكن اجلانب النف�سي كان الأه��م. عرف كيف 

ُيخرج من الالعبني كل ما لديهم من طاقة".
تكتيكياً، راأى ال�سمراين )39 عاماً( اأن براعة املدرب جتّلت عند جناحه 
الفرج،  �سلمان  املنتخب  قائد  خ��روج  رغ��م  الفريق  منظومة  ب��اإدارت��ه 
م�ساباً يف نهاية ال�سوط الأول، ثم الظهري الأي�سر يا�سر ال�سهراين مع 
اأن الفريق تاأثر، بل على العك�س، كان لتعليمات  نهاية املباراة "مل نر 

رونار مفعول ال�سحر على الالعبني".
وعن اجلراأة التي متيز بها املدّرب، اأكد ال�سمراين )19 هدفاً يف 78 
مباراة دولية( اأن "رونار فاجاأنا وفاجاأ اجلميع على م�ستوى العامل يف 

خطة اللعب".
"ي�ستحق ال��ن��ق��اط ال��ث��الث ب��ج��دارة. ل ي��وج��د م���درب يغامر  اأ���س��اف 
ويلعب بطريقة خط واحد. مل نر مثل هذه اخلطة منذ الثمانينيات"، 
علماً اأن املنتخب ال�سعودي جنح بايقاع لعبي الأرجنتني يف فخ الت�سلل 

با�ستمرار خالل املواجهة اجلماهريية.
وراأى اأف�سل لعب يف اآ�سيا 2014، والذي مّر يف م�سريته على اأقوى 
الأندية ال�سعودية، من ال�سباب اإىل الحتاد مروراً بالهالل، اأن املنتخب 
ي�سري وفق �سيا�سة "خطوة خطوة"، ويفكر بكل مباراة على حدة حتى 

حتقيق الهدف بالتاأهل اإىل دور ال�16.
ويف رد على �سوؤال حول �سر التفوق على الأرجنتني، اعترب ال�سمراين، 
هداف الدوري ال�سعودي خم�س مرات �سابقاً، اأن اأبرز عوامل النجاح يف 

"الروح والعزمية واللعب مبنظومة عمل جماعية  املباراة تبلورت يف 
متما�سكة، ما اأدى اإىل جت�سري الفوارق".

اأمام  املرتقبة  الثانية  امل��ب��اراة  عن  بر�س  فران�س  لوكالة  نا�سر  يقول 
نقطة  نح�سد  الأق���ل  على  نخ�سر.  األ  اأمت��ن��ى  ن��ف��ز،  مل  " اإذا  ب��ول��ن��دا 

اإيجابية".
3 مرات، تخ�سي�س لعب  ال�سعودي  ال�سمراين، بطل الدوري  رف�س 
دون اآخر يف الإ�سادة، لفتاً اإىل اأن التفوق الذي اأظهرته املجموعة ككل 
تّظهر يف الأرقام والح�سائيات، "تفّوق منتخبنا يف اجلري والتكنيك 

)التقنية(".
ي�سيف ال�سمراين، الذي لعب اأي�ساً للعني الإماراتي واحلد البحريني 
كلم   10 اإىل  الرك�س عند لعبينا و�سل  اأن"معدل  ال�سعودية،  خارج 
على  الإ�سابات  توؤثر  اأن  ال�سمراين  ي�ستبعد  املباراة" .  يف  لع��ب  لكل 
النجعي  و�سامي  الربيك  اإىل حممد  رونار  يلجاأ  اأن  املنتخب، متوقعاً 

لتعوي�س غياب يا�سر ال�سهراين و�سلمان الفرج.

•• �لدوحة-و�م:

انتزع املنتخب الإيراين لكرة القدم 
نظريه  ع��ل��ى   0-2 م���ت���اأخ���را  ف����وزا 
الثانية  اأم�����س يف اجل��ول��ة  ال��وي��ل��زي 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  م���ب���اري���ات  م���ن 
العامل  كاأ�س  لبطولة  الأول  بالدور 

 .  2022
 3 اأول  الإي�����راين  املنتخب  وح�����س��د 
نقاط له يف املجموعة ليحتل املركز 
الثاين بفارق الأهداف خلف نظريه 
املنتخب  يلتقي  ال���ذي  الإجن��ل��ي��زي، 
الثانية  امل��ب��اراة  يف  اأي�سا  الأمريكي 
ر�سيد  جت��م��د  ف��ي��م��ا  ب��امل��ج��م��وع��ة، 
املنتخب الويلزي عند نقطة واحدة 

يف املجموعة. 
87 ط���رد واين  و���س��ه��دت ال��دق��ي��ق��ة 
منتخب  م��رم��ى  ح���ار����س  هيني�سي 

يف  ط���رد  ح��ال��ة  اأول  لت�سبح  وي��ل��ز، 
املونديال  م���ن  احل��ال��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
البديل  م��ك��ان��ه احل���ار����س  وي�����س��ارك 

داين وارد. 
ال�سلبي �سائدا  التعادل  وبعدما ظل 
يف املباراة على مدار �سوطي املباراة، 

امل��ن��ت��خ��ب الإي������راين تفوقه  ا���س��ت��غ��ل 
العددي يف الوقت بدل ال�سائع من 
متتاليني  ه��دف��ني  و�سجل  امل���ب���اراة، 
ب��ت��وق��ي��ع روزي�������ه ج�����س��م��ي ورام�����ني 
ر�سائيان يف الدقيقتني 8 و11 من 

الوقت بدل ال�سائع للمباراة. 
•• �لدوحة -و�م:

4 مباريات  ان��ت��ه��اء  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 
ب��ال��ت��ع��ادل ال�����س��ل��ب��ي، ك��ان��ت الأه�����داف 
القيا�سية واملفاجاآت  الغزيرة والأرقام 
امل��دوي��ة اأب���رز م��الم��ح اجل��ول��ة الأوىل 
م���ن ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل 2022 

والتي ات�سمت بالإثارة واملتعة.
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة اجل��ي��دة ل��ث��الث��ة من 
يف  امل�����س��ارك��ة  ال�4  العربية  املنتخبات 
يف  املقام  املونديال  من  الن�سخة  ه��ذه 

قطر عنوانا لهذه اجلولة اأي�سا.
وتر�سد وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف 
هذا التقرير اأبرز م�ساهد واإح�سائيات 

اجلولة الأوىل.
 16 يف  ح��ا���س��رة  ك���ان���ت  ه���دف���ا   41
ليبلغ  الأوىل  باجلولة  اأقيمت  مباراة 
املباراة الواحدة  التهديف يف  متو�سط 
واإذا  الواحدة،  للمباراة  هدف   2.56
انتهت  التي  ال�4  امل��ب��اري��ات  ا�ستبعدت 
بالتعادل ال�سلبي، يرتفع املتو�سط اإىل 

الواحدة. للمباراة  هدف   3.4
انتهت   ، ال�16  امل���ب���اري���ات  ب���ني  وم���ن 
و11  ال�سلبي  بالتعادل  واحدة  مباراة 
م��ب��اراة ب��ف��وز اأح���د ال��ط��رف��ني، وكانت 
الإجنليزي  امل��ن��ت��خ��ب��ني  ب���ني  امل����ب����اراة 
والإي������راين ه��ي الأع���ل���ى ت��ه��دي��ف��ا )8 
الإجنليزي  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ف��وز  اأه�����داف( 
الإ�سباين  املنتخب  ك��ان  فيما   2-6
اأع���ل���ى ف���وز يف ه���ذه اجلولة  ���س��اح��ب 
الكو�ستاريكي  املنتخب  ع��ل��ى  بتغلبه 

.  0-7
وو�سط هذه الغزارة التهديفية، ظهر 
م��ب��ك��را ����س���راع ال��ه��داف��ني م���ن خالل 

هدفني  ت�سجيل  يف  لع��ب��ني   6 جن���اح 
خالل هذه اجلولة.

وكان ال�سيء املالحظ هو خلو اجلولة 
متاما من الأهداف العك�سية )النريان 
ال�سديقة( علما باأن مونديال 2018 
البطولة  م����دار  ع��ل��ى  ���س��ه��د  ب��رو���س��ي��ا 
رق��م��ا قيا�سيا م��ن ه��ذه الأه����داف بلغ 
الأوىل  كما خلت اجلولة  هدفا.   12
البطاقات  م���ن  احل��ال��ي��ة  ب��ال��ن�����س��خ��ة 
احلمراء متاما حتى الآن فيما �سهدت 

�سفراء. بطاقة   54
9 رك�����الت ج�����زاء خالل  واح��ت�����س��ب��ت 
املباريات ال�16 ، مت ت�سجيل 7 منها، 

واأهدرت ركلتان.
وكما كانت الأهداف الغزيرة حا�سرة 
منذ البداية، ظهرت املفاجاآت املدوية 
اأبرز  اأح���د  وك���ان  ال��ب��ط��ول��ة،  مبكرا يف 
الذي  ال�سعودي،  املنتخب  اأبطالها هو 
الأرجنتيني  نظريه  على   1-2 تغلب 

واأحد  �سابقتني  م��رت��ني  ال��ع��امل  بطل 
املر�سحني بقوة للمناف�سة على اللقب 

يف الن�سخة احلالية.
وقدم املنتخب ال�سعودي عر�سا مميزا 
اإعجاب  ب��ه  ن��ال  ال�سوطني  م��دار  على 

معظم املتابعني للمباراة.
كما ا�ستهل املنتخب التون�سي م�ساركته 
يف البطولة بنقطة تعادل ثمينة اأمام 
ن��ظ��ريه ال��دمن��ارك��ي ال��ع��ري��ق، وح�سد 
املنتخب املغربي نقطة مماثلة بتعادل 
الكرواتي  ن���ظ���ريه  م���ع  اآخ�����ر  ���س��ل��ب��ي 
مونديال  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ���س��اح��ب 

.  2018
الإم����ارات����ي حا�سرا  ال��ت��ح��ك��ي��م  وك����ان 
الأوىل  اجلولة  يف  اأي�سا  مميز  ب�سكل 
اأدار حكمنا الدويل حممد عبد  حيث 
يو�سف  حم��م��د  وم��ع��اون��اه  ح�سن  اهلل 
احل����م����ادي وح�������س���ن امل����ه����ري امل����ب����اراة 
امل����ث����رية ب����ني امل��ن��ت��خ��ب��ني الإ����س���ب���اين 

والكو�ستاريكي.
وج����اءت امل��ف��اج��اأة امل���دوي���ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
اآ�سيوي  م��ن��ت��خ��ب  ي���د  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة 
اآخر هو املنتخب الياباين، الذي باغت 
املنتخب الأملاين بطل العامل 4 مرات 
فوز  اإىل  بهدف  ت��اأخ��ره  وقلب  �سابقة 
الكثري  الفوز  بهذا  2-1 ليثري  ثمني 
من النتقادات واجلدل جتاه الفريق 
الأمل��اين خا�سة واأن الأخ��ري خرج من 
 2018 مونديال  يف  املجموعات  دور 

برو�سيا.
الكبريتني،  امل��ف��اج��اأت��ني  ع��ن  وب��ع��ي��دا 
املنتخبات الكبرية الفوز  حققت باقي 
املنتخب  ف��ت��غ��ل��ب  اجل����ول����ة؛  ه����ذه  يف 
نظريه  ع���ل���ى  ب�����ج�����دارة  ال����ربازي����ل����ي 
املنتخب  وا���س��ت��ه��ل   0-2 ال�����س��رب��ي 
الفرن�سي حملة الدفاع عن لقبه بفوز 
واأمطر  اأ���س��رتال��ي��ا  ع��ل��ى   1-4 ك��ب��ري 
كو�ستاريكا  �سباك  الإ�سباين  املنتخب 

ب�سباعية نظيفة.
ك��م��ا ف����از امل��ن��ت��خ��ب الإجن���ل���ي���زي على 
نظريه الإيراين 6-2 ، وفازت هولندا 
على  وال��ربت��غ��ال   0-2 ال�سنغال  على 
فوزا  بلجيكا  وان��ت��زع��ت   2-3 غ��ان��ا 

�سعبا 1-0 على كندا.
وك���ان ال��ف��وز الإ���س��ب��اين رق��م��ا قيا�سيا 
لإ�سبانيا يف  فوز  اأكرب  ب�سفته  جديدا 
ياأتي  كما  باملونديال  مبارياتها  تاريخ 
يف امل��رت��ب��ة ال���راب���ع���ة م���ن ح��ي��ث اأكرب 

النت�سارات يف تاريخ املونديال.
ولكن هذا الرقم مل يكون �سوى واحدة 
م���ن ع���دة اأرق�����ام ق��ي��ا���س��ي��ة حت��ق��ق��ت يف 
اجلولة الأوىل من املونديال احلايل، 
كري�ستيانو  الربتغايل  معادلة  ومنها 
مي�سي  ليونيل  والأرجنتيني  رونالدو 
للرقم القيا�سي يف عدد مرات امل�ساركة 
بن�سخ املونديال حيث ان�سم الالعبان 
للغاية  حم���دودا  ع���ددا  ت�سم  لقائمة 
م��ن ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف 5 

ن�سخ باملونديال.
كما حقق رونالدو رقما قيا�سيا جديدا 
التاريخ  يف  لع����ب  اأول  اأ����س���ب���ح  ب�����اأن 
 5 ي�سجل هدفا واح��دا على الأق��ل يف 
العامل،  كاأ�س  ببطولت  خمتلفة  ن�سخ 
وذلك بهدفه يف �سباك املنتخب الغاين 
الفوز  اإىل  الطريق  فتح  وال��ذي  اأم�س 

.  2-3
"18 عاما  الإ���س��ب��اين ج���ايف  واأ���س��ب��ح 
ي�سجل  لع���ب  اأ���س��غ��ر  اأيام"  و110 
هز  منذ  امل��ون��دي��ال  مباريات  يف  هدفا 
ال�سباك  بيليه  ال��ربازي��ل��ي  الأ���س��ط��ورة 
1958 عندما كان �سنه  يف مونديال 

وقتها 17 عاما و239 يوما.

