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التحالف يبداأ عملية �صد اأهداف يف �صنعاء
اإطالق �سواريخ حوثية من 

احلديدة ومطار �سنعاء على حجة
•• اليمن-وكاالت:

اأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، اأم�س االثنني، اأن احلوثيني اأطلقوا 
عاهم مبحافظة حجة. ومثلث  حر�س  باجتاه  بالي�شتية  �شواريخ   4

اأطلقت من احلديدة  اإن ال�شواريخ البالي�شتية احلوثية  وقال التحالف 
ومطار �شنعاء الدويل.

ومطار  احل��دي��دة  مليناء  الع�شكري  اال�شتخدام  اأن  على  التحالف  و�شدد 
�شنعاء يهدد االأمن االإقليمي والدويل.

وتعهد باتخاذ اإجراءات عملياتية للتعامل مع م�شادر التهديد حلماية 
املدنيني بالداخل اليمني.

هذا و�شدت قوات اجلي�س الوطني واملقاومة يف اليمن، االثنني، هجوما 
واأحلقت  مل��اأرب  اجلنوبية  اجلبهة  يف  اللجمة  �شرق  احلوثية  للميلي�شيا 
بامليلي�شيا احلوثية خ�شائر يف العنا�شر واالآليات. كما �شنت قوات اجلي�س 

هجوما م�شادا جتاه تبة ال�شهيد يف ذات اجلبهة.
ياأتي ذلك فيما �شن طريان حتالف دعم ال�شرعة يف اليمن، ومنذ فجر 
اليوم )اأم�س(، عدداً من الغارات التي ا�شتهدفت جتمعات واآليات حوثية 

على طول م�شرح العمليات القتالية يف اجلبهة اجلنوبية ملاأرب.
اأ�شفرت عن مقتل عدد من العنا�شر احلوثية وتدمري  غارات التحالف 

عدد من االآليات واالأطقم الع�شكرية احلوثية.
يزيلون  تعز  مب��ح��ور  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  عنا�شر  م�شور  مقطع  وك�شف 
حب�شي  جبل  االحطوب  مبنطقة  احلوثي  مليلي�شيا  الطائفية  ال�شعارات 

غرب تعز.
االإثنني، تدمري  اأم�س  اليمن،  ال�شرعية يف  اأعلن حتالف دعم  اإىل ذلك، 
من�شة الإطالق ال�شواريخ البالي�شتية يف حمافظة اجلوف اليمنية، كما 

اأعلن بدء تنفيذ عملية ع�شكرية الأهداف ع�شكرية ب�شنعاء.

رئي�س بيالرو�صيا: الرئي�س الرو�صي وعدين برتبة كولونيل !

الكرملني: ال تتوقعوا اخرتاقًا كبريًا يف لقاء ماكرون وبوتني

جت�س�س على ع�سرات ال�سخ�سيات البارزة يف اإ�سرائيل
•• القد�س-اأ ف ب

تعّهد رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي نفتايل بينيت االإثنني 
مبتابعة جدية لتقارير تتّهم ال�شرطة بالتج�ش�س على 
غري  ب�شكل  ال��دول��ة  يف  ال��ب��ارزة  ال�شخ�شيات  ع�شرات 

قانوين من خالل برنامج بيغا�شو�س املثري للجدل.
الذي  الربنامج  ع��ن  فيه  داف��ع  بيان  بينيت يف  وق��ال 
بيغا�شو�س  االإ�شرائيلية  اأو(  اإ���س  )اإن  �شركة  طورته 
االإرهاب  ملحاربة  مهمة  امل�شابهة  االأدوات  من  وغريه 
اأن....  منها  الغر�س  يكن  مل  لكن  اجل��رمي��ة،  ومنع 
م�شريا  امل�شوؤولني،  اأو  االإ�شرائيليني  عامة  ت�شتهدف 

اىل اأن االدعاءات خطرية.

الربملان الليبي: ال انتخابات 
رئي�س  واختيار  العام  هذا 
اخلمي�س ج��دي��د  وزراء 

•• بنغازي -رويرتز: 

الليبي،  ال����ن����واب  جم��ل�����س  ق�����ال 
ومقره �شرق البالد، ام�س االثنني 
����رى هذا  ل��ن جتجُ اإن االن��ت��خ��اب��ات 
وزراء  رئي�س  �شيختار  واإن��ه  العام 
جديدا موؤقتا يوم اخلمي�س، وهو 
ن�����ش��وء �شراع  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  م��ا 
لل�شيطرة  الف�شائل  ب��ني  ج��دي��د 

على احلكومة.
اأم�������س االثنني  امل��ج��ل�����س  و����ش���وت 
طريق  خ��ري��ط��ة  اع��ت��م��اد  ل�شالح 
انهيار  منذ  عليها  يعمل  �شيا�شية 
ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي كانت 
االأول  كانون  دي�شمرب  يف  مقررة 
قواعد  ح�����ول  خ����الف����ات  ب�����ش��ب��ب 

الت�شويت واالأ�ش�س الد�شتورية.
الوطنية  الوحدة  حكومة  وتقول 
جرى  والتي  دول��ي��ا،  بها  املعرتف 
تن�شيبها قبل نحو عام من خالل 
عملية �شالم مدعومة من االأمم 
املمنوح  ال��ت��ف��وي�����س  اإن  امل��ت��ح��دة، 
تعتزم  واإنها ال  �شاريا  زال  ما  لها 

التنحي.

من  الرو�شي،  الرئي�س  اأن  م�شيفا 
جهته، �شيكون برتبة جرنال.

وق�����ال ل��وك��ا���ش��ن��ك��و يف م��ق��اب��ل��ة مع 
�شولوفيوف  ف��الدمي��ري  ال�شحفي 
ل�شيا�شة  ب����رتوي����ج����ه  امل������ع������روف 
الكرملني اإن بوتن برتبة كولونيل، 
ب�������اأن مي���ن���ح���ن���ي رتبة  وع������د  وق������د 
بعد،  ذل����ك  ي��ف��ع��ل  ك��ول��ون��ي��ل. ومل 

بح�شب ما اأوردت فران�س بر�س.
انفجر  ال������ذي  ل��ل��م��ذي��ع  واأ������ش�����اف 
بثه  فيديو  بح�شب مقطع  �شاحكا، 
على  البيالرو�شية  الرئا�شة  ح�شاب 

بالعربية  كولونيل  رتبة  وت���وازي 
اجلرنال  رتبة  اأم��ا  العقيد،  رتبة 

فتوازي الفريق.
يدافع  ال���ذي  لوكا�شنكو  واع���ت���اد 
بينما  بقوة  نظامه  عن  الكرملني 
تقمع مين�شك دون هوادة احلركة 
منذ  ال�����ش��خ��م��ة  االح���ت���ج���اج���ي���ة 
الت�شريحات  اإط���الق   ،  2020
ي��ك�����ش��ف ق���ط عن  ال��غ��ري��ب��ة. ومل 
الرئي�س  فيه  وعده  الذي  ال�شياق 

الرو�شي بالرتقية الع�شكرية.
اأنه  اأ���ش��ار  عندما  لوكا�شنكو،  ورد 

باأنه  وع���د  ل��ق��د  ت��ل��ي��غ��رام،  من�شة 
�شيفعل ذلك.

ح����اول ال�����ش��ح��ف��ي، ال��ت�����ش��ك��ي��ك يف 
لوكا�شنكو،  ت�����ش��ري��ح��ات  ���ش��ح��ة 
اأن وعد  واأك���د  اأ���ش��ر عليها  ال���ذي 
كولونيل  رتبة  مبنحه  ك��ان  بوتن 
اجلي�س  اأو  ال��رو���ش��ي  اجل��ي�����س  يف 

ال�شوفيتي.
اأن  ال��ب��ي��الرو���ش��ي  الرئي�س  وت��اب��ع 
كولونيل  وه��و  الرو�شي،  الرئي�س 
�شابق يف اال�شتخبارات ال�شوفيتية 

�شيكون برتبة جرنال.

م���ن ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى رئ��ي�����س دول���ة 
م�شتقلة اأن يكون �شابطا يف جي�س 
دولة اأخرى، هذه م�شكلتي ولي�شت 

م�شكلتك.
بني  م�شطربة  ال��ع��الق��ات  ك��ان��ت 
لوكا�شنكو الذي يحكم البالد منذ 
خريف  ومنذ  ومو�شكو.   1994
2020 ، غرّي لهجته وبات يقّدم 
االأخري  احل�شن  اأن���ه  على  نف�شه 
لرو�شيا يف وجه االأطماع الغربية، 
حتى اأنه وعد مبرافقتها يف حملة 
ع�شكرية الأوكرانيا اإذا لزم االأمر.

�شودانيون يلتقطون قنبلة غاز اأطلقتها قوات االأمن خالل مظاهرة يف اخلرطوم تطالب بحكم مدين.   )ا ف ب( 

مبجل�س  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
ال�شيوخ: نعكف االآن على مراجعة 
االأدوات  م����ن  ك���ام���ل���ة  جم���م���وع���ة 
التقليدية وغري التقليدية املتاحة 
املتاحة  االأم��������وال  ل��ت��ق��ل��ي�����س  ل��ن��ا 
على  ال�شوداين  الع�شكري  للنظام 
ن��ح��و اأك���رب وع���زل ال�����ش��رك��ات التي 
ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا اجل��ي�����س وزي�����ادة 
الأي  بال�شمعة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��خ��اط��ر 
���ش��خ�����س ي���خ���ت���ار اال����ش���ت���م���رار يف 
االنخراط يف نهج العمل املعتاد مع 
اأجهزة االأمن ال�شودانية و�شركاتها 

االقت�شادية.
و�شراً  علناً  اأو�شحت  لقد  وتابعت: 
االأجهزة  متار�شه  ال��ذي  العنف  اأن 
املتظاهرين  م��واج��ه��ة  يف  االأم��ن��ي��ة 
يجب  اأكتوبر   25 منذ  ال�شلميني 

اأن ينتهي.
اتخذها  التي  االإج���راءات  واأوقفت 
املا�شي  اأك���ت���وب���ر   25 يف  اجل��ي�����س 
ت��رت��ي��ب��ات ت��ق��ا���ش��م ال�����ش��ل��ط��ة بني 
جرى  التي  واملدنيني  الع�شكريني 
بعد   2019 يف  عليها  ال��ت��ف��او���س 
عمر  ال�شابق  بالرئي�س  االإط��اح��ة 

الب�شري يف انتفا�شة.

•• اخلرطوم-وكاالت:

قنابل  ال�شودانية  ال�شرطة  اأطلقت 
حماولة  يف  ل��ل��دم��وع  امل�شيل  ال��غ��از 
يف  امل����ح����ت����ج����ني  اآالف  ل����ت����ف����ري����ق 
التي  االإج�����راءات  اخل��رط��وم، �شد 
الفتاح  عبد  اجلي�س  قائد  اتخذها 
ال����ربه����ان م��ن��ذ اأك�����ر م���ن ثالثة 
اأ�شهر. واأفاد �شحافيون اأن ال�شرطة 
اأطلقت قنابل الغاز امل�شيل للدموع 
املتظاهرين  لتفريق  امللونة  واملياه 
ع��ل��ى ب��ع��د ح���وايل 500 م��رت من 
العا�شمة،  بو�شط  الرئا�شة  ق�شر 

نقال عن فران�س بر�س.
وانطلقت اأم�س االثنني يف العا�شمة 
اخلرطوم وعدد من الواليات اأوىل 
ال��ت��ي دعت  ال�شهر،  ه��ذا  م�����ش��ريات 
املقاومة  جل���ان  تن�شيقيات  اإل��ي��ه��ا 
املهنية حتت  ال��ك��ي��ان��ات  وع���دد م��ن 
�شعار مليونية 7 فرباير للمطالبة 

بت�شليم ال�شلطة للمدنيني.
وق����ب����ي����ل ال�����ت�����ظ�����اه�����رات، اأغ���ل���ق���ت 
الرابط  منر  امل��ك  ج�شر  ال�شلطات 

بني مدينة بحري واخلرطوم.
كما �شددت جلنة االأمن باخلرطوم 

املتظاهرين  ال��ل��ج��ن��ة،  وط���ال���ب���ت 
امل�شت�شفيات  ع������ن  ب����االب����ت����ع����اد 

واملوؤ�ش�شات التعليمية.
م�شاعدة  قالت  املا�شي،  واالأ�شبوع 
وزير اخلارجية االأمريكي لل�شوؤون 
االإفريقية مويل فيي، اإن الواليات 

بو�شط  ال���ت���ج���م���ع���ات  م���ن���ع  ع���ل���ى 
اإن  ت�شريح  يف  وق��ال��ت  العا�شمة. 
حرية التعبري حق مكفول، موؤكدة 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة املواكب  اأن���ه���ا 
اإي�شال  من  تتمكن  حتى  وتاأمينها 

ر�شالتها.

املتحدة اأو�شحت للقادة الع�شكريني 
م�شتعدة  وا�شنطن  اأن  ال�شودانيني 
الت���خ���اذ اإج��������راءات اإ���ش��اف��ي��ة �شد 
ال��ع��ن��ف بحق  ا���ش��ت��م��ر  اإذا  اجل��ي�����س 

املتظاهرين.
واأ�شافت يف كلمة األقتها اأمام جلنة 

•• الفجر - تون�س

تون�س،  يف  تفتح  اأخ����رى  م��ع��رك��ة 
الق�شاة،  هياكل  غ�شب  جديدها 
االنق�شام  مزيد  تداعياتها  وم��ن 
اأح��زاب اىل  ال�شيا�شي حيث دعت 
رف�س قرار الرئي�س قي�س �شعيد 
للق�شاء  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ب��ح��ل 
اأح����زاب اأخرى  ���ش��ان��دت��ه  يف ح��ني 
املواقف  تظل  ولكن  ب��ه.  ورح��ب��ت 
عن  ال�شادرة  تلك  هي  االأ�شا�شية 
توحي  والتي  الق�شائية  الهياكل 
م�شامينها ونربتها اىل ان البالد 
ال�شلطة  بني  مواجهة  تعي�س  قد 

الق�شائية وال�شلطة التنفيذية.
ب���وزاخ���ر رئي�س  ي��و���ش��ف  وك�����ش��ف 
اأم�س  للق�شاء،  االع��ل��ى  املجل�س 

بطريقة  ابالغه  مت  انه  االثنني، 
ارهابية  تهديدات  بوجود  ر�شمية 
ت�شتهدفه معتربا ذلك نتيجة ما 

وجتيي�س  ت�شهري  بحملة  و�شفه 
ا�شتهدفت املجل�س منذ اأ�شهر.

)التفا�شيل �س10(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:43            
الظهر.......    12:39  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:15  
الع�صاء......   07:30

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ال�سي�سي: لدينا اإرادة �سيا�سية 
النه�سة �سد  حول  لالتفاق 

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  اأك��د 
ال�����ش��ي�����ش��ي، اأم�������س االإث����ن����ني، على 
اإرادة  م����ن  م�����ش��ر  ب����ه  ت��ت��ح��ل��ى  م����ا 
اإىل  التو�شل  اإىل  تهدف  �شيا�شية، 
ات���ف���اق ق���ان���وين م���ل���زم ح����ول ملء 
وت�����ش��غ��ي��ل ���ش��د ال��ن��ه�����ش��ة يف اإط����ار 
ال�شي�شي،  وق����ال  م��ن��ا���ش��ب.  زم��ن��ي 
���ش��ح��ايف م�شرتك  م���وؤمت���ر  خ����الل 
اإ�شماعيل  اجل��ي��ب��وت��ي  ن��ظ��ريه  م��ع 
ات�شمت  حم��ادث��ات��ه��م��ا  اإن  ع���م���ر، 
وعك�شت  وال�شفافية،  بال�شراحة 
ت��ق��ارب وج��ه��ات النظر بيننا  م��دى 
حول الكثري من امللفات والق�شايا 
الثنائية واالإقليمية حمل االهتمام 
اأنهما ا�شتعر�شا  امل�شرتك. واأ�شاف 
القائمة بني  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  ك��اف��ة 
االقت�شادية  خ���ا����ش���ًة  ال���ب���ل���دي���ن، 
وكيفية  واال�شتثمارية،  والتجارية 
م�شتوى  اإىل  ل��رتت��ق��ي  ت��ط��وي��ره��ا 
بني  املتميزة  ال�شيا�شية  العالقات 

بلدينا.
املباحثات  �شهدت  ال�شي�شي:  وق��ال 
�شد  م��ل��ف  ت���ط���ورات  اإىل  ال��ت��ط��رق 
تتحلي  ما  على  والتاأكيد  النه�شة، 
به م�شر من اإرادة �شيا�شية، تهدف 
قانوين  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  اإىل 
م���ل���زم ح�����ول م�����لء وت�����ش��غ��ي��ل �شد 

النه�شة يف اإطار زمني منا�شب.

هل يوؤ�شر تباعد املقاعد اىل تباعد الروؤى؟       )ا.ف.ب(

غلق مقر املجل�س

بوري�س جون�شون زعزع كل التقاليد

رغم تاأكيده موا�صلة مهامه

منع العاملني من دخول مقر املجل�س االأعلى للق�ساء

ال�سحة جتري 473,298 فح�سا ك�سفت عن 1,704 اإ�سابات 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و1,992 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 473،298 فح�شا 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خالل  جديدا 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ش����اهم تكثيف اإج�����راءات التق�شي والفح�س يف الدول�����ة وتو�ش����يع نطاق الفحو�شات 
على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،704 حاالت اإ�شاب�����ة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 

الالزمة، وب����ذلك يبل�غ جمموع احلاالت امل�شجلة 859،361 حالة.
 )التفا�شيل �س2(

�ص 05

�ص 12

�ص 18

جامعة �أبوظبي ت�ضت�ضيف 
منوذجاً مل�ضكن على �ضطح �لقمر 

�أخبار �لإمار�ت

هكذ� تريد �لوليات 
�ملتحدة معاقبة بوتني...!

عربي ودويل

�لأهلي و�لهالل ي�ضعيان �إىل تكر�ر 
�إجناز �لعني و�لرجاء مبونديال �لأندية

�لفجر �لريا�ضي

•• عوا�صم-وكاالت:

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  و�شل 
يلتقي  حيث  مو�شكو  اإىل  م��اك��رون 
بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�شي  نظريه 
امل�شاعي  م����ن  اأ�����ش����ب����وع  ب����داي����ة  يف 
الدبلوما�شية املكثفة بهدف حلحلة 
ب�شاأن  وال��غ��رب  رو�شيا  ب��ني  االأزم���ة 
اأوكرانيا. واأعلن الكرملني االإثنني، 
الفرن�شي  الرئي�شني  بني  اللقاء  اأن 
اأميانويل ماكرون والرو�شي بوتني، 
اأن���ه ال  يف مو�شكو مهم ج���داً، غ��ري 
اخ��رتاق كبري خالله  ميكن ترقب 
من اأجل خف�س الت�شعيد يف االأزمة 

االأوكرانية.
الرئا�شة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
بي�شكوف  دم�����ي�����رتي  ال����رو�����ش����ي����ة 
اأك����ر  ال���و����ش���ع  اإن  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
حا�شم  اخ���رتاق  ت��وق��ع  م��ن  تعقيداً 
خ����الل ل���ق���اء واح������د، م�������ش���رياً اإىل 
ياأتي  اإن��ه  لبوتني  ق��ال  م��اك��رون  اأن 
لتحقيق  م�شعى  يف  اأف���ك���اراً  ح��ام��ال 

انفراج يف الو�شع.
البيالرو�شي،  الرئي�س  اأك��د  ب��دوره، 
نظريه  اأن  ل��وك��ا���ش��ن��ك��و،  األ��ك�����ش��ن��در 
الرو�شي، بوتني، وعد مبنحه رتبة 
الرو�شي،  اجل���ي�������س  يف  ك���ول���ون���ي���ل 
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الأزمة يف اأوكرانيا:
غريهارد �سرودر, رمز التناق�س االأملاين !

•• الفجر -خرية ال�صيباين

على  ال�شابق  امل�شت�شار  يعمل  ال��رو���س،  با�شتفزاز  كييف  ات��ه��ام  خ��الل  م��ن 
الت�شوي�س على ال�شيا�شة اخلارجية للحكومة االأملانية -املت�شاربة للغاية 
جتد  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  اأ�شلحة  ت�شليم  ترف�س  التي  ب��رل��ني،  الأن   .- ا�شال 
�شعوبة يف التخلي عن �شيا�شتها التقليدية املعروفة باأو�شت بوليتيك اأو 

ال�شيا�شة جتاه ال�شرق، يف ال�شبعينات.
هل �شيقبل اال�شرتاكيون الدميقراطيون لفرتة طويلة روؤية غريهارد 

�شرودر يدمر �شيا�شتهم اخلارجية؟          )التفا�شيل �س11(

نهاية نظام يف اململكة املتحدة:
بوري�س جون�سون, اأزمة �سمري للمحافظني !

•• الفجر -خرية ال�صيباين

هو  ه��ذا  �شقوطه؟  املحافظني معه يف  ح��زب  ال���وزراء  رئي�س  �شيجّر  هل 
ال�شوؤال الذي يطرحه املحافظون الربيطانيون على اأنف�شهم اليوم.

لن ي�شتقيل، الأن هذا الرجل وقح. مواجها بوري�س جون�شون يف جمل�س 
العموم يوم 31 يناير املنق�شي، مل يذكر زعيم حزب العمال كري �شتارمر 

حتى ا�شم رئي�س الوزراء الربيطاين.             )التفا�شيل �س10( 

•• بغداد-وكاالت:

�شهدت عملية انتخاب رئي�س جديد للجمهورية 
يف ال��ع��راق، وال��ت��ي كانت م��ق��ررة خ��الل جل�شة 
اأم�س  ل���الأوراق  خلطاً  االث��ن��ني،  اأم�س  للربملان 
االأول مع قرار املحكمة االحتادية تعليقاً موؤقتاً 
االأ�شماء  اأب��رز  اأح��د  زيباري،  هو�شيار  لرت�شيح 
املطروحة للمن�شب، على خلفية اتهامات ف�شاد 

بحق الوزير الكردي ال�شابق.
وت���اأج���ل ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ج��دي��د يف 
اإثر  وذل��ك  بعد،  ��ح��دد  يجُ اإىل موعد مل  ال��ع��راق 
عدم م�شاركة عدد كبري من النواب يف اجلل�شة 
اأم�س االثنني  التي كانت خم�ش�شة  الربملانية 

لعملية االنتخاب.
وق���ررت رئ��ا���ش��ة جمل�س ال��ن��واب اأم�����س حتويل 
تداولية،  جل�شة  اإىل  االنتخابية  اجلل�شة  هذه 
وذلك بعد تاأخريها اأ�شاًل عن توقيتها املحدد 
بن�شف �شاعة، وذلك اإثر تغّيب عدد من النواب 

عن ح�شورها.
ع���ي اإىل  وك���ان جمل�س ال��ن��واب ال��ع��راق��ي ق��د دجُ
للجمهورية  رئي�س  الن��ت��خ��اب  ال��ي��وم  االل��ت��ئ��ام 
خ��ل��ف��اً ل��ربه��م ���ش��ال��ح، ل��ك��ن م��ق��اط��ع��ة بع�س 
يذكر  اجلل�شة.  بتاأجيل  اأن��ذرت  والنواب  الكتل 

تعليق تر�صيح زيباري يخلط الأوراق

تاأجيل انتخاب رئي�س جديد للعراق بعد مقاطعة كتل نيابية 
النتخاب  جل�شة  لعقد  ال��ق��ان��وين  الن�شاب  اأن 
النواب  ثلثا  هو  العراق  يف  اجلمهورية  رئي�س 
البالغ عددهم 329 ع�شواً. لكن ح�شر فقط 
االإعالمية ملجل�س  الدائرة  بح�شب  نائباً،   58
النواب. و�شبق مواقف املقاطعة اإعالن الق�شاء 
العراقي تعليق تر�شيح اأحد اأبرز املر�شحني اإىل 
الرئا�شة هو�شيار زيباري نتيجة �شبهات ف�شاد.

وب��ن��اء ع��ل��ى دع���وى م��ق��ّدم��ة م��ن اأرب��ع��ة نواب، 
قررت املحكمة االحتادية العراقية، وهي اأعلى 
هيئة ق�شائية يف البالد، االأحد اإيقاف اإجراءات 
ح�شم  حل��ني  م��وؤق��ت��اً  زي��ب��اري  هو�شيار  انتخاب 
بالف�شاد  باتهامات  تت�شل  بحّقه  رفعت  دع��وى 

موجهة اإليه.
وكانت كتلة مقتدى ال�شدر )73 نائباً( تدعم 
زيباري. واأعلنت مقاطعتها اجلل�شة قبل �شدور 
التوافق  اإىل  ال�شدر  دعا  بينما  املحكمة،  ق��رار 
ع��ل��ى م��ر���ش��ح رئ��ا���ش��ي. وم�����ش��اء االأح�����د، ك�شف 
بزعامة  نائباً  حتالف ال�شيادة الذي ي�شم 51 
مقاطعته  احللبو�شي،  حممد  ال��ربمل��ان  رئي�س 
اجلل�شة. كما اأعلنت كتلة احلزب الدميقراطي 
الكرد�شتاين التي ينتمي اإليها زيباري واملوؤلفة 
امل�شلحة  ملقت�شيات  مقاطعتها  نائباً،   31 من 

العامة وبهدف ا�شتكمال امل�شاورات.

تقا�سي  م��و���س��ي  ع��ب��ري 
وع��ددًا  احلكومة  رئي�سة 
ة م��ن ال�����وزراء وال����والاّ

•• الفجر -تون�س:

الد�شتوري  احل����زب  رئ��ي�����ش��ة  اأك�����دت 
احل����������ر ع�����ب�����ري م�����و������ش�����ي حت����ري����ر 
اال�شت�شارة  اأ�شغال  الإيقاف  عري�شة 
اأنها  معتربة  الوطنية  االإلكرتونية 
تقوم على التدلي�س وا�شتعمال املال 
ال��ع��ام وم��غ��ال��ط��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ني، وفق 
اأن  مو�شي  عبري  واأو�شحت  قولها.  
�شد  جزائية  ب�شكاية  ت��ق��دم  حزبها 
اأع�شاء  م���ن  وع�����دد  ب�����ودن  جن����الء 
حكومتها والوالة وكل من �شيك�شف 
عنه البحث على خلفية ما اعتربته 
امل��ال العام  اإه��دار  ثبوت تورطهم يف 
خالل  من  الدولة  اأجهزة  وتوظيف 
ال�شبابية  االإل��ك��رتون��ي��ة  اال�شت�شارة 
للرئي�س  �شخ�شي  مل�����ش��روع  خ��دم��ة 
فيه  ل�شاحبه  وج��ه  ال  �شعيد  قي�س 
وخمالفة  ب��������االإدارة  اال�����ش����رار  م���ع 
اأنها  اإىل  مو�شي  واأ�شارت  الرتاتيب. 
املعلومة  اإىل  نفاذ  مبطلب  تقدمت 
مبّد  للمطالبة  احل��ك��وم��ة  لرئي�شة 
الذين  االأ���ش��خ��ا���س  بقائمة  احل���زب 
كلفهم  وم��ن  االأ�شئلة  بطرح  ق��ام��وا 

بذلك ون�شخة من قرار تكليفهم.
احلر  الد�شتوري  احل��زب  تقدم  كما 
وزير  اإىل  املعلومة  اإىل  نفاذ  بطلب 
بن�شخة  ملده  االت�شال  تكنولوجيات 
امل�شغلني  مع  املربمة  االتفاقية  من 
م��ن ���ش��رك��ات االت�����ش��ال ال��ت��ي توؤمن 

اال�شت�شارة االلكرتونية.
)التفا�شيل �س10(
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اأخبـار الإمـارات

جمعية االإمارات للفلك: االإمارات حققت خالل ال�سبعة اأعوام املا�سية اإجنازات كبرية يف جمال الف�ساء
•• ال�صارقة-وام:

رئي�س  اجل�������روان  اإب���راه���ي���م  ق����ال 
دولة  اأن  للفلك  االإم����ارات  جمعية 
االمارات �شت�شهد مع �شروق �شم�س 
للقمر  خ�شوفا  ال��ق��ادم  مايو   16
ومن ال�شعب روؤيته وقد ال يالحظ 
و�شيكون يف بدايته كما �شت�شهد مع 
القادم  ن��وف��م��رب   8 �شم�س  غ���روب 
م��ع ط��ل��وع ال��ق��م��ر خ�����ش��وف��ا قمريا 
وقد  روؤي��ت��ه  ال�شعوبة  م��ن  و  اآخ���ر 
نهايته.  يف  �شيكون  و  ي��الح��ظ  ال 
و اأ�شاف اجل��روان يف ح��وار خا�س 
مع وكالة اأنباء االإم��ارات )وام( اأن 
العام  اأي�شا خالل  �شت�شهد  الدولة 
اجلاري ك�شوفا لل�شم�س و حتديدا 

قامت  التي  االأن�شطة  و  الفعاليات 
الت�شاركية  اجلمعية وجهودها  بها 
م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات ذات ال�شلة 
اأهداف  اأج��ل حتقيق  وغ��ريه��ا م��ن 
اجل��م��ع��ي��ة ح���ول ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء و 
ال��ف��رق بني  ان  وا���ش��ار اىل  الفلك. 
الر�شد اجلوي و الر�شد الف�شائي 
ر�شد  مهمته  اجل���وي  ال��ر���ش��د  ان 
كيلومرت   20 ال  دون  االأج�������واء 
الف�شائي  ال��ر���ش��د  ي��ت��ع��دى  ف��ي��م��ا 
ال��غ��الف اجل��وي و ي���رتاوح ر�شده 
كيلومرت   120 اىل   90 ب��ني  م��ا 
و  االأوزون  ط��ب��ق��ة  ي��ر���ش��د  ح��ي��ث 
تاأثرياتها  و  ال�شم�شية  العوا�شف 
م�شيدا  االأر����������س  ن���ح���و  امل���ت���ج���ه���ة 
ب��ف��ك��رة االإ���ش��ت��م��ط��ار ال���ذي ي�شرف 

برده  ���ش��دة  كال�شكني" م��ن  ي��دم��ي 
حيث   " ال�شبعني   " ف���رتة  تعقبه 
ت���دف���اأ اجل�����واء و ي��ظ��ن ال��ن��ا���س اأن 
فرتة  تاأتي  ثم  اأنق�شى  قد  ال�شتاء 
" الثمانني " و فيه يعود الربد من 
" الت�شعني  ف��رتة  جديد و من ثم 
مرة  ال���داف���ئ���ة  االأج�������واء  " ح��ي��ث 
اخ��رى تعقبه فرتة " املائة " و ما 
" حيث  ال��ع��ج��وز  " ب���رد  ب  ي�شمى 
يعجز الربد ثم فرتة ما بعد املائة 
ال�شيف  و  ال��رب��ي��ع  ف�����ش��ل��ي  ه���ي  و 
اأرتبطوا  ال��ع��رب  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ..
 " " االأن���واء  النجوم  بحركة  دائما 
�شهيل  و  " ال��ري��ا  منها جن��م��ي  و 
القدماء  امل�شريني  اأرتبط  كما   "
يرتبط  ح���ي���ث  ال���ن���ي���ل  ب��ف��ي�����ش��ان 

مايو   1 ال����ق����ادم  اأب����ري����ل   30 يف 
�شيكون هناك  و  االإم��ارات  بتوقيت 
اأمريكا  يف  لل�شم�س  جزئي  ك�شوف 
اجلنوبية ولن ي�شاهد يف االإمارات 

او اجلزيرة العربية.
�شيكون  اأكتوبر  م��ن   25 نهار  ويف 
لل�شم�س  ج���زئ���ي  ك�������ش���وف  ه���ن���اك 
و�شتتجاوز  االإم��������ارات  ���ش��ت�����ش��ه��ده 
ال�شم�س  م��ن  امل��ع��ت��م  اجل���زء  ن�شبة 
 86 اىل  �شي�شل  فيما  باملائة   50

باملائة يف اأق�شى �شمال اآ�شيا.
يناير  �شهدت يف  ال��دول��ة  اأن  وذك��ر 
 " النعائم  " طالع  ظاهرة  املا�شي 
و ت�شمي اأي�شا " برد البطني " اأي 
يكون  فيه  و  وو�شطه'  ال��ربد  بطن 
ال�شتني  در  وي���ق���ال:  ال�����ش��ت��ني  در 

اليمانية  ال�شعراء   " جن��م  بطلوع 
" و هو اأملع جنوم ال�شماء . و األقى 
جمعية  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  اجل��������روان 
يف  تاأ�ش�شت  التي  للفلك  االإم����ارات 
وت�شجيع  حتفيز  بهدف   1999
االإهتمام  ع��ل��ى  ع���ام���ة  اجل���م���ه���ور 
الف�شاء  جم������ال  يف  وال������دخ������ول 
وال��ف��ل��ك ون�����ش��ر م��ع��ارف��ه��ا علومها 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ����ش���راك���ات  ع��ق��د  و 
نظرائها  و  التعليمية  و  الفلكية 
جانب  اإىل  ال�����دول�����ة  خ�������ارج  م����ن 
عمليات  و  العلمي  البحث  تعزيز 
يف  االإ�شتثمار  و  الف�شائي  الر�شد 
تنظيم  و  الفلك  و  الف�شاء  قطاع 
و ت�����ش��وي��ق ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��م��ل��ي��ة و 
امل�شاركة بها م�شتعر�شا العديد من 

و مركز حممد  للف�شاء  االإم���ارات 
بن را�شد للف�شاء و مركز ال�شارقة 
ال���ف���ل���ك هذه  و  ال���ف�������ش���اء  ل���ع���ل���وم 
املراكز اأحدثت نقلة نوعية يف وعي 
مواكبة  و  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  املجتمع 
املجال  ه��ذا  يف  االإم�����ارات  تطلعات 
الدولة  م�����ش��اري��ع  راف���ق���ه  ال����ذي  و 
الف�شاء  رواد  كربنامج  الف�شائية 
االإماراتي و م�شبار االأمل و اإطالق 
االأق����م����ار ال�����ش��ن��اع��ي��ة امل��ك��ع��ب��ة من 
خلدمة  بالدولة  اجلامعات  جانب 
اإىل  العلمية  البحثية  م�شاريعها 
الكواكب  اإكت�شاف  م�شاريع  جانب 
و  املريخ  اإ�شتيطان  و منها م�شروع 
اأح��الم ولكنها قابلة للتحقيق  هي 
الواقع فالدولة ر�شمت  اأر�س  على 

عليه امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���ش��اد و 
اإىل زيادة ن�شب االأمطار  اأدت  التي 
واأو�����ش����ح اجل�����روان   . ال����دول����ة  يف 
خالل  حققت  االإم������ارات  دول���ة  اأن 
اإجن����ازات  امل��ا���ش��ي��ة  اع����وام  ال�شبعة 
ال��ف�����ش��اء معززة  ك��ب��رية يف جم���ال 
 .. املجتمعي  الفلكي  الوعي  بذلك 
االإجنازات  بذرة هذه  اأن  اإىل  الفتا 
زرعها لقاء املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان لرواد الف�شاء 
اأب���ول���ل���و و م�����ش��ارك��ة االإم��������ارات يف 
موؤ�ش�شة  اإط���الق  و  عرب�شات  قمر 
اإت�شاالت   " لالإت�شاالت  االإم���ارات 
دبي  ثم  الريا  ال�شناعي  " القمر 
���ش��ات و���ش��وال ل��ل��ف��رتة 2014 – 
2015 التي �شهدت اإطالق وكالة 

اأهدافها  لتحقيق  منظمة  خططا 
تاأهيل  و  القطاع  ه��ذا  يف  ال�شامية 
املتخ�ش�شة  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����وادر 
االإماراتي  ال��ف�����ش��اء  رائ���د  ف��رح��ل��ة 
هزاع املن�شوري رافقها طاقم طبي 
متخ�ش�س يف طب رواد اف�شاء ما 
االإه��ت��م��ام يف ه���ذا اجلانب  ي��ح��ف��ز 

الهام .

ال�سحة جتري 473,298 فح�سا ك�سفت عن 1,704 اإ�سابات جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد و1,992 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
19" واملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  بفريو�س كورونا امل�شتجد 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 473،298 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
حاالت   1،704 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة 
وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك 

يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 859،361 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�شابة وذلك من تداعيات االإ�شابة 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  حالة.   واأعربت   2،265

بال�شفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخ��ال�����س 
العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
�شماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية 

ل�شحة و�شالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،992 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
املر�س  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�شفاء 786،642 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 14,708 جرعات من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  م��ن  ج��رع��ات   14،708 ت��ق��دمي  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل 
اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   23،735،668 اأم�����س  حتى  تقدميها  مت  ال��ت��ي 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   239.99
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعيا اإىل الو�شول 
اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت 

وال�شيطرة على الفريو�س.

الب��واردي يلتق��ي �س���فري الي��اب��ان  •• اأبوظبي-وام:

الدفاع  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  ا�شتقبل 
مبكتبه بوزارة الدفاع ام�س �شعادة اأكيو اإي�شوماتا �شفري اليابان لدى الدولة 
كبار  وعدد من  الدفاع،  وزارة  وكيل  الظاهري  �شامل  �شعادة مطر  بح�شور 

�شباطها وم�شوؤوليها والوفد املرافق لل�شيف.
رحب معاليه يف بداية اللقاء بال�شفري الياباين واأكد عمق عالقات ال�شداقة 
اخلم�شني  بذكراها  العام  هذا  يحتفى  والتي  واليابان  االإم���ارات  دول��ة  بني 
متمنياً لهذه العالقات مزيدا من االزدهار و ل�شعادة ال�شفري طيب االإقامة 

والتوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديدة.
بحث اجلانبان خالل اللقاء عالقات التعاون الدفاعي والع�شكري امل�شرتك 
و�شبل تعزيزها خلدمة م�شالح البلدين ال�شديقني، وتلبية روؤية وتطلعات 
االإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادال  احلكومتني، 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
اإليه دولة االإم��ارات من  اإي�شوماتا مبا و�شلت  اأكيو  اأ�شاد �شعادة  من جانبه 
تطور وتقدم على امل�شتويات كافة مثنياً على م�شتوى تنظيم معر�س اإك�شبو 

املختلفة. وثقافاتها  العامل  بلدان  يحت�شن  الذي   2020
االإرهابي  احلوثي  للهجوم  اليابانية  احلكومة  اإدان��ة  ال�شفري  �شعادة  واأك��د 
الذي تعر�شت له دولة االإمارات العربية املتحدة وعرب عن ت�شامنها معها 

من اأجل حفظ اأمنها و اأمن املنطقة باأكملها.

قائد االإمداد امل�سرتك بوزارة الدفاع يفتتح م�ستودعات �سالح اخلدمات الطبية مبدينة زايد الع�سكرية
•• اأبوظبي- وام:

افتتح اللواء الركن في�شل حممد ال�شحي قائد االإمداد امل�شرتك بوزارة الدفاع 
اأم�س م�شتودعات �شالح اخلدمات الطبية وم�شروع الرجل االآيل مبدينة زايد 
املدينة.  يف  املتواجدة  الطبية  الوحدات  احتياجات  يغطي  والذي  الع�شكرية 
اإىل  ب��وزارة الدفاع خالل جولة بامل�شتودعات  ا�شتمع قائد االإم��داد امل�شرتك 

�شرح حول مهام و واجبات م�شتودعات �شالح اخلدمات الطبية و التي تعترب 
الفني ل�شالح اخلدمات الطبية يف وقت  االإ�شناد  الدعم و  اأه��م وح��دات  من 
بفح�س  الطبية  اخل��دم��ات  ���ش��الح  م�شتودعات  ت��ق��وم  و  وال�شلم.  العمليات 
و  الطبية  املعدات  و  االأج��ه��زة  و  امل�شتهلكة  امل��واد  و  االأدوي���ة  ا�شتالم جميع  و 
الطبية  امل��واد  و �شرف  واملحافظة عليها  امل�شتلمة  الطبية  باملواد  االحتفاظ 
لوحدات القوات امل�شلحة اأو جلهات اأخرى اإىل جانب عملية التدوير لتفادي 

امل�شرتك  االإم���داد  قائد  ا�شتمع  كما  تكد�شها.  وجتنب  الطبية  امل��واد  انتهاء 
اخلا�شة  الت�شغيل  طريقة  و  االآيل  الرجل  عمل  اآلية  عن  مف�شل  �شرح  اإىل 
به و الذي يعترب نظاما تخزينيا متطورا للمواد الطبية يقوم على الذكاء 
والوقت  يقلل من اجلهد  ما  امل�شتلمة و�شرفها  املواد  لتخزين  اال�شطناعي 
والكادر الوظيفي املطلوب الإمداد املراكز الطبية باالأدوية علما باأن اإدارته تتم 
بالكامل من قبل الكادر املواطن ملنت�شبي وزارة الدفاع. وتعتمد اآلية اال�شتالم 

وال�شرف يف نظام الرجل االآيل على اجلمع بني نظام تدبري و نظام الرجل 
االآيل فعلى �شبيل املثال تبداأ اآلية اال�شتالم بتحديد الكمية املراد ت�شلمها يف 
نظام تدبري وعلى �شوء ذلك يقوم الرجل االآيل ذاتيا بتحديد عدد وحدات 
التخزين بناء على الكمية املراد تخزينها ومن ثم يقوم بتمرير املادة الطبية 
يف وحدات التخزين على ح�شا�شات واأ�شعة ليزر لقراءة الوحدة التخزينية و 

حتديد الوزن و االرتفاع و اختيار املكان املنا�شب للتخزين ذاتيا.

اإ�سعاف دبي وبلدية دبي تتعاونان يف حملة »�ستاوؤكم دايفء«
•• دبي-وام:

نظمت موؤ�ش�ش�شة دبي خلدمات االإ�شعاف و فريق "عطاء حمدان التطوعي" 
التي  "�شتائكم دايفء" يف مرحلتها االأوىل و  بالتعاون مع بلدية دبي حملة 

ا�شتهدفت جمموعة من العمال مب�شتل بلدية دبي يف منطقة "ور�شان".
تقدمي  و  العاملة  الفئة  وع��ي  " زي��ادة  داف��ئ  " �شتائكم  " حملة  ت�شتهدفت 
الن�شائح واملحا�شرات العملية اخلا�شة مبتطلبات ال�شحة و ال�شالمة للعمل 
االآمن خالل ف�شل ال�شتاء و�شرورة االإملام باإجراءات االإ�شعافات االأولية يف 

حال التعر�س للحوادث و االإ�شابات اأثناء تاأديتهم عملهم.
و اأكدت الدكتورة �شهيلة قائد مديرة اإدارة التدريب و التعليم امل�شتمر حر�س 
املجتمع  فئات  جميع  وتثقيف  توعية  على  االإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة 
بالوقاية ال�شحية خ�شو�شا الفئة العاملة التي ميكن اأن تكون ظروف عملها 
باالأمرا�س  اإ�شابتهم  اإمكانية  جانب  اإىل  االإ�شابات  حل�شول  خ�شبة  بيئة 
والفريو�شات املرتبطة بف�شل ال�شتاء ب�شبب الربد اإ�شافة اإىل التوعية بطرق 
الوقاية من "كوفيد- 19"الذي بات فريو�شا عامليا مبتحوراته ومتغرياته.

وقالت :" ن�شعى من خالل هذه احلمالت اإىل اإ�شعاد العمال واإدخال ال�شرور 
بلغاتهم  معهم  التحدث  خ��الل  من  منهم  والتقرب  قلوبهم  اإىل  والبهجة 
وذلك تر�شيخا ملبداأ الت�شامح والتعاي�س الذي اتخذته دولة االإمارات منهجا 

الر�شمي  ال��راع��ي  التعاونية"  االحت���اد  "جمعية  و�شكرت   . حياة"  واأ���ش��ل��وب 
يعتربون  الذين  للربنامج  الداعمني  االآخرين  الرعاة  جانب  اإىل  للحملة 

�شببا رئي�شيا يف اإجناح هذه احلمالت.
وتوجهت بال�شكر اخلا�س لبلدية دبي الإ�شافتها القيمة من خالل تقدميهم 
ال�شراكات بني  اأن تفعيل  ور�شة العمل اخلا�شة بال�شحة وال�شالمة موؤكدة 
جميع هيئات وموؤ�ش�شات الدولة ت�شكل اإ�شافة قيمة للم�شتهدفني واملجتمع 
وال�شحة  البيئة  لقطاع  التنفيذي  املدير  �شريف  خالد  اأ���ش��اد  جانبه  من   .
على  للحفاظ  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  تكامل  اأهمية  واأك��د  باملبادرة  وال�شالمة 
�شحة و�شالمة العمال واالإرتقاء بالوعي ال�شحي وتعزيز مفهوم ال�شالمة 
ال�شحة  ول�شمان  الدائرة جلودة احلياة  عليه  الذي حتر�س  االأم��ر  لديهم 
العامة و�شالمة املجتمع. بدورها اأكدت الدكتورة ن�شيم حممد رفيع مديرة 
دبي  موؤ�ش�شة  مع  التعاون  توا�شل  دب��ي  بلدية  يف  ال�شالمة  و  ال�شحة  اإدارة 
خلدمات االإ�شعاف ك�شريك ا�شرتاتيجي مهم مثنية على هذه املبادرة واالأثر 

اجلميل الذي تركته يف نفو�س العمال.
دبي  موؤ�ش�شة  يف  املتطوعني  �شعبة  رئي�شة  علي  اآل  منال  نوهت  جهتها  من 
خلدمات االإ�شعاف اإىل اأن هذه املبادرة �شمن عدة مبادرات تقوم بها املوؤ�ش�شة 
االأولية  االإ�شعافات  تعلم  باأهمية  املجتمع  فئات  جميع  لتوعية  دوري  ب�شكل 

والتي ت�شهم يف احلفاظ على االأرواح وتقليل االأ�شرار .
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اأخبـار الإمـارات
بهدف زيادة الرقعة اخل�صراء وتدريب الطلبة على الزراعة عمليا

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية املزارع ال�سغري
•• اأبوظبي- الفجر:

اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل  نظمت بلدية مدينة 
اأبوظبي، مركز  �شرطة  البيئة،  اأ�شدقاء  بالتعاون مع: جمعية 
املناخي  التغيري  وزارة  "تدوير"،  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
"املزارع  فعالية  الهمم  الأ�شحاب  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  والبيئة، 
ال�شغري" �شمن اإطار مبادرة "عا�شمتي" وذلك يف مدينة زايد 

واملناطق الواقعة �شمن نطاق اخت�شا�شات مركز بلدية مدينة 
اإط���ار ح��ر���س بلدية مدينة  زاي���د. وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة �شمن 
اأبوظبي على اإ�شراك املجتمع وخ�شو�شاً فئة االأطفال يف تعزيز 
االأطفال  وت�شجيع  اخل�شراء،  الرقعة  وزي���ادة  املحلية،  البيئة 
الزراعة  االإيجابي، وتدريبهم على  الن�شاط  على ممار�شة هذا 

واإك�شابهم املعارف االأولية يف هذا املجال.
كما متحورت الفعالية حول اأهمية توعية الطلبة بتخ�شي�س 

باأهمية  وت��ع��ري��ف��ه��م  ل��ل��زراع��ة،  امل��ن��زل��ي��ة  احل��دي��ق��ة  يف  منطقة 
اإتاحة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��ال��زراع��ة،  االع��ت��ن��اء  وكيفية  ال���زراع���ة، 
الفر�شة اأمام الطلبة ملناق�شة اأي جانب يتعلق بالزراعة، وحثهم 

على دعم جهود املوؤ�ش�شات يف احلفاظ على البيئة وتنميتها.  
و حر�شت الفعالية على توعية الطلبة ب�شاأن االأوقات املنا�شبة 
وتعليم  والبذور،  الزراعية  بال�شتالت  العناية  وطرق  للزراعة، 

االأطفال طرق زراعتها وتنميتها.  

مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث  ومكتب البعثات الدرا�سية يوقعان اتفاقية تعاون

دعمًا للبحث العلمي والفعاليات الدولية 

ع مذكرة تعاون مع معهد البحوث والدرا�سات العربية مركز تريندز يوقاّ

واملعرفية اإقليمياً ودولياً، ما ميلي 
التعاون  ت��رج��م��ة  ال��ط��رف��ني  ع��ل��ى 
واقعية  ن���ت���اج���ات  يف  وال�������ش���راك���ة 

���ش��ك، م��ن ق���درات وخ���ربات املعهد 
فيما  خ�شو�شاً  للبحوث،  العربي 
والتدريب،  تبادل اخل��رباء،  يخ�س 

امل�شرتك، م�شيفاً  العلمي  والبحث 
اإىل  ت���ه���دف  امل���وق���ع���ة  امل����ذك����رة  اأن 
البحثية  ب���امل���خ���رج���ات  ال��ن��ه��و���س 

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  �������ع  وقَّ
موؤخراً  القاهرة  يف  واال�شت�شارات 
ت��ع��اون م��ع معهد البحوث  م��ذك��رة 
التابع  ال���ع���رب���ي���ة  وال������درا�������ش������ات 
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
اإىل اال�شتفادة من  والعلوم، تهدف 
اخلربات املرتاكمة لدى اجلانبني 
والتطوير،  ال��ت��دري��ب  جم���االت  يف 
الفعال  ال����ت����ع����اون  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
العلمي  للبحث  الداعم  وامل�شرتك 
وترجمته اإىل موؤمترات وملتقيات 

وندوات دولية م�شرتكة. 
ع�����ن مركز  امل������ذك������رة  وّق��������ع  وق������د 
"تريندز" الدكتور حممد عبداهلل 
العلي، الرئي�س التنفيذي للمركز، 
والدرا�شات  ال��ب��ح��وث  معهد  وع���ن 
حممد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  العربية 
كمال مدير املعهد.  وتهدف املذكرة 
والتن�شيق بني  ال�شراكة  تعزيز  اإىل 

م���ه���ارات���ه���م، وت��ف��ت��ح ل��ه��م االآف�����اق 
االإقليمية  ال��ق�����ش��اي��ا  م��واك��ب��ة  يف 
والعاملية بالنقا�س والتحليل وطرح 

حلول الت�شدي لها.

�صراكة مثمرة وبناءة
وبدوره، ثمن الدكتور حممد كمال، 
والدرا�شات  البحوث  معهد  مدير 
العربية، التعاون وال�شراكة املثمرة 
والبناءة مع "مركز تريندز"، اآماًل 
اأن يحقق املرجو من بنوده واأهدافه 
يعمل  املعهد  اأن  م�شيفاً  ال�شامية، 
يقدم  اأكادميي  االأول  اجتاهني؛  يف 
دبلوم وماج�شتري ودكتوراة يف 14 
األف  ن��ح��و  وي�شتقطب  تخ�ش�شاً، 
طالب كل عام، والثاين بحثي يقوم 
مطبوعات  �شل�شلة  اإ����ش���دار  ع��ل��ى 
بحثية، وتنظيم ال�شالونات االأدبية 
امل�شروعات  عن  ف�شاًل  والثقافية، 

اجلانبني يف املجاالت ذات االهتمام 
جمال  يف  خ�������ش���و����ش���اً  امل���������ش����رتك، 
ال�شنوية  وال����دوري����ات  ال���درا����ش���ات 
اإىل  ت�شعى  كما  ال�شنوية،  ون�شف 
تعزيز التعاون املجُ�شرتك يف جماالت 
البحث العلمي واالأكادميي واإجراء 
امل�شرتكة  وال����درا�����ش����ات  ال���ب���ح���وث 

وتبادل اخلرباء والباحثني.

خدمة البحث العلمي
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل 
ال��ع��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
العالقات  ت��وط��ي��د  "تريندز"اأن 
والعلمية  البحثية  املوؤ�ش�شات  م��ع 
امل�����ش��ري��ة ه���دف م��ه��م ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل� 
"تريندز"، ملا متتلكه هذه املوؤ�ش�شات 
جمال  خدمة  يف  طويل  تاريخ  من 
موؤكداً  ال���ه���ادف،  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
دون  ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د،  "تريندز"  اأن 

تخدم  ر�شينة   علمية  وخم��رج��ات 
التحديات التي تواجه الب�شرية.

ك���م���ا اأ�����ش����ار ال���دك���ت���ور ال���ع���ل���ي اإىل 
اأن ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة ي��اأت��ي يف اإط���ار 
"تريندز" العاملية،  مركز  توّجهات 
لبناء  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وخ���ط���ت���ه 
بحثية  و���ش��راك��ات  ع��الق��ات  �شبكة 
اأب�����رز م���راك���ز الفكر  وع��ل��م��ي��ة م���ع 
اأكر  اأق��ام  اإذ  البحثية،  واملوؤ�ش�شات 
الفاعلة  ال�شراكات  من   116 من 
اأكادميية  موؤ�ش�شات  م��ع  وال��ب��ن��اءة 
العامل،  م�شتوى  على  فكر  ومراكز 
من  يعمل  "تريندز"  اأن  مو�شحاً 
ن�شخة  تقدمي  اإىل  �شراكاته  خالل 
البحثية  للمراكز  عاملية  ع�شرية 
امل�شتقبل،  �شناعة  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
وتلقى ق��ب��ول اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
الباحثني واالأكادمييني واملهتمني، 
وتنمي  ق����درات����ه����م  وت�������ش���ت���وع���ب 

مهارات  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب  العلمية 
البحث العلمي.

به  الدكتور كمال مبا ميتاز  واأ�شاد 
خمرجاته  ج���ودة  م��ن  "تريندز" 
العلمية  ودرا������ش�����ات�����ه  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
وموؤمتراته  ون����دوات����ه  ال��ر���ش��ي��ن��ة 
اأن  ال����دوري����ة ال���ه���ادف���ة، م��و���ش��ح��اً 
�شتفتح  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ع��اون  م���ذك���رة 
امل�شتقبلية  ل��ل��م�����ش��ارك��ات  امل���ج���ال 
اإنتاج  يف  ال��ط��رف��ني  ب���ني  ال���واع���دة 
وتنظيم  م�������ش���رتك���ة،  اإ�������ش������دارات 
خرباء  مب�شاركة  ثنائية  فعاليات 
من اجلانبني، م�شرياً اإىل اأن املعهد 
اإىل  املذكرة  ي�شعى من خالل هذه 
التقليدي  االإط�������ار  م���ن  اخل������روج 
التعامل  عرب  واالأبحاث  للدرا�شات 
االإقليمية  التحديات  م��ع  املبا�شر 
وال����دول����ي����ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي من 

�شاأنها دعم �شناع القرار.

االحتادية للموارد الب�سرية  و اجلليلة تطلقان حملة لعالج طفلة م�سابة ب�سرطان الدم
•• دبي –  الفجر:

للموارد  االحتادية  الهيئة  اأطلقت 
وبالتعاون  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ب�����ش��ري��ة 
مع موؤ�ش�شة اجلليلة، حملة خريية 
اأمانة«  »���ش��ن��ده��م  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن 
عالج  نفقات  لتغطية  املجتمعية؛ 
اآ���ش��ي��وي��ة ت��ب��ل��غ م���ن العمر  ط��ف��ل��ة 
�شرطان  وتعاين من  اأع��وام،  ت�شعة 

الدم احلاد.
ال�����ش��ي��د حممود  اأك�����د  وت��ف�����ش��ي��اًل 
االت�شال  اإدارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي 
ه���ذه  اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  احل���ك���وم���ي 
تكاليف  جمع  اإىل  تهدف  احلملة 
عالج الطفلة ح�شة، والتي تعاين 
من �شرطان حاد يف الدم، ووالدها 
راتباً  ي��ت��ق��ا���ش��ى  ب�����ش��ي��ط  م���وظ���ف 
لتغطية  ي��ك��ف��ي  ب��ال��ك��اد  حم������دوداً، 
اليومية  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

الأ�شرته.
باكورة  اأن ه��ذه احلملة تعد  وذك��ر 
احل��م��الت اخل��ريي��ة ال��ت��ي تطلقها 
الهيئة خالل العام 2022، حيث 
اأعدت مطلع العام اجلاري خطتها 
امل�شوؤولية  ملبادرات  اال�شرتاتيجية 
تنفيذها  تعتزم  والتي  املجتمعية، 
خالل العام، بالتعاون مع �شركائها 
جمعيات  م����ن  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 

اإن�شانية  وم���وؤ����ش�������ش���ات  خ����ريي����ة، 
االخت�شا�س  ج��ه��ات  م��ن  معتمدة 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  داخ�����ل 

املتحدة.
خالل  م��ن  الهيئة  "ت�شعى  وق���ال: 
املتنوعة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م���ب���ادرات���ه���ا 
وال�شلوكيات  ال��ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل 
االإن�����ش��ان��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ل���دى اأف����راد 
املجتمع، وياأتي يف مقدمتها العطاء 
والت�شحية وجندة امللهوف، واإغاثة 
املحتاج، والتطوع، مبيناً اأن الهيئة 
املا�شية  االأع���������وام  خ�����الل  ن���ف���ذت 
االإن�شانية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اجلليلة،  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
"�شندهم  م����ب����ادرة  ���ش��م��ن  وذل�����ك 
جمملها  يف  رك���زت  ح��ي��ث  اأمانة"، 
العالج ملر�شى  على تغطية نفقات 

يعانون من اأمرا�س خطرية، تهدد 
�شعبة  املادية  وظروفهم  حياتهم، 
ع��ل��ى تغطية  ق��درت��ه��م  حت���ول دون 
املرزوقي  واأ���ش��ار  ال��ع��الج.  تكاليف 
اإىل اأن الهيئة اأ�شهرت احلملة على 
ملنح  االحتادية؛  م�شتوى احلكومة 
ع��دد من موظفي  الأك��رب  الفر�شة 
واملجتمع  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
للم�شاركة يف فعل اخلري، وامل�شاهمة 
يف عالج الطفلة ح�شة، وذلك من 
خ���الل ح�����ش��اب��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة على 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 

املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  وعرب 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  الب�شرية 
اأف����راد  ك��اف��ة  داع���ي���اً  "بياناتي"، 
احلملة،  يف  للم�شاهمة  امل��ج��ت��م��ع 
اإر�شال  دراه��م عرب   10 ب�  والتربع 
ن�شية  ر����ش���ال���ة  يف  "�شند"  ك��ل��م��ة 
اإىل  دو  اأو  ات�����ش��االت  ع��رب  ق�شرية 
 50 ب���  ال��ت��ربع  اأو   ،4202 ال��رق��م 
درهماً عرب اإر�شال الكلمة ذاتها اإىل 
الرقم 4206، اأو التربع ب� 100 
درهم على الرقم 4209، و500 

درهم على الرقم 4409.