•• �لدوحة -و�م:

يتطلع املنتخب ال�سعودي لكرة القدم 
بطولة  يف  م��ف��اج��اآت��ه  م��وا���س��ل��ة  اإىل 
بطاقة  وح�سم   ،2022 العامل  كاأ�س 
التاأهل اإىل الدور الثاين "دور ال�16" 
مباراته  خ��الل  م��ن  مبكرا  للبطولة 
اأم���ام نظريه  ال�سبت   ال��ي��وم   املرتقبة 
ال��ب��ول��ن��دي يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
الدور  يف  الثالثة  املجموعة  مباريات 

الأول للبطولة. 
كبري  اهتمام  على  امل��ب��اراة  وت�ستحوذ 
مباريات   4 �سمن  ت��اأت��ي  ب��اأن��ه��ا  علما 
ت�سهدها البطولة اليوم يف املجموعتني 
الثالثة والرابعة، حيث يلتقي املنتخب 
بنف�س  املك�سيكي  نظريه  الأرجنتيني 
تون�س  تلتقي  فيما  اأي�����س��ا  امل��ج��م��وع��ة 
الدمنارك  مع  وفرن�سا  اأ�سرتاليا،  مع 

باملجموعة الرابعة. 
وحت�����س��م م��ب��اري��ات ه���ذه اجل��ول��ة اإىل 
هاتني  من  التاأهل  خريطة  بعيد  حد 
ال���ث���اين  ال���������دور  اإىل  امل���ج���م���وع���ت���ني 

للمونديال. 
وت�����س��ت��ح��وذ م����ب����اراة ال�������س���ع���ودي���ة مع 
بتوقيت  م�ساء  اخلام�سة  يف  ب��ول��ن��دا، 
الإم����������ارات، ع��ل��ى اه���ت���م���ام ك��ب��ري بعد 
ال���ت���ي حققها  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ب���ال���ف���وز على  ال�������س���ع���ودي  امل���ن���ت���خ���ب 
الأوىل،  اجل��ول��ة  2-1 يف  الأرج��ن��ت��ني 
ال�سعودي يف  املنتخب  وتزايد حظوظ 
الثانية  للمرة  ال��ث��اين  ل��ل��دور  ال��ت��اأه��ل 

ال�ساد�سة  م�ساركته  خ��الل  تاريخه  يف 
باملونديال. 

للدور  تاأهل  ال�سعودي  املنتخب  وك��ان 
الثاين يف م�ساركته املونديالية الأوىل 
عرب ن�سخة 1994 بالوليات املتحدة 
وبلجيكا  امل��غ��رب  على  انت�سارين  بعد 
يف الدور لأول، وهو ما ي�سعى الفريق 
لتكراره غدا بتحقيق الفوز على بولندا 

بعد الفوز الأول على الأرجنتني. 
وي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي هذه 
3 نقاط، والفوز  املواجهة ويف جعبته 
وي�سمن  نقاط   6 اإىل  ر�سيده  يرفع 
ت��اأه��ل��ه ل��ل��دور ال��ت��ايل م��ب��ا���س��رة بغ�س 

الأخرية  م��ب��ارات��ه  نتيجة  ع��ن  النظر 
اأمام املك�سيك. 

منتخب  ي��خ��و���س  ال����وق����ت،  ن��ف�����س  يف 
ب��ول��ن��دا ال��ل��ق��اء وه���و ل ي��ح��م��ل �سوى 
اجلولة  يف  تعادله  م��ن  وح��ي��دة  نقطة 
هذه  يجعل  م��ا  املك�سيك،  م��ع  الأوىل 
لتعزيز  الأخ�����رية  ف��ر���س��ت��ه  امل��واج��ه��ة 
اآم���ال���ه ق��ب��ل م��واج��ه��ة الأرج���ن���ت���ني يف 
اجل��ول��ة الأخ�����رية، وه���و م��ا ي��زي��د من 

�سعوبة املهمة على املنتخبني. 
و�سمن نف�س املجموعة، يلتقي منتخبا 
احلادية  يف  املك�سيك  م��ع  الأرج��ن��ت��ني 
ع�������س���رة م�������س���اء ب��ت��وق��ي��ت الإم���������ارات، 

على  و�سعبة  قوية  وذل��ك يف مواجهة 
باجلولة  نتائجهما  ظل  يف  املنتخبني 

الأوىل. 
ال�����ذي خا�س  م��ن��ت��خ��ب الأرج����ن����ت����ني، 
للفوز  ق��وي��ة  ب��رت���س��ي��ح��ات  ال��ب��ط��ول��ة 
امل���ون���دي���ال، يخو�س  ه���ذا  ب��ال��ل��ق��ب يف 
اأي  ي��ح��م��ل  اأن  دون  امل���واج���ه���ة  ه����ذه 
خ�سارته  ل��ت��ع��وي�����س  وي�����س��ع��ى  ن���ق���اط، 
اأوقفت  والتي  ال�سعودي  املنتخب  اأمام 
�سل�سلة املباريات التي حافظ فيها على 
�سجله خاليا من الهزائم )36 مباراة 
املباراة  ه��ذه  ف��اإن  وبالتايل  متتالية(، 
على  للحفاظ  ال��وح��ي��دة  فر�سته  ه��ي 

واإل  بالبطولة،  ال�ستمرار  يف  اآم��ال��ه 
اخلروج مبكراً. 

وي���خ���و����س امل��ن��ت��خ��ب امل��ك�����س��ي��ك��ي هذه 
من  وحيدة  نقطة  يحمل  وهو  املباراة 
الأوىل،  اجلولة  يف  بولندا  مع  تعادله 
وي��ري��د احل��ف��اظ ع��ل��ى اآم���ال���ه، وك�سر 
ح��اج��ز ال��ت��ف��وق الأرج��ن��ت��ي��ن��ي عليه يف 
مواجهتهما ال�سابقة باملونديال والتي 

انتهت ل�سالح الأرجنتني. 
تون�س  تلتقي  الرابعة،  املجموعة  ويف 
مع اأ�سرتاليا يف الثانية ظهرا بتوقيت 
التون�سي  املنتخب  ويتطلع  الإم���ارات، 
الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ب��ت��ع��ادل��ه  املنت�سي 

اأول  على  وح�سوله  ال��دمن��ارك،  اأم���ام 
حتقيق  اإىل  امل����ون����دي����ال،  يف  ن��ق��ط��ة 
ال��ف��وز والق����رتاب م��ن ال��ت��اأه��ل للدور 
م�ساركاته  تاريخ  يف  مرة  لأول  الثاين 
ب��امل��ون��دي��ال، ق��ب��ل م��واج��ه��ت��ه الأخ���رية 
اأمام املنتخب الفرن�سي حامل اللقب. 

للمنتخب  امل��ب��اراة  متثل  امل��ق��اب��ل،  ويف 
ت��ع��ر���س خل�سارة  ال����ذي  الأ�����س����رتايل، 
ك���ب���رية م���ن ف��رن�����س��ا ب��ن��ت��ي��ج��ة 4-1، 
فر�سة للعودة بالبطولة، فيما �ستكون 
توديعه  مب��ث��اب��ة  ج���دي���دة  خ�����س��ارة  اأي 

للمونديال. 
مباراة  تقام  املجموعة،  نف�س  و�سمن 

يف  وال��دمن��ارك��ي  الفرن�سي  املنتخبني 
يف  الإم����ارات،  بتوقيت  م�ساء  الثامنة 
يخو�سها  خال�سة  اأوروب��ي��ة  م��واج��ه��ة 
اللقب،  ح��ام��ل  ال��ف��رن�����س��ي،  امل��ن��ت��خ��ب 
التاأهل  الفوز و�سمان  لتحقيق  �ساعياً 
ل��ل��دور ال��ث��اين م��ب��ا���س��رة ب��ع��د ف���وزه يف 
اأ�سرتاليا بنتيجة  اجلولة الأوىل على 

 .1-4
ويعزز من حظوظ املنتخب الفرن�سي 
املقنع  القوي  الأداء  املواجهة  ه��ذه  يف 
الذي قدمه يف اجلولة ال�سابقة، ولكنه 
�سي�سطدم باملنتخب الدمناركي الذي 
الفوز يف اجلولة  مل ينجح يف حتقيق 

الأوىل على املنتخب التون�سي واكتفى 
بنقطة التعادل. 

م��ب��اري��ات ر�سمية   4 اآخ���ر  م���دار  فعلى 
جمعت بني املنتخبني، مل ينل املنتخب 
نظريه  م���ن  خ�����س��ارة  اأي  ال���دمن���ارك���ي 
مباريات   3 يف  ف����از  ب���ل  ال��ف��رن�����س��ي، 
وت��ع��ادل يف م��ب��اراة واح����دة، حيث فاز 
العامل  ك��اأ���س  يف  ال��دمن��ارك��ي  املنتخب 
اآخر  ويف  وال��ي��اب��ان،  ب��ك��وري��ا   2002
العام  يف  بينهما  ج��م��ع��ت  م��واج��ه��ت��ني 
مناف�سات  ���س��م��ن   2022 اجل������اري 
واإيابا  "ذهابا  الأوروب��ي��ة  الأمم  دوري 
 2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  " وت��ع��ادل 

املفاجاآت والأرقام القيا�سية وغزارة الأهداف اأبرز 
مالمح اجلولة الأوىل من »مونديال 2022«

ال�سعودية ت�سعى ملوا�سلة مفاجاآتها باملونديال وتون�س يف حتد جديد اأمام اأ�سرتاليا باجلولة الثانية 

منتخب اإيران ينتزع فوزا على 
ويلز يف الوقت بدل ال�سائع 

كيفية التاأهل اإىل ثمن نهائي املونديال 

 منتخب »ال�ساموراي« ي�سعى لتعميق جراح كو�ستاريكا

2022 يف كرة  ن��ه��ائ��ي م��ون��دي��ال ق��ط��ر  اإىل ث��م��ن  ي��ت��اأه��ل 
يف  الثماين  املجموعات  م��ن  ك��ل  وو�سيف  مت�سدر  ال��ق��دم 
ال��دور الأول، لكن كيف يتّم التفريق بني منتخبني بحال 

تعادلهما يف النقاط؟
ثماين  على  م��وزع��ني  النهائيات  يف  منتخباً   32 ي�سارك 
ث��الث م��ب��اري��ات يف دور  ك��ل منتخب  جم��م��وع��ات. يخو�س 
وامل��ت��ع��ادل نقطة.  ن��ق��اط   3 ال��ف��ائ��ز  امل��ج��م��وع��ات، فيح�سد 
يتاأهل اإىل الدور الثاين اأو ثمن النهائي بطل وو�سيف كل 
اإىل  اللجوء  يتم  النقاط،  بعدد  التعادل  بحال  جمموعة. 

فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف امل�سجلة. واإذا ا�ستمّر 
التعادل ُيحتكم اإىل عدد النقاط يف املواجهات املبا�سرة بني 

الفرق املعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.
اللعب  اإىل  ال��ل��ج��وء  يتم  م�سابهة،  النتائج  ج���اءت  وب��ح��ال 
ال�سفراء  البطاقات  نقاط  احت�ساب  خ��الل  من  النظيف، 
ثانية- "بطاقة �سفراء: نقطة، بطاقة �سفراء  واحلمراء 
حمراء غري مبا�سرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مبا�سرة: 4 

نقاط، �سفراء ثم حمراء مبا�سرة: 5 نقاط"
اأما قاعدة الف�سل الأخرية فهي �سحب القرعة.

ينق�س منتخب اليابان فوز �سغري الأحد على كو�ستاريكا 
وي��ع��ل��ن خروج   ،16 ال����دور  اأع���ت���اب  ع��ل��ى  اأق���دام���ه  لي�سع 

املنتخب الكو�ستاريكي ر�سمياً من العر�س املونديايل.
عند �سحب قرعة نهائيات كاأ�س العامل احلالية يف قطر مل 
يتوقع كثريون تاأهل اليابان للدور الثاين يف البطولة عن 

جمموعة ت�سم اإىل جانبها منتخبي اأملانيا واإ�سبانيا.
الأملاين،  نظريه  وه��زم  تاأخره  الياباين  املنتخب  وعو�س 
اأرب�����ع م����رات الأرب����ع����اء، و�سيواجه  ���س��اب��ق��اً  ال���ع���امل  ب��ط��ل 
 0-7 الثقيلة  وط��اأة هزميتها  تئن حتت  التي  كو�ستاريكا 
املجموعة  مناف�سات  من  الأوىل  اجلولة  يف  اإ�سبانيا  اأم��ام 

اخلام�سة.
وبالن�سبة ملدرب كو�ستاريكا لوي�س فرنانديز �سواريز فاإن 
اإعادة بناء ثقة فريقه، التي ت�سررت كثرياً ب�سبب الهزمية 

املهينة تاأتي على راأ�س الأولويات.
وقال املدرب بعد الهزمية: "اأ�سعر بالقلق خوفاً من عدم 

جتاوز الفريق هذا التعر ذهنياً، هذه نتيجة �سيئة.
وتابع: "منطقياً هذا هو اأول �سيء يتعني علي اإ�سالحه". 
لبع�س  امل����درب  �سيلجاأ  ال��ه��دف  ه���ذا  حتقيق  اأج���ل  وم���ن 
الالعبني املخ�سرمني، الذين �ساركوا يف نهائيات 2014 
وو�سلوا مع الفريق لدور الثمانية بعد ت�سدر جمموعته 

التي �سمت اإجنلرتا واإيطاليا واأوروغواي.
فجر  اأن  بعد  مب�سر  ال��و���س��ع  ف���اإن  لليابان  بالن�سبة  اأم���ا 
حتى  احلالية  النهائيات  يف  مفاجاأة  اأك��رب  ث��اين  الفريق 
الآن، بالفوز 2-1 على اأملانيا التي كانت البادئة بالتقدم.

وح��ق��ق��ت ال��ي��اب��ان ه���ذه امل��ف��اج��اأة م��ع وج���ود �ستة لعبني 
جانب  اإىل  الأمل����اين،  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  يناف�سون 
لعب يناف�س يف دوري الق�سم الثاين باأملانيا يف ت�سكيلتها.

الياباين  املنتخب  يواجه  اأن  يتوقع  اأملانيا ل  وبعد جت��اوز 
�سعوبة مماثلة يف مواجهة منتخب كو�ستاريكا، الذي مني 

باأ�سواأ هزمية خالل م�ساركاته يف نهائيات كاأ�س العامل.