•• دبي-وام:

ن�شر م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ "م�شبار االأمل" الدفعة الثانية من 
البيانات العلمية التي جمعتها االأجهزة العلمية التي يحملها م�شبار االأمل 
على متنه �شمن مهمته العلمية ال�شتك�شاف مناخ الكوكب االأحمر وغالفه 

اجلوي.
وجاء ن�شر الدفعة الثانية من البيانات العلمية عرب مركز املعلومات �شمن 
https://sdc. امل��ري��خ  ال�شتك�شاف  االإم����ارات  مل�شروع  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

emiratesmarsmission.ae/ تاأكيدا اللتزام دولة االإمارات مب�شاركة 
مل�شاعدة  العامل،  حول  العلمي  املجتمع  مع  القيمة  العلمية  البيانات  هذه 
العلماء والباحثني واملهتمني بعلوم الف�شاء على فهم الظواهر والتفاعالت 

التي حتدث يف الغالف اجلوي لكوكب املريخ.
املريخ  ال�شتك�شاف  االإم����ارات  م�شروع  مدير  �شرف  ع��م��ران  املهند�س  واأك���د 
القيمة  العلمية  البيانات  من  الثانية  الدفعة  م�شاركة  االأمل" اأن  "م�شبار 
وفقا  االأح��م��ر،  الكوكب  ح��ول  العلمية  مهمته  �شمن  امل�شبار  جمعها  التي 
للجدول الزمني املعتمد، يوؤكد ا�شتمرار دولة االإمارات يف تنفيذ التزامها 
البيانات  اإتاحة هذه  العلمي لالإن�شانية، عرب  التقدم  بامل�شاهمة يف م�شرية 
العلمية مع املجتمع العلمي واملخت�شني واملهتمني حول العامل، مبا ي�شاعد 
على ر�شم �شورة علمية دقيقة حول الغالف اجلوي لكوكب املريخ وغالفه 

اجلوي.
من جانبها قالت املهند�شة ح�شة املطرو�شي نائب مدير م�شروع االإمارات 
الدفعة  "تت�شمن  العلمية:  لل�شوؤون  االأمل"  "م�شبار  املريخ  ال�شتك�شاف 
 23 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  امل�شبار  جمعها  ال��ت��ي  العلمية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  الثانية 
مايو اإىل 31 اأغ�شط�س 2021، ك�شابقتها االأوىل، معلومات مهمة وغري 
م�شبوقة �شت�شاعد املجتمع العلمي العاملي على ا�شتحداث مناذج علمية اأكر 
دقة للغالف اجلوي للمريخ ت�شاهم يف فهم اأعمق لتغرياته و�شوف نوا�شل 
اإتاحة ون�شر دفعات جديدة من البيانات كل 3 اأ�شهر لال�شتفادة منها لكل 

املخت�شني واملهتمني بعلوم الف�شاء وا�شتك�شافه حول العامل".
املعلومات  م��ن  جيجابيت   76 ن�شرها  مت  التي  الثانية  الدفعة  وتت�شمن 

يحملها  التي  العلمية  االأجهزة  جمعتها  التي  العلمية  والبيانات  وال�شور 
"م�شبار االأمل" على متنه خالل االأ�شهر االأوىل لبدء مهمته العلمية حول 
اأغ�شط�س   31 اإىل  23 مايو  الكوكب االأحمر، وحتديدا يف الفرتة ما بني 

.2021
وكان م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ "م�شبار االأمل" قد اأعلن التزامه 
للمجتمع  جمانا  واإتاحتها  امل�شبار،  يجمعها  التي  العلمية  البيانات  بن�شر 

العلمي حول العامل، وذلك على دفعات ربع �شنوية، اأي كل ثالثة اأ�شهر.
العلمية  البيانات  االأوىل من  الدفعة  بن�شر  املا�شي  اأكتوبر  بالفعل يف  وقام 
ما  املمتدة  الفرتة  للم�شبار خالل  الثالثة  العلمية  االأجهزة  التي جمعتها 

بني 9 فرباير و22 مايو 2021.

م�سبار االأمل ين�سر الدفعة الثانية من البيانات العلمية حول كوكب املريخ

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون يف املجاالت ال�سرطية 
بني االإمارات وبلجيكا

•• اأبوظبي-وام: 

وقع الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، مذكرة 
تفاهم بني دولة االإمارات العربية 
ال�شديقة  بلجيكا  ومملكة  املتحدة 
املجاالت  التعاون يف  بتعزيز  تتعلق 
ال�شرطية ومكافحة اجلرمية، فيما 

العالقات بني البلدين ال�شديقني، 
عقد  يف  اال�����ش����ت����م����رار  و�������ش������رورة 
لتطوير  امل�شرتكة  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 

العالقة واالرتقاء بها.
وتهدف املذكرة اإىل تعزيز التعاون 
ال��ب��ل��دي��ن، وتطوير  امل�����ش��رتك ب��ني 
املجاالت  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
االأمنية وال�شرطية وتبادل املعارف 
املمار�شات  واأف�������ش���ل  واخل�������ربات 

وقع املذكرة عن اجلانب البلجيكي 
وزير  فريليندن،  اأنيلي�س  م��ع��ايل 
املوؤ�ش�شي  واالإ�����ش����الح  ال��داخ��ل��ي��ة 

والتجديد الدميقراطي.
الوزيرة  معايل  مع  �شموه  وتبادل 
البلجيكية خالل لقاء جمعهما يف 
اإك�شبو 2020 بدبي احلديث حول 
عدد من املو�شوعات ذات االهتمام 
امل�شرتك، واأكدا على اأهمية تعزيز 

املطبقة لدى الدولتني يف املجاالت 
ال�شرطية.

ال��ت��وق��ي��ع معايل  ح�����ش��ر م���را����ش���م 
قائد  امل��������ري  ع�����ب�����داهلل  ال����ف����ري����ق 
ع���ام ���ش��رط��ة دب����ي، وال���ل���واء �شامل 
وكيل  ال�����ش��ام�����ش��ي  م����ب����ارك  ع���ل���ي 
للموارد  امل�شاعد  الداخلية  وزارة 
واخلدمات امل�شاندة، واللواء ال�شيخ 
�شرطة  عام  قائد  النعيمي  �شلطان 

عجمان، وعدد من ال�شباط. فيما 
البلجيكي  اجل��ان��ب  م��ن  ح�شرها 
مملكة  �شفري  كال�س  بيرت  �شعادة 
ب��ي��رت دي  و  ال��دول��ة  ل���دى  بلجيكا 
ال�شرطي  ال��ت��ع��اون  م��دي��ر  ب��و���ش��ري 
واآن  االحت��ادي��ة،  لل�شرطة  ال���دويل 
اأولدر�س م�شاعدة وزيرة الداخلية 
واالإ�شالحات املوؤ�ش�شية والتجديد 

الدميوقراطي.

•• اأبوظبي - وام: 

�شوؤون  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  الدرا�شية"  البعثات  "مكتب  وّق���ع 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  االإم���������ارات  و"مركز  ال���رئ���ا����ش���ة، 
االإ�شرتاتيجية"، يف مقّر املركز باأبوظبي، اتفاقية تع�����اون 
وم�شروعات  برامج  وتن����فيذ  اإط��الق  تت�شّمن  م�ش������رتك 
لتاأه���يل ال�شباب وتطوير قدراتهم على االإ�شهام يف م�شرية 

النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
 ووّقع االتفاقية عن "مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 
االإ�شرتاتيجية"، �شعادة الدكتور �شلطان حممد النعيمي، 
الدرا�شية"،  البعثات  "مكتب  وع��ن  للمركز،  العام  املدير 

ال�شّيد جمعة عتيق الرميثي، مدير املكتب.
كن للجانبنينْ  وت�شمل االتفاقية عدًدا من املجاالت التي ميجُ
م��ن خ��الل��ه��ا ت��ب��ادل اخل����ربات وت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
املواطنة  للكوادر  املعرفية  بامل�شتويات  االرت��ق��اء  يف  تجُ�شهم 

قدراتها  وتعزيز  والتطبيقي،  االأك��ادمي��ي  امل�شتوينينْ  على 
املختلفة،  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ج���االت  واإم��ك��ان��ات��ه��ا يف 
تابعة عملية التعّلم والتعليم واحل�شول  وت�شجيعها على مجُ

على مزيد من املوؤّهالت العلمية.
تاأتي  االتفاقية  اإن  النعيمي  �شلطان  الدكتور  �شعادة  وقال 
يف اإطار حر�س اجلانبنينْ على ا�شتلهام ت�����وجيهات القيادة 
ال��ك��ف��اءات وامل���واه���ب الوطنية  ب��اال���ش��ت��ث��م��ار يف  ال��ر���ش��ي��دة 
ال�شابة، وجت�شيدها على اأر�س الواقع، من خالل الرتكيز 
التطّورات  اأحدث  ملواكبة  لل�ش����باب  الف������ر�شة  اإتاحة  على 
العلم  اإليه  ل  تو�شّ ما  اآخر  تابعة  ومجُ املختلفة،  املجاالت  يف 
وا�شتيعابه وتوطينه، وت�شخريه لتمكني وطنهم من جتاوز 
حتديات امل�شتقبل وحتقيق م�شتهدفات اأجندته للخم�شني 
بناء  يف  واملجُتم���ّثلة   ،2071 املئوية  وروؤي��ت��ه  املجُقبلة  �شنة 

�شتدام لالأجيال املجُقبلة. اقت�شاد معريف مجُ
اإماراتيني  اأن اجلانبنينْ �شيتعاونان لتاأهيل علماء  واأ�شاف 

كت�شباتهم العملية  يجُ�شيفون اجلديد ويدعمون بفكرهم ومجُ
جهود التنمية يف القطاعات املختلفة، ومبا ينعك�س اإيجاًبا 
الدولة  ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رية  ع��ل��ى 
ّكنها من ت�شّدر املراكز االأوىل يف مزيد من املوؤ�ّشرات  ومتجُ
العاملية، واال�شتمرار يف �شناعة امل�شتقبل الذي يتطّلع اإليه 
اأبناوؤها.  ومن جانبه اأكد ال�شّيد جمعة الرميثي اإن توقيع 
اإىل تلبية احتياجات  اإطار �شعي املكتب  االتفاقية ياأتي يف 
القطاعات احليوية يف الدولة وتاأهيل ال�شباب االإماراتي، 
عرب توفري فر�س التعليم والتدريب والتوظيف الالزمة 
لتمكينهم؛ من اأجل امل�شاهمة يف بناء الوطن ودعم م�شرية 
��ث��م��ًن��ا دع���م وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ال�شيخ  من����ّوه وازده�������اره، مجُ
الوزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور 
وزير �شوؤون الرئا�شة، واملجُتابعة امل�شتمّرة من معايل اأحمد 
حممد احل��م��ريي، االأم���ني ال��ع��ام ل���وزارة ���ش��وؤون الرئا�شة 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة مكتب البعثات الدرا�شية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

نهيان  اآل  نهيان  بنت  اليازية  ال�شيخة  " بح�شور  لالإعالم  " اأنا�شي  نظمت 
�شفرية الثقافة العربية وبالتعاون مع هيئة ال�شارقة لالآثار .. زيارة لع�شوات 
مليحة  منطقة  يف  االآث��ري��ة  امل��واق��ع  اإىل  ال��دول��ة  ل��دى  الدبلوما�شي  ال�شلك 

بال�شارقة.
تاأتي الزيارة �شمن فعاليات ال�شفارة الثقافية لدولة االإمارات لدى املنظمة 

العربية  ال��دول  وجامعة  "االإلك�شو"  العلوم  و  الثقافة  و  للرتبية  العربية 
بهدف التعريف بالتاريخ واالإرث الثقايف لدولة االإمارات.

واأكدت ال�شيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان اأهمية تنظيم رحالت لالأماكن 
واملواقع االأثرية يف الدولة للتعريف بهوية االإمارات واآرثها الثقايف وبالعمق 
التاريخي للمنطقة التي �شهدت على اأر�شها ملتقى للح�شارات القدمية عرب 
الع�شور ملا تتمتع به من موقع ا�شرتاتيجي وبحكم ربطها للطرق التجارية 
الهامة. وقالت اإن الكثري من االآثار والرموز التاريخية يف الدولة تت�شابه اإىل 

حد كبري مع مثيلتها يف املنطقة ومن اأبرز هذه النماذج احل�شون والق�شور 
واملقتنايات االآثرية واأنواع اخلطوط العربية موؤكدة �شرورة تفعيل التبادل 
املعريف وم�شاهدة االأثر والتفاعل معه ب�شكل مبا�شر وفهم هويتنا ومكانتنا 

التاريخية بني احل�شارات.
اإدارة االآث��ار وال��رتاث املادي  رافق الوفد خالل الزيارة عي�شى يو�شف مدير 
يف هيئة ال�شارقة لالآثار وقدم �شرحا مف�شال عن اأهم املواقع االأثرية التي 
ومركز  واحل�شن  والق�شر  النار  اأم  مدافن  وهي  مليحة  يف  الزيارة  �شملتها 

مليحة لالآثار.
و قال عي�شى يو�شف اإن اإمارة ال�شارقة حتظى بالعديد من املناطق االأثرية 
على  يزيد  ما  منذ  ب�شري  ن�شاط  اأول  �شهدت  التي  مليحة  منطقة  اأب��رزه��ا 
130 األف عام .. مو�شحا اأن املواقع االأثرية حتكي عن حقبة تاريخية مهمة 
اأحد مواقع  املنطقة وم�شتوياتهم االجتماعية وتعد  �شكنوا هذه  وحياة من 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  قبل  من  املر�شحة  العاملي  ال��رتاث 

والثقافة اليوني�شكو.

•• دبي-وام:

وقعت كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية مذكرة تفاهم مع "�شركة 
يف  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  بهدف  وذل��ك   " اال�شت�شارية  للخدمات  تاتا 
التنفيذي،  والتدريب  والبحوث،  والتعليم،  الر�شيقة  احلكومة  جم��االت 

واحلوكمة.
جرى توقيع املذكرة يف جناح الهند مبعر�س اإك�شبو 2020 دبي بح�شور 
كل من �شعادة عبداهلل بن زايد الفال�شي، مدير عام دائرة املوارد الب�شرية 
حلكومة دبي، والدكتور اأمان بوري القن�شل العام للهند يف دبي واالإمارات 
ال�شمالية، و�شعادة الدكتور علي بن �شباع املري، الرئي�س التنفيذي لكلية 
الرئي�س  ن��ائ��ب  روي،  و�شومانتا  احل��ك��وم��ي��ة،  ل����الإدارة  را���ش��د  ب��ن  حممد 
للخدمات  تاتا  �شركة  ل��دى  واأفريقيا  االأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  االإقليمي 
اال�شت�شارية، واأج��اي �شينغ، رئي�س منطقة االإم��ارات والكويت، وعمان يف 
�شركة تاتا للخدمات اال�شت�شارية، والربفي�شور رائد عواملة، عميد كلية 
حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية والدكتور �شوبريا كومامورو، رئي�س 
ق�شم التكنولوجيا ملنطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا ل�شركة تاتا للخدمات 
اإدارة  اأ���ش��ت��اذ  �شتيفانز،  ميلودينا  والربوفي�شور  امل��ح��دودة،  اال�شت�شارية 

االبتكار يف كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية.
وقع املذكرة كل من �شعادة الدكتور علي بن �شباع املري واأجاي �شينغ.

بن  حممد  كلية  " اأطلقت  امل���ري:  �شباع  ب��ن  علي  ق��ال  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  و 

على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  االأوىل  املوؤ�ش�شة  وب�شفتها  احلكومية  ل����الإدارة  را���ش��د 
بالثناء  جديرة  جمموعة  العربي،  العامل  يف  العامة  وال�شيا�شة  احلوكمة 
امل�شتقبلي  التفكري  ذوي  القادة  ومتكني  لتدريب  واملبادرات  الربامج  من 
ومتكني احلكومات من اأن تكون اأكر مرونة، لي�س فقط ملواجهة حتديات 

امل�شتقبل، ولكن اأي�شا الغتنام الفر�س الواعدة ".
مع  اليوم  نوؤ�ش�شها  التي  اجل��دي��دة  ال�شراكة  ه��ذه  "اإن  �شعادته:  واأ���ش��اف 
قيادتنا  بتوجيهات  التزامنا  اال�شت�شارية" تعك�س  للخدمات  تاتا  "�شركة 
بالتعاون مع املوؤ�ش�شات الرائدة يف كل من القطاعني احلكومي واخلا�س، 
اال�شرتاتيجية  االأه����داف  م��ع  تتما�شى  ال��ت��ي  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
لالإدارة  را�شد  بن  حممد  كلية  تتمتع  حيث  االإم���ارات،  لدولة  الطموحة 
احلكومية و"�شركة تاتا للخدمات اال�شت�شارية" بخربة وا�شعة يف جماالت 

تخ�ش�شهما ولدينا الكثري لنقدمه لبع�شنا البع�س".
بتبني  اال�شت�شارية/  للخدمات  /ت��ات��ا  يف  "نوؤمن  روي:  �شومانتا  وق���ال 
خالل  وم��ن  املعرفة،  على  قائمة  عمل  منظومة  بناء  اأج��ل  م��ن  االبتكار 
مذكرة التفاهم املربمة بيننا وبني كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية 
تعهدنا ب�شكل م�شرتك بتقدمي منح درا�شية جمزية للمر�شحني من كلتا 
املعرفة بني  لتبادل  املتبادل خللق فر�س  االلتزام  اإىل جانب  املوؤ�ش�شتني، 
األف   500 نحو  ال��ي��وم  اال�شت�شارية  للخدمات  تاتا  متتلك  اجل��ان��ب��ني.. 
العامل..  دولة حول   46 يف  واملنت�شرين  املدربني  امل�شت�شارين  اأف�شل  من 
�شنعمل من خالل منحتنا على تعزيز ثقافة االإبداع بني الطالب يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.. ناأمل اأي�شا اأن يعزز هذا التعاون مبداأ التعلم 
مدى احلياة".

من جهتها اأ�شارت ميلودينا �شتيفانز اأ�شتاذة اإدارة االبتكار يف كلية حممد بن 
را�شد لالإدارة احلكومية، اإىل اأن كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية 
ال��غ��د و متكينهم  ق���ادة  وال��ربام��ج لتدريب  ال����دورات  م��ن  �شل�شلة  ط���ورت 
وتعزيز االبتكار كقيمة اأ�شا�شية يف بيئات العمل احلكومي.. وحتقيقا لهذه 
اإىل  ال�شركاء ونهدف  اإىل تو�شيع �شبكتها من  الكلية دائما  الغاية تتطلع 
الروؤية  اإىل جنب مع  املتقدمة، جنبا  ا�شتخدام معرفتنا وبرامج االبتكار 
القادة  لتزويد  اال�شت�شارية"،  للخدمات  "تاتا  ل�شركة  الوا�شعة  والقدرات 

الطموحني املوهوبني بفر�شة �شقل مهاراتهم واحت�شان االبتكار".
ومبوجب املذكرة �شتكون كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية جزءا من 
TCS Academic Co-Innovation Network / شبكة�
اال�شت�شارية"  "تاتا للخدمات  ب�شركة  واخلا�شة  االأكادميية   /COIN
لالبتكار  من�شاتها  خالل  من  امل�شلحة  اأ�شحاب  دعم  اإىل  تهدف  التي  و 
وفق حمورين اأولهما اأكادميي من خالل التعاون البحثي، والثاين يتعلق 

بالتكنولوجيا النا�شئة من خالل التعاون التكنولوجي.
و كجزء من التعاون، يقدم اجلانبان منحا درا�شية لتمكني تبادل املعرفة 
بني احلكومة والقطاع اخلا�س.. و �شتقدم "تاتا للخدمات اال�شت�شارية" 
منحة درا�شية واحدة للطالب االإماراتي امل�شتحق يف كلية حممد بن را�شد 
 TCS UAE Innovation" ل��الإدارة احلكومية واملعروفة با�شم 

موظف  ل�شالح  درا�شية  منحة  الكلية  تقدم  فيما   "Scholarship
م�شتحق من "تاتا للخدمات اال�شت�شارية".

اال�شت�شارية"  للخدمات  "تاتا  �شتوفر  ال��درا���ش��ي��ة،  املنحة  ج��ان��ب  اإىل  و 
بالكلية،   /MIM/ االبتكار  اإدارة  يف  املاج�شتري  برنامج  لدعم  خربتها 
واالإر�شاد  البحث  اأدوات  الر�شيقة" اإىل جانب  "اأنظمة احلكومة  ومبادرة 
التفكري  ق��درات  التي تعزز  التدريبية  ال���دورات  اإج���راء  اأث��ن��اء  االأك��ادمي��ي 
عرب  ال��ي��وم  املطبقة  ال�شلة  ذات  االأخ����رى  االب��ت��ك��ار  ومن���اذج  الت�شميمي 

منظومة عمل ال�شركة.
ومن اأجل امل�شاعدة يف اإعداد الطالب مل�شتقبل ال�شناعات يف عامل يتوجه 
�شتوفر  احلكومية،  اخلدمات  حتول  مع  ومتا�شيا  الرقمي،  التحول  نحو 
را�شد  بن  حممد  كلية  لطالب  الفر�س  اال�شت�شارية"  للخدمات  "تاتا 
احلكومية  االب��ت��ك��ار  من���اذج  خمتلف  على  ل��الط��الع  احلكومية  ل����الإدارة 
العاملية، مع ت�شليط ال�شوء على اأمثلة من العامل الواقعي لكيفية قيادة 

املوؤ�ش�شات.
وباالإ�شافة اإىل املزايا املختلفة للطالب، يف اإطار مبادرة "اأنظمة احلكومة 
 "  Policy Sandbox" لتطوير  اجل��ان��ب��ان  �شيتعاون  الر�شيقة"، 
امل�شوؤولني  لتدريب  ي�شتخدم  حماكاة  اأ�شلوب  وه��و  الر�شيدة،  للحوكمة 
اجلانبان  يعمل  اأن  على  امل��وؤ���ش�����ش��ي..  بالتفكري  وتعريفهم  احلكوميني 
للخدمات  "تاتا  م�شاهمة  م��ع  م�شرتكة،  �شيا�شات  تقارير  اإ���ش��دار  على 

اال�شت�شارية" يف تدريب اأ�شحاب امل�شلحة اخلارجيني.

حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية توقع مذكرة تفاهم مع تاتا للخدمات اال�ست�سارية يف جناح الهند باإك�سبو 2020

•• دبي-الفجر:

ال�شوؤون االجتماعية يف املجل�س الوطني االحتادي  جلنة 
توا�شل مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة تنمية املجتمع يف 

�شاأن تطوير نظام ال�شمان االجتماعي.
وال�شكان  وال��ع��م��ل  االجتماعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  وا���ش��ل��ت 
خالل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  الب�شرية  وامل����وارد 
اجتماعها الذي عقدته اأم�س االثنني 7 فرباير 2022م 

يف م��ق��ر االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ب��دب��ي، ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ناعمة 
اللجنة، مناق�شة مو�شوع  املن�شوري رئي�شة  عبدالرحمن 
�شيا�شة وزارة تنمية املجتمع يف �شاأن تطوير نظام ال�شمان 

االجتماعي.
�شارك يف االجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: حممد 
عي�شى الك�شف مقرر اللجنة لهذا االجتماع، وحميد علي 
العبار، ومرمي ماجد بن ثنيه، ود. موزة حممد حمرور 

العامري.

تقريرها  م�شودة  على  االجتماع  خ��الل  اللجنة  واطلعت 
ب�����ش��اأن ه���ذا امل��و���ش��وع واأج�����رت ب��ع�����س ال��ت��ع��دي��الت عليه 

واأ�شافت مالحظات اأع�شاء اللجنة حوله. 
وتناق�س اللجنة هذا املو�شوع �شمن حماور: الت�شريعات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ظ��ام ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي وف��ق��اً للتغريات 
تنمية  وزارة  وا�شرتاتيجية  واالجتماعية،  االقت�شادية 
الدولية  واملمار�شات  االجتماعي،  ال�شمان  ب�شاأن  املجتمع 

املطبقة يف الدول املتقدمة ب�شاأن ال�شمان االجتماعي.

جلنة بالوطني تناق�س �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع 
ب�ساأن تطوير نظام ال�سمان االجتماعي

اأنا�سي لالإعالم تنظم زيارة لع�سوات ال�سلك الدبلو�سي بالدولة ملنطقة مليحة االآثرية بال�سارقة

•• دبي-وام:

الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س  انطلقت 
القيادات  ب���رن���ام���ج  م���ن  ال���راب���ع���ة 
الذي  ال�شابة  العربية  االإع��الم��ي��ة 
العربي  ال�����ش��ب��اب  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه 
و ���ش��اب��ة من  مب�����ش��ارك��ة 50 ���ش��اب��اً 
العربية  االإع�����الم�����ي�����ة  امل�����واه�����ب 
الواعدة، من 17 دولة عربية مبقر 
وبح�شور  دب���ي  ال�����ش��ب��اب يف  م��رك��ز 
فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  معايل 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
ال�شباب نائب رئي�س مركز ال�شباب 
النظري،  �شعيد  و���ش��ع��ادة  ال��ع��رب��ي، 
الرئي�س التنفيذي لال�شرتاتيجية 
يف م����رك����ز ال�������ش���ب���اب ال����ع����رب����ي. و 
اخلا�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  ه�����ذه  ت�����ش��ك��ل 
م��ن ال��ربن��ام��ج ال��ت��ي اأع��ل��ن مركز 
ا�شتثنائية  ن�شخة  العربي  ال�شباب 
اإك�شبو  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  بانطالقها 
العاملي الذي  دبي احلدث   2020
ت�شت�شيفه دولة االإمارات وي�شارك 
فيه اأكر من 190 دولة، و�شتعمل 
وتقنيات  اأ����ش���ال���ي���ب  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
العمل  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  ج����دي����دة 
للم�شاركني  االح���رتايف  االإع��الم��ي 

يف الربنامج.
و انطلقت فعاليات الربنامج التي 
ت�شتمر اأ�شبوعني مكثفني من ور�س 
العمل والدورات واللقاءات مع نخبة 
من ال�شخ�شيات االإعالمية و�شناع 
تدريبية  بور�شة  املنطقة  يف  القرار 
"توم�شون  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن  م��ق��دم��ة 
على  امل�شاركني  لتدريب  رويرتز" 
�شناعة الق�شة يف االإعالم احلديث 
وال�شرد الق�ش�شي واختيار املحتوى 

ل���ل���ج���م���ه���ور. و حت���دث  امل���ن���ا����ش���ب 
مع  روي���رتز  توم�شون  عمل  ف��ري��ق 
امل�شاركني عن اأهم التحديات التي 
نقلهم  اأث��ن��اء  ال�شحفيني  واج��ه��ت 
العامني  كورونا يف  الأخبار جائحة 

املا�شيني.
ب��ن��ت �شهيل  ���ش��م��ا  و ق��ال��ت م��ع��ايل 
"يف هذه   : امل����زروع����ي  ف���ار����س  ب���ن 
االأفكار  تلتقي  اإك�شبو  من  الن�شخة 
وال��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى اأر�����س االإم�����ارات 
ل���ت���ع���زز ق���ي���م ال���ت���وا����ش���ل واحل������وار 
واالنفتاح، وحتفز االإبداع واالبتكار 
عليه  ي��ع��م��ل  م���ا  وه�����ذا مت���اًم���ا   ..
ب���رن���ام���ج ال����ق����ي����ادات االإع���الم���ي���ة 
العربية ال�شابة، بدعم �شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ال�شباب  م��رك��ز  ورئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة 
الربنامج  اأن  اأك����د  و  العربي". 
بدورته الرابعة التي تنطلق اليوم 
فر�شة لنخبة من املواهب ال�شبابية 

لرفع م�شتوى االإبداع واالبتكار يف 
واجلديد،  القائم  العربي  االإع��الم 
نخبة  لثقافات  برنامج جامع  وهو 
مميزة من طلبة وممار�شي االإعالم 
ا�شتثنائي  م��ن��ه��م  ك���ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بطريقته وكل منهم مبدع باأ�شلوبه 
اخل��ا���س ول���ه ه��وي��ت��ه ال��ت��ي متيزه 

وينقل بها ثقافته.
واأ�شافت معاليها: " ركائز املهنية، 
واالإبداع واالبتكار، والتعلم امل�شتمر 
ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ه����ذه ال�����دورة 
القيادات  ب��رن��ام��ج  م���ن  اخل��ا���ش��ة 
ال�شابة  ال���ع���رب���ي���ة  االإع�����الم�����ي�����ة 
كم�شدر  دوره  ل���الإع���الم���ي  ت��ع��ي��د 
والراأي  واخلرب  للمعلومة  موثوق 
والتحليل، يف الوقت الذي تتنامى 
االأخبار  اإىل  ال��ن��ا���س  ح���اج���ة  ف��ي��ه 
املوثوقة مع تف�شي ظاهرة االأخبار 
احلا�شرون  وال�����ش��ب��اب  ال���زائ���ف���ة.. 
وموؤهالتهم  مب���واه���ب���ه���م  ال����ي����وم 
الدول  ملختلف  ومتثيلهم  املتميزة 

لهذا  ن���وع���ي���ة  اإ�����ش����اف����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
الربنامج.