ال�سمراين: »خطة رونار فاجاأت اجلميع« 
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مدرب  م��ع  مي�سي  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  �سيلتقي 
لوجه،  وجها  مارتينو  "تاتا"  خ���رياردو  مواطنه  املك�سيك 
واح��داً مع بر�سلونة و�سنتني  �سوياً مو�سماً  اأم�سيا  اأن  بعد 
اأي  يحقق  اأن  دون  م��ن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  �سفوف  يف 
ال�سبت �سمن  املنتخبان  يتواجه  وذلك عندما  لقب كبري، 

مناف�سات املجموعة الثالثة يف مونديال قطر 2022.
التقى مارتينو، وم�سقط راأ�سه رو�ساريو كما مي�سي، للمرة 
الأوىل خالل مو�سم 2013-2014 عندما ا�سرف الأول 
مل  التي  النادرة  املوا�سم  اأح��د  وهو  بر�سلونة،  تدريب  على 

يفز بها مي�سي باأي لقب مع بر�سلونة.
ويروي املدير الريا�سي يف النادي الكاتالوين حينها وحار�س 
عن  �سوبي�ساريتا  اأن��دوين  �سابقا  ا�سبانيا  ومنتخب  مرماه 
الود املفقود بني الرجلني بقوله ل�سحيفة "ال بايي�س" عام 
2020 "عندما كان مارتينو يف بر�سلونة قال لليو +اأدرك 
بطردي.  ويقوم  بالرئي�س  الت�سال  ت�ستطيع  باأنك  جيداً 
ا�سعر كذلك  ب��اأن جتعلني  ل�ست جم��رباً  ب��اهلل عليك،  لكن 
يف جميع الأيام+". كان ذلك املو�سم �سيئاً للغاية لأنه �سهد 
اأمام الغرمي التقليدي  خ�سارة بر�سلونة نهائي كاأ�س امللك 
ري��ال م��دري��د، واخل���روج من دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا على يد 

اأتلتيكو مدريد واحللول ثانياً يف الدوري املحلي.
ٌح�سم لقب "ل ليغا" يف اجلولة الأخرية عندما ا�ست�ساف 
بر�سلونة اأتلتيكو مدريد وكان الأول يف حاجة اىل الفوز لكي 
يتوج بطال لكنه اكتفى بالتعادل 1-1 مع �سيفه، قبل اأن 
يعلن مارتينو ا�ستقالته من من�سبه على اثر املباراة مكتفياً 
جمدداً،  ومي�سي  مارتينو  التقى  ال�سوبر.  الكاأ�س  باحراز 

"األبي�سيلي�ستي" بعد  ا�ستلم تدريب  املّرة عندما  لكن هذه 
النهائي الذي خ�سره منتخب بالده اأمام اأملانيا يف مونديال 

عام 2014 با�سراف املدرب ال�سابق األيخاندرو �سابيال.
مّرة جديدة، اخفق الثنائي يف قيادة الرجنتني اإىل اأي لقب 
فخ�سر نهائي كوبا امريكا مّرتني عامي 2015 و2016 

كالهما اأمام ت�سيلي.
بعد هاتني الكبوتني يف النهائي، اأعلن مي�سي بعد اأن اتعبته 
ال�سغوطات والأجواء الثقيلة يف �سفوف املنتخب، اعتزاله 

اللعب دولياً قبل اأن يرتاجع عن قراره بعد اأ�سهر.
يف املقابل، بعد اأن ترك مارتينو تدريب املنتخب الرجنتيني، 
اأتالنتا  ال��دوري المريكي حيث جنح يف قيادة  توّجه اىل 

اىل لقب بطل الدوري عام 2018.
ان�سم بعدها اىل تدريب منتخب املك�سيك يف كانون الثاين-

يناير عام 2019.
على الرغم من قيادة املك�سيك اىل احراز الكاأ�س الذهبية يف 
العام ذاته، مل يكن ذلك كافياً لزالة ال�سغوطات عن كاهله 

كما هي احلال بالن�سبة اىل جميع مدربي "اإل تري".
تعر�س لنتقادات حادة ومتكّررة، ل �سيما من جنم املنتخب 
وريال مدريد �سابقا اأوغو �سان�سي�س الذي ياأخذ عليه باأنه 

لي�س مك�سيكياً وباأنه قبل املن�سب ب�سبب املال.
املباراة  �سيحت�سن  ال��ذي  لو�سيل  ملعب  وعلى  ال�سبت  لكن 
ياأتي  ق��د  املقبل،  الول-دي�����س��م��رب  ك��ان��ون   18 يف  النهائية 
فوز  لأن  عليه،  اللوم  يلقوا  لكي  الأرجنتينني  على  ال��دور 
الأرجنتني  خ��روج  �سيعني  بالدهم  منتخب  على  املك�سيك 

من الباب ال�سيق.

الإ�سبانية عندما  الغربية يف مدينة خيخون  اأملانيا  امللحمة اجلزائرية �سد  اأربعني عاماً على  بعد 
ال�سهري و�سامل  الأذه��ان، ن�سخ �سالح  بّلومي وراب��ح ماجر ثنائية ل تزال عالقة يف  �سّجل خل�سر 
الدو�سري ال�سيناريو ذاته بقيادة ال�سعودية اىل فوز مزلزل على الرجنتني وجنمها ليونيل مي�سي 
يف الدوحة. اأوجه ال�سبه كبرية بني املباراتني: الأوىل دخلها املنتخب الأملاين الغربي منت�سياً باحرازه 

1980، و���س��ّم يف  ك��اأ���س اوروب����ا ع��ل��ى ح�����س��اب بلجيكا ع���ام 
�سفوفه جياًل ذهبياً على غرار كارل-هاينت�س رومينغه 
ليتبار�سكي  وبيار  ماغات  وفيليك�س  برايتر  وب��ول 

الأرجنتني  املنتخب  خا�سها  والثانية  وغريهم، 

الثالثاء بطاًل لقارته اأي�ساً عام 2021 ومت�سلحاً ب�سجل يت�سمن 36 مباراة من دون خ�سارة يعود 
اإىل اأكر من ثالث �سنوات.

كما ي�سّم املنتخب الأرجنتيني يف �سفوفه النجم ليونيل مي�سي، اأف�سل لعب يف العامل �سبع مرات، 
ولعبني يف اأعرق الندية الوروبية.

يف 1982 يف اإ�سبانيا، دخلت اأملانيا الغربية مباراتها مع اجلزائر بعجرفة، اإذ �سّرح مدربها اآنذاك 
قال  اإذ  الالعبني  عن  ف�ساًل  يوب درفال قائال "لو خ�سرت �سوف اأعود يف اأول قطار اإىل ميونيخ"، 
اأما  "�سن�سّجل العديد من الأه��داف، �سنهدي ال�سابع لزوجاتنا والثامن لكالبنا"،  رومينيغه 

املدافع مانفريد كالت�س فقال "�ساألعب معهم مبالب�س ال�سهرة".
كاأ�س  يف  يف  مبارياتها  باكورة  يف  اجلزائريون  خا�س  "اإل مولينون"  لكن على ملعب 
ملحمة  املخلويف  ر�سيد  و"ال�سطورة"  خالف  الدين  حميي  امل��درب��ني  وبقيادة  العامل 

كروية، ومتكنوا من الفوز بهديف ماجر وبلومي، مقابل هدف رومينيغه.
انتهت املغامرة اجلزائرية بحزن �سديد نتيجة ما �ُسمي ب� "عار خيخون" بعدما تغلبت 
اإذ �سمنا  اأملانيا الغربية على النم�سا -1�سفر يف نتيجة مفيدة للطرفني وم�سبوهة، 

التاأهل معاً.
كما  بالتوقعات،  احلائط  عر�س  ال�سعودية  �سربت  الدوحة،  يف  لو�سيل  ا�ستاد  ويف 

فعلت اجلزائر لتحقق احدى اكرب املفاجاآت يف نهائيات كاأ�س العامل.
ظن اجلميع بان ال�سعودية �ستنهار بعد ان تخلفت بهدف مبكر ملي�سي 

من ركلة جزاء، لكنها رّدت بقوة يف مطلع ال�سوط الثاين ويف 
غ�سون 5 دقائق جمنونة انقلب امل�سهد متاما.

جنح �سالح ال�سهري يف ا�ستثمار كرة 
اأم��ام��ي��ة و���س��ار بها 

احلار�س  متناول  عن  بعيداً  ي�سّددها  اأن  قبل  روم��ريو،  كري�ستيان  الرجنتيني  مدافع  من  مراقباً 
الأرجنتيني امييليانو مارتيني�س.

ووفقا ل�سبكة "اأوبتا" لالإح�سائيات، فاإن ال�سهري بات ثالث اأكرب لعب ي�سجل لل�سعودية يف كاأ�س 
العامل "29 عاما و21 يوما"، بعد يو�سف الثنيان "34 عاما و218 يوما" و�سامي اجلابر "33 

عاما و185 يوما".
كان الهدف مبثابة مفتاح العودة يف النتيجة للمنتخب ال�سعودي. ومل يكن "األبي�سيلي�ستي" افاق 

من ال�سدمة حتى جاء الثاين.
من  تخّل�س  عندما  اأروع،  ول  هدفاً  ب�"تورنيدو"  امللقب  الدو�سري  �سّجل 
مدافعني بحركة فنية رائعة قبل اأن ي�سّدد كرة �ساروخية ا�ستقرت 

يف �سباك احلار�س الأرجنتيني.
ب����ات ال���دو����س���ري ث����اين لع����ب ���س��ع��ودي ي�����س��ج��ل ه��دف��ا يف 
ن�سختني خمتلفتني يف النهائيات العاملية اىل جانب �سامي 
"اأي  اجلابر الذي ا�ساد به بقوله على ح�سابه على تويرت 
لعب ي�ستطيع الت�سجيل، لكن لي�س كل لعب ي�ستطيع اتخاذ 
القرارات اجلريئة وي�سنع من الكرة العادية، م�سهدا يخلد يف 

التاريخ".
الدو�سري،  الكرة بني قدمي �سامل  "عندما ت�سل  وتابع 
ثقيل  جن����م  حل���ظ���ة،  اأي  يف  الإب�����ه�����ار  ت���وق���ع 
يف  و�سجاعة  ثقة  لديها  كبرية  و�سخ�سية 
هوية  ع��ن  النظر  بغ�س  ال���ق���رارات  ح�سم 
اخل�سم.. نحبك يا بطل". من خيخون 

اىل لو�سيل، ما اأ�سبه الأم�س باليوم.

اللقاء البارد يتجّدد بني مي�سي ومارتينو 

الدو�سري وال�سهري على خطى ماجر وبّلومي 

فاران.. �سرورة ملحة لفرن�سا للثاأر من الدمنارك! 

"غري  ب��دور   2022 قطر  مونديال  يف  غريزمان  اأنطوان  املهاجم  ي�سطلع 
اعتيادي" مع "اإح�سا�س بالت�سحية"، خلدمة توازن املنتخب الفرن�سي بطل 
العامل حيث لعب دوراً حمورياً م�ستمراً منذ �سنوات، رغم ا�سطرابات عا�سها 
اّن غريزمان مل يحرز اي  يف موا�سمه الخ��رية على م�ستوى الندية. ومع 
هدف او متريرة حا�سمة الثالثاء �سد اأ�سرتاليا )4-1( لكنه تاألق بني لعبي 
الو�سط املدافعني والثالثي الهجومي يف دور غري م�سبوق له. وللدللة على 
الدور الذي يقوم به، نّوه به زميله وقائد املنتخب الفرن�سي احلار�س هوغو 
لوري�س "لقد وجدت اأنه ا�ستمتع باللعب، ولعب للفريق، يف و�سع غري معتاد 
يبذل اجلهد مع  �سيء  ك��ل  وقبل  ال��ك��رة،  يلم�س  اأن  لكنه يحب  م��ا،  ح��د  اإىل 
ا  الكرة او بدونها". هذا كان راأي زميله الآخر ماتيو غندوزي "اإنه يقوم اأي�سً
اإنه لعب رائع،  6 لحًقا!  بتدخالت جيدة ج��ًدا، وقد يتمكن من لعب رقم 

بغ�س النظر عن املركز الذي �سيلعب فيه، فهو �سي�ساعد الفريق".
التي  الثمان  اإىل  ال�سابق  بر�سلونة  ينظر مهاجم  الأح��ي��ان، ل  يف كثري من 
يدفعها. اإنه الالعب الفرن�سي الذي رك�س اأكر من غريه، با�ستثناء اأدريان 
"غرينتا" خيالية وتدخالته  ب�  العائدين اىل اخللف  اكر  رابيو، وكان من 

املعتادة، ولعّل الدليل البرز على جمهوده هو �سبغ �سرواله الأبي�س باللون 
الأخ�سر كدليل على طاقته الكبرية. واأثنى املهاجم اأوليفييه جريو، �ساحب 
ال�سميم،  و�سط يف  "اأنطوان لعب  زميله  ب��اأداء  ال�سرتاليني  امام  الهدفني 
مع �سعور بالت�سحية وحجم كبري من امللعب. اأعتقد اأنه ميكن اأن يتوىل هذا 
املركز ب�سكل كامل". لعب غريزمان، �ساحب القمي�س رقع �سبعة، من دون 
الأ�سا�سية كنقطة انطالق نحو جريو وعثمان دميبيليه  الت�سحية مبهمته 
البالغ من  الالعب  وجه اخل�سو�س، وجد  على  مبابي  مع  مبابي.  وكيليان 
العمر 31 عاًما م�ساحات �سا�سعة ب�سكل متكرر، وهو ما كان بعيًدا من التحقق 
ا يف  يف الأ�سهر الأخرية. يف مركزه املعتاد كمهاجم، �سهد غريزمان انخفا�سً
تاأثريه موؤخًرا، ل �سيما لأن اأ�سلوبه يف اللعب ون�ساطه كانا يف بع�س الأحيان 
الأ�سا�سي  املهاجم  بنزمية،  ك��رمي  اأي�سا  يقدمه  ال��ذي  للمجهود  م�سابهني 
املفرت�س يف كاأ�س العامل، قبل ان�سحابه ب�سبب ال�سابة. وقال املدرب ديدييه 

دي�سان بعد الفوز املونديايل الول "اإنه لعب ميكن اأن يجد نف�سه يف الو�سط، 
اأنطوان  "حجم  م�سيفاً  له"،  بالن�سبة  ت�سحية  لي�ست  اإنها  ذل��ك،  يحب  اإن��ه 
النوع  امل��دّرب عادة هذا  املهاجمني". يحب  الثالثة  التوازن لالعبني  يعطي 
من الالعبني ذوي الطاقة اليجابية. الإح�سائيات مذهلة: خا�س غريزمان 
مباراته ال�68 على التوايل مع منتخب فرن�سا الثالثاء، دون اأن يغيب عن اي 
منها منذ �سيف 2017، وهو رقم قيا�سي ملنتخب فرن�سا ي�سعى اىل تعزيزه 

ال�سبت �سد الدمنارك.
)هزمية  كوبنهاغن  يف  املا�سي  ايلول/�سبتمرب  يف  الدمنارك  ام��ام  وحتديداً 
اأعطى دي�سان �سارة القيادة لأول مرة اىل غريزمان، يف غياب لوري�س   ،)0-2
"ل�سُت قائًدا يتحّدث كثرًيا  رافايل فاران. وقال غريزمان  الرديف  والقائد 
امللعب.  اأر���س  على  قائدا  لك��ون  اك��ر  اأميل  فاأنا  املالب�س،  تبديل  غرفة  يف 
قيمة  دي�سان  يعرف  اأف�سل".  هو  ما  بفعل  �ساألتزم  الأمرين،  بني  اأخلط  لن 

غريزمان وهذا هو ال�سبب يف اأنه مل يتخل عنه اأبًدا، حتى يف ذروة عذاباته مع 
ناديه. اتخذ لعب ريال �سو�سييداد ال�سابق منعطًفا �سعًبا عندما ان�سم اإىل 
نادي بر�سلونة يف �سيف 2019، بعد عام من فوزه بكاأ�س العامل وبعد اإعالنه 

عن بقائه يف اأتلتيكو يف خالل فيلم وثائقي بعنوان "القرار".
الكاتالوين،  النادي  يورو" اىل  مليون   120" �سخمة  ب�سفقة  انتقال  لكنه 
اّن ج��زًءا من  2021، ال  اإىل اتلتيكو عام  اأن يعود على �سبيل الإع��ارة  قبل 
على  لعبه  وقت  اقت�سر  املو�سم،  بداية  منه. يف  امتعا�سه  عرّب عن  اجلمهور 
ن�سف �ساعة يف املباراة الواحدة ب�سبب اخلالف بني الناديني. متت ت�سوية كل 
�سيء يف ت�سرين الول-اأكتوبر مع انتقال دائم اإىل مدريد بعد توقيعه حتى 
م�ساحلة  خاللها  من  متكن  رائعة  عرو�سا  غريزمان  ليقّدم   ،2026 ع��ام 
وراأ�سي،  �ساقان،  "لدّي  فوت  تيلي  وق��ال لربنامج  كامل.    ب�سكل  اجلماهري 
لذا كل �سيء على ما يرام". مع الديوك، يفتقد غريزمان فقط هّز ال�سباك، 
وهو ما مل ينجح يف القيام به منذ 13 ت�سرين الثاين-نوفمرب 2021 �سد 

كازاخ�ستان )0-8(.
فهل ي�سع "غريزو" حدا جلفائه التهديفي ال�سبت �سد الدمنارك؟

دور خمتلف..  لكن مكانة غريزمان ل تتغرّي! 

•• �أبوظبي-�لفجر

ال�سبت  ال���ي���وم  ظ��ه��ر  ب��ع��د  ت��خ��ت��ت��م 
بنادي  زاي�����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  مب��ل��ع��ب 
الوطني  ال����ي����وم  ب���ط���ول���ة  غ���ن���ت���وت 
التي   ،2022 لعام  البولو  لتحدي 
�سمو  ب��رع��اي��ة  غنتوت  ن���ادي  نظمها 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ف����الح  ال�����س��ي��خ 
اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن���ادي  رئي�س 
م�ساركة  ���س��ه��دت  وال���ت���ي  وال���ب���ول���و، 

غنتوت،  اأن��دي��ة  يف  متثلت  ف��رق   3
يف  منهم  م�ساركة  وان��ك��ورا  احلبتور 
احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 
يف  به  الحتفال  يتجدد  والتي   ،51

ظل القيادة الر�سيدة.
اخلتامي  احل��ف��ل  م��ب��اري��ات  وت���ب���داأ 
م�����س��اء ال���ي���وم ب��ل��ق��اء ���س��اخ��ن يجمع 
م���ع احلبتور  ف��ري��ق��ي غ��ن��ت��وت  ب���ني 
بعد  الفريقني  ب��ني  الرت��ب��اط  لفك 
�سوء  على  ال��ن��ق��اط  ر�سيد  ت�����س��اوي 

ختام  يف  الأول  اأم�س  م��ب��اراة  نتيجة 
م��ب��اري��ات ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي والتي 
جمعت بني فريقي انكورا واحلبتور 
انكورا  فريق  ل�سالح  انتهت  وال��ت��ي 
غنتوت  فريقي  على  بفوزه  املت�سدر 
يف املباراة الفتتاحية بنتيجة 7\6 
وبذلك   4.5\9 احل��ب��ت��ور  وع��ل��ي 
ينتظر ف��ري��ق ان���ك���ورا  ال��ف��ائ��ز  من 
الفا�سلة  وغنتوت  احلبتور  م��ب��اراة 
الدور  �سهدت مباراتهما يف  ان  ،بعد 

 4/4 الفريقني)  تعادل  التمهيدي 
والتي  متكافئة  قوية  م��ب��اراة  بعد   )
تقدم فيها غنتوت بهدف يو�سف بن 
ال�سام�سي  نا�سر  ه��ديف  ث��م  د�سمال 
،واأ�ساف الرابع الالعب ميغيل داليا 
ان  ا�ستطاع  ان فريق احلبتور  ال   ..
له  الت�سجيل  ليفتتح  �سريعا  ي��ع��ود 
اأ����س���اف املحرتف  ن��ي��ك��ول���س، ف��ي��م��ا 
البارز دياز 3 اهداف متتالية لتنهي 
والتي   4-4 الإي���ج���اب���ي  ب��ال��ت��ع��ادل 

ادارها احلكم او�سكار كولومربي�س.
وقد ا�ستعدت اللجنة املنظمة بنادي 
والبولو  اخل���ي���ل  ل�����س��ب��اق  غ���ن���ت���وت 
لإجن���اح احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي للبطولة 
م�����س��اء ال��ي��وم ا���س��ت��ث��م��ارا ل��دع��م من 
حيث  ال��ري��ا���س��ي،  اب��وظ��ب��ي  جمل�س 
الفقرات  من  العديد  احلفل  ي�سهد 
الح���ت���ف���ال���ي���ة امل���ت���ن���وع���ة واجل����وائ����ز 
القيمة يف ختام الحتفال للجمهور، 
النادي باملجان لع�ساق  اأبواب  وتفتح 

الفرو�سية والبولو وحمبي فعاليات 
الثانية  ال�ساعة  من  اعتبارا  النادي، 
بالأن�سطة  لال�ستمتاع  الظهر،  بعد 
املباراة  تعقبها  وال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

اخلتامية للبولو.

الفخذ يف نهاية ت�سرين الول- ف��اران ل�سابة يف  رافايل  تعّر�س 
اأكتوبر، وقد مّرت فرتة عالجه بحذر �سديد من قبل اإدارة املنتخب 
الفرن�سي الذي متكن من تدبري اأموره يف املباراة الفتتاحية اأمام 
ا�سرتاليا، لكنه �سيكون بحاجة لفاران جاهًزا قبل املواجهة الثانية 

امام الدمنارك ال�سبت يف مونديال قطر 2022.
انطالق  قبل  الفرن�سي  املنتخب  واج��ه  ال��ذي  ال�سياق  اّن  �سك  ول 
يف  منها  عانى  التي  ال���س��اب��ات  �سل�سلة  خلفية  على  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
ال�سابيع املمهدة للمونديال القطري، يكفي جلعل الطاقم الطبي 

لبطل العامل يرجتف!
لكن بعد �سهر من الرعاية واإعادة التاأهيل وال�ستئناف التدريجي 
للتدريبات، يبدو اأن الظروف مهياأة لعودة فاران اإىل ا�ستاد 974 
�سمن  النهائي  ثمن  اىل  للتاأهل  القمة  مباراة  قبيل  ال��دوح��ة،  يف 

املجموعة الرابعة.
باكيا يف  خ��رج  ال��ذي  النكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  وي��اأم��ل لع��ب 
ت�سرين الول-اأكتوبر بعد تعّر�سه لإ�سابة يف ع�سلة الفخذ   22
88 يف ق��ل��ب دفاع  اأن ي��خ��و���س م��ب��ارات��ه ال��دول��ي��ة ال����  الأمي����ن، يف 

منتخب الديوك بعد اأن اأريح اأمام اأ�سرتاليا الثالثاء )1-4(.
اأهم  "لديه اخل��ربة.  دي�سان اجلمعة  ديدييه  م��دّرب فرن�سا  وق��ال 
اأنه  اأع���رف  واجل�����س��دي.  الذهني  بال�ستعداد  ي�سعر  اأن��ه  ه��و  �سيء 

كذلك".
اعادة  عملية  يف  طوياًل  �سوطاً  ال�سابق  مدريد  ري��ال  لع��ب  قطع 
وهي  الفخذ(،  )م��وؤخ��رة  الركبة  اأوت��ار  يف  اإ�سابته  اإّن  اإذ  التاأهيل. 
على  اأج��ربت��ه  الأخ���رية،  الأ�سهر  يف  ل��ه  بالن�سبة  ح�سا�سة  منطقة 

اإىل  الدخول يف �سباق مرير مع الزمن للو�سول بجهوزية عالية 
الطبي  واملركز  مان�س�سرت  بني  العالج  برنامج  تق�سيم  مع  قطر، 

الفيدرايل يف كلريفونتني.
املوؤكد هو  الوحيد  "ال�سيء  املا�سي  ال�سهر  و�سرح دي�سان يف نهاية 

اأنني لن اأ�ستقبل لعًبا غري قادر على اللعب يف بداية البطولة".
فاإن  الأوىل،  "جاهزاً" للمباراة  للمنتخب  الثاين  القائد  كان  ولو 

قرار دي�سان هو اأن يعطيه ب�سعة اإيام اإ�سافية.
لكن هل هو احتياط ب�سيط اأم خوف من انتكا�سة؟ كان من املتوقع 
الثاين-نوفمرب،  ت�سرين   17 يف  جماعية  تدريبات  يف  ي�سارك  اأن 
لكّن الالعب الذي بداأ م�سريته يف لن�س قد ارجاأ عودته ليومني. 
ومذ ذاك احلني، تدّرب ب�سكل طبيعي، و�سارك يف مباراة ودية �سد 
نادي املرخية القطري الأربعاء املا�سي خا�سها اإىل جانب البدلء 

من املباراة الأوىل )الفوز 0-4(.
واأكد دايو اوباميكانو الذي �سارك كقلب دفاع اىل جانب اإبراهيما 
يف  الندماج  من  يتمكن  اأن  يف  "اآمل  اأ�سرتاليا  مبواجهة  كوناتيه 

املجموعة لأنه لعب مهم".
دوري  يف  الدمناركيني  يد  على  العام  ه��ذا  مّرتني  الهزمية  وبعد 
اأي��ل��ول- يف  و0-2  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف   1-2" الوروب�����ي  الأمم 
"�سخرة  �سبتمرب("، ُيدرك حينها الفرن�سيون حجم تاأثري غياب 

دفاعهم" يف هذه املواجهة املرتقبة.
بعد  م�ساًبا  الفرن�سي  املنتخب  ت��رك  املا�سي،  حزيران-يونيو  يف 
لتقلب  العملية  هذه  يف  هدفني  الدمنارك  و�سجلت  �ساعة،  م��رور 
يف  اللقاء  ع��ن  غ��اب  اأيلول-�سبتمرب،  يف  عقب.  على  راأ���س��ا  امل��ب��اراة 

الدمناركيني  ك�سر  ال��ب��دلء  مقاعد  على  م��ن  و�ساهد  كوبنهاغن 
لدفاع فرن�سا.

واأو���س��ح م��ارك��و���س ت���ورام اخلمي�س "من ال��وا���س��ح اأن���ه رك��ي��زة يف 
الفريق. وجوده معنا اأمر مطمئن".

لبنجامان  املتو�سط  والداء  م�ساباً  هرنانديز  لوكا  خ��روج  وبعد 
عن  للدفاع  الفرن�سيني  حملة  اأّن  �سك  ل  اأ���س��رتال��ي��ا،  �سد  ب��اف��ار 

لقبهم يف كاأ�س العامل 2018 لن تكون مفرو�سة بالورود.
ولهذا ال�سبب، ميكن لفاران اأن يجلب راحة البال، خ�سو�ساً بالنظر 
اإىل اخلربة املحدودة للمدافعني الآخرين الذين مت ا�ستدعاوؤهم، 

وجميعهم خا�سوا اأقل من 10 مباريات دولية.
وق���ال لع���ب ال��و���س��ط م��ات��ي��و غ���ن���دوزي اخل��م��ي�����س "اإنه ج���زء من 
الفريق، وهو م�سدر اإلهام كبري للثقة. اإنه لعب مهم ملا تبقى من 
اإلينا  يتحدث  "اإنه  وا�ساف  بخربته".  ي�ساعدنا  و�سوف  امل�سابقة، 
كثرًيا، اإنه موجود مل�ساعدة ال�سباب. عودته �ستفيدنا كثرًيا ، لكن 
 " " دايو" و  ل�  املباراة اجليدة  ا على  اأي�سً ال�سوء  ن�سلط  اأن  يجب 
العودة  ف��اإّن  ذل��ك،  ومع  اللذين كانا �سلبني يف اخللف".   ،" اإيبو 
املحتملة لفاران ال�سبت �ستجرب دي�سان على اتخاذ خيار تكتيكي. 
َمن �سيكون بني كوناتيه اأو اأوباميكانو يف الت�سكيلة ال�سا�سية؟ وهل 
من الأف�سل و�سع لعب مان�س�سرت يونايتد كقلب دفاع امين، وهو 
موقعه املف�سل؟ اأم نقله اإىل املحور الأي�سر، حلماية اأحد �سركائه 
ال�سبان، كون اجلهة اليمنى اكر امانا؟ النقا�س كان طويال بني 
دي�سان و فاران كما �سوهد يف متارين اخلمي�س يف الدوحة، ورمبا 

ح�سل الالعب على الإجابات ال�سافية.