اأع�������ش���اء  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  اأك��������دت  و 
ال��ربن��ام��ج يف ه���ذه ال��ن�����ش��خ��ة اأم���ام 
لتطوير  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  ف��ر���ش��ة 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  م����ن  حم���ت���وى 
 "  : وقالت  عاملي  وبجُعد  بنكهة  لكن 
اأن ن��وؤك��د عليه  ه��ذا م��ا كنا ن��رغ��ب 
لي�شاهم 50 �شاباً و�شابة 2 بالعمل 
االإعالمية  ال���ك���ف���اءات  خ����رية  م���ع 
يف  تعمل  التي  الدولية  واملوؤ�ش�شات 
مهاراتهم  ل�شقل  االإم�����ارات  دول���ة 
ل�شوق  واال�شتعداد  قدراتهم  وبناء 
املهني  م�شارهم  حت�شني  اأو  العمل 

احلايل".
�شعيد  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ن��ظ��ري، 
الرئي�س  ل���ل�������ش���ب���اب،  االحت�����ادي�����ة 
ملركز  لال�شرتاتيجية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
" ت�����ش��م هذه  ال���ع���رب���ي:  ال�����ش��ب��اب 
متميزة  ع��رب��ي��ة  م���واه���ب  ال��دف��ع��ة 

املهارات  م���ن  وا����ش���ع  ل��دي��ه��ا ط��ي��ف 
االإع��������الم، من  ج���ان���ب  اإىل  وه�����ي، 
تخ�ش�شات وقطاعات خمتلفة مثل 
الت�شويق الرقمي، وريادة االأعمال، 
ال�شحية،  وال����رع����اي����ة  وال����ع����ل����وم، 
واالقت�شاد، واالت�شال اجلماهريي، 
و�شناعة  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
امل���ح���ت���وى، وال���ك���ت���اب���ة، واالإخ�������راج، 
والعالقات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  وال��ع��ل��وم 
والبيئة،  وال��ه��ن��د���ش��ة،  ال���دول���ي���ة، 

والت�شوير الفوتوغرايف".
من  "ناأمل  ال���ن���ظ���ري:  واأو������ش�����ح 
امل�������ش���ارك���ني يف ه�����ذه ال��������دورة من 
ب���رن���ام���ج ال����ق����ي����ادات االإع���الم���ي���ة 
طريق  يكملوا  اأن  ال�شابة  العربية 
املا�شية،  الن�شخ  يف  �شبقوهم  م��ن 
ال�شباب  متيز  م�شعل  يحملوا  واأن 
يكونوا  اأن  و  االإع�����الم  يف  ال��ع��رب��ي 
اإيجابي  وت���اأث���ري  روؤي������ة  اأ����ش���ح���اب 
املنطقة  يف  االإع���الم  م�شتقبل  على 
وال�����ع�����امل.. ف���ربن���ام���ج ال���ق���ي���ادات 

خّرج  ال�شابة  العربية  االإع��الم��ي��ة 
اأك�����ر من  يف ال�������ش���ن���وات امل��ا���ش��ي��ة 
300 �شاب و�شابة يعملون اليوم يف 
كربى  يف  وموؤثرة  قيادية  منا�شب 
يف  ال��رائ��دة  االإع��الم��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
املنطقة، ومنهم من اأطلق م�شروعه 
ب���ه للعامل  ي��ن��ق��ل  ال�����ذي  اخل���ا����س 
واهتماماتهم  ال�����ش��ب��اب  ق�����ش��اي��ا 

وتطلعاتهم".
الن�شخة  " ه��ذه  �شعادته:  واأ���ش��اف 
االإعالمية  ال��ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  م��ن 
بكونها  مم���ي���زة  ال�����ش��اب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شباب" االأول  "جناح  تنطلق من 
واإمكاناته  "اإك�شبو"  يف  نوعه  م��ن 
وجتهيزاته هي يف خدمة اإبداعاتهم 
لتكون  ال����ربن����ام����ج،  ف�����رتة  ط������وال 
عربي  اح����رتايف  مل��ح��ت��وى  منطلقاً 
مهارات  الكت�شاب  ومن�شة  ن��وع��ي، 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة، مت��ك��ن��ه��م من 
الواعدة  امل�شتقبلية  امل�شارات  قيادة 
اأدواته،  وتطوير  العربي،  لالإعالم 

واالبتكار والتجديد يف مو�شوعاته، 
العربي  االإع���الم  مبعوثي  ليكونوا 
التعاون  بقيم  يحتفي  الذي  املهني 
العامل  على  واالن��ف��ت��اح  وال�����ش��راك��ة 
وي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى االإجن�����ازات 
م�شرية  يف  وي�������ش���اه���م  ال���ع���رب���ي���ة 
اك�شبو  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  احل�������ش���ارة 
العاملي  احلدث  هذا  دبي،   2020
العامل  ث��ق��اف��ات  ي�شت�شيف  ال����ذي 
دولة  اأر���س  على  والرية  املختلفة 
االإمارات العربية املتحدة، و�شيعمل 
ال�شورة  ه��ذه  نقل  على  امل�شاركون 
من  ل��ي��ك��ون��وا  ل��ل��ع��امل،  بطريقتهم 
���ش��ب��اب االإع�������الم ال���ع���رب���ي االأك����ر 
الق�شة  ون��ق��ل  ال��ت��اأث��ري  يف  مت���ي���ًزا 
اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف اإث����راء 

امل�شهد االإعالمي العربي.
متثل الن�شخة الرابعة من برنامج 
القيادات االإعالمية العربية ال�شابة 
العمل  ق������درات  ل��ت��ط��وي��ر  ف��ر���ش��ة 
االإعالمي العربي على النحو الذي 

يوؤ�ش�س جياًل جديداً من الكفاءات 
من  املتمكنة  ال��ع��رب��ي��ة  االإع��الم��ي��ة 
وتقنياته  االإعالمي،  العمل  اأدوات 
و  واملبتكرة.  وال��واع��دة،  اجل��دي��دة، 
اإىل  العربي  ال�شباب  مركز  يتطلع 
القيادات  ب��رن��ام��ج  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع 
االإعالمية العربية ال�شابة اإقليمياً 
تر�شيخ  على  الرتكيز  م��ع  ودول��ي��اً، 
قيم ومهارات قيادية اأ�شا�شية تكّمل 

التدريب االإعالمي ملنت�شبيه.
ال����ي����وم من  ال����ربن����ام����ج  اأ����ش���ب���ح  و 
امل������ب������ادرات االإع����الم����ي����ة ال����رائ����دة 
بال�شراكة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأه�����م  م���ع 
الدولية واالإقليمية مثل توم�شون 
واأكادميية �شكاي نيوز عربية و�شي 
ال�شرق  وق��ن��اة  �شي  ب��ي  اأم  و  اإن  اإن 
/ االإم���ارات  اأنباء  ووكالة  بلومربغ 

وام/ وجوجل ولينكدان وفي�شبوك 
املوؤ�ش�شات  م����ن  وغ����ريه����ا  م���ي���ت���ا 
االأك�����ادمي�����ي�����ة م���ث���ل ك���ل���ي���ة حممد 
واجلامعة  ل����الإع����الم  را�����ش����د  ب����ن 
تتطلع  و  دب�������ي.  يف  االأم����ري����ك����ي����ة 
الربنامج  م���ن  ال��راب��ع��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
املحتوى  حيث  م��ن  مم��ي��زة  لتكون 
االإعالمية  والتغطية  وال�شراكات 
 2020 اإك�شبو  يف  �شتتوفر  فيما 
خلو�س  الربنامج  ملنت�شبي  فر�شة 
دول��ي��ة وفر�شة  اإع��الم��ي��ة  جت��رب��ة 
واكت�شاب  مًعا  بالعمل  للم�شاركني 
واإنتاج  نوعية  تخ�ش�شية  خ���ربات 
املحتوى االإع��الم��ي االإب��داع��ي من 
لل�شباب  ي��ت��اح  ك��م��ا  ق��ل��ب احل����دث. 
اإع���الم���ي���ة خا�شة  ت��ق��اري��ر  اإع������داد 
التي  العاملية  الفعاليات  اأه���م  ع��ن 

يحت�شنها اإك�شبو 2020.

انطالق الن�سخة ال�4 لربنامج القيادات االإعالمية العربية ال�سابة مب�ساركة 50 �سابا و �سابة من 17 دولة عربية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة 
العا�شر  ال��دويل  املوؤمتر  اأم�س  �شباح 
بجامعة  االأ������ش�����ن�����ان  ط�����ب  ل���ط���ل���ب���ة 

ال�شارقة.
يحمل املوؤمتر - الذي يعقد يف جممع 
ال�شارقة  بجامعة  الطبية  ال��ك��ل��ي��ات 
االإل��ه��ام يف جمال  "عقد من  �شعار   -
رابطة طلبة  االأ�شنان" وتنظمه  طب 
مب�شاركة  اجلامعة،  يف  االأ�شنان  طب 
يقارب  مل���ا  واف���رتا����ش���ي���ة  ح�����ش��وري��ة 
االأ�شنان  واأط���ب���اء  طلبة  م��ن   500
20 دولة  20 ج��ام��ع��ة م��ن  مي��ث��ل��ون 

حول العامل.
من�شة  خ���ل���ق  اإىل  امل����وؤمت����ر  ي���ه���دف 
االأطباء  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت�����ش��م  ح���واري���ة 
واملتخ�ش�شني يف جمال طب االأ�شنان، 
اإليه  اأحدث ما تو�شلت  للتحدث عن 
املجال  هذا  احلديثة يف  التكنولوجيا 
وما يتعلق به، باالإ�شافة اإىل ت�شليط 
املعتمدة  التكنولوجيا  على  ال�����ش��وء 
اجلامعي  امل�شت�شفى  يف  وامل�شتخدمة 

لطب االأ�شنان يف جامعة ال�شارقة.
و األ����ق����ى ال����دك����ت����ور ح���م���ي���د جم���ول 
النعيمي مدير جامعة ال�شارقة كلمة 
اأك����د ف��ي��ه��ا اأه��م��ي��ة امل���وؤمت���ر وق����ال اإن 

االإلهام  م��ن  "عقد  امل��وؤمت��ر  م��و���ش��وع 
يف جمال طب االأ�شنان" يعك�س تفاين 
طالب جامعة ال�شارقة من كلية طب 
املعرفة  م��ت��اب��ع��ة  وع��زم��ه��م  االأ���ش��ن��ان 
بلوغ  �شببا يف  ك��ان  وال���ذي  واالب��ت��ك��ار 

هذا املوؤمتر عقدا من التميز .
 "  : ال�شارقة  اأ���ش��اف مدير جامعة  و 
للمتخ�ش�شني  من�شة  امل��وؤمت��ر  يوفر 
التقنيات  اأح���دث  لتقدمي  املتميزين 
االأ�����ش����ن����ان  ط������ب  وامل�����م�����ار������ش�����ات يف 
خمتلف  يف  خ��������رباء  وي�������ش���ت�������ش���ي���ف 
جم���االت ط��ب االأ���ش��ن��ان، مب��ا يف ذلك 
ط���ب االأ����ش���ن���ان ال��رتم��ي��م��ي، وزراع����ة 
التجميلي  االأ���ش��ن��ان  االأ���ش��ن��ان، وط��ب 

وال����ع����دي����د م����ن امل�����ج�����االت االأخ������رى 
وممار�شة  ال�������ش���ري���ري  ال��ب��ح��ث  ب���ني 
احلقيقي  ال���ع���امل  يف  االأ����ش���ن���ان  ط���ب 
اأف�����ش��ل االأبحاث  م��ن خ���الل ع��ر���س 
ال�شفوية  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  ال���ع���رو����س  و 
وامل��ل�����ش��ق��ات وحت��ف��ي��ز احل�����ش��ور على 
ت��ط��ب��ي��ق ط���ب االأ����ش���ن���ان ال��ق��ائ��م على 

االأدلة يف ممار�شتهم اليومية".
نائب  قتيبة حميد  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  و 
الكليات  ل�������ش���وؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر 
ال�����ش��ح��ي��ة عميد  ال��ط��ب��ي��ة وال���ع���ل���وم 
ب��اأع��م��ال عميد  ال��ق��ائ��م  ال��ط��ب،  كلية 
ك��ل��ي��ة ط����ب االأ�����ش����ن����ان ك��ل��م��ة خالل 
املوؤمتر  اأن  فيها  اأك��د  امل��وؤمت��ر  افتتاح 

لكونه  نظرا  نوعه  من  وفريد  مميز 
منظما من قبل الطلبة ويحا�شرون 
ا�شرتاتيجية  ي��دع��م  م���ا  اأي�����ش��ا  ف��ي��ه 
فر�شة  الطلبة  متنح  التي  اجلامعة 
الطوق  م��ن  واخل�����روج  االآراء  ت��ب��ادل 
جماالتهم  يف  ل����الإب����داع  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
على  ي��رك��ز  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
البحوث واالبتكارات واإعطاء الطلبة 
اإج��راء البحوث ما  فر�شة لالإبداع و 
ما  ملرحلة  ا�شتعدادهم  على  ينعك�س 

بعد التخرج.
واأ�شاف نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون 
اأن  الكليات الطبية والعلوم ال�شحية 
اأنه عاملي ولي�س  من مميزات املوؤمتر 

حم��ل��ي��ا ي�����ش��ارك ف��ي��ه ط��ل��ب��ة م��ن 20 
ور�س  يف  يتناق�شون  خمتلفة،  دول���ة 
م�شرتكة..  لبحوث  للو�شول  العمل 
الذي  ال��ك��ب��ري  امل�����ش��ت��وى  اإىل  م�����ش��ريا 
الت�شنيفات  يف  اجلامعة  اإليه  و�شلت 
العاملية، باالإ�شافة اإىل و�شول املجمع 
الطبي والكليات الطبية اإىل اأن يكونا 
والثالث  الدولة،  م�شتوى  االأول على 
يف اخلليج والرابع يف الدول العربية، 

والرقم 200 يف العامل.
و األ��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة غ����ادة ج��ا���ش��م املال 
االأ�شنان  ط��ب  طلبة  راب��ط��ة  رئ��ي�����ش��ة 
ك��ل��م��ة قدمت  ال�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  يف 
ال�شيخ �شلطان  اإىل �شمو  ال�شكر  فيها 

ع��ل��ى تف�شله  ال��ق��ا���ش��م��ي  اأح���م���د  ب���ن 
اجلامعة  اإدارة  واإىل  املوؤمتر،  بافتتاح 
املوؤمتر  لهذا  دعمهم  على  واالأ�شاتذة 
واإىل زمالئها الطلبة الذين �شاهموا 

يف تنظيم املوؤمتر.
وق���ال���ت رئ��ي�����ش��ة راب���ط���ة ط��ل��ب��ة طب 
االأ�شنان : " على مدار ال�شنوات الت�شع 
طب  طلبة  جمعية  نظمت  امل��ا���ش��ي��ة، 
االأ���ش��ن��ان 9 م��وؤمت��رات دول��ي��ة لطلبة 
طب االأ�شنان مع العديد من االأطباء 
لقد  دوليا..  بهم  املعرتف  وال�شركات 
مرت 10 �شنوات منذ اأن قررنا حتقيق 
روؤيتنا، و10 �شنوات من ال�شعي وراء 
بالتميز  االلتحاق  باأمل  الروؤية  هذه 

العلمي، و10 �شنوات من اإلهام طلبة 
و تخلل  العامل".  االأ�شنان حول  طب 
حفل افتتاح املوؤمتر ا�شتعرا�س اأعالم 
وعر�س  امل��وؤمت��ر،  يف  امل�شاركة  ال���دول 
ف��ي��ل��م ح����ول ج��ام��ع��ة ال�������ش���ارق���ة وما 
كليات وبرامج ومعاهد  تت�شمنه من 
اجنازاتها  واأب��رز  الدولية  و�شراكاتها 
املجتمعية.  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
يت�شمن املوؤمتر برناجما علميا ثريا 
حما�شرة   11 ي�شمل  يومني  ي�شتمر 
علمية ملتحدثني دوليني ميثلون 11 
حول  خمتلفة  ج��ام��ع��ات  م��ن  جامعة 
11 ور���ش��ة عمل  ال��ع��امل، اإىل ج��ان��ب 
وعر�س  واأك���ادمي���ي���ني  مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

13 من بحوث الطلبة مت  ومناق�شة 
العلمية  اللجنة  قبل  م��ن  ان��ت��ق��اوؤه��ا 

للموؤمتر.
م�شابقة  اأي�����ش��ا  امل���وؤمت���ر  ت�����ش��م��ن  و 
الطلبة  لبحوث  ال�شفوية  العرو�س 
للمل�شقات  وم�����ش��اب��ق��ة  وم���ع���ر����ش���ا 
يديرها  نقا�شية  وجل�شات  العلمية، 
جانب  اإىل  م��ت��خ�����ش�����ش��ون،  اأط����ب����اء 
طب  بكلية  االأ�شنان  اأوملبياد  م�شابقة 
االأ�شنان يف جامعة ال�شارقة، وم�شابقة 
املعرفة للح�شور واملتابعني لربنامج 

املوؤمتر من خارج الدولة.
و يقدم املوؤمتر فر�شة للنمو العلمي 
و ال��ع��م��ل��ي ل��ط��ل��ب��ة ط���ب االأ����ش���ن���ان و 
املوؤمتر  امل�شاركني يف  امل�شتقبل  اأطباء 
ويعد فر�شة كذلك مل�شاركة اخلربات 
مع  م�شتدامة  علمية  عالقات  وبناء 
االأ�شنان  ط��ب  كليات  واأ���ش��ات��ذة  طلبة 
من جامعات دول خمتلفة و التي من 
لدى  العلمية  املح�شلة  اإث���راء  �شاأنها 
اطلع  املوؤمتر  و على هام�س  الطلبة. 
���ش��م��و رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة على 
امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر الذي 
اأح���دث االخ��رتاع��ات يف جمال  ي�شم 
العلمية  واجل���ه���ات  االأ����ش���ن���ان،  ط���ب 
امل�شاركة، باالإ�شافة اإىل عرو�س حول 
لطلبة  العلمية  وال��ر���ش��ائ��ل  االأوراق 
بجامعة  االأ����ش���ن���ان  ك��ل��ي��ة  وخ��ري��ج��ي 

ال�شارقة.

•• العني-الفجر: 

واملراكز  ال��ك��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  ت�����ش��ارك 
هذا  االإم����ارات  جامعة  يف  العلمية 
فعالية   70 م����ن  ب����اأك����ر  ال����ع����ام 
االبتكار  ب�شهر  اح��ت��ف��اًء  �شابقة  ومجُ
تبتكر  "االإمارات  وف����ع����ال����ي����ات 
اجلهود  مواكبة  بهدف   "2022
تر�شيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمع  اأف��راد  بني  االبتكار  ثقافة 
املجتمعية  امل�شاركة  وتعزيز  عاّمة، 
وم������ب������ادرات  اب����ت����ك����ار جت��������ارب  يف 
دعم  يف  توظيفها  يتّم  م�شتقبلية، 
توجهات دولة االإم��ارات على مدار 

اخلم�شني عاماً املقبلة.
الدكتور  ق�����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب����ه����ذه 
مدير  الربيكي،  احل�شرمي  غالب 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة 

االإمارات  جامعة  "تويل  باالإنابة: 
خلّطتها  ووف��ق��اً  امل��ت��ح��دة،  العربية 

اأهمية  االب��ت��ك��ار  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
���ة، وي����ت����ّم ذل�����ك م����ن خالل  خ���ا����شّ

املجُتكامل  والتن�شيق  الكامل  الدعم 
واالإدارات  ال���ك���ل���ي���ات  ك����اف����ة  ب����ني 

تر�شيخ  م���ع  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  وامل����راك����ز 
العمل  ب��ي��ئ��ة  يف  االب���ت���ك���ار  ث��ق��اف��ة 
اجلامعي، وحتفيز وتوعية الطلبة 
باأهمية االبتكار عرب اإطالق وطرح 
تخدم  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  م�����ب�����ادرات 
اإ�شافة  مفاهيمه،  ��ع��ّزز  وتجُ االبتكار 
وحلقات  واالأن�شطة  الفعاليات  اإىل 
العلمية  املوؤمترات  العمل وح�شور 
والتمّيز  ب���االب���ت���ك���ار  ��ع��ن��ى  تجُ ال���ت���ي 

العلمي".
واأ�������ش������اف ال����دك����ت����ور ال���ربي���ك���ي: 
الربامج  م���ن  ال���ع���دي���د  "اأطلقنا 
تجُ�شهم  التي  واملجُ�شابقات  وامل��ب��ادرات 
بني  االبتكار  ح��ّب  ثقافة  تعزيز  يف 
فيها،  وال��ع��ام��ل��ني  اجل��ام��ع��ة  طلبة 
اأفكارهم  حتويل  على  وت�شاعدهم 
اإىل  االإب�����داع�����ي�����ة  وط���م���وح���ات���ه���م 
جمال  يف  وخا�شة  ملمو�س،  واق��ع 

التنمية امل�شتدامة، مبا يتوافق مع 
روؤية القيادة الر�شيدة نحو حتقيق 

الريادة عاملياً".
اأوىل  "بداأت  ق�����ائ�����اًل:  واأو������ش�����ح 
من  ب�شل�شلة  اجل��ام��ع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
حما�شرات االبتكار يف علوم االأر�س 
ويت�شّمن  املا�شي.  يناير   31 ي��وم 
 2022 ���ش��ه��ر االب���ت���ك���ار  ب��رن��ام��ج 
جامعة  يف  فعالياته  ت�شتمر  ال��ذي 

االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حتى 
28 فرباير، العديد من امل�شابقات 
حول التطبيقات املجُبتكرة،  وذكر ان 
العمل  ور�س  اأي�شا  تنظم  اجلامعة 
وال��ع�����ش��ف ال��ذه��ن��ي ح����ول اأح����دث 
االب����ت����ك����ارات يف ج��م��ي��ع جم����االت 
البيئة، الطب،البيولوجيا احليوية، 
ال����ذك����اء اال����ش���ط���ن���اع���ي، اإن���رتن���ت 
ال�شحابية،  احل��و���ش��ب��ة  االأ����ش���ي���اء، 

والفيزياء، طرق  الريا�شيات  علوم 
النمذجة،  يف  ��ب��ت��ك��رة  مجُ ري��ا���ش��ي��ة 
اجلغرافية،  والتطبيقات  الف�شاء 
والثقافة  ال���ف���ن���ون  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
تجُ�شهم  وال���ت���ي  االأع����م����ال  وري�������ادة 
مب�شتوى  االرت����ق����اء  يف  مب��ج��م��ل��ه��ا 
الطلبة واإبداعاتهم وتدعم الروؤى 
احلكومية للخم�شني اجلديدة من 

عمر دولة االإمارات".

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ج���ام���ع���ة اأب����وظ����ب����ي، 
اإح��������دى اجل����ام����ع����ات ال�����رائ�����دة يف 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
"الواحة"  اأو  "يوروهاب"  من���وذج 
لرواد  م�شكناً  ��ع��د  يجُ ال���ذي  املبتكر، 
ال��ق��م��ر، وهو  ال��ف�����ش��اء ع��ل��ى �شطح 
�شبي�س"،  "�شبارتان  ت��ط��وي��ر  م��ن 
وذلك  النا�شئة،  الفرن�شية  ال�شركة 

يف  الرئي�شي  اجلامعي  حرمها  يف 
8 حتى  ال���ف���رتة م���ن  اأب��وظ��ب��ي يف 
"يوروهاب"،  ويجُعد  ف��رباي��ر.   11
مت  للنفخ  قابلة  قمرية  م�شتعمرة 
ت�شميمها للمهام على �شطح القمر 
اأو كوكب املريخ، وجاء تطويره عرب 
تعاون م�شرتك بني املركز الوطني 
وعدد  الف�شاء  لدرا�شات  الفرن�شي 
"�شبارتان  ���ع���د  وتجُ ال�����ش��رك��اء.  م���ن 
�شبي�س" جزءاً من مبادرة م�شاريع 

الف�شاء التي اأطلقها مركز حممد 
بن را�شد للف�شاء.

وقبل و�شوله اإىل جامعة اأبوظبي، 
اجلناح  يف  "يوروهاب"  عر�س  مت 
دبي،   2020 اإك�شبو  يف  الفرن�شي 
دب��ي يف  النموذج يف  كما مت عر�س 
عام 2021 �شمن املوؤمتر الدويل 
مع  بالتعاون  الف�شائية،  للمالحة 
للف�شاء.  را���ش��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
اإ�شافياً  م�شكناً  ال��ن��م��وذج  وي��ق��دم 

اأوىل  خطوة  ميثل  الف�شاء  ل���رواد 
دائمة  ق��م��ري��ة  م�����ش��ت��وط��ن��ة  ن��ح��و 
يف ال��ق��ط��ب اجل��ن��وب��ي ل��ل��ق��م��ر. مت 
لطاقم  ال���ن���م���وذج  ه�����ذا  ت�����ش��م��ي��م 
اأرب��ع��ة رواد  م��ك��ون م��ن اث��ن��ني اإىل 
من  مدتها  ت���رتاوح  مبهمة  ف�شاء 
اأر�شية.  اأي�����ام  ع�����ش��رة  اإىل  ���ش��ب��ع��ة 
ثانوياً  م�شكناً  ك��ون��ه  ج��ان��ب  واإىل 
ميكن  املاأهولة،  القمرية  للبعثات 
اعتباره اأي�شاً مالذاً اآمناً يف حاالت 

الطوارئ. 
كمن�شة  "يوروهاب"  وي���ع���م���ل 
ل��ت��ج��رب��ة اجل��ي��ل اجلديد  ج��دي��دة 
الب�شري  اال�شتك�شاف  تقنيات  من 
يف امل�شتقبل، كما �شيتم ا�شتخدامه 
بعثات  مل��ح��اك��اة  تناظرية  كمن�شاأة 

الف�شاء على االأر�س. 
بتزويد  ال���ت���زام���ه���ا  م����ن  وك����ج����زء 
توا�شل  متكاملة،  بتجربة  الطلبة 
االأدوات  ت��وف��ري  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 

تعزز  ال��ت��ي  التعليمية  وال���ربام���ج 
الطلبة  ب���ني  االأك����ادمي����ي  ال��ت��ف��وق 
�شوق  يف  املهنية  فر�شهم  وت���ري 
منوذج  عر�س  ي�شهم  حيث  العمل، 
فر�شة  ت���وف���ر  يف  "يوروهوب" 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ومت��ك��ن��ه��م من 
العملي  وال��ت��ط��ب��ي��ق  اال���ش��ت��ك�����ش��اف 
اأمام  الفر�شة  و�شتتاح  ملهاراتهم.  
التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  طلبة 
اأب��وظ��ب��ي م��ن االطالع  يف ج��ام��ع��ة 

ال��ن��م��وذج يف احل��رم اجلامعي  على 
اأي���ام،  اأرب��ع��ة  م��دى  على  الرئي�شي 
كما ت�شت�شيف اجلامعة �شل�شلة من 
الزيارات للطلبة اجلامعيني وطلبة 

جامعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل����دار�����س 
من  لتمكينهم  االإم�����ارة  وم���دار����س 
ك��ث��ب ع��ل��ى النموذج  االط����الع ع��ن 

الرائد واملبتكرة. 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح املوؤمتر الدويل ال� 10 لطلبة طب االأ�سنان بجامعة ال�سارقة

جامعة االإمارات ُتطلق اأكرث من 70 فعالية 
وم�سابقة �سمن فعاليات االإمارات تبتكر 2022 

من ت�صميم �صبارتان �صبي�س الفرن�صية

جامعة اأبوظبي ت�ست�سيف منوذجًا مل�سكن على �سطح القمر من 8 حتى 11 فرباير اجلاري

•• عمان-وام: 

لدى  االإم���ارات  دول��ة  �شفري  البلو�شي،  علي  اأحمد  �شعادة  ا�شتقبل 
– االإماراتية  االأردن��ي��ة  االأخ��وة  الها�شمية، جلنة  االأردن��ي��ة  اململكة 
هزاع  ح�شني  العني  معايل  برئا�شة  االأردين  االأع��ي��ان  جمل�س  يف 
املجايل، ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من الق�شايا واملوا�شيع 
اللقاء  املجايل يف م�شتهل  واأع��رب معايل  امل�شرتك.  االهتمام  ذات 
ال�شديدة  اإدانته  – االإماراتية عن  االأردن��ي��ة  االأخ��وة  وبا�شم جلنة 
دولة  على  احلوثي  ميلي�شيا  �شنتها  التي  االإرهابية  لالعتداءات 

االإمارات  دول��ة  املطلق مع  االأردن  ت�شامن  على  موؤكداً  االإم���ارات، 
وع��ل��ى اأن اأم���ن دول���ة االإم�����ارات وك��اف��ة دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي من 
التي  واملتينة  التاريخية  العالقات  اإىل  تطرق  كما  االأردن.  اأم��ن 
وبحث  الها�شمية.  االأردن��ي��ة  واململكة  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  تربط 
البلو�شي  �شعادة  مع  – االإماراتية  االأردنية  االأخ��وة  جلنة  اأع�شاء 
والتن�شيق بني  التعاون  اإىل حجم  واأ�شاروا  الثنائي،  التعاون  اآف��اق 
كافة،  امل��ج��االت  ت��ع��زي��زه يف  ع��ل��ى  ال�شقيقني واحل��ر���س  ال��ب��ل��دي��ن 
وامل�شاريع  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  وال�شحة  التعليم  يف  خا�شة 
من  وال�شياحة.  وامل��ي��اه  التحتية  والبنى  الطاقة  مثل:  احليوية، 

االإم���ارات  يجمع  مب��ا  اع��ت��زازه  ع��ن  البلو�شي  �شعادة  ع��رّب  جانبه، 
العربية املتحدة واململكة االأردنية الها�شمية من عالقات متطورة 
وقوية على كافة امل�شتويات، موؤكداً اأن ما ميّيز هذه العالقات اأنها 
ورعاية  باهتمام  وحتظى  حظيت  وم��ت��ج��ذرة  ومن�شجمة  �شادقة 
القيادات الر�شيدة يف البلدين ال�شقيقني. وثّمن �شعادته م�شتوى 
التعاون يف املجاالت الت�شريعية والربملانية بني البلدين ال�شقيقني 
يف ظل اللقاءات والزيارات املثمرة بني املجل�س الوطني االحتادي 
وجمل�س االأمة االأردين، م�شرياً اإىل الدور الكبري الذي ت�شطلع به 

جلنة االأخوة االأردنية – االإماراتية يف هذا االإطار.