برعاية فالح بن زايد:

ختام بطولة اليوم الوطني لتحدى البولو يف غنتوت
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املنتخب  الول يف  وال��ن��ج��م  ال��ع��امل  ال��ه��داف��ني يف  اأف�����س��ل  اأح���د  ي�سبح  اأن  ق��ب��ل 
البولندي الذي يواجه ال�سعودية ال�سبت يف مونديال قطر 2022، نال روبرت 
ليفاندوف�سكي لقب "ماكينة تهديفية" يف ناٍد �سغري يف العا�سمة وار�سو، ثم يف 

ليغيا.
الثالثاء  ح�سل  م��ا  غ��رار  على  الأح��ي��ان،  بع�س  يف  تتعطل  املاكينة  اأن  ل��و  حتى 
عندما ت�سدى احلار�س املك�سيكي لركلة اجلزاء، حارًما اإياه من هدفه الول يف 
التي لعب لها  اأنها كانت �سّغالة وبقوة يف جميع الندية  اإل  العاملية،  النهائيات 

وطور فيها بنيته اجل�سدية وح�سه التهديفي.
عليه  اأطلقه  الذي  اللقب  لكن قبل زمن من حتّوله اىل "ذي بودي" )اجل�سد(، 
زمالوؤه ال�سابقون يف بايرن ميونيخ الملاين، كان "روبرت �سغرًيا ونحيًفا واأ�سغر 
واحد يف املجموعة"، وفق ما يقوله لفران�س بر�س كري�ستوف �سيكور�سكي، اأول 

مدربيه يف وار�سو، قبل وفاته يف 2018.
واأ�ساف مدرب هذا النادي ال�سغري لالأطفال واملراهقني يف وار�سو، حيث كانوا 
يلعبون على اأر�س رملية "لكن )كان( يتمتع باأكرب قلب واأعظم موهبة، )كان( 

اأذكى منهم جميًعا".
عام 2005 ويف �سن 17، ان�سم ليفاندوف�سكي الذي كان حتى يف حينها هداًفا 
ا، قبل اأن ينقل اإىل ليغيا الأكر �سهرة  رائًعا، اإىل نادي دلتا الواقع يف وار�سو اأي�سً

حتطم  م��ا  �سرعان  لكن  ال��ع��ام.  نف�س  يف  العا�سمة،  يف 
حلمه.

وه�ًسا  ج����ًدا  "�سعيًفا  ال���ن���ادي  م�����س��وؤول��و  اع��ت��ربه 
وكان  خ��ط��رية  اإ���س��اب��ة  بعد  ف�سله  ومت  للغاية"، 
على و�سك الكتئاب بعد اأن انتقل يف 2006 اىل 
يف  الثالثة  ال��درج��ة  من  ن��اٍد  برو�سكوف،  زنيت�س 

�سواحي وار�سو.
رئي�س  موت�سا-اأورلين�سكي،  �سيلفيو�س  ي�ستذكر 
بر�س  فران�س  لوكالة  حديث  يف  اآن���ذاك،  زنيت�س 
ال��ي��وم ال���ذي ج���اء ف��ي��ه امل��ه��اج��م ال�����س��اب برفقة 

مدّمًرا  ك���ان  "لقد  للت�سجيل  وال���دت���ه 

ذهنًيا".
ب�"القائد":  دائًما  زنتي�س  يف  اجلميع  يناديه  الذي  ال�سابق  الأثقال  رافع  وتابع 

"يجب �سكر والدته".
يف برو�سكوف، ا�ستعاد ليفاندوف�سكي ثقته وكفاءته.

"جل�س يف  زنيت�س احلايل  وم��درب  ال�سابق  زميله  دانيال كوكو�سين�سكي،  يتذكر 
فرتة  وبعد  بجد  عمل  ولكنه  الحتياط  مقاعد  على  الوىل  اخلم�س  املباريات 
وجيزة، غالًبا ما كان هو الذي منحنا نقاط الفوز )...( كنا نعلم اأن معه ميكننا 

الفوز حتى على الأقوى".
ذلك  يكرر  اأن  قبل  الثالثة،  الدرجة  هداف  بلقب  الأول  اأنهى "ليفي" مو�سمه 

يف العام التايل يف الثانية ليقود الفريق اىل الوىل.
مييله  م��ا  وي��ق��وم  م��ت��وا���س��ًع��ا  "هادًئا،  دائ���ًم���ا  ك���ان  اأن����ه  كوكو�سين�سكي  ي��ت��ذك��ر 
�سمريه"..."، يركز ب�سدة على كرة القدم"، معرتًفا "عندما كنا نذهب لل�سهر، 

نادًرا ما كان ياأتي".
"مبفرده يف ملعب التدريب  احتفظ موت�سا-اأورلين�سكي ب�سورة ليفاندوف�سكي 

ي�سدد الكرات ب�سكل متوا�سل"، موؤكًدا "النجاح مل يهبط عليه، لقد ا�ستحقه".
يوؤكد "القائد" بفخر اأنه بعد مو�سمني "ثالثة اأرباع الفرق يف الدرجة الأوىل 

كانت تقاتل من اأجل �سمه".
بوزنان،  ليخ  اإىل  ان�سم  عندما   2008 عام  كبرًيا يف  اأخ��ذت م�سريته منعطًفا 
قبل اأن ينتقل اإىل اأملانيا يف عام 2010 من بوابة بورو�سيا دورمتوند ثم بايرن 

ميونيخ يف 2014.
 2013 ني�سان-اأبريل   24 يف  اأوروب��ا  يف  لنف�سه  ا�سًما  ليفاندوف�سكي  �سنع 
نهائي  ذه��اب ن�سف  ال�سباين يف  ري��ال مدريد  اأه��داف �سد  اأربعة  بت�سجيله 
دوري اأبطال اأوروبا )4-1( بقمي�س دورمتوند الذي خ�سر النهائي يف ذاك 

العام �سد بايرن.
بعد اأن حقق لقبني يف ال�"بوند�سليغا" مع دورمتوند "2011 و2012"، 

انتقل اىل العمالق البافاري يف �سيف 2014.
مع بايرن، حقق لقب الدوري 8 مرات ودوري اأبطال اأوروبا عام 2020 وح�سد 
ج��ائ��زة ه���داف ال����دوري 6 م���رات )وم���رة م��ع دورمت���ون���د(، وج��ائ��زة احلذاء 
انتقاله  اأوروب��ا مرتني. ومنذ  الذهبي لأف�سل ه��داف يف 
اإىل بر�سلونة ال�سباين هذا ال�سيف، وا�سل ت�سجيل 
ال���ه���داف���ني جلائزة  ت��رت��ي��ب  الأه�������داف وي��ت�����س��در 

"بيت�سيت�سي".
ل��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأه���داف���ه ال�527 مع 
الالعب  ف���اإن  املنتخب،  يف  و76  الن��دي��ة 
 34 البالغ  "ليفانغول�سكي"  ب���  امللقب 
عاًما ل يزال يبحث عن هدف اأول يف 

كاأ�س العامل.
�ستكون الفر�سة �سانحة جمدًدا 
ال�سعودية  ي��ل��ت��ق��ي  ع��ن��دم��ا 

ال�سبت.

حاملة  فرن�سا  م��واج��ه��ة  تكت�سب 
الثاأر  ط��اب��ع  وال����دمن����ارك  ال��ل��ق��ب 
لتعوي�س  "الديوك"  ���س��ع��ي  يف 
املنتخب  اأم����ام  م��ّرت��ني  �سقوطهم 
الأمم  دوري  يف  ال���س��ك��ن��دي��ن��ايف 
ت�����س��ع��ى تون�س  ف��ي��م��ا  الأوروب����ي����ة، 
خل��ط��ف ال��ن��ق��اط ال��ث��الث عندما 
مناف�سات  �سمن  اأ�سرتاليا  تواجه 
للمجموعة  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة 
لكرة  م��ون��دي��ال قطر  ال��راب��ع��ة يف 

القدم.
حملة  الفرن�سي  املنتخب  ا�ستهل 
على  كبري  بفوز  لقبه  عن  الدفاع 
ا�سرتاليا 4-1على ا�ستاد اجلنوب 
يف الوكرة، يف حني فر�ست تون�س 
تعادًل �سلبياً ثميناً على الدمنارك 
يف ا���س��ت��اد امل��دي��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

الدوحة.
ال�����ت�����ي حتتل  ف���رن�������س���ا  ومت�����ل�����ك 
الدور  بلوغ  فر�سة   )3( ال�سدارة 
ال��ث��اين ب��اك��راً يف ح��ال ال��ف��وز على 
تعادل  اأن  ح���ني  يف  ال�����دمن�����ارك، 
املباراة  يف  اأ���س��رتال��ي��ا  م��ع  ت��ون�����س 
ال�سدارة  ل��ه��ا  �سي�سمن  ال��ث��ان��ي��ة 
بغ�س النظر عن باقي النتائج يف 

اجلولة الثالثة الأخرية.
جنحت فرن�سا يف اختبارها الأول 
يف قطر اأمام "�سوكروز"، يف تكرار 
املنتخب  ع��ل��ى  ف��وزه��ا  ل�����س��ي��ن��اري��و 
يف  م��ب��اري��ات��ه��ا  م�ستهل  يف  ن��ف�����س��ه 
ياأمل   .2018 رو�سيا  م��ون��دي��ال 
حجز  يف  "الديوك"  م��ن��ت��خ��ب 
باكراً  النهائي  ال��دور ثمن  بطاقة 
يف ح����ال مت��ك��ن م���ن ال���ف���وز على 
 "974" ملعب  ع��ل��ى  ال���دمن���ارك 
ال�����س��ب��ت، ول��ك��ن ب���داي���ة ع��ل��ي��ه فك 
ال���ن���ح�������س ال�������ذي ي����الزم����ه اأم������ام 
عام  مرتني  اأم��ام��ه  خ�سر  مناف�س 
2022 "2-1 يف كوبنهاغن و-2

�سفر يف باري�س"، وقبلهما يف دور 
املجموعات ملونديال 2002.

بعد  فرن�سا �سفر1-  تاأخر  ورغ��م 
�سافرة  م���ن  دق���ائ���ق   10 ق���راب���ة 
رّد  البداية بهدف كريغ غودوين، 
رجال املدرب ديدييه دي�سان بهديف 
اأولفييه جريو الذي رفع ر�سيده 
ليعادل  ه���دف���اً   51 اإىل  ال�����دويل 
كاأف�سل  ه���ري  ت��ي��ريي  م��واط��ن��ه 
املنتخب،  ت����اري����خ  يف  ال���ه���داف���ني 
فيما اأ�ساف اأدريان رابيو وكيليان 

مبابي هدفني.
م��غ��ادرة كرمي  م��ن  ا�ستفاد ج��ريو 
العامل،  يف  لع��ب  اأف�سل  بنزمية، 
لال�سابة،  امل���ن���ت���خ���ب  ����س���ف���وف 
ل���ي���ح���ج���ز م������رك������زاً اأ�����س����ا�����س����ي����اً يف 

الت�سكيلة، وي�سبح على ُبعد هدف 
من حتطيم الرقم القيا�سي الذي 

يتقا�سمه مع هري.
ال���س��اب��ات فرن�سا  ل��ع��ن��ة  لح��ق��ت 
حتى قبل اأن يختار دي�سان قائمته 
انطالقة  قبل  فخ�سر  النهائية، 
املناف�سات بنزمية، قبل اأن ي�سطر 
هرنانديز  ل��وك��ا  ع��ن  لال�ستغناء 
ا�ستمرت مغامرته يف قطر  ال��ذي 
ي�ساب  اأن  قبل  فقط  دقيقة   13

اأمام اأ�سرتاليا.
اإىل  ب���ن���زمي���ة ول�����وك�����ا  وي���������س����اف 
الغائبني  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة 
اأب������رزه������م ب������ول ب���وغ���ب���ا ون���غ���ويل 

كانتي...
م��ن امل��رج��ح اأن ُي��دخ��ل دي�����س��ان 3 
ال�سابقة،  ت�سكيلته  على  تغيريات 
ابراهيما  ال��ث��ن��ائ��ي  ت���األ���ق  ف��ب��ع��د 
ك���ون���ات���ي���ه-داي���و اوب���ام���ي���ك���ان���و يف 
"�سوكروز"  اأم���ام  اخللفي  اخل��ط 
من املتوقع اأن يعود رافايل فاران 
ا����س���اب���ة يف فخذه  م���ن  امل��ت��ع��اف��ى 

المين اإىل خط الدفاع.
منذ  باللقب  م��ت��وج  اأي  ينجح  مل 
ال����ف����وز  يف   2006 ال�������ربازي�������ل 
مبباراته الفتتاحية يف النهائيات، 
ول���ك���ن ب��ع��دم��ا ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ى هذه 
ال��ل��ع��ن��ة، ت�����س��ع��ى ف��رن�����س��ا لح����راز 
ف��وزه��ا ال�����س��اد���س ت��وال��ي��اً يف كاأ�س 
تاريخها،  يف  الأوىل  للمرة  العامل 
علماً اأن املنتخب ال�سباين وجيله 
الذهبي 2010 كان الخري الذي 

يحقق هذا الجناز.
كري�ستيان  ي��ق��ن��ع  مل  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  الأول  ظ����ه����وره  يف  اإري���ك�������س���ن 
م�سابقة عاملية بعد تعر�سه لأزمة 
قلبية كادت تودي بحياته يف كاأ�س 
اأوروب��ا ال�سيف املا�سي، كثرياً مع 
خميب  بتعادل  العائد  ال��دمن��ارك 

اأمام تون�س.
املدرب كا�سرب هيوملاند )50  اأقّر 
اخترب  ب���الده  منتخب  اأن  ع��ام��اً( 

"حلظات ع�سيبة ومعقدة".
يقود  ال��������ذي  ه���ي���ومل���ان���د  وت�����اب�����ع 
اأحد  لحتالل  مر�سحة  جمموعة 
املجموعة  يف  الأول�����ني  امل��رك��زي��ن 
"اأحتّدث  الناق�سة  الدع�سة  رغ��م 
اأقول  عندما  كاإن�سان،  نف�سي  عن 

اإنني اأجد الو�سع �سعباً الآن".
الأخرية  الأرب��ع  املباريات  وانتهت 
بالتعادل،  ال�سكندنايف  للمنتخب 
ع���ل���ى نظافة  اأن������ه ح���اف���ظ  ع���ل���م���اً 
مبارياته  م���ن  ث����الث  يف  ���س��ب��اك��ه 

الأربع الأخرية.
وبدورها، تفتقر الدمنارك لبع�س 
ا�سابة  م���ع  وم�����وؤخ�����راً  ك����وادره����ا 
تون�س  اأم������ام  دي���الي���ن���ي  ت���وم���ا����س 
ل��ي��غ��ي��ب ع����ن ب��ق��ي��ة امل����ب����اري����ات يف 
لل�سفاء،  للتماثل  حت�سريه ل�سهر 
بدًل  يحّل  اأن  املحتمل  م��ن  حيث 
منه يف الو�سط ميكل دام�سغارد اأو 

ماتيا�س ين�سن.
حّذر احلار�س كا�سرب �سمايكل من 
اأم��ام فرن�سا، قائاًل  ب��الده  تراخي 
كاأ�س  يف  فرن�سا  �سنواجه  "عندما 
م��ب��اراة خمتلفة"  �ستكون  ال��ع��امل، 
ال����دمن����ارك  ف�����وز  اىل  ا�����س����ارة  يف 
م��رت��ني ع��ل��ى ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب هذا 

العام.
ت��ف��ت��ت��ح ت���ون�������س م��ن��اف�����س��ات هذه 
اأ�سرتاليا  مب��واج��ه��ة  امل��ج��م��وع��ة 
على ملعب اجلنوب يف الوكرة، يف 
حني يخو�س املنتخبان النهائيات 
الرت�سحيات  �سغوط  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

للتاأهل اإىل الدور الثاين.
قرطاج"  "ن�سور  منتخب  ا�ستهل 
ب��ط��ع��م الفوز  ب��ت��ع��ادل  م��ون��دي��ال��ه 
اأمام نظريه الدمناركي العنيد بلغ 

ن�سف نهائي كاأ�س اأوروبا، يف حني 
عزا مدرب اأ�سرتاليا خ�سارته اأمام 
الت�سجيل  افتتاحه  برغم  فرن�سا 
وع�������دم مت���ك���ن���ه م�����ن الح���ت���ف���اظ 
دقيقة   18 ملدة  �سوى  بالأف�سلية 
اأبطال  ه��م  ال�سبب  "لهذا  بقوله 

العامل".
تون�س  م����رم����ى  ح�����ار������س  ت���غ���ل���ب 
على  �سعيد  بن  ب�سري  الحتياطي 
بعرقلة  ي��ه��ّدد  ك��اد  اإج��ه��اد ع�سلي 
ليبقى  البطولة،  ع�سية  م�ساركته 
مع الت�سكيلة ويجل�س على مقاعد 
ال��ب��دلء ام��ام ال��دمن��ارك، يف حني 
ق��رر امل���درب ج��الل ال��ق��ادري عدم 
ومونبلييه  املنتخب  جنم  ا�سراك 

الفرن�سي وهبي اخلزري.
�سوؤال  يف  ق������راره  ال����ق����ادري  ع��ل��ل 
لوكالة فران�س بر�س "اخلزري هو 
لنا  بالن�سبة  املميزة  العنا�سر  من 
ولعب مهم جداً، واليوم اأردنا اأن 
نبداأ املباراة مبهاجم يعرف الكرة 
مب�ستوى  ظهر  وق��د  الدمناركية 

ممتاز وهو ع�سام اجلبايل".
يف  قرطاج"  "ن�سور  ح�������س���ل 
م�ساركتهم ال�ساد�سة يف النهائيات 
األف   30 ي��ف��وق  م��ا  ت�سجيع  على 
القادري  اأ����س���اد  ح���ني  يف  م��ت��ف��رج، 
ال������ذي قدمه  ال���ذه���ن���ي  ب���ال���دع���م 
اأبلينا  "لقد  م���وؤك���داً  امل�����س��ج��ع��ون، 
بالًء ح�سناً من الناحية التكتيكية 

والبدنية".
رئي�سة  ف��ر���س��ة  تعترب  م���ب���اراة  يف 
النقاط  حل�سد  املنتخبني  لأح��د 
ال���ث���الث، ق���د ي��ك��ون ل���دى تون�س 
م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ام��ك��ان��ات وعزمية 
ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى اآم�����ال م��ن��ت��خ��ب ال� 
حظوظه  ع��ل��ى  واب���ق���اء  "كنغر"، 
الوىل  للمرة  الثاين  الدور  ببلوغ 

يف تاريخه.

ليفاندوف�سكي »املاكينة التهديفية« 
القادمة من وار�سو 

ال�سعودية تتحدى ليفاندوف�سكي.. و�سدام اأرجنتيني مك�سيكي
لختارا  والأرج��ن��ت��ني،  ال�سعودية  م��ب��اراة  نتيجة  على  اث��ن��ان  ت��راه��ن  ل��و 
الأخرية. لكن "الأخ�سر" ك�سر التوّقعات وبات على اأعتاب تاأهل ثان اإىل 
رديف  �ستكون اخل�سارة  ال�سبت، فيما  بولندا  ال�16 بحال فوزه على  دور 
ال��وداع لرفاق ليونيل مي�سي، يف اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة 

الثالثة مبونديال قطر 2022.
اختلطت الأوراق بعد نهاية اجلولة الأوىل التي �سهدت النت�سار التاريخي 

لل�سعودية على الأرجنتني 2-1، وتعادل بولندا واملك�سيك �سلباً.
لذا، تبدو املعادلة وا�سحة: فوز ال�سعودية ي�سمن تاأهلها اإىل ثمن النهائي 
املباراة  نتيجة  النظر عن  بغ�س   ،1994 بعد  تاريخها  الثانية يف  للمرة 
الثانية يف املجموعة، يف حني اأن خ�سارة "األبي �سيلي�ستي" �سينهي م�سواره، 
ورمبا الرحلة الأخرية ل�"الربغوث" بعد خم�س م�ساركات مل ينجح فيها 

يف التتويج باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.
حتى ان ال�سعودية قادرة على ح�سم �سدارة املجموعة، بحال فوزها على 

بولندا وتعادل الأرجنتني مع املك�سيك.
يف املباراة الأوىل، تلتقي ال�سعودية مع بولندا على ا�ستاد املدينة التعليمية 
ال��ذي مل يكن متوقعاً  الثاين  ال��دور  بلوغ  �سيعني  اأن فوزها  ت��درك  وه��ي 
قبل بداية البطولة، بعدما خا�ست مباراة العمر اأمام الأرجنتني وقلبت 

التوقعات راأ�ساً على عقب.
رغم تخّلفها بهدف مي�سي من ركلة جزاء مبكراً، وتقدميها عر�ساً خميباً 

يف ال�سوط الأول، انتف�ست ال�سعودية يف ال�سوط الثاين و�سجلت هدفني 
تاريخي  بفوز  لتخرج  الدو�سري  و�سامل  ال�سهري  �سالح  بوا�سطة  رائعني 

هو الرابع لها يف النهائيات يف 17 مباراة.
اأكرب  العامل، واعترب كاأحد  ال�سعودي حول  زل��زال النت�سار  ت��رّدد �سدى 
املفاجاآت يف تاريخ املونديال اإىل جانب فوز الوليات املتحدة على اإنكلرتا 
وفوز كوريا ال�سمالية على اإيطاليا -1�سفر عام   ،1950 عام  -1�سفر 

على اأملانيا الغربية 2-1 يف مونديال 1982. واجلزائر   ،1966
بيد اأن "مهند�س" الفوز الفرن�سي هريفيه رونار حّذر لعبيه من مغبة 
الرتاخي، وقال "احتفلنا بهذا الفوز على مدى 20 دقيقة، لكن يجب األ 
نن�سى اأننا �سنخو�س مباراتني �سعبتني. ت�ستطيع الفوز يف املباراة الأوىل 

ثم تخ�سر املباراتني التاليتني وتوّدع".
واأ�ساف املدرب الذي قاد زامبيا و�ساحل العاج اإىل لقب كاأ�س اأمم اأفريقيا 
لكن  الأب���د،  اإىل  ذل��ك  �سيبقى  التاريخ.  "�سنعنا  و2015   2012 يف 

نحتاج اإىل التطلع قدماً ونبقي اأقدامنا على الأر�س".
والذي  الأرجنتني  مرمى  يف  الأول  الهدف  �ساحب  ال�سهري  �سالح  اأم��ا 
مّهد اىل حتقيق النت�سار فاعترب اأنه �سيكون من املخيب ت�سييع فر�سة 
عدم التاأهل بعد الجناز �سد الأرجنتني، وقال "نطمح بالو�سول اإىل دور 
ال�16، وهذه اخلطوة الأوىل. اأنّبه اأنه يبقى اأمامنا خو�س مباراتني. بعد 

هذا الفوز حرام األ نتاأهل".

ونظراً ل�سخامة الإجناز ال�سعودي، اأعلنت ال�سعودية اليوم التايل عطلة 
ر�سمية يف اململكة التي �سهدت نزول مواطنيها اإىل ال�سوارع لالحتفال غري 

م�سدقني النتيجة احللم.
م��وؤث��ري��ن يف  دون لع��ب��ني  م��ن  امل��ب��اراة  خ��و���س  ال�سعودية  على  و�سيتعني 
اأواخر  �ساقه  يف  اأ�سيب  ال��ذي  الفرج  �سلمان  الفريق  قائد  هما  �سفوفها، 
مباريات  ب��اق��ي  ع��ن  الأرج���ح  على  و�سيغيب  يكملها،  ومل  الأول  ال�سوط 
منتخب بالده يف العر�س الكروي، اإىل جانب يا�سر ال�سهراين الذي اأ�سيب 

اإثر ا�سطدامه بحار�س مرماه حممد العوي�س وخ�سع لعملية جراحية.
يف املقابل، تدرك الرجنتني اأهمية الفوز على املك�سيك على ملعب لو�سيل 
دخلت  اأنها  علماً  ال��ث��اين،  ال��دور  بلوغ  يف  باأملها  الحتفاظ  اأرادت  ما  اإذا 
بعد  الثالث  بلقبها  للتتويج  املر�سحة  املنتخبات  اأب��رز  من  وهي  البطولة 
ب�سل�سلة  مت�سلحة  املونديال  خا�ست  اأنها  كما  و1986.   1978 عامي 
2019 عندما  طويلة بال هزمية ا�ستمرت من الثاين من متوز-يوليو 
حتى  اأم���ريك���ا،  ك��وب��ا  ن��ه��ائ��ي  ن�سف  يف  �سفر2-  ال���ربازي���ل  اأم����ام  �سقطت 

اخل�سارة اأمام ال�سعودية.
العامل  اأن اخل�سارة لي�ست نهاية  اأن مدربها ليونيل �سكالوين اعترب  بيد 

وباإمكان فريقه التعوي�س �سد املك�سيك ثم بولندا يف اجلولة الأخرية.
و�سبق لالأرجنتني اأن تخطت خ�سارتها املباراة الأوىل وبلغت النهائي عام 
اأمام الكامريون �سفر1-،  عندما �سقطت يف املباراة الفتتاحية   1990

اإيطاليا  ث��م  ال��ث��اين  ال���دور  يف  ال��ربازي��ل  متخطية  النهائي  بلغت  لكنها 
امل�سيفة يف ن�سف النهائي، قبل اأن تخ�سر مباراة القمة اأمام اأملانيا.

الالعبون  حزين،  يوم  "اإنه  ال�سعودية  اأم��ام  اخل�سارة  بعد  �سكالوين  قال 
ق��ب��ل مواجهة  ال��ك��ب��وة  ال��ن��ه��و���س م��ن ه���ذه  ل��ك��ن يتعني علينا  حم��ب��ط��ون 
يف  املنتخبات  كل  ح��ال  هي  كما  �سعباً  خ�سماً  املك�سيك  �ستكون  املك�سيك. 

كاأ�س العامل. الآن يتعني علينا الفوز يف املباراتني التاليتني".
باأن �سكالوين �سيجري تغيريات عدة يف خط الو�سط قد تطال  ول �سك 
على الأرجح اليخاندرو غومي�س ورمبا رودريغو دي بول، على غرار خط 

الدفاع الذي بدا مهتزاً.
فاإن  ب��ول��ن��دا،  �سد  مباراتها  جم��ري��ات  على  �سيطرتها  ورغ���م  امل��ق��اب��ل،  يف 

املك�سيك افتقدت اإىل املهاجم الهداف يف �سفوفها.
راأ�سه  يف  بك�سر  اإ�سابته  اإث��ر  نف�سه  هو  يعد  راوول خيميني�س مل  اأن  ذلك 
خالل اإحدى مباريات فريقه ولفرهامبتون الإنكليزي، وغاب عن املالعب 

لفرتة طويلة.
على مقلب اآخر، فهي تعّول على حار�سها املخ�سرم غيريمو اأوت�سوا )37 
عاماً( الذي ي�سارك يف موندياله اخلام�س، كما فعل قبله مواطنه احلار�س 

اأنتونيو كارباخال يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سي.
وت���األ���ق اأوت�����س��وا ���س��د ب��ول��ن��دا وجن���ح يف ال��ت�����س��دي ل��رك��ل��ة ج����زاء روب���رت 

ليفاندوف�سكي ليمنح فريقه نقطة قد تفيده يف نهاية الدور الأول.