�سفري االإمارات يلتقي رئي�س واأع�ساء جلنة االأخوة 
االأردنية االإماراتية الربملانية

�سفري االإمارات يلتقي وزير التجارة 
وال�سناعة الكويتي

•• الكويت-وام:

التقى �شعادة الدكتور مطر حامد النيادي �شفري دولة االإمارات لدى دولة الكويت ال�شقيقة، معايل 
فهد مطلق ال�شريعان وزير التجارة وال�شناعة الكويتي يف مكتبه بديوان عام الوزارة.

بل تعزيزها وتطويرها يف عدد من  وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بني البلدين ال�شقيقني و�شجُ
املجاالت االقت�شادية والتجارية.

كما قام �شعادة ال�شفري بت�شليم دعوة ملعاليه من معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية، حل�شور "املوؤمتر العربي الدويل ال�شاد�س ع�شر للروة املعدنية" واملعر�س 

امل�شاحب له والذي ت�شت�شيفه اإمارة الفجرية من 22 اإىل 24 فرباير اجلاري.

•• ال�صارقة -وام:

تفقد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب 
حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة قبل ظهر اأم�س املختربات 

العلمية لكلية طب االأ�شنان بجامعة ال�شارقة.
التي  العلمية  املختربات  اأب��رز  على  زيارته  خ��الل  �شموه  تعرف 
وتاأهيل  التعليمية  العملية  لتخدم  ال�شارقة  جامعة  ت�شمها 
ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة ب��اأف�����ش��ل امل���ه���ارات وال��ع��ل��وم ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م يف 

اخت�شا�شاتهم.

اإىل �شرح  التعليمية وا�شتمع  اأحدث االأجهزة  واطلع �شموه على 
االأ�شاليب  اأح���دث  ومم��ار���ش��ة  الطلبة  تعليم  يف  اإ�شهامها  ح��ول 
التي  احل��دي��ث��ة  عالجها  وط���رق  املر�شية  احل���االت  لت�شخي�س 
وتعمل  اأ�شنانه  و�شع  مراقبة  يف  املري�س  خاللها  م��ن  ت�شارك 
على تخفيف اآالمه. وا�شتمع �شموه كذلك من طلبة الكلية اإىل 
مدى ا�شتفادتهم من اجلوانب العملية يف املختربات و االأجهزة 
والبحوث  ال��درا���ش��ات  واإج����راء  م�شتوياتهم  لتطوير  احل��دي��ث��ة 
اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  التقى  زيارته  وخ��الل  العلمية. 
طب  كلية  يف  اخلام�شة  ال�شنة  طلبة  م��ن  جمموعة  القا�شمي 

االإمارات  موؤمتر  مب�شابقة  الثانية  باجلائزة  الفائزين  االأ�شنان 
الدويل لطب االأ�شنان و معر�س طب االأ�شنان العربي – اإيدك 
اأك��رب معر�س وم��وؤمت��ر علمي �شنوي يف جم��ال طب  ال��ذي يعد 
االأ�شنان على م�شتوى العامل و�شاركت فيه 18 جامعة من دول 
خمتلفة يف فئة م�شابقة الطلبة اجلامعيني التي فاز بها الطلبة 

من جامعة ال�شارقة.
لهم  متمنيا  الكلية  طلبة  حققه  ال��ذي  ب��االإجن��از  �شموه  واأ���ش��اد 
م��وا���ش��ل��ة االإجن������ازات واال���ش��ت��ف��ادة م��ن االإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة يف 

اجلامعة الإجراء الدرا�شات والبحوث العلمية الهامة.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يتفقد خمتربات كلية طب 
االأ�سنان بجامعة ال�سارقة
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العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة زهور العني 

للمقاوالت والنقليات العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1881798 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة منذر ر�شدي عبد دلول %100

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممود عبدالكرمي غلوم حممد البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
لت�شميم  ال�ش�����ادة/ديفيلية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب   CN االزياء رخ�شة رقم:1058536 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حارب خليفة �شيف عبيد ال�شويدي %100

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شاره �شالح عامر الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عمران عبد الطيف 

ملقاوالت الت�شجري ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:4161449 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد خلفان جمعه حارب الظاهري %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبداهلل حمود حمد خمي�س البو�شعيدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عامل الع�شل واالع�شاب 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1896575 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد �شعيد �شالح الكثريى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة بدر نا�شر ا�شد عبدالرحيم الدهمانى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف بدر نا�شر ا�شد عبدالرحيم الدهمانى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

ال�شهب اخلا�شة ذ م م 
الينا  تقدموا  قد    CN رقم:1000846  رخ�شة 

بطلب
تعديل راأ�س املال / من 300000 اإىل 150000

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية العني  ذات م�شئولية حمدودة - 

قد تقدموا الينا بطلب   CN فرع 6 رخ�شة رقم:1102595-6 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زياد امري احمد �شالح من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / زياد امري احمد �شالح من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل فرع
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية العني  ذات م�شئولية حمدودة - فرع 6

AL AIN PHARMACY - )LLC( - Branch  6
اإىل/ �شيدلية العني - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع

ALAIN  PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذرة العني لتنجيد وزينة ال�شيارات   

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1126373 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على �شامل �شعيد حممد ال�شام�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد خمي�س خلفان خمي�س البلو�شى
تعديل اإ�شم جتاري من/ ذرة العني لتنجيد وزينة ال�شيارات

THURAT AL AIN UPHOLSTERY & CAR ACCESSORIES

اإىل/ على �شامل ال�شام�شي لتنجيد وزينة ال�شيارات
ALI SALEM ALSHAMSI UPHOLSTERY & CAR ACCESSORIES

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
و  للبطاقات  احلمراء  ال�ش�����ادة/الوردة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN الهدايا ذ م م   رخ�شة رقم:1060362 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / بوليكوتيل �شومار �شاكو�شان من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / بوليكوتيل �شومار �شاكو�شان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد عبداهلل �شامل العامرى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ الوردة احلمراء للبطاقات و الهدايا ذ م م
RED ROSE CARDS AND GIFT LLC

اإىل/ الوردة احلمراء للبطاقات والهدايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
RED ROSE CARDS AND GIFT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/101 للتجارة العامة

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2637915 
تعديل اإ�شم جتاري من/ 101 للتجارة العامة

101TRADING 

اإىل/ احلموي جلوبال للتجارة العامة
    AL HAMWI GLOBAL GENERAL TRADING GENERAL 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة  4630101
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة  4630134

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شترياد  4610008
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شدير  4610009

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

العز للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2116149 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

مارين ل�شيانة وت�شغيل املن�شاآت النفطية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2616937 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

الرو�شة الزياء ال�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1111642 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

اأيه بي خلدمات التو�شيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4106974 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

الطاوالت االنيقه لطالء املعادن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3809962 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:التناف�س ال�شديد للمقاوالت العامة ذ.م.م
الدارة  الهديل  مبنى   1 حمل   -  21 ق   - اجلبانة   ، ال�شركة:ليوا  عنوان 

العقارات
CN 2488964 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/3  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، االدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:22500032541 - تاريخ التعديل:2022/2/7
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:بروفيت بل�س براكت�س للحلول االدارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 16-0.1 مبنى ال�شيد حممد مهدي 

ح�شن احمد
CN 2980234 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

الواحد  ال�شخ�س  �شركة  للتدقيق-  دايريكتوري  ال�شادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/18  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2250001764 - تاريخ التعديل:2022/2/7
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شيبال العمال التكييف 

قد تقدموا الينا بطلب   CN - ذ.م.م  رخ�شة رقم:1080832 
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 حممد ابوالعبا�س تالوكدر حممد �شاحب مياه من 24 % اإىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كمال عبداهلل

الربية  والغاز  النفط  ومن�شاأت  حقول  خدمات  /حذف  ن�شاط  تعديل   
والبحرية  0910018

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تن بريدج لل�شيانة العامه  

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2662482 
تعديل اإ�شم جتاري من/ تن بريدج لل�شيانة العامه

TEN BRIDGE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ تن بريدج للمقاوالت وادارة العقارات
TEN BRIDGE CONTRACTING  AND REAL ESTATE MANAGEMENT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
الهند�شة  خلدمات  االأول  ال�ش�����ادة/اخلط  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ال�شناعية - ذ م م  رخ�شة رقم:1075441 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كي�شفان الىل كي�شفان %1

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رمزى ماهر �شفيق نا�شر  %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كي�شفان الىل كي�شفان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رمزى ماهر �شفيق نا�شر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حامد حممد عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقى

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت االإن�شاءات املعدنية  4100003
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيبات االلواح الزجاجية  4330014

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيبات االأملنيوم 4330013
 تعديل ن�شاط / حذف االأعمال املعدنية واحلديدية  4390006

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

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

اال�شم التجاري:هابي هاندز لل�شيافة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
احمد  خليفة  احمد  نا�شر  ال�شيد  مبنى   0.39 م  ال�شركة:امل�شفح  عنوان 

واخرين
CN 2693274 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

ال�شريبية  واال�شت�شارات  القانونية  للمحا�شبة  ال�شادة/اكيورت  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/19  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205002454 - تاريخ التعديل:2022/2/7
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

زارت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب جناح 
دبي، واطلعت معاليها على اخلطط   2020 اإك�شبو  موزمبيق يف معر�س 
يف  واال�شتثمار  اال�شتدامة،  جمال  يف  اجلناح،  عليها  يركز  التي  الطموحة 

القطاع الزراعي و�شيد االأ�شماك والتعدين وال�شياحة. 
ا�شطحب  جولة  خ��الل  للجناح  العام  املفو�س  مكاميا  ميغل  ال�شيد  وق��دم 
معاليها فيها، �شرحاً �شاماًل حول اأبرز امل�شاريع التي تروج لها دولته خالل 
با�شا  هورا  و�شد  االأملنيوم،  ل�شهر  م��وزال  من�شاأة  م�شروع  واأبرزها  املعر�س، 
االأجانب،  امل�شتثمرين  قبل  من  كبرياً  اهتماماً  وجدا  اللذين  اال�شطناعي 

ف�شاًل عن نظام ال�شكك احلديدية املتطورة يف البالد و�شناعة ال�شياحة. 
واأ�شار مكاميا اإىل اال�شرتاتيجية الوطنية للكهرباء التي �شت�شهم يف توفري 
الطاقة خالل عام 2030، وو�شولها اإىل اأماكن خمتلفة من البالد، كما 
موطناً  تعد  التي  املائية  الطبيعة  وخا�شة  ال�شاحرة،  طبيعتها  ا�شتعر�س 

للعديد من الكائنات البحرية. 

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

قام وفد من االإعالميني العرب خالل تغطيتهم ملهرجان الفنون االإ�شالمية 
2020 وجتولوا يف اأجنحة بلدانهم  اأك�شبو  اأقيم يف ال�شارقة،  بزيارة  الذي 
امل�شاركة �شمن 192 دولة، من بني هذه االأجنحة دولة االإمارات وال�شودان 
وتون�س  ال�شعودية  العربية  واململكة  وفل�شطني  وع��م��ان  واجل��زائ��ر  وم�شر 
املعر�س  على  امل��وزع��ة  املنطق  يف  املنت�شرة  االأجنبية  االأجنحة  من  والعديد 
التى ت�شم  املناطق  والتنقل وغريها من  واال�شتدامة  الفر�س  ال��دويل مثل 

تلك امل�شاركات احليوية.
 وع���ربت غ���اده ك��م��ال م��دي��ر اإداره ال�����ش��ب��اب ب�����ش��وت ال��ع��رب  م��ن م�شر عن 
هذه  مقدمة  يف  اإك�شبو  معر�س  ي��اأت��ي  حيث  ال��ع��امل،  تبهر  ال��ت��ى  االإجن����ازت 
االإجنازات احل�شارية واالإن�شانية التي جمعت على اأر�س االإمارات من كافة 
اجلن�شيات والدول، واأتاحت جواز مرور لزوار معر�س اإك�شبو الذين انطلقوا 
متعددة  اأجنحه  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  �شماء  ليحلقوا يف  االإم����ارات  اأر����س  م��ن 
يراود  وحلما  باأكمله،  العامل  اأنظار  يجتذب  مزارا  اإك�شبو  فاأ�شبح  ومتنوعة، 
و  اك�شبو فخرا لالإمارات  دوما  و�شيظل  بزيارته  اأن يحظى  اإن�شان  خيال كل 
العربي، ف�شال  العامل  الوحيدة على م�شتوى  العربية  الن�شخة  الأنه  للعرب 
املهتمني  قبلة  اأ�شبحت  التى  االأخ���رى  الدولية  وامل��ع��ار���س  املهرجانات  ع��ن 

باالآداب والفنون والثقافة.  
باأن  اإعالمي وكاتب �شحفي جزائري  اأحمد ن�شيب  العزيز  اأ�شاف عبد  كما 
م�شاعر حب كبرية يكنها كل من تتاح له الفر�شة لزيارة دولة االإمارات ، فهو 
بلد معطاء يوفر للمقيمني والزائرين على اأر�شه االأمن واالأمان، دون تفرقة 
يف اجلن�س اأو العقيدة اأو العرق، وكل هذا يف ظل قيادة حكيمة ور�شيدة تعمل 
ليل نهار من اأجل وطنها و�شعبها الذي يكن لها كل احلب والوالء ، م�شرياً 
 ،2020 دبي  االإعالمي الك�شبو  الوفد  برفقة  بها  قام  التي  الزيارة  اأن  اإىل 
وطوافه باأجنحة الدول امل�شاركة، اأكدت اأن اختيار دبي الإقامة هذا املعر�س، 

وال�شال�شة  امل�شهودة  واحلداثة  املعي�شة  فم�شتوى  وحكيماً،  �شائباً  قراراً  كان 
يف تطبيق االإج��راءات واملعامالت، وكذلك البنية التحتية الهائلة وم�شتوى 
دب��ي احلا�شنة  م��ن  ال��ع��وام��ل جمتمعة جعلت  تلك  ك��ل  وال�����ش��الم��ة،  االأم���ن 
االأمثل لهذا احلدث العاملي، التي ميكن لها اأن تغري اخلريطة االقت�شادية 
على م�شتوى العامل، ف�شال على م�شتوى اخلدمات املقدمة من موا�شالت 

وات�شاالت و�شبكة طرق وحتى و�شائل ترفيه متنوعة.
 واأ�شادت  هدى الغامدي اإعالمية �شعودية باملعر�س الدويل اأك�شبو، قائلة يف 
كل مرة حتط قدماي فيها اأر�س بلدي الثاين دولة االإمارات العربية املتحدة 
اأجد تغرياً ملحوظاً عن زيارتي ال�شابقة، حيث الفرق الكبري واالهتمام البالغ 
الذي يطال كل �شرب فيها من اأبراج �شاهقه ومعامل وميادين و�شوارعها وكل 
اآخ��ر، وقد �شاهدنا معر�س اك�شبو 2020  اإنك يف بلد  اإليك  �شيء حتى يخيل 
املقام على م�شاحة تقدر ب� 600 ملعب كرة قدم وتعد اإمارة دبي اأول ا�شت�شافة 
عربية لهذا احلدث العاملي حيث يجتمع على اأر�شها 192 دولة وي�شتمر ملدة 
�شتة اأ�شهر حتى �شهر مار�س القادم 2022 م، ودولة االإمارات تقدمي يف جناحها 
جتربة غنية وفريدة تكون م�شدر اإلهام لالآخرين تنطلق من ثقافة املجتمع 
االأ�شيل وقيمه االإن�شانية الرا�شخة، واأ�شارت اإىل اأن جناح االإمارات يعد من�شة 
العقود  خالل  ونه�شتها  الدولة  حققته  مبا  العامل  لتعريف  متميزة  نوعية 
اإبراز  املقبلة بجانب  اإىل حتقيقه خالل اخلم�شني عاما  املا�شية وما تطمح 
�شورة االإن�شان االإماراتي املت�شلح بالعلم والوعي وحب الوطن واإرادة التفوق 
ال�شتك�شاف  مثالية  فر�شة  دب��ي   2020 اك�شبو  معر�س  يعد  كما  وال���ري���ادة،  
اأجنحة الدول املختلفة والتعرف على ما�شيها وحا�شرها وم�شتقبلها وتذوق 
العربية  اململكة  جناح  ويعد  العامل،  اأرك��ان  من  ركن  كل  من  االأطباق  اأ�شهى 
ال�شعودية هو ثاين اأكرب جناح بعد جناح دولة االإمارات العربية مب�شاحة 13 
ال�شتك�شاف  اإبداعية  رحلة  يخو�س  بداخله  يتجول  وال��ذي  مربع  مرت  ال��ف 
اململكة والتعرف على ما�شيها وحا�شرها و روؤيتها الطموحة للم�شتقبل عرب 

حمتوى اإبداعي غني يعك�س الراء احل�شاري للمملكة

•• دبي-الفجر: 

نظم مركز االإمارات الأبحاث ال�شعادة يف  جامعة االإمارات 
العربية املتحدة ، على مدار يومني ور�س  عمل عن دور 
التي مت  اطالقها حول جودة احلياة،  واملبادرات  املركز  
اإك�شبو  امل�شارك يف  وذلك �شمن  فعاليات جناح اجلامعة 
  2020 دب����ي، ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن م��وظ��ف��ني م��وان��ئ  دبي 

العاملية. 
الأبحاث  مركز  االإمارات  -مدير  اجلنيبي  نوف  واأ�شارت 
هو  ال��ور���س  ه��ذه  م��ن  تنظيم  ال��ه��دف  اأن  ال�شعادة" اإىل 
املركز،  وروؤي�����ة  ور���ش��ال��ة  ع��ل��ى  اأه�����داف  ال�����ش��وء  ت�شليط 
واالأب��ح��اث   املهمة التي اأجن��زه��ا امل��رك��ز، واأ���ش��اف��ت " اإن 
 جودة احلياة اأو علم النف�س االإيجابي، هذا العلم  ي�شاعد 
مل��واط��ن  القوة لديهم  االف����راد ع��ل��ى االزده�����ار وال��ن��ظ��ر 

ل�شقلها وا�شتخدامها مل�شلحتهم  ليعي�شوا حياة باأهداف 
وا�شحة وجودة حياة  اأعلى. " 

جودة  م�شطلح  خ��الل  الور�شة،  اجلنيبي  ناق�شت   حيث 
جودة  اأن  اإىل   م�شريًة  بكلمة  ال�شعادة،  مقارنة  احل��ي��اة 
يف  خمتلفة  ملحاور  ال�شاملة  الكبرية  هي  املظلة  احلياة 
حياة  الفرد وتعترب ال�شعادة �شعوراً حلظياً، يعرتي  الفرد 
ملوقف معني ، عالوة على اأهمية التوازن  ما بني املحاور 

التي ت�شملها جودة احلياة.  
 واأ�شافت" لقد بذلت دولة االإمارات جهود  جبارة يف تعميم 
مفهوم جودة احلياة على  االأفراد يف الدولة، واأول هذه 
ال�شعادة  وجوده  مبلف  خم�ش�شة  تعيني  وزيرة  اجلهود 
الوطني  الربنامج  عن  ب��االإع��الن  قامت  احل��ي��اة،  والتي 
 لل�شعادة وج��ودة احل��ي��اة، وم��ن خ��الل ه��ذا  الربنامج مت 

طرح العديد من املبادرات املحلية  والعاملية.

اإعالميون ي�سيدون مبعر�س اأك�سبو ٢٠٢٠ ويتجولون باأجنحة بلدانهم 

�صمن فعاليات اإك�صبو   2020  دبي  

مركز اأبحاث ال�سعادة يف جامعة االإمارات  يقدم ور�س عمل 
حول جودة احلياة تزامنًا  مع اأ�سبوع ال�سحة والرفاه

نورة الكعبي تزور جناح موزمبيق يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي- وام: 

ال�شيخة هند  التوايل مناف�شات م�شابقة  الثالث على  لليوم  توا�شلت 
والع�شرين مبقر جائزة  الثانية  بدورتها  الكرمي  للقراآن  بنت مكتوم 
دبي الدولية للقراآن الكرمي و�شط تناف�س قوي بني 24 مت�شابقا من 
الذكور و24 مت�شابقة من االإناث جرى اختبارهم على مدى ثالثة 

اأيام.
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ملحه  بو  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  ق��ال  و 

حاكم دبي لل�شوؤون الثقافية واالن�شانية رئي�س اللجنة املنظمة جلائزة 
مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  م�شابقة  اإن  الكرمي  للقراآن  الدولية  دب��ي 
ذلك  و  املحلي  امل�شتوى  على  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  حققت  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
22 عاما بف�شل اهلل تعاىل ثم لرعاية �شموها  منذ انطالقتها قبل 
كتاب  حلفظة  امل�شتمر  وت�شجيعها  لفعالياتها  امل�شتمرة  ومتابعتها 
امل�شابقة متنح  اأن هذه  اأو�شح  و  اأجزائه.  اأو الأي جزء من  اهلل كامال 
الفر�شة للمواطنني واملقيمني للم�شاركة من خالل اأفرعها ال�شتة وال 

ي�شرتط اأن يكون امل�شارك من حفظة القراآن الكرمي كامال.

ت�سريعية ا�ست�ساري ال�سارقة 
تناق�س مالحظات املواطنني جتاه 

عدد من الدوائر احلكومية
•• ال�صارقة-وام:

ناق�شت اللجنة الت�شريعية والقانونية والطعون واالإقرتاحات يف املجل�س 
االإ�شت�شاري الإمارة ال�شارقة خالل اإجتماعها الذي عقدته موؤخرا مبقر 
املجل�س برئا�شة الدكتور �شاهني اإ�شحاق املازمي رئي�س اللجنة عددا من 
املالحظات الواردة اإليها من قبل عدد من املواطنني واتخذت القرارات 
املجل�س من دوائر  اإىل  بها كما اطلعت على خم�شة ردود وردت  املنا�شبة 
ووجهت  ال���ردود  تلك  راأي��ه��ا يف  واأب���دت  �شابقة  حكومية على مالحظات 

باإخطار اأ�شحابها .
ح�شر االإجتماع عبداهلل مراد مريزا مقرر اللجنة واالأع�شاء حممد علي 
جابر احلمادي و حممد �شالح األ علي وخليفه حممد بوغامن والدكتور 
بجانب  املجل�س  رئي�س  نائب  اجل��روان  را�شد  الربميي وحنان  اإ�شماعيل 
امل�شت�شار يو�شف ح�شن األ علي امل�شت�شار القانوين للمجل�س وعبدالعزيز 

بن خادم نائب مدير اإدارة ال�شوؤون الربملانية والقانونية.

•• دبي -وام:

ينظم موؤمتر اأكادميية دبي العاملية الثنائية لباثولوجيا اجللد والليزر والطب 
الن�شائية"  النخبة  "اأم�شية  املقبل  التجميلي دياد – ديال 2022 يوم اجلمعة 
تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  بح�شور  امل��ايل  دب��ي  مبركز 

املجتمع.
تناق�س " اأم�شية النخبة الن�شائية " دور املراأة االإماراتية يف التنمية املجتمعية يف 
اخلم�شني عاماً القادمة وما حققته من اأدوار وما هو متوقع منها يف اخلم�شني 
القادمة من عمر االإحتاد اإ�شافة اإىل اإتاحة املجال جمااًل وا�شعاً ملعرفة الفر�س 

اجلديدة املتاحة للمراأة االإماراتية يف العقود اخلم�شة املقبلة من عمر االحتاد.
واأو�شحت الدكتورة فايزة اآل علي اإ�شت�شارية االأمرا�س اجللدية رئي�شة املوؤمتر 
و�شخ�شيات  ن�شائية  نخبة  مع  ح��واري��ة  جل�شة  تت�شمن  االأم�شية  فعاليات  اأن 
مهمة من �شانعات القرار يف الدولة ملناق�شة عدة حماور منها و�شع امل��راأة يف 
ا�شرتاتيجية االإمارات القادمة والدور التنموي بني املجتمع واملراأة باالإ�شافة 

اإىل التحديات القادمة يف تكوين �شخ�شية املراأة االإماراتية.
واأ�شارت اإىل اأن االأم�شية تقام برعاية �شركة "لوريال" اإحدى كربيات ال�شركات 
ولها  التجميلية  والعناية  واالأدوي����ة  اجللدية  االأم��را���س  جم��ال  يف  النا�شطة 

العديد من املراكز البحثية واالإبتكارات وبراءات االإخرتاع.

م�سابقة ال�سيخة هند بنت مكتوم للقراآن 
الكرمي بدورتها ال�22 توا�سل فعالياتها

اجلمعة .. اأم�سية النخبة الن�سائية تناق�س اأدوار املراأة 
االإماراتية يف االأعوام ال� 50 املقبلة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوكيو ميد كلينك ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:2028388 
تعديل مدير / اإ�شافة تومون لوي�س اوي�س بوتينفيتيل جاكوب

ال�شخ�س  �شركة   - لال�شتثمار  بل�س  ري�شبون�س  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
الواحد ذ م م

RESPONSE PLUS INVESTMENT - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ري�شبون�س بل�س القاب�شة �س.م.خ

 . RESPONSE PLUS HOLDING P.J.S.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف دي كلوب خلدمات التنظيف ذ.م.م
D CLUB CLEANING SERVICES L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مركز برجيل الطبي ) يا�س مول( ذ.م.م
BURJEEL MEDICAL CENTRE ) YAS MALL ( L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�س تولف للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:4103900 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اك�س تولف للمقاوالت العامة

X TWELVE GENERAL CONTRACTING

اإىل/ اك�س تولف للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
X TWELVE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كالي لل�شرياميك والف�شيف�شاء والبالط 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2843146 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نهى ابراهيم فالح  %21

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة باتريك جوزاف حرفو�س  %14
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ب�شام جوزاف حرفو�س  %14

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعود عبدالعزيز يحيى دويل ال�شعيدى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نهى ابراهيم فالح

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ب�شام جوزاف حرفو�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف باتريك جوزاف حرفو�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خطوط خدمات اإدارة املرافق - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
Lines Facilities Management Services - Sole Proprietorship L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  8 فرباير 2022 العدد 13463

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  8 فرباير 2022 العدد 13463

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18329

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/14 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده �صكايلر�س بلي�س و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                      الو�صف  

 18,415                                                  معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى 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 اليجارية

70363

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17105

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/14 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
املحجوزات  او�صاف  و  وح�س  علي  حممد  زكي  حممد  اإبراهيم   + تورتا  وحلويات  خمبز  �صده 

على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                               الو�صف  

 13,410                                                      معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى 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 اليجارية

70363

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيدة : ممتا �شارما فاجندرا بال �شينغ - اجلن�شية: الهند، ترغب يف 
البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة : ت�شنيم 
بانو خاجه معني الدين - اجلن�شية : الهند، وترغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كمل 
ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة : ني�شا راين جاجيت �شينغ - اجلن�شية : الهند، يف 
الرخ�شة امل�شماه )�شالون ممتا لل�شيدات - فرع1( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

)735342( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة،
اإىل )�شالون  التجاري من )�شالون ممتا لل�شيدات - فرع1(  االإ�شم  تعديالت اخرى:- تغيري 
جنمة النهار لل�شيدات(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

الهند يرغب يف   : - اجلن�شية  بوناتيل  كاريبادان  ابراهى  ال�شيد/   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
عي�شى  حممد  نا�شر  ال�شيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
دائرة  ال�شادرة من  البتار(  امل�شماه )بقالة  الرخ�شة  االإمارات، يف   : ال علي - اجلن�شية  حممد 
ال�شكل  تغيري   : اأخرى  تعديالت    ،)28727( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  االإقت�شادية  التنمية 

القانوين للرخ�شة من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�ش�شة فردية(،
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

باأن ال�شيد : معني الدين نور احمد - اجلن�شية : بنغالدي�س، يرغب يف البيع  للجميع  اأيكن معلوماً 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : حممد بورا�س ح�شني جوينال بهاردر 
- اجلن�شية : بنغالدي�س، وال�شيد : حبيب عمر علي - اجلن�شية : بنغالدي�س، يرغب يف البيع والتنازل 
عن كمل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : حممد بورا�س ح�شني جوينال بهاردر - اجلن�شية 
: بنغالدي�س، يف الرخ�شة امل�شماه )ور�شة حبيب عمر علي ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )764266( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: 
ال�شجعة  ربوع  )ور�شة  اإىل  ال�شيارات(  ل�شيانة  علي  عمر  حبيب  )ور�شة  من  التجاري  االإ�شم  تغيري 
ل�شيانة ال�شيارات(،  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على   2013
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  االجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن بالن�شر        
 8069/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليهما : 1- بريفكت �شيل ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م - حاليا )ايرو ميدل اي�شت ملقاوالت 
اخلدمات الفنية �س.ذ.م.م - �شابقا 2- �شوين كي�شان جامبافاديكار كي�شان �شيفرام جامبافاديكار  

 جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة م�شك ميدل اي�شت م.م.ح

وميثله:�شيخة احمد عبداهلل �شلطان 
حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/1/11 بالزام املعرو�س �شدهما بالت�شامن فيما بينهما ان 
يوؤديا اىل طالبة االمر مبلغ وقدره )247.590( مائتان و�شبعة واربعون الف وخم�شمائة وت�شعون 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام ال�شداد والزمتهما 
امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  750/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/7723 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )46885( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شنرتون لاللكرتونيات - موؤ�ش�شة فردية
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بناية القرن 21 مكتب 403 - هاتف 042388763 

- متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395
املطلوب اإعالنه : 1- العنود �شالح حممد عبداهلل الفال�شي  - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )46885( وق��دره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  388/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1259 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)151720.22( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد - مبنى برج بوليفارد بالزا 

2 - �شقة 1903 - وميثله:يو�شف ح�شني حممد �شالح ال�شهالوي
اجلميلة  املدينة  ملوؤ�ش�شة  القانوين  واملمثل  مالك  ب�شفته  خن�شاء  عقيل  حممد  عبداهلل   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
رخ�شة   - فردية  موؤ�ش�شة   - والتظيف  الفنية  لالعمال  اجلميلة  املدينة  موؤ�ش�شة   -2 والتظيف  الفنية  لالعمال 
 - والتنظيف  الفنية  لالعمال  اجلميلة  املدينة  موؤ�ش�شة  �شهرتها   - دب��ي  اقت�شادية  عن  �شادرة   755896 جتارية 

موؤ�ش�شة فردية  - �شفتهما: منفذ �شدهما
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�شوع 
التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )151720.22(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70545

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                         يف  ال�شتئناف رقم:174/2021/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف رقم 89

نزاع   17/2021 رقم  تنفيذ جتاري  منازعة مو�شوعية  ال�شادر يف  احلكم  هو  امل�شتاأنف  احلكم   : اال�شتئناف  مو�شوع 
من  املتنازع  ذم��ة  ب��رباءة  ح�شوريا  مو�شوعية  تنفيذ  منازعة  يف  املحكمة  بحكمت  والقا�شي  ب��ت��اري��خ:2021/11/21 
)6.886.100( درهم من مبلغ التنفيذ واحالة ملف التنفيذ اىل الوحدة احل�شابية مبحاكم دبي لبيان املرت�شد يف 
ذمة املتنازع من مبالغ بعد خ�شم ذلك املبلغ واحت�شاب الفوائد امل�شتحقة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزمت 

املتنازع �شده امل�شاريف وخم�شمائة درهم اتعاب حماماة. 
امل�شتاأنف:مارك جني بيري بيلري

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �شارع ال مكتوم - مبنى برج الرمي - �شقة طابق 3 مكتب 302 - وميثله:مو�شى 
عي�شى مو�شى العامري 

املطلوب اإعالنه :  1- جوزيف كليندين�شت ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك ومدير �شركة كليندين�شت اند بارترن 
ليمتد وب�شفته وكيل ومدير عن موؤ�ش�شة كليندين�شت للو�شاطة العقارية  -  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما

مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/17 منازعة مو�شوعية التنفيذ التجاري 
بتاريخ:2021/11/29. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2022/2/23  ال�شاعة 05.30 م�شاءا بقاعة التقا�شي عن 

بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10390/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الطعن رقم 664/2021 جتاري ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)5540( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ : �شايكو تيكيكرا �شيبا�شيتيان
عنوانه:االمارات - امارة دبي - املركز التجاري االوىل - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج فريمونت 

فندق ومكاتب - �شقة املكتب رقم 2102 
املطلوب اإعالنه : 1- ثيكاكارا �شبيا�شتيان �شيغال  - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6340( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533
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االأوروبي  املجل�س  اإميانويل ماكرون ورئي�س  الفرن�شي  الرئي�س  قال 
اأرمينيا  اأفرجت عن ثمانية �شجناء من  اأذربيجان  اإن  �شارل مي�شيل 
اإج���راء حم��ادث��ات ج��دي��دة م��ع فرن�شا واالحتاد  يف حم��اول��ة لتي�شري 

االأوروبي حول ال�شراع احلدودي بني البلدين.
ثمانية  ع��ن  اأذرب��ي��ج��ان  “اإفراج  ت��وي��رت  ع��ل��ى  مي�شيل  ���ش��ارل  وك��ت��ب 
على  اأخ��رى  ب��ادرة  يعد  بلدهم  اإىل  وترحلهم  اأرمينيا  من  معتقلني 
ورئي�س  ماكرون  اإميانويل  مع  االجتماع  بعد  االإيجابية  التطورات 
اأذربيجان )اإلهام علييف( )ورئي�س وزراء اأرمينيا( نيكول با�شينيان«.

يف  واالزده���ار  اال�شتقرار  يدعم  االأوروب���ي  “االحتاد  مي�شيل  واأ�شاف 
املنطقة«.

املفرج  اأرمينيا  �شجناء  لنقل  اأر�شلت طائرة  اأن فرن�شا  وقال ماكرون 
دبلوما�شّيينا  ب��ف�����ش��ل  “هذا  ت��وي��رت  ع��ل��ى  م���اك���رون  وك��ت��ب  ع��ن��ه��م. 

وع�شكرّيينا الذين جرى تكليفهم بهذه العملية«.
اأذربيجان قوات من  املا�شي، طردت قوات  اأكتوبر ت�شرين االأول  ويف 
اإقليم  يف  الت�شعينات  منذ  عليها  ت�شيطر  كانت  اأرا����س  م��ن  اأرمينيا 
اإطالق  لوقف  رو�شيا  تتو�شط  اأن  قبل  حوله،  وما  باغ  قرة  ناجورنو 
نوفمرب  وقت الحق يف  ورو�شيا يف  واأذربيجان  اأرمينيا  وقالت  النار. 
الع�شكري  ال�شراع  اتفاقا الإنهاء  اإنهما وقعتا  املا�شي  الثاين  ت�شرين 

على االإقليم بعد اإراقة الدماء على مدى زاد على �شهر.
 
 

تولت  التي  كا�شرتو  زي��وم��ارا  لهندورا�س  اجلديدة  الرئي�شة  اأعلنت 
ا�شابتها  االأح��د  االأول  اأم�س  الثاين-يناير،   كانون   27 يف  من�شبها 

بكوفيد-19، م�شرية اإىل اأنها ال تعاين من اأعرا�س �شديدة.
تويرت  62 عاما على  العمر  البالغة من  الي�شارية  الرئي�شة  وكتبت 
�شلبيا  اآر(  ���ش��ي  )ب���ي  املت�شل�شل  ال��ب��ول��ي��م��راز  ت��ف��اع��ل  فح�س  “كان 

)ال�شبت(، و)االأحد( ظهرت نتيجته اإيجابية«.
اأورالن���دو  خ��وان  اليميني  الرئي�س  خلفت  التي  الرئي�شة  واأ���ش��اف��ت 
اأنه خفيف. و�شاأوا�شل، ب�شكل غري  الفحو�شات  “اأظهرت  هرنانديز 
ح�شوري، متابعة خطتي احلكومية للعودة اإىل النظام الدميوقراطي 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  زياليا  مانويل  زوجها  وقال  والد�شتوري«. 
اأن الفحو�شات  الرئي�شة مل تتلق �شوى جرعتني من اللقاح م�شيفاً 
الرئي�شة  �شاركت  �شرر.  ب��اأي  الرئتني  اإ�شابة  عدم  اأظهرت  االأخ��رية 
خالل االأ�شبوع يف العديد من االأن�شطة العامة. الثالثاء واخلمي�س، 
�شاركت يف احتفاالت يف تيغو�شيغالبا مبنا�شبة الذكرى 275 لظهور 
العذراء �شويابا، راعية هندورا�س. كما ا�شتقبلت يف الق�شر الرئا�شي 
الوزراء وكبار املوظفني الداء الق�شم، وكذلك بطل العامل للمالكمة 
من  الأبوين  نيويورك  يف  املولود  لوبيز،  تيوفيمو  اخلفيف(  )ال��وزن 
ا بفريو�س  هندورا�س. واأ�شيب �شلفها خوان اأورالندو هرنانديز اأي�شً
كورونا يف عام 2020 وعانى من م�شاعفات خطرية اأدت اإىل دخوله 

امل�شت�شفى الع�شكري يف تيغو�شيغالبا.

اأن��ت��وين بلينكن جولة يف منطقة  ي��ب��داأ وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي 
املحيط الهادي ت�شمل اأ�شرتاليا وفيجي وهاواي بهدف تذكري العامل 
على  زال  ما  البعيد  امل��دى  على  اال�شرتاتيجي  وا�شنطن  تركيز  ب��اأن 
منطقة اآ�شيا واملحيط الهادي على الرغم من االأزمة املت�شاعدة مع 

رو�شيا ب�شاأن اأوكرانيا.
ومن املقرر اأن يعقد بلينكن اجتماعات مع احللفاء الرئي�شيني وتاأكيد 

االلتزام بالت�شدي للنفوذ االقت�شادي والع�شكري ال�شيني املتنامي.
الر�شمي  اج��ت��م��اع��ا للتجمع غ��ري  االأ���ش��ب��وع  اأح����داث  اأب����رز  و���ش��ت��ك��ون 
الأ�شرتاليا والهند واليابان والواليات املتحدة املعروف با�شم الرباعي 
والعمل على تعزيز اجلهود الدبلوما�شية فيما يتعلق بكوريا ال�شمالية 
واملناق�شات حول املخاوف املتعلقة بجزر املحيط الهادي حيث يعتقد 

امل�شوؤولون االأمريكيون اأن ال�شني تريد اإقامة قواعد.
وتاأتي جولة بلينكن بعد اأيام من اإعالن ال�شني ورو�شيا عن �شراكة 
ا�شرتاتيجية “بال حدود” يف افتتاح دورة االألعاب االأوملبية ال�شتوية 
يف بكني. وت�شارك الواليات املتحدة يف مقاطعة دبلوما�شية الأوملبياد 
بكني. وانتقد دانيال كريتنربينك كبري دبلوما�شي وزارة اخلارجية 
االأمريكية ل�شوؤون �شرق اآ�شيا الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ خالل 
اإفادة لل�شحفيني قبل جولة بلينكن . وقال اإن لقاء �شي مع الرئي�س 
الرو�شي فالدميري بوتني يوم اجلمعة كان ال بد واأن ي�شبح فر�شة 

للت�شجيع على تهدئة التوترات ب�شاأن اأوكرانيا.

عوا�صم

باري�ص

تيغو�ضيغالبا

و��ضنطن

اإندوني�سيا متنع دخول االأجانب 
مع انت�سار كوفيد-19 

•• جاكرتا-رويرتز

م��وؤق��ت��ا دخول  م��ن��ع��ت  ال��ب��الد  اإن  االإن��دون��ي�����ش��ي��ة  امل��وا���ش��الت  وزارة  ق��ال��ت 
موجة  الإبطاء  حماولة  يف  جاكرتا  مطار  عرب  للبالد  االأجانب  ال�شائحني 

انت�شار فريو�س كورونا الناجتة عن املتحور اأوميكرون.
األف   36 من  اأك��ر  ف�شجلت  االإ�شابات  اأع��داد  يف  قفزة  اإندوني�شيا  وت�شهد 
يف  امل�شت�شفيات  اأ���ش��رة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  وبلغت  االأول  اأم�����س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة 

العا�شمة 63 باملئة.
وياأتي منع و�شول ال�شياح جوا اإىل جاكرتا بعد اأيام فقط من ا�شتقبال بايل 

اأول رحلة طريان دولية منذ عامني تقل زوارا اأجانب.
اإن  اأم�����س االأول  ب��ي��ان ���ش��در يف وق��ت متاأخر م��ن م�شاء  ال����وزارة يف  وق��ال��ت 
الذين  واالإندوني�شيني  االأجانب  ال�شياح  على  تنطبق  اجلديدة  االإج��راءات 

�شافروا للخارج لق�شاء عطالت.
وظل باإمكان ال�شياح القادمني من اخلارج الو�شول اإىل مطار بايل باالإ�شافة 

اإىل باتام وتاجنوجن بيناجن يف جزر رياو بالقرب من �شنغافورة.
اإىل  الليل  منت�شف  من  جاكرتا  و�شط  يف  جت��ول  حظر  ال�شرطة  وفر�شت 

ال�شاعة الرابعة �شباحا مع ا�شتمرار ارتفاع حاالت االإ�شابة.

ا�ستبعاد زيباري.. من�سب رئي�س العراق مبعركة »تك�سري العظام«

حركة دبلوما�صية لنزع فتيل الأزمة 

ماكرون يطرق اأبواب مو�سكو..ق�سية اأوكرانيا وماآرب اأخرى

نقا�س حمتدم باجلزائر.. وال�سبب من�سب الرجل الثاين
القانون الذي يعطيه احلق يف البقاء يف من�شبه ملدة 6 �شنوات كاملة منذ انتخابه 
وح�شب القانون، فاإن رئي�س جمل�س االأمة  باالإجماع يف 24 فرباير 2021.  
يعد الرجل الثاين يف الدولة بعد الرئي�س عبد املجيد تبون، وتعود اإليه مقاليد 
احلكم يف حالة ا�شتقالة الرئي�س اأو وفاته اأو مر�شه، كما هو الو�شع مع رئي�س 
جمل�س االأمة الراحل عبد القادر بن ال�شالح، الذي توىل اإدارة البالد ب�شفته 
ال�شتقالته  بوتفليقة  العزيز  عبد  الراحل  الرئي�س  تقدمي  عقب  موؤقتا  رئي�شا 
اإن عهد قوجيل غري  “�شكاي نيوز عربية”  وق��ال رخيلة ملوقع    .2019 عام 
مرتبط بانتخابات التجديد الن�شفي، الإنه لي�س رئي�شا موؤقتا للمجل�س كما كان 
يف ال�شابق.  وينظر اخلبري القانوين اإىل م�شاألة رحيل قوجيل من من�شبه من 
زاوية �شيا�شية، م�شريا اإىل اأن اأ�شا�س النقا�س راجع اإىل عمر الرجل البالغ من 
الربملان.  الثانية من  الغرفة  �شوؤون  اإدارة  وم��دى قدرته على  91 عاما  العمر 
ويرى رخيلة اأن االإ�شكالية املطروحة حاليا تكمن يف �شن ال�شيا�شي اجلزائري، 

اال�شتقالل.  بعد  ما  جيل  من  ومعظهم  ال��ن��واب،  من  فريق  اإدارة  على  وقدرته 
واأفرزت نتائج انتخابات التجديد الن�شفي اأع�شاء يبلغ متو�شط معدل اأعمارهم 
50 عاما.  تاريخيا فقد توجهت اجلزائر الأول مرة نحو تاأ�شي�س جمل�س لالأمة 
الع�شرية  1996، وذلك الأ�شباب �شيا�شية �شعبة مرت بها اجلزائر خالل  عام 
ال�شوداء يف ت�شعينيات القرن املا�شي وهي الفرتة التي �شهدت اغتيال الرئي�س 
ال�شابق حممد بو�شياف يف 29 يونيو 1992، مما خلق و�شعا ا�شتثنائيا رافقه 

فراغ يف املوؤ�ش�شات الت�شريعية.
وقد ن�شت املادة 98 من د�شتور 1996 على تاأ�شي�س جمل�س لالأمة من اأجل 
�شد اأي فراغ يف ال�شلطة يف حالة ما تعذر على رئي�س اجلمهورية تويل مهامه 
47 ع�شوا  144 ع�شوا منهم  الد�شتورية.  ويت�شكل جمل�س االأمة حاليا من 

معني من طرف رئي�س اجلمهورية، مبا يعرف قانونيا ب� “الثلث الرئا�شي«.
ويو�شف “الثلث الرئا�شي” بالكتلة الكابحة واملعرقلة الأي قرارات تتعار�س مع 

انعك�س على طبيعة  التي يتبناها رئي�س اجلمهورية، وهو ما  ال�شيا�شي  الروؤية 
جهة  من  يومنا.   اإىل   1996 ع��ام  منذ  االأم��ة  جمل�س  اأ�شدرها  التي  اللوائح 
ثانية، يرى اآخرون اأن قوجيل تتوفر فيه جميع ال�شفات التي توؤهله للبقاء يف 
املن�شب الذي تتحكم فيه رئا�شة اجلمهورية.  وينظر لقوجيل ب�شفته �شخ�شية 
وطنية ذات مالمح تاريخية، وذلك بحكم الدور البارز الذي لعبه خالل الثورة 
اجلزائرية، وهو ما يجعله حمل ثقة لل�شلطة وعلى راأ�شها تبون. وي�شف الباحث 
يف العلوم ال�شيا�شية واالأ�شتاذ بجامعة اجلزائر فاحت خنانو م�شاألة رحيل اأو بقاء 
قوجيل من من�شبه بال�شوؤال ال�شعب.  وقال خنانو ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
دور  له  �شيكون  االأم��ة  جمل�س  انتخاب  اإىل  الو�شول  اإن  اإجماال  القول  “ميكن 
كبري يف �شريورة البناء ملوؤ�ش�شاتي الذي وعد به رئي�س اجلمهورية خ�شو�شا واإن 
واأن جمل�س  �شنة خ�شو�شا   60 ال�شباب ودون  االأع�شاء تقريبا كلهم من  فئة 

االأمة د�شتوِرّيا �شيعمل كموؤ�ش�شة وازنة خللق التوازن داخل موؤ�ش�شة الت�شريع«.

•• اجلزائر-وكاالت

يحدمت النقا�س يف اجلزائر حاليا بني االأو�شط ال�شيا�شية واحلزبية، وذلك بعد 
اأفرزت  التي  االأم��ة،  الن�شفي الأع�شاء جمل�س  التجديد  انتخابات  نتائج  اإعالن 
وذلك  االأول،  للمركز  “االأفالن”  الوطني  التحرير  جبهة  ح��زب  ت�شدر  ع��ن 
بح�شوله على 26 مقعدا. وتتجه اأنظار االأع�شاء اجلدد للمجل�س نحو م�شاألة 
نحو  التوجه  اأو  �شالح قوجيل يف من�شبه  االأم��ة  ملجل�س  احل��ايل  الرئي�س  بقاء 
اأنه من  انتخاب رئي�س جديد من بني االأع�شاء اجل��دد. ويرى خرباء القانون 
املهم اأن يكون هنا نقا�س �شيا�شي يف اجلزائر بخ�شو�س من�شب رئي�س جمل�س 
ال�شعبي اجلزائري  الثالثة للحراك  الذكرى  بالتزامن مع مرور  االأم��ة، وذلك 
اجلزائري  الد�شتوري  اخلبري  يوؤكد  القانونية  الناحية  من  ف��رباي��ر«.     22“
اأن قوجيل يعد رئي�شاً منتخباً على راأ�س جمل�س االأمة وفق ن�س  عامر رخيلة 

•• بغداد-وكاالت

االأحد  االأول  اأم�س  العراقية  االحتادية  املحكمة  قررت 
عن  املر�شح  زيباري،  هو�شيار  انتخاب  اإج���راءات  اإيقاف 
الرئي�س  ملن�شب  ال��ك��رد���ش��ت��اين،  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 

العراقي موؤقتاً.
املحكمة االحتادية يف  وقالت  باالأغلبية،  القرار  و�شدر 
حيثياته، اإنها “قررت اإيقاف اإجراءات انتخاب هو�شيار 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ملن�شب  زي���ب���اري،  حم��م��د  حم��م��ود 

موؤقًتا حلني ح�شم الدعوى 17 احتادية- 2022«.
وبالقرار اجلديد دخلت معركة اختيار رئي�س جمهورية 
العراق مرحلة تك�شري العظام، بعد الدعاوى الق�شائية 
الرئا�شي،  ال�شباق  من  زيباري،  با�شتبعاد  طالبت  التي 
من�شبه  وا�شتغالل  والف�شاد  العام  امل��ال  “اإهدار  بتهمة 

الوظيفي«.
وج��اء ق��رار املحكمة قبل يوم واح��د على عقد الربملان 

العراقي جل�شته الختيار الرئي�س العراقي اجلديد.
اتهامات من “املالية” ل�”الرئا�شة«

والدعاوى الق�شائية �شد تر�شح زيباري قدمها 5 نواب 
االحتاد  ح��زب  ع��ن  النائبة  بينهم  ال��ع��راق��ي،  ب��ال��ربمل��ان 
والنائب عن قوى  الكرد�شتاين، ديالن غفور،  الوطني 

االإطار التن�شيقي ال�شيعي، علي تركي، اخلمي�س.
ح�شني  الرئا�شي  واملر�شح  املتقاعد  القا�شي  ق��دم  كما 
اأخرى  اأحمد ها�شم ال�شايف، اخلمي�س، دعوى ق�شائية 
طالبت باإ�شدار قرار ق�شائي با�شتبعاد هو�شيار زيباري، 

واملر�شح والرئي�س العراقي احلاليربهم �شالح.
ووثيقة الدعوى، التي تداولتها و�شائل اإعالم عراقية، 
الد�شتورية  ال�شروط  تتوفر فيه  “ال  زيباري  اأن  اأك��دت 
للرت�شح للمن�شب؛ نتيجة اإقالته من وزارة املالية عام 

2016 لال�شتباه بتورطه يف ملفات تتعلق بالنزاهة«.
ب�شرف  اتهامه  “الق�شاء يحقق يف  اإن  الوثيقة  وقالت 
كاإيجارات  دي��ن��ار  مليون  و771  مليارات   3 م��ن  اأك��ر 
اأبان توليه من�شب  لعدد من منت�شبي وزارة اخلارجية 
حقيبة  وق���ب���ل   -2016  –  2014 امل���ال���ي���ة،  وزي�����ر 

اخلارجية- رغم اعرتا�س اجلهات االإدارية«.
واأكدت: “املر�شح �شادر بحقه اأمر ا�شتدعاء وفق اأحكام 
الق�شية، لكنه  العقوبات، بتلك  340 من قانون  املادة 

مل يح�شر حتى االآن«.

ال�صدر وزيباري
العراقي  الرئي�س  بني  تنح�شر  املن�شب  على  واملناف�شة 
احلايل برهم �شالح مر�شح االحتاد الوطني الكرد�شتاين 
بزعامة بافل طالباين، وهو�شيار زيباري مر�شح احلزب 
بارزاين،  م�شعود  بزعامة  الكرد�شتاين  الدميقراطي 
بالفوز  لكن حظوظهم  اآخ��ر،  24 مر�شحا  مع موجود 

••مو�صكو-وكاالت

اإىل  ت��ه��دف  مكثفة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ح��رك��ة  االث��ن��ني  �شهد 
حماولة نزع فتيل االأزمة املتعلقة باأوكرانيا، اإذ ي�شتقبل 
نظريه  مو�شكو  يف  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س 
امل�شت�شار  يلتقي  فيما  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي 
بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  �شولت�س  اأوالف  االأمل��اين 

يف وا�شنطن.
القوات  اآالف  ع�شرات  بح�شد  مو�شكو  الغربيون  ويتهم 
تنفيه  ما  وهو  لغزوها،  ا�شتعدادا  اأوكرانيا  ح��دود  على 
�شوى  ت�شعى  ال  اأنها  على  املقابل  يف  ت�شدد  التي  رو�شيا 

اإىل �شمان اأمنها.
الرئا�شة  بالده  تتوىل  الذي  ماكرون  ي�شل  اأن  ويجُتوّقع 
اإىل مو�شكو وقد يتوا�شل  الدورية لالحتاد االأوروب��ي، 
اجتماعه مع بوتني حتى امل�شاء، على اأن يجُختتم مبوؤمتر 

�شحفي م�شرتك بح�شب االإليزيه.
اإن ماكرون وبوتني  وقالت الرئا�شة الفرن�شية اجلمعة 

جوهر  اإىل  “امل�شي  ع��ل��ى  ع���ازم���ان 
من  اج��ت��م��اع��ه��م��ا،  خ����الل  االأمور” 
“خف�س  اإج������������راءات  در��������س  خ������الل 
حدود  ع��ل��ى  االأزم�����ة  يف  الت�شعيد” 

اأوكرانيا.
وحت���دث م��اك��رون االأح����د م��ع بايدن 
هاتفيا. واأو�شحت الرئا�شة الفرن�شية 
40 دقيقة  اأن االت�شال الذي ا�شتمر 
قبل  التن�شيق”  “منطق  م��ن  ج���زء 
اإىل مو�شكو  الفرن�شي  الرئي�س  زي��ارة 
كييف  اإىل  ال����ث����الث����اء  ت���وج���ه���ه  ث����م 
االأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  �شيلتقي  ح��ي��ث 

فولودميري زيلين�شكي.
وخالل عطلة نهاية االأ�شبوع، اأجرى 
رئي�س  م��ع  اأي�شا  م��اك��رون حم��ادث��ات 
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون 
واالأمني العام حللف �شمال االأطل�شي 
����ش���ت���ول���ت���ن���ربغ وزع�����م�����اء دول  ي���ن�������س 
الليتواين  الرئي�س  الثالث،  البلطيق 
جيتانا نو�شيدا ورئي�شي وزراء التفيا 

“ت�شهد املرحلة املقبلة طعونا ق�شائية متبادلة �شتوؤجل 
البالد؛  يف  د���ش��ت��ورًي��ا  ف��راًغ��ا  و�شتخلق  املن�شب،  ح�شم 
الد�شتور  يف  عليها  املن�شو�س  القانونية  امل��دة  لتجاوز 

حول اآليات اختيار رئي�س اجلمهورية«.
ويتابع: “العراق مير مبرحلة ان�شداد �شيا�شي والتعويل 
حلول  اإىل  للتو�شل  امل��ف��او���ش��ات  على  �شيكون  احل���ايل 

توافقية اأو انفراجة تنهي هذا االن�شداد«.

ل مانع للرت�صح
واأقال الربملان العراقي باأغلبية االأ�شوات، زيباري، من 
فيما  بالف�شاد،  ات��ه��ام��ات  ب�شبب   2016 ع��ام  من�شبه 
االإق���ال���ة كانت  “تلك  اإن  ال��دمي��ق��راط��ي  ي��ق��ول احل���زب 

بدوافع �شيا�شية«.
ومعلقا يقول اخلبري القانوين العراقي حيدر ال�شويف، 
اإن���ه “ال ت��وج��د م���ادة ق��ان��ون��ي��ة مت��ن��ع ت��ر���ش��ي��ح زيباري 
عليه،  يجُحكم  ومل  ف�شاد  بق�شايا  ��ِه��م  اتُّ الأن��ه  للرئا�شة؛ 
واأن الن�س الد�شتوري يقول اإن املتهم بريء حتى تثبت 

اإدانته«.
وي�شيف ملوقع “�شكاي نيوز عربية” اأن امل�شوؤولية تقع 
امل�شوؤولون  الأنهم  العراقي؛  الربملان  اأع�شاء  على عاتق 
اأال ي�شوتوا الأي  االأ�شخا�س، ويجب  الت�شويت على  يف 

�شخ�شية متهمة بالف�شاد«.

زيباري يرد
وعن الدعاوى الق�شائية واتهامات الف�شاد، رّد زيباري 
كانت  للمالية  كوزير  مني  الثقة  �شحب  “م�شاألة  ب��اأن 

م�شّي�شة، ومل ت�شدر اأي اإدانة �شدي من الق�شاء«.

ال�شدرية، مقاطعة جل�شة  الكتلة  واأعلنت  قليلة.  تبدو 
اأثار زعيم  الرئي�س، فيما  املخ�ش�شة النتخاب  االثنني، 
ال�����ش��در، ج��دال عندما حّث  ال�����ش��دري مقتدى  ال��ت��ي��ار 
نواب كتلته على عدم الت�شويت لهو�شيار زيباري، اإذا مل 
يكن م�شتوفًيا لل�شروط. وقال ال�شدر يف تغريدة على 
الدميقراطي  احل��زب  مر�شح  يكن  مل  “اإذا  “تويرت”: 
احلليف لرئا�شة اجلمهورية م�شتوفًيا لل�شروط، فاأدعو 
“نحن  م�شيًفا:  له”،  الت�شويت  لعدم  اال�شالح  ن��واب 

دعاة اإ�شالح، ال دعاة �شلطة وحكم«.

تك�شري العظام
ع��ل��ى من�شب  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وى  ب��ني  املناف�شة  وو���ش��ل��ت 
ي�شر  ففيما  العظام”.  “تك�شري  مرحلة  اإىل  الرئي�س 
ح���زب االحت����اد ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين ع��ل��ى التجديد 
للرئي�س احلايل برهم �شالح، قدم احلزب الدميقراطي 

الكرد�شتاين مر�شحه زيباري.
اأما قوى االإطار التن�شيقي املظلة ال�شيا�شية للملي�شيات 
ترغب  م��ر���ش��ح��ني، ال  ب��ني  نف�شها  ف��وج��دت  امل�����ش��ل��ح��ة، 

بتن�شيبهما.
اإن  ال�شاحب،  علي  العراقي،  ال�شيا�شي  املحلل  ويقول 
“مرحلة اختيار الرئي�س دخلت معركة تك�شري العظام 
الفتا اإىل اأن “امللي�شيات امل�شلحة  بني القوى الكردية”، 
ترف�س كال املر�شحني، لكن االتفاق الثالثي املربم بني 
النتيجة،  لهذه  اأف�شى  وب���ارزاين،  واحللبو�شي  ال�شدر 

ولهوؤالء املر�شحني، ويجربها على القبول«.
“�شكاي  ملوقع  خا�شة  ت�شريحات  يف  ال�شاحب  وت��وّق��ع 
اأن  عقب قرار املحكمة االحتادية العليا،  نيوز عربية” 

وقال �شولت�س يف مقابلة مع �شبكة “اإيه اآر دي” االأملانية 
لتعزيز”  ����ش���روري  ه���و  م���ا  ب��ك��ل  ل��ل��ق��ي��ام  “م�شتعدون 
دول  االأطل�شي يف  �شمال  اأملانيا يف عمليات حلف  وج��ود 

البلطيق.
وت�شهد كييف اأي�شا يوما دبلوما�شيا مثقال باللقاءات.