امللعب وهو يعرج،  الأمي��ن حيث غادر  الكاحل  تعّر�س جنم منتخب الربازيل نيمار ل�سابة يف 
 ،2022 بها منتخب بالده على �سربيا -2�سفر يف مونديال قطر  فاز  التي  املباراة  وذلك يف 

ح�سب ما لحظ �سحافيو وكالة فران�س بر�س.
الكاحل، حيث  يف  ال��ت��واء  وج��ود  لزم��ار عن  رودري��غ��و  الربازيلي  املنتخب  ك�سف طبيب  ولحقا 

�سيخ�سع يخ�سع نيمار ل�سور ا�سعة بعد 24 �ساعة.
الإ�سابة  ه��ذه  اآخر" خلطورة  تقييم  لإج��راء  �ساعة   48 و   24 بني  ما  النتظار  "علينا  و�سرح 

واحتمال غيابه.
الفرن�سي احلذاء من قدمه  باري�س �سان جريمان  البدلء، خلع لعب  واثناء وجوده على دكة 
اليمنى ونزع جوربه وواقي ال�ساق، ويف ال�سور التي التقطها م�سورو وكالة فران�س بر�س، ظهر 

تورم بحجم البي�سة يف ا�سفل قدمه.

ثّم ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته اإىل غرفة تبديل املالب�س.
والتي   ،2019 عام  كاحله المين يف  ال�سابات، وحتديدا يف  تاريخا حافال مع  نيمار  وميلك 
ابعدته اآنذاك عن امل�ساركة يف كوبا اأمريكا. كما اأ�سيب ا�سابة قوية بك�سر يف الظهر يف مواجهة 
الدور ربع النهائي من مونديال 2014 امام كولومبيا حرمته من ا�ستكمال امل�سوار يف الن�سخة 

التي ا�ست�سافتها الربازيل.
وظهر نيمار ن�سيًطا للغاية يف املباراة التي اقيمت يف ا�ستاد لو�سيل حيث �ستقام املباراة النهائية 
يف 18 كانون الول-دي�سمرب، وكان من ابرز لعبي املنتخب الربازيلي حتى خروجه يف الدقيقة 

.80
ويواجه املنتخب الربازيلي الطامح لحراز لقب كاأ�س العامل للمرة ال�ساد�سة نظريه ال�سوي�سري 

الثنني املقبل.

اإ�سابة نيمار بالتواء يف الكاحل 

تون�س ت�ستهدف النقاط الثالث .. 
وفرن�سا للثاأر من الدمنارك  



وح�س غريب يف بحرية اإيرلندية
�سكال  اكت�سف  اإن��ه  عاما   58 اأوف��اوده��ه��اج��ني،  اآي���ون  ال�سياد،  ق��ال 
م��ع حدبة منحنية وذي��ل يف بحرية لوخ  اأق���دام   10 اأ���س��ودا بطول 
ني�س، مبقاطعة دونيجال، الإيرلندية. واأ�ساف اأنه اأ�سيب ب�سدمة 
حياته عندما راأى ال�سكل الغام�س يتحرك على �سطح املاء. واأو�سح 
قائاًل: "لقد لحظت وجود حركة، و�سكل اأ�سود طويل، وبداأت على 
الفور ت�سجيل الفيديو، لقد �سعرت بالإثارة لأنها بقيت على �سطح 
املاء، تتحرك ببطء �سديد". واأ�ساف: "هذا الكائن مل يكن �سمكة، 
كان يتحرك ب�سرعة م�سيطر عليها، اأعتقد اأنه كائن حي، اأنا اأوؤمن 
يوليو  يف  مماثال  حيا  م�سهدا  �ساهدت  اأن  بعد  البحرية  بوح�س 
للغاية"،  املظهر  غريب  "كائن  باأنه  راآه  ما  اآي��ون  وو�سف   .1987
دائري  اأ���س��ود  �سنام  وهناك  ال��رم��ادي،  باللون  ذي��ل  "هناك  قائال: 
املقدمة".  من  بالقرب  الزعنفة  ي�سبه  وم��ا  املنت�سف،  يف  منحني 
وتابع: ل اأعتقد اأن هناك اأي �سيء نعرفه اليوم يف بحريات وبحار 
العامل ي�سبه ذلك ال�سكل، اإحدى الفر�سيات لوجود وح�س بحرية 

لوخ ني�س هي اأنه نوع غري معروف.

فلو�سي.. اأكرب قطة حية يف العامل
اعرتفت مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية، بفلو�سي، املولودة يف 

عام 1995، على اأنها اأقدم قطة حية يف العامل.
فلو�سي  ُو�سفت  الب�سر،  و�سعيفة  �سماء  كونها  من  الرغم  وعلى 

باأنها "حنونة ومرحة وحلوة".
وقالت مقدمة الرعاية اخلا�سة بفلو�سي، فيكي غرين: "علمت منذ 
البداية اأن فلو�سي قطة خا�سة، لكنني مل اأتخيل اأنني �ساأت�سارك يف 

ذات املنزل مع حامل لقب غيني�س لالأرقام القيا�سية".
من جانبها، قالت من�سقة فرع حماية القطط، يف مدينة كروبورو 
الأطباء  �سجالت  اأظهرت  عندما  بالده�سة  "�سعرنا  الربيطانية: 

البيطريني اأن فلو�سي تبلغ من العمر 27 عاما تقريبا".
القيا�سي  ال��رق��م  لتحطيم  ط��وي��ل  ط��ري��ق  فلو�سي  اأم���ام  ي���زال  ول 
لأكرب قط، والذي تويف بعد بلوغه 38 عاما. ويبلغ متو�سط عمر 
27 �سنة  اأن  18 �سنة، علما  4 �سنوات حتى  القطط، غالبا ما بني 

بعمر القطط تبلغ 124 �سنة اإذا مامت قيا�سها بعمر الب�سر.

اعتقال 100 �سخ�س يف اأكرب عملية احتيال بنكي 
األقت ال�سلطات الربيطانية القب�س على اأكر من 100 �سخ�س يف 

اأكرب عملية احتيال بنكي على الإطالق يف البالد.
واأ�سقطت ال�سرطة موقًعا اإلكرتونًيا و�سفته باأنه "متجر انتحال" 
اجلنيهات  م��ن  امل��الي��ني  ع�����س��رات  ل�سرقة  امل��ج��رم��ون  ي�ستخدمه 

الإ�سرتلينية عرب مكاملات هاتفية م�سرفية مزيفة.
ت�سري  التقديرات  اأن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  وذك��رت 
األ��ف �سحية حمتملة عرب   200 م��ن  اأك��ر  ا�ستهداف  اأن��ه مت  اإىل 
حذفه  مت  وال����ذي  الإل���ك���رتوين،  ل��الح��ت��ي��ال   "iSpoof" م��وق��ع 
الأ�سبوع اجلاري من قبل وحدة مكافحة اجلرائم الإلكرتونية يف 

والأوكرانية. الأمريكية  ال�سلطات  يارد" مب�ساعدة  "�سكوتالند 
امل��راح��ل، مت الت�سال مبا  اإح��دى  اإن��ه يف  ال�سحيفة،  وق��ال تقرير 
املحتالني  ق��ب��ل  ال��ي��وم م��ن  دق��ي��ق��ة يف  ك��ل  ا  20 �سخ�سً ي��ق��رب م��ن 
املختبئني وراء هويات مزيفة مت اإن�ساوؤها با�ستخدام املوقع املذكور، 
حيث ت�سري التقديرات اإىل اأن املجرمني رمبا �سرقوا ما يقرب من 

50 مليون جنيه اإ�سرتليني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ق�سة �سعر رونالدو تت�سبب بطرد �سبي من مدر�سته
يف واقعة غريبة، ُطرد طالب عمره 12 عاماً من مدر�سة بريطانية ب�سبب ق�سة �سعره امل�ستوحاة من ت�سريحة �سعر 
بطل كاأ�س العامل الأ�سطورة الربازيلي رونالدو نازريو، الذي يعد لعبه املف�سل، ما و�سع اإدارة املدر�سة يف مرمى 

النتقادات.
وطلبت اإدارة مدر�سة "Sirius Academy West" يف مدينة هول الربيطانية من الطالب األفي ران�سوم العودة 

اإىل املنزل، لأنه "خرق قواعد املدر�سة، ح�سب ما ورد يف موقع مرتو الربيطاين.
اأ�سوة بالعبه املف�سل رونالدو، تزامناً مع انطالق بطولة كاأ�س العامل  اأن حتلق له راأ�سه  وتو�سل ران�سوم لوالدته 

2022، املقامة يف قطر.
ومتيزت ق�سة ال�سعر التي اتبعها الربازيلي رونالدو يف نهائي كاأ�س العامل 2002 بن�سف دائرة يف مقدمة راأ�سه.

واأعربت والدته اإميا )32 عاماً( عن غ�سبها وحزنها ال�سديد ملنع جنلها من الذهاب اإىل املدر�سة، ويف الوقت نف�سه 
ل ترغب يف ق�س �سعره نهائياً، نظراً لتعلقه بهذه الت�سريحة اخلا�سة بالعبه املف�سل.

وو�سفت الأم الأمر ب�"ال�سخيف"، لأن ق�سة ال�سعر لن توؤثر على �سلوكه يف املدر�سة اأو حتى تعليمه، منتقدة ت�سدد 
ويجعله  نف�سياً  عليه  �سيوؤثر  لأن هذا  بالكامل،  راأ�سه  اإجبار جنلها حللق  رف�سها  اإىل  امل��ربر، م�سرية  املدر�سة غري 

حزيناً، لكنها يف الوقت ذاته تدرك اأهمية عودته للمدر�سة، لكن الأخرية لن ت�سمح له حتى يتم احللق.
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اكت�ساف فوائد جديدة للع�سل
لإ�سافة  عظيمة  فوائد  عن  "تورنتو" الكندية  جامعة  من  باحثون  ك�سف 
م��ن جامعة  باحثون  اأج��راه��ا  درا���س��ة  وذك���رت  ال��غ��ذائ��ي.  نظامنا  الع�سل يف 
Nutrition Reviews، اأن الع�سل  جملة  يف  نتائجها  ون�سرت  "تورنتو"، 
يح�ّسن �سحة القلب والأوعية الدموية، كما اأنه ي�ساهم يف �سبط م�ستويات 

ال�سكر والكولي�سرتول يف الدم.
ومن النتائج التي تو�سل اإليها الباحثون يف �سل�سلة من التجارب ال�سريرية 
التي اأ�سرفوا عليها، اأن تناول الع�سل يخف�س ن�سبة الغلوكوز يف الدم اأثناء 
بت�سكل  تت�سبب  التي  الثالثية  والدهون  ال�سار،  والكولي�سرتول  ال�سيام، 
الدهون على الكبد. كذلك اأكد الباحثون يف جتاربهم وعددها 18 و�سارك 
اجليد،  الكولي�سرتول  ن�سبة  م��ن  يرفع  الع�سل  اأن  �سخ�س،   1100 فيها 

ويح�ّسن من مقاومة اجل�سم لاللتهابات.
ووفق الباحثني فاإن فوائد الع�سل تنبع من احتوائه على تركيبة معقدة من 
ومركبات  الع�سوية  والأحما�س  والربوتينات  والنادرة  ال�سائعة  ال�سكريات 
ن�سطة بيولوجيا. ن�سحت الدرا�سة با�ستبدال ال�سكر بالع�سل، لأن ذلك قد 

يقلل من خماطر التمثيل الغذائي على القلب.

الأطعمة الغنية بامللح ت�ساعف التوتر
اأن  بامللح ميكن  اتباع نظام غذائي غني  اأن  اأوروبية حديثة  درا�سة  اأظهرت 
ي�ساعف ذروة ال�ستجابة للتوتر، ويعتقد الباحثون اأن الكميات الكبرية من 

امللح ميكن اأن تثري القلق والعدوانية.
واأجريت الدرا�سة يف جامعة اأدنربة، ووفق موقع "مديكال نيوز توداي" هي 
من اجلهود العلمية الأوىل لفهم اآثار امللح على الرفاهية العاطفية، بعدما 

وّثقت درا�سات عديدة الآثار اجل�سدية لالإفراط يف تناول امللح.
هرمون  كمية  "تكون  ال��درا���س��ة:  على  امل�سرف  بيلي  ماثيو  الدكتور  وق��ال 
امللح،  من  املزيد  يتناولون  الذين  لدى  اأعلى  البول  يف  تظهر  التي  التوتر 

وهذا �سحيح عند الن�ساء والرجال".
واأو�سح بيلي: "هناك اأي�ساً اأدلة على اأن نظام الإجهاد هذا، املرتبط مبنطقة 
ا�ستجابة  ُيظهر  والكظرية،  النخامية  وال��غ��دة  ال��دم��اغ  يف  امل��ه��اد  حت��ت  م��ا 
خمتلفة لالإجهاد. ولدى الإناث، غالباً ما تكون ال�ستجابة ال�سريعة اأكرب 

مبرور الوقت".
والأوعية  بالقلب  ي�سر  امللح  من  الكثري  تناول  اأن  نعلم  "نحن  واأ���س��اف: 
تغري  زيادته يف طعامنا  اأن  الآن  الدرا�سة  هذه  وتخربنا  والكلى.  الدموية 

اأي�ساً الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع الإجهاد".

عمرو دياب يحيي حفاًل 
بالتزامن مع املونديال

دياب  عمرو  امل�سري  املطرب  اأحيا 
لو�سيل  ن�����ادي  يف  ���س��خ��م��اً  ح���ف���اًل 
ل��ل��رم��اي��ة ب��ق��ط��ر، ب��ال��ت��زام��ن مع 
لكرة   2022 العامل  كاأ�س  فعاليات 

القدم.
جماهريياً  ح�سوراً  احلفل  و�سهد 
اجلاليات  ك���ل  وت���واف���دت  غ���ف���رياً، 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��واج��دة يف ق��ط��ر على 
احل�سور  بع�س  وح��ر���س  احل��ف��ل، 
ترحيباً  م�����س��ر  ع���ل���م  رف�����ع  ع���ل���ى 

باله�سبة.
وق���دم ع��م��رو دي���اب جم��م��وع��ة من 
لأ"،  يا  اأن��ا  "يا  مثل  اأغانيه  اأجمل 
و"بحبه"،  ات�ساب"،  ل����و  و"ده 
و"نور  و"قمرين"،  و"وياه"، 
و"اأحلى  اهلل"،  و"العامل  العني"، 
و"قدام  و"يتعلموا"،  ون�س"، 

مرايتها"، و"هتتدلع".
على  عمرو  حر�س  احلفل  وعقب 
الربازيل  منتخبي  مباراة  ح�سور 
التي  ال���ع���امل،  ك���اأ����س  و���س��رب��ي��ا يف 
الربازيل )2-0( على  انتهت بفوز 

�سربيا.
وتعد هذه املرة الثانية التي يحيي 
دي����اب ح��ف��اًل غنائياً  ع��م��رو  ف��ي��ه��ا 
يف ق��ط��ر خ���الل اأ���س��ه��ر ق��ل��ي��ل��ة، اإذ 
لو�سيل"  "�ستاد  افتتاح  حفل  اأحيا 
�سوبر  ك��اأ���س  م��ب��اراة  قبل  يف قطر، 
يف  وال��ه��الل  الزمالك  بني  لو�سيل 

9 �سبتمرب -اأيلول املا�سي.

اإنفلونزا الطيور تق�سي 
على 50.54 مليون طائر 
الزراعة  ل�����وزارة  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 
الطيور  اإن��ف��ل��ون��زا  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
طائر  مليون   50.54 على  ق�ست 
العام،  ه���ذا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
مما يجعلها اأكر موجات التف�سي 
فتكاً يف تاريخ البالد. وميثل نفوق 
الدجاج والديك الرومي "احلب�س" 
كارثة  اأ�����س����واأ  الأخ������رى  وال���ط���ي���ور 
الوليات  يف  ل��ل��ح��ي��وان��ات  ���س��ح��ي��ة 
على  لتتفوق  الآن،  ح��ت��ى  امل��ت��ح��دة 
البالغ  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��رق��م 
التي  ال��ط��ي��ور  م���ن  م��ل��ي��ون   50.5
الطيور  اإنفلونزا  تف�سي  يف  نفقت 
الطيور  وت��ن��ف��ق   .2015 ع����ام  يف 
بالعدوى. كما  اإ�سابتها  بعد  غالباً 
يتم اإعدام اأ�سراب باأكملها قد يزيد 
عددها على مليون طائر يف مزارع 
دجاج اإنتاج البي�س لل�سيطرة على 
انت�سار املر�س، بعد اأن تظهر نتائج 

اختبار الطيور نتائج اإيجابية.
اأ�سعار  ارت����ف����اع  اإىل  ذل����ك  واأدى 
ال�����دواج�����ن وحل������وم احل���ب�������س اإىل 
ق��ي��ا���س��ي��ة، مم���ا فاقم  م�����س��ت��وي��ات 
الأعباء القت�سادية على امل�ستهلكني 
�سديداً.  ت�سخماً  يواجهون  الذين 
الزراعة  وزارة  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
الأم��ري��ك��ي��ة اأن ت��ف�����س��ي امل���ر����س يف 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ال�����ذي ب�����داأ يف 
الدواجن  اأ���س��اب  -�سباط  ف��رباي��ر 
وال��ط��ي��ور غ��ري ال��داج��ن��ة ع��رب 46 
ولية. وتنقل الطيور الربية مثل 
با�سم  امل���ع���روف  ال��ف��ريو���س  ال��ب��ط 
العدوى،  �سديد  الطيور،  اإنفلونزا 
اأو  ري�سها  اأو  ف�سالتها  خ��الل  من 

الت�سال املبا�سر بالدواجن. 

م�ساكل �سحية قد تواجه 
م�سجعي كاأ�س العامل

يغلب على مباريات كرة القدم يف كاأ�س العامل الندية والإثارة، 
والتغريات الدراماتيكية غري املتوقعة؛ ما ي�سع امل�سجعني حتت 
احلالت،  بع�س  يف  َح���ّده  ع��ن  يزيد  وقلق  وت��وت��ر  نف�سي  �سغط 

وي�سر بال�سحة العامة للج�سم.
وت�سري الدرا�سات احلديثة اإىل اأن هذا ال�سغط النف�سي قد يقدح 
زناد بع�س الأمرا�س املُ�ستبطنة، بينما ت�سري درا�سات اأخرى اإىل 

اأّن هذا الكالم مبالٌغ به.
افتتح م�ست�سفى "ميت�سو" مبقاطعة قوانغدونغ بجنوب ال�سني 
حديًثا عيادة خا�سة ملر�سى "متالزمة كاأ�س العامل"، وا�ستقبلت 

ا يف يومني فقط. اأكر من 60 مري�سً
الأرجنتني  خ�سارة  بعد  املر�سى  ع��دد  يف  ذروة  العيادة  و�سهدت 

املفاجئة اأمام ال�سعودية الثالثاء الفائت.
اأمرا�س  "متالزمة كاأ�س العامل" اإىل زيادة مفاجئة يف  وت�سري 
اجلهاز اله�سمي والقلب والأوعية الدموية والدماغية واجلهاز 
التنف�سي، التي ُي�ساب بها بع�س امل�سجعني الذين يق�سون وقًتا 

طوياًل يف م�ساهدة املباريات خالل كاأ�س العامل.

يبني منزًل من الذهب
ي��ح��ظ��ى م���ن���زل رج����ل اأع���م���ال ف��ي��ت��ن��ام��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري يف 
لت�سميمه  نظراً  فيتنام،  م��دن  اأك��رب  راب��ع  ته"،  "كن  مدينة 
واخلارج  ال��داخ��ل  من  املنزل  يف  قطعة  كل  تبدو  اإذ  الفريد، 
اأو مطلية بالذهب على الأقل.  كاأنها م�سنوعة من الذهب 
وحر�س الفيتنامي "جنوين فان تروجن"، وهو رجل اأعمال 
جمع ثروته يف جمال العقارات، على زيارة العديد من دول 
العامل، وقرر بعد عودته ملوطنه، تد�سني منزًل خمتلفاً يتمتع 
الداخلية.  ال�سياحة  ل�ستقطاب  فريد  وت�سميم  بجاذبية 
واهتدى جنوين اإىل ا�ستخدام الذهب يف بناء منزله، الذي 
ا���س��ت��غ��رق 3 ���س��ن��وات، ح��ت��ى الن��ت��ه��اء م��ن��ه، وت��ب��دو اجل���دران 
م�سنوعة  كاأنها  واخلارجية  الداخلية  والديكورات  والأث��اث 
اأنظار  الذهبي"  "املنزل  وي�ستقطب  اخلال�س.  الذهب  من 
املارة، حيث يتوقف الكثري منهم للتقاط �سوراً والتحديق 
يف الهند�سة املعمارية الفريدة والتماثيل الذهبية املختلفة 
التي تزين �سرفات املنزل.  وبح�سب موقع "اأوديتي �سنرتال" 
فعلى الرغم من اأن املنزل يبدو كاأنه مطلي اأو مغطى بورق 
الذهب، اإل اأنه معظم الزوار يعتقدون عند النظر اإليه من 

الوهلة الأوىل باأنه مطلي بالذهب عيار 18 قرياطاً.

طائر يف غيني�س لتحليقه طوياًل بال توقف
حطم طائر غودويت ذو الذيل الطويل البالغ من العمر 
خم�سة اأ�سهر رقماً قيا�سياً جديداً للهجرة مل�سافات طويلة 
 11 مل��دة  توقف  ب��دون  كيلومرتاً   13.560 قطع  اأن  بعد 
يوماً. ففي كل خريف، تنطلق ماليني الطيور املهاجرة 
الربد  للهروب من  باملخاطر  رحلة طويلة وحمفوفة  يف 
التالية.  القليلة  الأ�سهر  خالل  وتتكاثر  وتتغذى  القادم 
ويقطع الكثري منهم م�سافات مثرية لالإعجاب تزيد عن 
�سغري  طائر  جت��اوز  العام،  هذا  لكن  كيلومرت.   10000
واحد كل التوقعات، ومتكن من قطع م�سافة هائلة دون 
على  متفوقاً  غيني�س،  مو�سوعة  ي��دخ��ل  جعلته  ت��وق��ف، 
الرقم القيا�سي ال�سابق امل�سجل عام 2020 من قبل طائر 
عراف اآخر ذو ذيل عري�س غطى 12000 كيلومرت يف 11 
يوماً. ومتكن العلماء من تتبع رحلة غودويت القيا�سية 
غ��رام��ات فقط،   5 وزن���ه  مب�����س��اع��دة ج��ه��از تعقب �سغري 
م�سريين اإىل اأن الطائر فقد ن�سف وزنه اأو اأكر خالل 
رحلته الطويلة ال�ساقة، ح�سب ما ورد يف موقع "اأوديتي 
 13 يوم  اأقلع  غودويت  اأن  البيانات  واأظهرت  �سنرتال". 
املعتاد  الطريق  واتبع  األ�سكا  الأول من  اأكتوبر -ت�سرين 
عرب املحيط الهادي و�سوًل اإىل كاليدونيا اجلديدة وعرب 
بحر تا�سمان، قبل اأن يتجه انعطاف غري متوقع مبقدار 

90 درجة جعله يتجه نحو ت�سمانيا بدًل من نيوزيلندا.

طفل يف اخلام�سة ينجو من لدغة اأفعى
لدغته  بعدما  �سنوات  خم�س  يبلغ  اأ���س��رتايل  طفل  جن��ا 
اأفعى �سخمة من نوع الأ�سلة و�سحبته اإىل حو�س �سباحة 

على ما اأفاد والد الطفل و�سائل الإعالم املحلية.
وقال الوالد بن باليك يف حديث اإىل اإذاعة "ناين راديو"، 
اإن جنله بو كان يلعب بجوار حو�س �سباحة يف بايرن باي 
)�سرق( عندما هاجمته اأفعى طولها ثالثة اأمتار اأتت من 

بني النباتات املوجودة قرب املكان.
ما  ف��ري�����س��ة  تنتظر  ك��ان��ت  الأف���ع���ى  اأّن  "اأعتقد  واأ����س���اف 

ووجدت بو اأمامه".

اأول عملية من نوعها.. اإنقاذ تواأم اأمريكي يف رو�سيا
الأرا�سي  على  نوعها  عملية من  اأول  يف 
اأمريكية  منظمة  ا���س��ت��ع��ادت  ال��رو���س��ي��ة، 
اأي��ت��ام يف  دور  اأح��د  م��ن  املا�سي  الثالثاء 
اأمريكيان  ر���س��ي��ع��ان  ب��ط��ر���س��ربغ  ���س��ان��ت 
بديلة  اأم  م��ن  الرو�سية  املدينة  يف  ول��دا 

نازحة من احلرب الأوكرانية.
والديهما  اإىل  ال����ت����واأم����ان  ���ّل���م  ����سُ وق����د 
الأمريكيني، على ما اأعلنت املنظمة غري 

احلكومية التي توّلت هذه العملية.
املوؤلف من �سبي  التواأم  ا�ستعادة  وجرت 
على  تطلق  ملنظمة  مهّمة  �سمن  وف��ت��اة، 
نف�سها "برودجكت دينامو"، وهي الأوىل 
ما  الرو�سية، بح�سب  الأرا���س��ي  لها على 
 2021 عام  اأن�ساأها  التي  املنظمة  اأعلنت 
عمليات  يف  للم�ساعدة  ���س��اب��ق��ون  ج��ن��ود 
الأفغان  وحلفائهم  الأمريكيني  اإج��الء 
الأمريكي  الع�سكري  الن�����س��ح��اب  اأث��ن��اء 

دابرو�سكا،  بيرت  وق��ال  اأفغان�ستان.  م��ن 
احلكومية  غ��ري  املنظمة  با�سم  ال��ن��اط��ق 
تامبا يف ولي��ة فلوريدا  التي تتخذ من 
مقراً، اإّن الطفلني مل يتعّر�سا للخطف 
بل مت اإجالوؤهما عقب ات�سالت جرت مع 

اأطراف رو�سية. ح�سب فران�س بر�س.
دونبا�س،  يف  تعي�س  البديلة  الأم  وكانت 
ت�سرراً  الأوكرانية  املناطق  اأكر  اإح��دى 
انتقلت  امل���ع���ارك،  وب�سبب  احل����رب.  م��ن 
اأن  قبل  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه  اإىل  ب��داي��ًة 
ت�سل اإىل �سانت بطر�سربغ حيث و�سعت 

التواأم، وفق بيان املنظمة.
يف  ل���الأي���ت���ام  دار  اإىل  ال���ط���ف���الن  ون���ق���ل 
امل��دي��ن��ة، وك���ان ال��وال��دان امل��ت��ح��دران من 
تك�سا�س واللذان مل يرغبا يف الك�سف عن 
هويتيهما، يبحثان عنهما لكن من دون 

جدوى.

اأنا�صتازيا كارانيكول لدى ح�صورها احتفال �صيجالم الذي ا�صت�صافه ا�صلي تي�صدال يف هوليود, كاليفورنيا.ا ف ب

كيم كاردا�سيان تك�سف عن طلبها الوحيد من وي�ست 
يف ختام حلقة  اأم�س الأول اخلمي�س من م�سل�سل “ذا كاردا�سيانز”، حتدثت كيم كاردا�سيان 

عن توا�سلها مع زوجها ال�سابق كاينييه وي�ست اأثناء ذروة القطيعة بينهما.
وكانت كيم قد توا�سلت مع وي�ست عندما فاز ببع�س جوائز الغرامي، وطلبت منه اأن حتتفظ 
تبقى هذه  اأن  يريدون  اأطفالها  لأن  الأخ��رى،  ومقتنياته  اإىل جانب جوائزه  بها يف اخلزنة 

املقتنيات يف متناولهم.
اأحتفظ  اأين  يعلم  اأن��ه  ومب��ا  جميعاً.  بها  ويتربع  مبقتنياته  كاينييه  يهتم  "ل  كيم:  وقالت 

واأعتني مبقتنياته لالأطفال، قمت بالتوا�سل معه وطلبت
لأن  خزنته  اإىل  لإ�سافتها  بها  ف��از  التي  الغرامي  جوائز  ببع�س  الحتفاظ  منه 

الأطفال يرغبون بالحتفاظ بها، ووافق على طلبي.”
واأ�سارت كيم اإىل اأنها ا�سطرت ذات مرة اإىل �سراء �سرتة زوجها ال�سابق من 
على الإنرتنت بعد اأن تربع بها ل�سخ�س ما، لأن طفلتها نورث وي�ست كانت 

ترغب باقتناء هذه ال�سرتة.