اأنالينا  االأملانية  الدفاع  وزي��رة  من  كل  اأوكرانيا  وي��زور 
يان  ال��ت�����ش��ي��ك��ي  اخل���ارج���ي���ة  وزراء  وك����ذل����ك  ب����رب����وك 
والنم�شوي  ك��ورك��وك  اإي��ف��ان  وال�شلوفاكي  ليباف�شكي 

األك�شندر �شالنربغ.
خماوف  و�شط  االأوروب��ي��ة  الدبلوما�شية  اجلهود  تاأتي 

متزايدة من اأن رو�شيا ت�شتعد لغزو اأوكرانيا.
لديها  بات  رو�شيا  اأن  االأمريكية  اال�شتخبارات  وق��ّدرت 
70 باملئة من القوة الالزمة لتنفيذ غزو وا�شع  فعليا 
القدرة  ل��دي��ه��ا  ت��ك��ون  اأن  ال��ن��ط��اق الأوك���ران���ي���ا ومي��ك��ن 
خالل  هجوم  لتنفيذ  جندي،  األ��ف   150 اأي  الكافية، 

اأ�شبوعني.
باإمكان  امل��خ��اوف  من  التخفيف  كييف  حاولت  ولطاملا 

كري�شياني�س كارينز واإ�شتونيا كاجا كاال�س.
ويف ظل تعر�شه النتقادات متزايدة حول موقف اأملانيا 
�شولت�س  يتوجه  االأزم���ة،  خ��الل  متناق�شا  يبدو  ال��ذي 
اإىل وا�شنطن لعقد اأول لقاء له منذ توليه املن�شب مع 

الرئي�س االأمريكي جو بايدن االثنني.
كما يلتقي زعماء دول البلطيق يف برلني هذا االأ�شبوع 
اأوك��ران��ي��ا ورو�شيا يف وق��ت الح��ق من هذا  اإىل  وي�شافر 

ال�شهر.
بو�شت  وا�شنطن  �شولت�س يف مقابلة مع �شحيفة  وقال 
قبل زيارته “عملنا بجد لبعث ر�شالة اإىل رو�شيا مفادها 
اأنه �شيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه اإذا تدخلت يف 
اأوكرانيا”. واأ�شاف “اأقّدر حقا ما يفعله الرئي�س بايدن 
يف املناق�شات الثنائية بني الواليات املتحدة ورو�شيا. اإنها 

يف منتهى ال�شعوبة«.
االأحد  �شولت�س  اأع��ل��ن  وا�شنطن،  اإىل  توجهه  وع�شية 
دول  اإىل  اإ���ش��اف��ي��ة  ق���وات  الإر����ش���ال  م�شتعدة  ب���الده  اأن 

البلطيق.

ل��ل��رئ��ا���ش��ة قطعي  “تر�شحي  ال��ع��راق��ي:  امل��ر���ش��ح  وق���ال 
وما�شون به اإىل النهاية”، م�شيفا، يف ت�شريحات لقناة 
بارزاين  “مبادرة  اأن  اجلمعة،  الر�شمية  “العراقية” 
حتالف  مع  للدميقراطي  اجليدة  العالقة  بعد  ج��اءت 
اأي  يوجد  “ال  اأنه  موؤكًدا  ال�شدري”،  والتيار  ال�شيادة 

طرح عن دور لتفتيت البيت ال�شيعي«.
فراغ  هناك  يكون  اأن  م�شلحتنا  من  “لي�س  وي�شيف: 
اإىل  لفت  ال��ذي  لزيباري،  وفًقا  د�شتوري”،  اأو  حكومي 
مب�شاركة  حكومة  بت�شكيل  االإ���ش��راع  على  “نعمل  اأن���ه 
���ش��الح ملي�شيات  ال��وط��ن��ي��ة«. وب�����ش��اأن  ل��ل��ق��وى  وا���ش��ع��ة 
الف�شائل  لدمج  روؤي��ة  “هناك  يوؤكد:  ال�شعبي،  احل�شد 
اأي حماولة  امل�شلحة وتقوية �شلطة الدولة، وال توجد 
للم�شا�س باحل�شد ال�شعبي«. واأكد اأن تر�شحه للمن�شب 
اأع�شاء  اأع��داد  اإىل ثلثي  “قطعي واأن الت�شويت يحتاج 

الربملان، ولدينا حت�شيد للح�شول على العدد الكايف«.
وب�شاأن مناف�شة االحتاد الوطني وتر�شيح برهم �شالح، 
يقول: “االحتاد اأخذ فر�شته لرئا�شة اجلمهورية ل�17 
“نحن واالحتاد �شركاء، وهناك تهويل  عاماً”، مبيًنا: 

ومبالغة لبع�س املواقف«.

خالفات عميقة
ون�����ش��ب��ت خ���الف���ات ب���ني ال���ق���وى ال���ك���ردي���ة امل��م��ث��ل��ة يف 
والدميقراطي  الكرد�شتاين  ال��وط��ن��ي  االحت���اد  ح��زب��ي 

الكرد�شتاين، حول اأحقية ت�شمية رئي�س العراق املقبل.
ومعلقا يقول ع�شو االحتاد الوطني الكرد�شتاين كاروان 
الكرد�شتاين  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب  “مت�شك  اأن�����ور: 
برت�شيح زيباري، لي�س من م�شلحة جميع العراقيني، 
رف�شا  ترف�شه  التي  كرد�شتان  اإقليم  جماهري  ال�شيما 

قاطعا«.
وي�شيف: “مل يحدث يف تاريخ اأي دولة اأن يتم اختيار 
منه؛  الثقة  �شحب  ومت  النزاهة،  للجنة  اأحيل  �شخ�س 
ب�شبب ق�شايا ف�شاد، ويتم تن�شيبه رئي�ًشا للجمهورية، 

بح�شب قوله. هي اأكرب مهزلة اأو نكتة �شيا�شية”، 
الكرد�شتاين ط��ارق جوهر،  اأم��ا ع�شو االحت��اد الوطني 
فيقول: “اإن العراق يعي�س حالياً مرحلة ان�شداد �شيا�شي 
االحتادية  املحكمة  ق��رار  بعد  باملفاو�شات،  اإال  لن حتل 
ب�شاأن جل�شة انتخاب رئي�س اجلمهورية واإعالن الكتلة 
ال�شدرية عدم امل�شاركة فيها، م�شتبعداً حتقق الن�شاب 

القانوين لعقد جل�شة الربملان الختيار الرئي�س«
بالبيت  �شواء  عميقة  خالفات  “هناك  ي�شيف:  جوهر 
متم�شك  ال���وط���ن���ي  واالحت�������اد  ال����ك����ردي،  اأو  ال�����ش��ي��ع��ي 
مب��ر���ش��ح��ه ب��ره��م ���ش��ال��ح واالع���رتا����ش���ات ع��ل��ى مر�شح 
احلزب الدميقراطي هو�شيار زيباري عربت عنه قوى 
زالت  م��ا  �شالح  ح��ظ��وظ  اأن  ونعتقد  ك��ث��رية،  �شيا�شية 

قائمة، و�شيفوز يف اجلولة الثانية ال االأوىل«.

ح�شول هجوم و�شيك، وذلك يف اإطار �شعيها اإىل جتنب 
اإحلاق اأذى اإ�شايف باقت�شادها املتداعي.

االأوك��راين دميرتو كوليبا على  وكتب وزير اخلارجية 
تويرت “ال ت�شدقوا التوقعات املدمرة. عوا�شم خمتلفة 
لديها �شيناريوهات خمتلفة، لكن اأوكرانيا م�شتعدة الأي 

تطور«.
ودعم دويل  لديها جي�س قوي  اأوكرانيا  “اليوم  اأ�شاف 
غري م�شبوق واإميان االأوكرانيني ببلدهم. العدو يجب 

اأن يخاف منا«.
اال�شتخبارات  اأن  اإىل  اأم��ريك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  واأ����ش���ار 
ب��وت��ني ات��خ��ذ قرار  اإذا ك���ان  االأم��ريك��ي��ة مل حت���دد م��ا 
ت��ك��ون كل  اأن  اأم ال، واأن���ه ي��ري��د  ال��ه��ج��وم  االن��ت��ق��ال اإىل 
الغزو اجلزئي  اأم��ام��ه، من  املمكنة م��وج��ودة  اخل��ي��ارات 

جليب دونبا�س االنف�شايل، اإىل الغزو الكامل.
وحذر امل�شوؤولون االأمريكيون من اأنه اإذا قرر بوتني غزو 
اأوكرانيا، فباإمكانه قواته تطويق العا�شمة االأوكرانية 
يف  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  ال��رئ��ي�����س  واإط���اح���ة  ك��ي��ي��ف 
بايدن  وق�����رر  ���ش��اع��ة.   48 غ�����ش��ون 
قوات  لتعزيز  اأمريكية  ق��وات  اإر���ش��ال 

االأطل�شي يف اأوروبا ال�شرقية.
واأث��ارت هذه اخلطوة غ�شب مو�شكو 
التي عر�شت مطالب على االأطل�شي 
دول  م��ن  واالن�شحاب  تو�شعه  لوقف 

اأع�شاء تقع يف اأوروبا ال�شرقية.
االأحد  اأك���دت  املتحدة  ال��والي��ات  لكن 
لي�س  قواتها  اإر���ش��ال  م��ن  ال��ه��دف  اأن 

“اإ�شعال” حرب مع رو�شيا.
القومي  االأم��������ن  م�����ش��ت�����ش��ار  وق������ال 
اإن  ����ش���ول���ي���ف���ان  االأم������ريك������ي ج���ي���ك 
مدى  ع��ل��ى  وا���ش��ح��ا  ك���ان  “الرئي�س 
ال  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  �شهور جلهة 
تر�شل ق���وات م��ن اأج���ل اإ���ش��ع��ال حرب 
اأو ال��ق��ت��ال يف ح���رب ���ش��د رو���ش��ي��ا يف 

اأوكرانيا«.
اأوروب���ا  اإىل  ق���وات  “اأر�شلنا  واأ���ش��اف 
من�شوية  )دول  اأرا���ش��ي  ع��ن  للدفاع 

يف( حلف �شمال االأطل�شي«.
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ل�شاحبه فيه مع اال�شرار باالإدارة وخمالفة الرتاتيب.
واأ�شارت مو�شي اإىل اأنها تقدمت مبطلب نفاذ اإىل املعلومة لرئي�شة 
قاموا  الذين  االأ�شخا�س  بقائمة  احلزب  مبّد  للمطالبة  احلكومة 

بطرح االأ�شئلة ومن كلفهم بذلك ون�شخة من قرار تكليفهم.
اإىل  املعلومة  اإىل  نفاذ  بطلب  احل��ر  الد�شتوري  احل��زب  تقدم  كما 
وزير تكنولوجيات االت�شال ملده بن�شخة من االتفاقية املربمة مع 
امل�شغلني من �شركات االت�شال التي توؤمن اال�شت�شارة االإلكرتونية. 
وقالت مو�شي اإنه مت حترير عري�شة ا�شتعجالية للمطالبة باإيقاف 
التدلي�س  على  تقوم  التي  ال�شبابية  الكرتونية  اال�شت�شارة  اأ�شغال 
الو�شع  وا���ش��ت��غ��الل  التون�شيني  ومغالطة  ال��ع��ام  امل���ال  وا���ش��ت��غ��الل 

منذ البداية”. واأ�شافت، اأن “االأمر 117 اأخرج رئي�س اجلمهورية 
من دائرة القانون واأ�شبح يف دائرة احلاكم باأمره ومررنا بذلك اإىل 
واأو�شحت مو�شي اأنه “لي�س من  دولة اخلالفة وجتميع ال�شلط”. 
حق الرئي�س احلكم باملرا�شيم ال يف جمل�س الق�شاء وال غريه ولي�س 

وفق قولها. لديه اال �شالحية �شلطة ت�شريف االعمال”، 
اإ�شالحات  اأي  مرا�شيم مت�س  اإ�شدار  “لي�س من حقه  اأنه  وتابعت 
جوهرية يف الق�شاء اأو غري الق�شاء”. واأفادت باأن نية قي�س �شعيد 
وا�شحة خا�شة بعد اإلغاء حق التون�شيني يف الطعن لدى الق�شاء 

م�شرية اإىل انه ي�شعى اإىل تنفيذ برناجمه اخلا�س.
وتابعت مو�شي قولها “نحن نوؤمن باأن الق�شاء �شلطة”.

•• الفجر - تون�س:
اأكدت رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر عبري مو�شي حترير عري�شة 
الإيقاف اأ�شغال اال�شت�شارة االإلكرتونية الوطنية معتربة اأنها تقوم 
وفق  التون�شيني،  ومغالطة  العام  امل��ال  وا�شتعمال  التدلي�س  على 
قولها.  واأو�شحت عبري مو�شي اأن حزبها تقدم ب�شكاية جزائية �شد 
جنالء بودن وعدد من اأع�شاء حكومتها والوالة وكل من �شيك�شف 
اإه��دار املال  عنه البحث على خلفية ما اعتربته ثبوت تورطهم يف 
االإلكرتونية  اال�شت�شارة  خالل  من  الدولة  اأجهزة  وتوظيف  العام 
وجه  ال  �شعيد  قي�س  للرئي�س  �شخ�شي  مل�شروع  خ��دم��ة  ال�شبابية 

هام�س  على  مو�شي،  واأ���ش��ارت  وموؤ�ش�شاتها.  ال��دول��ة  على  لل�شطو 
مت  التي  اجلديدة،  اخلدمة  اأن  اإىل  للحزب،  �شحفية  ن��دوة  انعقاد 
توفريها يف اال�شت�شارة، تتيح الأي �شخ�س اأخذ بطاقة تعريف غريه 

والت�شويت عو�شا عنه ببطاقة ال�شحن ذاتها.
لتطبيق  م��وّج��ه  ال�شيا�شي  اال�شت�شارة  “حمتوى  قولها:  وتابعت 
برنامج رئي�س اجلمهورية”. واعتربت رئي�شة احلزب اأن اال�شت�شارة 
رئا�شي  اأم��ر  ي�شدر  ومل  �شفاهي  ت�شريح  على  مبنية  االإلكرتونية 
رئي�س  ق���رار  ع��ل��ى  تعليقها  ت��ع��ب��ريه��ا. ويف  ح��د  ع��ل��ى  ال��غ��ر���س،  يف 
احلزب  رئي�شة  قالت  للق�شاء،  االأع��ل��ى  املجل�س  بحل  اجلمهورية 
الد�شتوري احلر، عبري مو�شي، اإن “موقف حزبها مبدئي ووا�شح 

عري�صة لإيقاف اأ�صغال ال�صت�صارة الإلكرتونية

ة عبري مو�سي تقا�سي رئي�سة احلكومة وعددًا من الوزراء والوالاّ

يعي�س  الق�شاء  جم��ال  الأن  بلوغها 
فراغا.

   واع��ت��ربت اأم���رية ال��ع��م��ري اأن ما 
�شدر عن قي�س �شعيد حول املجل�س 
االأعلى للق�شاء يبقى جمرد ت�شريح 
اأو مر�شوم  اإث��ره ق��رار  ما مل ي�شدر 
يف الغر�س مو�شحة اأنهم لي�شوا يف 
خ�شوع  يف  وال  الرئي�س  م��ع  ���ش��راع 
تنفيذية  ل�شلطة  وال  ل�شيا�شيني  ال 
م���وؤك���دة اأن����ه اأم����ام اجل��م��ي��ع فر�شة 
تاريخية لبناء ق�شاء م�شتقل فعليا 
ف��ر���ش��ة ب��ع��ي��دا ع��ن ال�����ش��ب��ه��ات التي 

توجه له.
اأنهم لي�شوا  اأم��رية عمري     وبينت 
يف دفاع عن االأ�شخا�س ومن ارتكب 
اأي  اأو  �شيا�شيا  اأو  ك��ان  قا�س  جرما 
�شاحب نفوذ يجب اأن يحا�شب فال 
اأحد فوق القانون لكن املهم هو بناء 

واأقر  ل��ل��ق�����ش��اء.     املجل�س االع��ل��ى 
بجميع  ال���ق�������ش���اة  اأن  احل�����م�����ادي 
ال�شدمة  وق�����ع  حت����ت  ا����ش���ن���اف���ه���م 
م��ن خ��ط��اب رئ��ي�����س ال���دول���ة، مبينا 
اأن����ه رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال ن��ي��ة له 
ل��الإ���ش��الح ب��ل ي��ري��د ���ش��م ال�شلطة 
ال�شلك  ك���ب���اق���ي  ل�����ه  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة 

االخرى.
الق�شاة  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  وخ���ت���م     

بالقول ان “لالإ�شالح مقوماته«.

اإ�صالح حقيقي
التون�شيني  الق�شاة     رئي�شة نقابة 
اأك����دت يف ت�شريح  ال��ع��م��ري  اأم����رية 
اأنهم لي�شوا من دعاة  اأم�س االثنني 
ال���ه���دم ب���ل ال��ب��ن��اء م��ع��ت��ربة اأن حل 
لي�س غاية  للق�شاء  االأعلى  املجل�س 
يف حد ذاتها بل هناك نتيجة يجب 

•• الفجر -تون�س
تون�س،  يف  ت��ف��ت��ح  اأخ������رى  م��ع��رك��ة 
الق�شاة،  ه��ي��اك��ل  غ�����ش��ب  ج��دي��ده��ا 
االنق�شام  م��زي��د  ت��داع��ي��ات��ه��ا  وم���ن 
اإىل  اأح�����زاب  دع���ت  ح��ي��ث  ال�شيا�شي 
�شعيد  قي�س  ال��رئ��ي�����س  ق���رار  رف�����س 
يف  للق�شاء  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ب��ح��ل 
حني �شاندته اأحزاب اأخرى ورحبت 
االأ�شا�شية  امل��واق��ف  تظل  ولكن  ب��ه. 
الهياكل  ع���ن  ال�������ش���ادرة  ت��ل��ك  ه���ي 
توحي م�شامينها  والتي  الق�شائية 
تعي�س  ق��د  ال��ب��الد  اأن  اإىل  ون��ربت��ه��ا 
الق�شائية  ال�شلطة  ب��ني  م��واج��ه��ة 

وال�شلطة التنفيذية.

غلق املقر
رئي�س  ب����وزاخ����ر  ي��و���ش��ف  ك�����ش��ف     
اأم�س  ل��ل��ق�����ش��اء،  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اإب���الغ���ه بطريقة  اأن���ه مت  االث���ن���ني، 
اإرهابية  ت��ه��دي��دات  ب��وج��ود  ر�شمية 
ما  نتيجة  ذل��ك  معتربا  ت�شتهدفه 
وجتيي�س  ت�����ش��ه��ري  ب��ح��م��ل��ة  و���ش��ف��ه 
ا�شتهدفت املجل�س منذ اأ�شهر موؤكدا 
اأن اجلديد اليوم اأنه مت منع اأعوان 
املجل�س واالإداريني من دخول مقره 
وغلقه  ت��ع��ل��ي��م��ات  وج�����ود  ب���ذري���ع���ة 

ب�شال�شل حديدية.
اإذاعية     وق��ال بوزاخر يف مداخلة 
نعرف  ال  “نحن  االإط�������ار،  ه����ذا  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ونحمل  ع��م��ن ���ش��درت 
الداخلية  لوزير  مبا�شرة  امل�شوؤولية 

اأن��ن��ا مل نعد  يف ه��ذا امل��ج��ال ونعترب 
مر�شوم  و�شع  اأو  اإن�شاء  مرحلة  يف 
اأو  للق�شاء  االعلى  باملجل�س  يتعلق 
تغيريه وامنا دخلنا مرحلة افتكاك 
واحد  وكل  للق�شاء  االعلى  املجل�س 

يتحمل م�شوؤوليته يف ذلك ».
واأك���������دت ع�����ش��و امل���ج���ل�������س االأع���ل���ى 
اأم�س  ال�����ش��الم��ي  ب�����ش��م��ة  ل��ل��ق�����ش��اء 
االأمنية  ال�����وح�����دات  اأن  االث����ن����ني 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  مب��ق��ر  امل��ح��ي��ط��ة 
للق�شاء تلقت تعليمات مبنع دخول 
املجل�س،  م��ق��ر  اىل  �شخ�س”  “اأي 
بخ�شو�س  تو�شيح  اأي  تقدمي  دون 

ذلك، وفق تعبريها.
   ه��ذا وعاينت ع��دل تنفيذ جنيبة 
االأعلى  املجل�س  مقر  اأم��ام  ال�شليتي 
للق�شاء عملية اإغالق مقر املجل�س 
وعدم متكن 4 موظفني من مبا�شرة 
مهامهم من خالل �شماعهم وطرح 
باخل�شو�س.  اأ����ش���ئ���ل���ة  جم���م���وع���ة 
لي�شت  اأنها  ال�شليتي  واأك��دت جنيبة 
طرفا يف النزاع القائم واإمنا جاءت 
مبوجب طلب تكليف مبعاينة تقدم 

بها رئي�س املجل�س يو�شف بوزاخر.

رف�س قرار احلّل
للق�شاء،  االأع��ل��ى  املجل�س  وك���ان     
ق��د ع���رّب ع��ن رف�����ش��ه ح���ّل املجل�س، 
اآل��ي��ة د�شتورية  ك��ل  “يف ظ��ّل غ��ي��اب 
موؤكدا  ذلك”،  جت��ي��ز  وق���ان���ون���ي���ة 
بالبناء  “امل�شا�س  اأي�������ش���ا  رف�����ش��ه 
الق�شائية  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  ال���د����ش���ت���وري 

لكافة  وامل�شقط  املفاجئ  واالإه����دار 
يف  ال��ق�����ش��اء،  ا�شتقاللية  ���ش��م��ان��ات 
واملواثيق  للد�شتور  وا�شح  تقوي�س 

واملعاهدات الدولية امل�شادق«.
   وقد اأعلن املجل�س االأعلى للق�شاء 
اأم�����س االأحد  اأول م��ن  ل���ه   ب��ي��ان  يف 
مبهامه”،  ت��ع��ه��ده  “موا�شلة  ع��ن 
داعيا عموم الق�شاة، اإىل “التم�شك 
ال�شمانة  ب���اع���ت���ب���اره  مب��ج��ل�����ش��ه��م، 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��ي��ه��م م���ن خطر 
اأداء  يف  ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ت��ه��م  امل�����ش��ا���س 
واجبهم وخطر تعري�شهم لل�شغط 
و�شعهم  ع��ن  للدفاع  التيقظ  واإىل 

الد�شتوري«.
“اتهامه  رف�����س  امل��ج��ل�����س  واأّك������د     
“الكف عن  اإىل  داعيا  بالتق�شري”، 
ب��اأن املجل�س  ال��ع��ام،  ال���راأي  مغالطة 
االأعلى للق�شاء هو املكّلف بالف�شل 
ماآلها”.   عن  وامل�شوؤول  الق�شايا  يف 
ك��م��ا ع���رّب ع��ن رف�����ش��ه م��ا اعتربها 
“هر�شلة متوا�شلة لرئي�س واأع�شاء 
�شاحبها  وم����ا  وال��ق�����ش��اة  امل��ج��ل�����س 
وحتري�س  وت���األ���ي���ب  جت��ي��ي�����س  م���ن 
�شعيد  الرئي�س  حمّمال  �شدهم”، 
عن  “امل�شوؤولية  االأم��ن��ي��ة  وال�شلط 

اإيقاف ذلك فورا«.
   وك����ان ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي قي�س 
�شعّيد، اأعلن م�شاء ال�شبت، يف كلمة 
من مقر وزارة الداخلية، عن قراره 
حّل املجل�س االأعلى للق�شاء، م�شددا 
اأنه اتخذ هذا القرار من اأجل  على 
“الو�شع  ب����  مل���ا و���ش��ف��ه  و����ش���ع ح���د 

ت��رّدى فيه الق�شاء،  ال��ذي  املزري” 
املقبلة  االأي�������ام  يف  ���ش��ي�����ش��در  واأن������ه 

مر�شوما موؤقتا يف الغر�س.

التلويح با�صتقالة جماعية
اع���ت���ربت اجلمعية  م���ن ج��ه��ت��ه��ا،     
التون�شية للق�شاة ال�شبان، اأن قي�س 
قانوين  �شند  اأي  ميلك  “ال  �شعيد 
املجل�س  حل��ل  �شرعية  اأو  �شلطة  اأو 
االأع�����ل�����ى ل���ل���ق�������ش���اء امل���ن���ت���خ���ب من 

الق�شاة«.
لها،  ب��ي��ان  وف���ق     ودع���ت اجلمعية 
اإىل  ل���ل���ق�������ش���اء  امل���ج���ل�������س االأع�����ل�����ى 
عادية  ب�����ش��ف��ة  اأع���م���ال���ه  م��وا���ش��ل��ة 
كافة  ي�شم  ع��ام  الجتماع  وال��دع��وة 
مواقف  الت��خ��اذ  والهياكل  الق�شاة 
ك��اف��ة مكونات  ت��دع��و  كما  م��وح��دة، 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين وخ�����ش��و���ش��ا املهن 
اإىل  املجل�س  يف  بع�شوية  املتمتعة 
الوقوف �شفا واحدا اأمام حماوالت 
الق�شائية  ال�شلطة  على  اال�شتيالء 

وتركيعها ح�شب تعبري البيان.
   ودع�����ت ال��ق�����ش��اة وال��ه��ي��اك��ل اإىل 
وات����خ����اذ م���وق���ف موحد  ال��ت��ك��ات��ف 
اأك���رب حملة تطهري  ���ش��د  ل��ل��وق��وف 
يعتزم  للق�شاة  �شيا�شية  وت�شفية 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا اإثر 
ورفع  للق�شاء  االأع��ل��ى  املجل�س  حل 
غرار  على  الق�شاة،  ع��ن  احل�شانة 
نواب  اأع�����ش��اء جمل�س  م��ع  فعله  م��ا 
ا�شدار  اإىل  املحاكم  وكافة  ال�شعب، 
ب��ي��ان��ات راف�����ش��ة ل���ذل���ك.    واأك����دت 

بقية  مع  التام  التن�شيق  اإىل  �شعيها 
اإ�شدار  ب��غ��ي��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ه��ي��اك��ل 
مواقف وحتركات م�شرتكة يف االأيام 
ال���ق���ادم���ة ودع�����ت جمل�س  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
ال��ق�����ش��اة ال�����ش��ب��ان وجم��ل�����س حكماء 
اإط����ار  يف  االن���ع���ق���اد  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة 
جل�شة عامة ا�شتثنائية �شتنعقد يوم 
ا�شراف  حت��ت  ف��رباي��ر   12 ال�شبت 
وتدعو  للجمعية  امل���دي���رة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والت�شويت  للح�شور  الق�شاة  كافة 
اقرتحتها  ال���ت���ي  ال�����ق�����رارات  ع��ل��ى 
الهيئة املديرة يف البيانات ال�شابقة.

     واعترب رئي�س اجلمعية التون�شية 
امل�شعودي  م����راد  ال�����ش��ب��ان  ل��ل��ق�����ش��اة 
رئي�س  ق���رار  اإن  اذاع���ي،  ت�شريح  يف 
اجلمهورية هو قرار “�شفاهي” وال 
اأن��ه ال ميلك  اىل  ل��ه، م�شريا  قيمة 
�شندا قانونيا ميكنه من حل املجل�س 
االأع��ل��ى ل��ل��ق�����ش��اء، م�����ش��ددا ع��ل��ى اأن 
لهذا  �شتت�شدى  الق�شائية  الهياكل 
باأق�شى  ���ش��ورة ح��دوث��ه  ال��ق��رار يف 
التي  املمكنة  االحتجاجية  الو�شائل 
تقدمي  اأو  اال���ش��راب  اىل  ت�شل  ق��د 
اال����ش���ت���ق���ال���ة اجل���م���اع���ي���ة ع���ل���ى حد 

قوله.
رئي�س جمعية  ك�شف     من جانبه، 
الق�شاة التون�شيني اأن�س احلمايدي 
اأم�������س االث���ن���ني ع���ن االن����ط����الق يف 
التخاذ  منظوريهم  م��ع  م�����ش��اورات 
اخل�����ط�����وات ال���ن�������ش���ال���ي���ة ال����الزم����ة 
وحرمة  الق�شائي  امل��رف��ق  حلماية 
قرار حل  تعقيبا منه على  املحاكم، 

�شلطة ق�شائية على اأ�ش�س �شحيحة 
مع  يتما�شى  مبا  حقيقي  وباإ�شالح 

�شالح البالد واملجتمع التون�شي.
االإ�شالح  طريقة  اأن  واأو���ش��ح��ت     
يجب اأن تكون بغاية البناء وب�شفة 
ال�شلطة  ه���ي���اك���ل  م����ع  ت�������ش���ارك���ي���ة 
باأن  وعيهم  على  م�شددة  الق�شائية 
الثقة اهتزت بني املجتمع التون�شي 

والق�شاء.
   واأ�شارت اإىل اأن مفهومهم الإ�شالح 
ال�شلطة الق�شائية ال يعني اإدخالها 
اأو  التنفيذية  ال�شلطة  جلباب  حتت 
حت��ت اإ����ش���راف وزي����رة ال��ع��دل ليلى 
معتربة  اآخ����ر،  هيكل  اأي  اأو  ج��ف��ال 
يتقدم  ل���ن  ذل����ك  يف  ي��ف��ك��ر  م���ن  اأن 
بالق�شاء بل �شيعود به خطوات اإىل 
ب��ع��ي��دا عن  ال����وراء وه���و م��ا �شيكون 

م�شلحة البالد.

رغم تاأكيده موا�صلة تعهده مبهامه

منع العاملني من دخول مقر املجل�س االأعلى للق�ساء
نقابة الق�صاة: »الإ�صالح ل يعني الدخول حتت جلباب ال�صلطة التنفيذية«

املجل�س االأعلى للق�ساء يرف�س قرار حلاّه 
ح با�ستقالة جماعية  وجمعية الق�ساة ال�سبان تلواّ

غلق مقر املجل�س

يو�شف بوزاخر يرف�س حل املجل�س االعلى للق�شاء

عبري مو�شي يف ندوة �شحفية

قي�س �شعيد يخو�س معركة جديدة امرية عمري تدعو ال�شالح حقيقي

توبيا�س اإلوود، خليفة حمتمل جلون�شونبوري�س جون�شون زعزع كل التقاليد

نهاية نظام يف اململكة املتحدة:

بوري�س جون�سون, اأزمة �سمري للمحافظني...!
يتم تداول ا�صم وزير الدفاع ال�صابق توبيا�س اإلوود, كخليفة حمتمل لبوري�س جون�صون

اأول حزب �سيا�سي يف البالد ويف ال�سلطة منذ 
اثني ع�سر عاًما, يلعب حالًيا �سورته وبقاءه ال�سيا�سي

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ه��ذا هو  �شقوطه؟  املحافظني معه يف  ح��زب  ال����وزراء  رئي�س  �شيجّر  ه��ل     
ال�شوؤال الذي يطرحه املحافظون الربيطانيون على اأنف�شهم اليوم.

مواجها بوري�س جون�شون يف جمل�س  »لن ي�شتقيل، الأن هذا الرجل وقح”. 
العموم يوم 31 يناير املنق�شي، مل يذكر زعيم حزب العمال كري �شتارمر 
حتى ا�شم رئي�س الوزراء الربيطاين، وقد تردد �شدى كلماته يف �شمت غري 
اأنف�شهم �شوؤااًل:  اأن يطرحوا على  “�شيتعني على املحافظني  عادي، وتابع: 
هل هم م�شتعدون للمخاطرة ب�شمعتهم و�شمعة البلد على حمرقة غروره، 
املنوطة بعهدته؟  بامل�شوؤوليات  يليق  �شيعفوننا من رئي�س وزراء ال  اأنهم  اأم 
ا�شتمرت  التي  املهزلة  اإليهم فقط وق��ف ه��ذه  وي��ع��ود  ه��و واج��ب��ه��م...  ه��ذا 

لفرتة طويلة، و�شيجُحكم عليهم من خالل هذا القرار ».

اأزمة �صمري
   ماذا �شيفعل املحافظون، “هذا هو ال�شوؤال الوحيد الذي ي�شتحق الطرح”؟ 

جون�شون،  وبوري�س  الربيك�شيت  لكن  املرئية.  غري  وال�شمانات  اخلطوط 
لبوري�س  واملهنية  العامة  احلياة  يف  �شيء  “ال  والتقاليد.  الو�شع  زعزعا 
مقال  انتقد  هكذا  �شمريه”،  ووخ��ز  بثقل  �شي�شعر  باأنه  يوحي  جون�شون 
افتتاحي يف االإيكونيمي�شت موؤخًرا. مبعنى اآخر، ما العمل عندما ال يريد 
النزاهة؟  على  الوقاحة  ويف�شل  اللعبة  يلعب  اأن  يحكم  ال��ذي  “الرجل” 
اأن  بالن�شبة لعديد املراقبني الربيطانيني، تظهر ف�شيحة” بارتي غيت”، 

واأن النظام الدميقراطي الربيطاين يف خطر. “القالب قد انك�شر”، 
اأو االآلية الد�شتورية اليد     يف بلدان اأخرى، �شيكون للمظاهرات الكبرية 
العليا يف امل�شري ال�شيا�شي لرئي�س الوزراء الذي يجد نف�شه قيد التحقيق 
اجلنائي. يف بريطانيا، وحدها النزاهة واال�شتقامة ميكن اأن تقود بوري�س 
مرتوك  ف��االأم��ر  بنف�شه،  يح�شم  اأن  رف�س  واإذا  اال�شتقالة،  اإىل  جون�شون 

حلزبه ليقرر م�شريه.

»حم�س ينخر احلزب«
   هذه االآلية يف طور التنفيذ. وفًقا لقوانني حزب املحافظني، يجب على ما 
ال يقل عن 15 باملائة من اأع�شاء الربملان املحافظني )54 اليوم( اإر�شال 
ما ي�شمى بخطاب �شحب ثقة لبدء اقرتاح بحجب الثقة يف الربملان. وت�شل 
بع�س  و�شرح  ت�شل.  لكنها  اأ�شابيع،  عدة  منذ  قطرة-قطرة  الر�شائل  هذه 
الدفاع  وزي��ر  مثل  تويرت،  على  ح�شابهم  على  واأحياًنا  علًنا،  بذلك  النواب 

معتلني  املحافظني  كل  “لي�س  كوهني.  نيك  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  يرى 
م�شيفا:  قوية”،  اأخالقية  مببادئ  بع�شهم  يتحلى  ومتملقني،  اجتماعًيا 

“كل �شلطة مف�شدة، ولكن �شلطة جون�شون تف�شد كل من يدافع عنها«.
   يبدو اأن هناك اأزمة �شمري �شخمة ا�شتحوذت على 359 نائًبا حمافًظا. 
ففي بلد ال يوجد فيه ف�شل بني الكني�شة والدولة، حيث ترتاأ�س اإليزابيث 
ا الكني�شة االأنغليكانية، وحيث تفر�س املدار�س العامة ال�شالة  الثانية اأي�شً

على الطالب، غالًبا ما تنت�شب االأخالق يف ال�شيا�شة يف ال�شاحة العامة. 
الواقع عن نهاية نظام اعتمد على  املحافظني يف  اأزم��ة �شمري     وتك�شف 

اال�شتقامة والنزاهة يف قمة الدولة.
الربملانية  امللكية  خ�شائ�س  م��ن  مكتوبة،  وق��واع��د  د�شتور  غياب  يف  الأن��ه   
ما  على  قائم  اأخالقي  عقد  على  تقوم  ال�شيا�شية  احلياة  ان  الربيطانية، 
اأخرى  وبعبارة  للحكومة”،  ال�شالح  الرجل  “نظرية  بريطانيا  يف  ي�شمى 
كمبداأين  وال�����ش��دق  اال���ش��ت��ق��ام��ة  ب��اخ��ت�����ش��ار،   ،“ ال��ط��ي��ب  ال��رج��ل  “نظرية 

للحكم.
م�شوؤوليهم  على  االعتماد  الربيطانيني  باإمكان  ك��ان  قريب،  وق��ت     حتى 
املنتخبني لالن�شحاب من احلياة العامة يف حال ت�شارب امل�شالح، والف�شائح 
الكذب يف  القواعد، وبالطبع  املالية، وعدم االمتثال واح��رتام  اأو  اجلن�شية 

الربملان، الذي يعترب جرمية حقيقية �شد ميثاق ال�شرف الربملاين.
هذه  اح���رتام  اإىل  برمتها  الربيطانية  العامة  احل��ي��اة  ا�شتندت  وه��ك��ذا      

ال�شابق توبيا�س اإلوود، الذي يتم تداول ا�شمه كخليفة حمتمل جلون�شون، 
يف حني يف�شل اآخرون التحفظ. 

احلزبي  الثقل  ذات  ال�شخ�شيات  من  قليل  ع��دد  مهده  التحدي،  طريق     
مثل  اال���ش��ت��ق��ال��ة.  اإىل  ودع���وه  ال����وزراء  رئي�س  م��ن  دعمهم  �شحبوا  ال��ذي��ن 
اأندرو ميت�شل، وزير �شابق يف حكومة ديفيد كامريون م�شوؤول عن التنمية 
ثقة  “تاآكل  اأن  وال��ذي يرى   ،1987 عام  املحافظ منذ  والنائب  الدولية، 
اجلمهور يف حزبنا ورئي�س وزرائنا ي�شكل اأزمة وطنية. وما كان هذا ليحدث 
اأو يف عهد ترييزا ماي... هذه الف�شائح حم�س  يف عهد مارجريت تات�شر 

ينخر احلزب«.
   بالن�شبة لنيك كوهني، مل يعد بوري�س جون�شون املو�شوع احلقيقي: “ال 
املغرور  ال�شخ�س  ه��ذا  مثل  عن  قوله  اأو  معرفته  ميكن  اآخ��ر  �شيء  يوجد 
يف الواقع، االأمر يتجاوز بوري�س جون�شون، اإىل  املعتوه والذي لن يتغري”. 
يلعب  عاًما،  ع�شر  اثني  ال�شلطة منذ  البالد، ويف  �شيا�شي يف  اأول حزب  اأن 
�شي�شمحون  اأم  املحافظون  �شيقاتل  “هل  ال�شيا�شي.  وبقاءه  �شورته  حالًيا 

ل�شقوط قائدهم اأن يجرهم معه اإىل الهاوية؟«.
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عربي ودويل

طهران توؤكد عودة مفاو�سيها اإىل فيينا اليوم

اأطراف امل�صهد ال�صيا�صي حتاول جتاوز تداعيات ان�صحاب �صعد احلريري 

ت�ساوؤالت وا�سعة.. لبنان يرتقب االنتخابات بواقع ماأزوم

•• طهران-اأ ف ب

برناجمها  ب�شاأن  االتفاق  اإحياء  مباحثات  اىل  وفدها  اأن  اإي��ران  اأعلنت 
التفاو�س  جناح  اأن  موؤكدة  الثالثاء،  اليوم  فيينا  اإىل  �شيعود  النووي، 

مرهون باإجابات �شيحملها الوفد االأمريكي.
“فرن�شا،   2015 ال��ع��ام  ات��ف��اق  يف  املن�شوية  وال��ق��وى  اإي����ران  وجت���ري 
الذي  االتفاق  الإحياء  مباحثات  وال�شني”،  رو�شيا،  اأملانيا،  بريطانيا، 
ان�شحبت الواليات املتحدة اأحاديا منه عام 2018. وت�شارك وا�شنطن 

يف املباحثات ب�شكل غري مبا�شر.
الثاين-يناير،  ك��ان��ون  اأواخ���ر  املباحثات  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  وعّلقت 
لعودة الوفود اىل عوا�شمها للت�شاور مع بلوغ مرحلة تتطلب “قرارات 

�شيا�شية«.
وتهدف املباحثات الإعادة وا�شنطن اىل االتفاق ورفع عقوبات فر�شتها 
على طهران بعد االن�شحاب، يف مقابل عودة االأخرية الحرتام التزامها 

النووية التي بداأت تدريجا الرتاجع عن غالبيتها بعد خروج وا�شنطن 
�شعيد  االإي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال  االت��ف��اق.  م��ن 
االإ�شالمية  اجل��م��ه��وري��ة  “وفد  اإن  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  زاده  خطيب 
مل�شاورات �شرورية،  اأي��ام  ب�شعة  تواجد يف طهران منذ  الذي  االإيرانية 
�شيغادر غدا اإىل فيينا”، م�شريا اىل اأن وفود االأطراف االآخرين �شتقوم 

باالأمر ذاته.
يكون مت  اأن  االإيرانية  تتوقع اجلمهورية  اأن  الطبيعي  “من  اأنه  وراأى 
اتخاذ القرارات ال�شرورية من اجلانب االآخر، خ�شو�شا يف وا�شنطن”، 
االأع��م��ال ال ميكن  “ثمة م�شائل مهمة مطروحة على ج��دول  م�شيفا 
حلها من دون قرارات �شيا�شية. ناأمل يف اأن تتحّول الت�شريحات امل�شّنفة 
اإيجابية اىل التزامات ملمو�شة، ون�شبح قادرين على ابرام اتفاق جيد 

وموثوق يف فيينا«.
وت�شدد طهران على اأولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد ان�شحاب الرئي�س 
االأمريكي ال�شابق دونالد ترامب من االتفاق، والتحقق من ذلك عمليا، 

واحل�شول على �شمانات بعدم تكرار االن�شحاب االأمريكي.
على عودة  االأوروب��ي��ون  واالأط���راف  املتحدة  ال��والي��ات  تركز  املقابل،  يف 

اإيران الحرتام كامل التزاماتها يف االتفاق.
للجمهورية  االقت�شادية  الفائدة  “م�شاألة  اأن  على  زاده  خطيب  و�شدد 
االأحمر يف ما  العقوبات مهمة ج��دا، وه��ي اخل��ط  رف��ع  االإ�شالمية من 
“مع  االأم��ريك��ي  ال��وف��د  ب��ع��ودة  اأم��ل��ه  واأب���دى  العقوبات”.  برفع  يتعلق 
العقوبات مبا  لرفع  بالتزاماته  الوفاء  ب�شاأن طريقة  وا�شحة  تعليمات 

يتالءم مع االتفاق النووي«.

اأن�شطتها النووية  اإي��ران مقابل خف�س  واأت��اح االتفاق رفع عقوبات عن 
و�شمان عدم �شعيها لتطوير �شالح ذري، وهو ما تنفيه طهران ب�شكل 
دائم. اال اأن مفاعيله باتت يف حكم الالغية منذ ان�شحاب ترامب منه، 
واعتماده �شيا�شة “�شغوط ق�شوى” على طهران �شملت فر�س عقوبات 

جديدة اأو اإعادة فر�س اأخرى كان قد مت رفعها مبوجب االتفاق.
وال���ي���وم، ���ش��دد اأم���ني املجل�س االأع��ل��ى ل��الأم��ن ال��ق��وم��ي االإي�����راين علي 

�شمخاين على اأولوية رفع عقوبات “ال�شغوط الق�شوى«.
وكتب على تويرت “تعّينت مهام املفاو�شني االإيرانيني ملوا�شلة اجلولة 
الثامنة من املفاو�شات بعناية. االتفاق الذي ال يتم فيه رفع العقوبات 
التي متثل ال�شغوط الق�شوى، �شيوؤثر على اقت�شاد البالد، وال ميكن 

اأن يكون اأ�شا�شا #التفاق_جيد«.
اأ�شهر،  خم�شة  لنحو  تعليق  وبعد  ني�شان-اأبريل.  يف  املباحثات  وب���داأت 
اأكد  املا�شية،  االأ�شابيع  ويف  الثاين-نوفمرب.  ت�شرين  اأواخ��ر  ا�شتوؤنفت 

املفاو�شون حتقيق تقدم مع تبقي نقاط تباين عدة.

•• عوا�صم-وكاالت

حتاول اأطراف امل�شهد ال�شيا�شي يف لبنان، جتاوز تداعيات ان�شحاب رئي�س الوزراء 
النيابية  االنتخابات  من  احلريري  �شعد  امل�شتقبل  تيار  ورئي�س  االأ�شبق  اللبناين 
الكتلة  اأثر على  الذي  القرار  يوماً، وهو   97 اإجرائها  بقي على  والتي  لبنان،  يف 
ال�شنية يف لبنان ب�شكل كبري، وفتح الباب اأمام ت�شاوؤالت وا�شعة اأمام �شكل حتالفات 
على  ال�شوء  االث��ن��ني،  اأم�س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  و�شلطت  املقبلة.  االنتخابات 
احلراك الذي تقوده جهات عدة ملحاولة الو�شول الأف�شل ال�شيناريوهات اأو اأقلها 

�شرراً، يف ظل واقع �شيا�شي واقت�شادي معقد يعي�شه لبنان.

خيارات بديلة
البديلة يف حال  اخليارات  يناق�س  امل�شتقبل  “تيار  اإن  “العرب”  وقالت �شحيفة 
التم�شك  احل��ري��ري  �شعد  ال�شيا�شية  احلياة  من  املن�شحب  احل��زب  رئي�س  ا�شتمر 
ال�شني  املكون  اأ�شوات  ا�شتقطاب  اإىل  عدة  �شيا�شية  اأط��راف  ت�شعى  فيما  مبوقفه، 
ال��ق��ادم كحزبي  -اأي���ار  اإج��راوؤه��ا يف مايو  املزمع  النيابية  االنتخابات  االأك���ري يف 
القوات اللبنانية بقيادة �شمري جعجع، والتيار الوطني احلر الذي يتزعمه جربان 

با�شيل �شهر الرئي�س اللبناين مي�شال عون«.
واأ�شافت “يف غياب زعيم �شيا�شي �شني، وهو اأمر ي�شعف مكوناً اأ�شا�شياً داخل املعادلة 
ال�شيا�شية اللبنانية، ي�شعى بهاء احلريري �شقيق �شعد احلريري االأكرب، اإىل طرح 
نف�شه بديال عن �شقيقه لقيادة ما يعرف باحلريرية ال�شيا�شية يف لبنان«. واأ�شارت 
اإىل اأن الفراغ القيادي ال�شني يف لبنان �شي�شتمر لفرتة طويلة، حيث اأنه ال يبدو 
اأن هناك مرت�شحاً جدياً قادراً على خالفة احلريري، م�شيفة اأن “�شعد احلريري 
لن يرتاجع عن قرار ان�شحابه من احلياة ال�شيا�شية، وبالتايل فاإن اأ�شوات املكون 
ال�شني ت�شغل بال عدد من االأحزاب ال�شيا�شية التي تريد اال�شتفادة منها لتدعيم 
احلريري  مقاطعة  “�شتوؤثر  ال�شحيفة:  وقالت  والربملانية«.  ال�شعبية  قاعدتها 

وتيار امل�شتقبل الذي يتبعه على الع�شرين مقعدا التي ح�شل عليها يف انتخابات 
2018، والعديد من املقاعد التي فازت بها جماعات اأخرى لها حتالفات حملية 
مع تيار امل�شتقبل، ويبدو اأن�شار تيار امل�شتقبل وداعموه اأقرب ملنح اأ�شواتهم حلزب 

القوات اللبنانية على ح�شاب التيار الوطني احلر«.

تطورات متالحقة
ويف ال�شياق، قالت �شحيفة “الراأي” الكويتية، اإن “االنتخابات النيابية التي مل 
الداخلي  امل�شهد  �شدارة  اإىل  تباعاً  تتقّدم  يوماً   97 اإال  عنها  البالد  يف�شل  دنْ  َيعجُ

و�شط انطباعات باأن �شناديق االقرتاع �شارت تتحّكم مب�شار االإنقاذ.
اغتيال  “ذكرى   2005 -�شباط  فرباير   14 زل��زال  ذك��رى  “تكت�شب  واأ�شافت 
رئي�س الوزراء اللبناين رفيق احلريري” اأهمية خا�شة هذه ال�شنة، باعتبار اأنها 
تاأتي على وهج االن�شحاب املزلزل الذي اأعلنه الرئي�س االأ�شبق للحكومة زعيم تيار 

امل�شتقبل �شعد احلريري من العمل ال�شيا�شي، ولو حتت م�شمى التعليق«.
يف  تتمّدد  زيت”  “بقعة  تداعياتها  حتّولت  التي  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
اأكر من اجتاه، بدءاً من البيت ال�شني الذي وجد نف�شه م�شطراً الإيجاد �شيغة 
الإدارة الفراغ الذي تركه انكفاء الزعيم االأقوى لهذا املكّون على اأبواب انتخابات 
على  االأنظار  �شخ�شت  حتى  انكفاءه  يعلن  احلريري  كاد  “ما  وقالت:  مف�شلية. 
كخياٍر  ماً  كنْ حجُ ال�شنيورة  مع  يتعامل  وال�شيا�شي  االعالمي  اجلو  وب��داأ  ال�شنيورة، 
واقعي، يف �شوء جتاوب النائبة بهية احلريري مع رغبة ابن �شقيقها بعدم دخول 

العائلة يف ال�شباق االنتخابي«. ولفتت اإىل اأن ال�شنيورة بداأ اأوىل خطواته العملية 
االأزمة  اإدارة  خيار  وه��و  فاعلية،  اأك��ر  منطقي  خيار  نحو  التوجه  اواًل  باأمرين، 
مها، حيث بداأ معاجلة اأول ملف �شيا�شي داخلي، الذي يتمثل يف  ال�شنية ولي�س تزعُّ

التوتر بني “القوات” و”امل�شتقبل«.

الإطاحة بالنتخابات
بدوره قال الكاتب �شحيفة “النهار” اللبنانية نبيل بومن�شف، اإن “التيار الوطني 
اأكر من ميكن ت�شنيفه بني االأفرقاء ال�شيا�شيني �شاحب م�شلحة يف  احلر هو 
اإرجاء االنتخابات لدوافع عديدة، اأبرزها اإطالقاً تراجع زخمه ال�شعبي و�شعبيته 

اإىل درجات خطرية للمرة االأوىل منذ اأ�ش�س العماد مي�شال عون هذا التيار«.
واأ�شافت “تراجع التيار العوين لي�س اأمراً مفاجئاً اأو طارئاً، فكل اال�شتطالعات 
تدل اإىل ذلك بفعل االنهيار الذي ح�شل يف عهد عون اأواًل، وب�شبب �شيا�شات االإنكار 
اإال نف�شه  االآخ��ري��ن  االأف��رق��اء  التي يتبعها ع��ون يف رم��ي تبعات االنهيار على كل 
الإجناز  اإم��ا  حكماً،  ي�شتفيدون  اأفرقاء  ثمة  التاأجيل  حال  “يف  وتابعت  وفريقه«. 
تيار  اأبرزهم  ومن  الرتتيبات،  هذه  بعد  التمو�شع  اإع��ادة  اأو  الداخلية  ترتيباتهم 
امل�شتقبل وحركة اأمل واحلزب التقدمي اال�شرتاكي، اإذ يحافظون على اأحجامهم 
فئة  ثمة  ولكن  متثيلهم،  يف  خطرية  الهتزازات  يتعر�شون  وال  احلالية  النيابية 
املعار�شة  واالأح���زاب  اللبنانية”  “القوات  وه��ي  اخلا�شر  موقع  يف  �شتكون  ثالثة 
لل�شلطة واجلماعات املنبثقة من ثورة 2019، وهذه االأحزاب واملجموعات ت�شكل 

اأن تعيد بع�شاً من التوازن اإىل  النواة ال�شلبة ملعار�شة برملانية يفرت�س  مبدئياً 
االختالل الهائل الذي يتحكم بالواقع اللبناين«.

انتخابات دون تغيري
وقال الكاتب يف �شحيفة “اجلمهورية” اللبنانية نبيل هيثم، اإنه “من ال�شذاجة 
كن عرب قانون انتخابي  االعتقاد باأّن تغيري الواقع ال�شيا�شي والنيابي احلايل ممجُ
امل�شخ واالأ�شواأ  القانون  باأّنه   ،2017 العام  اأقّر فيها يف  التي  اللحظة  و�شف من 
لبنان، وال ميكن له  ن�شوء  التي حكمت لعبة االنتخابات منذ  القوانني  تاريخ  يف 
ون�شبّيته  الغريب،  العجيب  التف�شيلي  و�شوته  الالمنطقية،  بخلطته  بالتايل، 

الهزيلة غري امل�شبوقة يف اأي دولة يف العامل، اأن يوؤّدي ولو اإىل تغيري طفيف«.
اأو ح�شم  القانون االنتخابي احل��ايل،  اف��رتاء على  الكالم  “لي�س يف هذا  واأ�شاف 
وهمي وم�شبق ومت�شّرع لنتائج انتخابات 15 اأّيار، اأو نعٌي م�شبق لوعود التغيري 
اأكتوبر   17 التي داأبت قوى �شيا�شية على دحرجتها على روؤو���س اللبنانيني منذ 
)ت�شرين االأول(، ووعدتهم باأّن �شم�س التغيري �شت�شطع يف ربيع ال�2022، بل اّن 
ال�شم�س  نور  باأّن  �شلفاً  �شاغ  والواقعي واملو�شوعي والعقالين مجُ اليقيني  اجلواب 

املوعودة لن يبزغ ابدا من رحم قانون انتخابي متخّلف«.
ال�شيا�شّية يف  املكّونات  اّن  افرتا�س  الغباء  بل قمة  ال�شذاجة هنا، ال  “قمة  وتابع 
البلد غافلة عن هذه احلقيقة، التي توؤّكدها ا�شتطالعات هذه املكونات لالأر�س 
املحلية  واالح�����ش��اءات  ال��درا���ش��ات  مراكز  خال�شات  توؤكدها  وكذلك  االنتخابية، 
النيابية  اخلريطة  يف  يذكر  ت��ب��ّدل  ال  اأن  على  جميعها  التقت  التي  واخل��ارج��ي��ة 
التي �شتفرزها انتخابات مايو )اأيار(، عن اخلريطة القائمة حالياً، ما يعني بقاء 
اتهامات  “احللبة االنتخابية دخلت يف لعبة  الكاتب:  القدمي على قدمه«. وقال 
للطرف  اتهاماته  ط��رف  اأي  يثبت  ان  دون  وم��ن  االنتخابات،  بتعطيل  متبادلة 
االآخر بوقائع واأدلة ملمو�شة، وهو االأمر الذي اثار عالمات ا�شتفهام حول م�شري 

االنتخابات وت�شكيك يف اإمكان اإجرائها«.

اأق��وى من  الأمريكا  م��ع��اداة  للحزب 
يحلل �شتيفان  اخلوف من رو�شيا”، 
ماي�شرت، اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف 

املعهد االأملاين لل�شيا�شة اخلارجية.
   خ��ط اأن��اب��ي��ب ال��غ��از ن���ورد �شرتمي 
البناء”  “احلوار  ل��ه��ذا  رم��ز  ه��و   2
مو�شكو.  رهينة  اأمل��ان��ي��ا  جعل  ال���ذي 
اأوالف  داف��ع  اأجنيال مريكل،  ومثل 
“قطاع  م�����ش��روع  ع��ن  دائ��ًم��ا  �شولتز 
تفادي  خ����الل  م���ن  بحت”  خ��ا���س 

ت�شيي�س ملف جيو�شرتاتيجي.
   م��ان��وي��ال ���ش��ف��ي��زي��غ، وه���ي االأم���ل 
الكبري للحزب اال�شرتاكي  االأنثوي 
كل  يف  ق����ات����ل����ت  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي، 
اأنابيب  خط  ال�شتكمال  االجت��اه��ات 
اإىل �شواحل  ي��وؤدي  ال��ذي  الغاز هذا 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ب��ل��ط��ي��ق، يف  ب��ح��ر 
تنفيذ  والإنهاء  مكلنبورغ.  تقودها، 
االلتفاف  يف  ت����رتدد  مل  امل�������ش���روع، 
على العقوبات االأمريكية من خالل 
اإن�شاء موؤ�ش�شة-واجهة يف منطقتها، 
وبتمويل ... غازبروم، عمالق الغاز 

الرو�شي.

حكاية خرافية
اجلديدة  احلكومة  تطمح  بينما     
اأوروبا،  يف  ال�شيا�شية  الزعامة  اإىل 
ي�����ش��ع��ر االأمل�������ان ب���االرت���ي���اح ل���روؤي���ة 
ال���رئ���ي�������س ال���ف���رن�������ش���ي اإمي���ان���وي���ل 
م����اك����رون مي�����الأ ال����ف����راغ يف اأزم�����ة 
“منذ نهاية احل��رب، مل  اأوك��ران��ي��ا. 
تتم مناق�شة م�شاألة االأمن اخلارجي 
ماري  الليربالية  تعرب  اأملانيا”،  يف 
)احلزب  زميرمان  �شرتاك  اأغني�س 
رئي�شة  ال��دمي��ق��راط��ي(،  ال��ل��ي��ربايل 
جلنة الدفاع يف اجلمعية الفيدرالية 

)البوند�شتاغ( عن اأ�شفها.
   وا�شت�شهدت بالرئي�س اال�شرتاكي 
يوهان�س  ال�����ش��اب��ق  ال���دمي���ق���راط���ي 
االأول من  العقد  ق��ال يف  ال��ذي  راو 
حماطة  “اأملانيا  احل�����ايل:  ال���ق���رن 
�شيا�شة  رغ�����م  باالأ�شدقاء”... 
ب��وت��ني ال��ع��دوان��ي��ة، ال ي���زال االأمل���ان 
يرف�شون اخلروج من هذه احلكاية 

اخلرافية.
عن لك�صربي�س

رئي�س هيئة الرقابة يف �شركة النفط 
ال��رو���ش��ي��ة ال��ع��م��الق��ة رو���ش��ن��ف��ت، مل 
يف  االأدوار  ق��ل��ب  يف  ح���رج  اأي  ي��ج��د 
االأزم���������ة االأوك�����ران�����ي�����ة م����ن خالل 
م��ط��ال��ب��ة ك��ي��ي��ف ب��ت��ه��ك��م ب���� “وقف 
مواجهة  يف  االأحذية”،  ق��رق��ع��ة 
100 األف جندي رو�شي منت�شرين 

على احلدود.
   يف خدمة مو�شكو منذ �شتة ع�شر 
عاًما، ال يزال غريهارد �شرودر كبري 
الرو�شي  الغاز  اأجل  اللوبيي�شت من 
ال�شابق  امل�شت�شار  وك���ان  اأمل��ان��ي��ا.  يف 
من�شبه  حينها  -ي�شغل  ال��ب��ادئ  ه��و 
-يف بناء خطوط اأنابيب الغاز نورد 
1، وم��وؤخ��راً، ن��ورد �شرتمي  �شرتمي 
التي مل  التحتية،  البنية  وه��ذه   .2
يتم ت�شغيلها بعد، ميكن اأن تخ�شع 
قررت  ح��ال  يف  الغربية،  للعقوبات 

مو�شكو مهاجمة اأوكرانيا.

»موظف عند بوتني«
   »غ���ريه���ارد ����ش���رودر، ه��و موظف 
عند بوتني. ومثل اأي موظف، لي�س 
يلخ�س  له اأي تاأثري على رئي�شه”، 
العلوم  اأ����ش���ت���اذ  ل��ي��ن��دن،  م���ارك���و����س 
وع�شو  ت��ري��ر  ب��ج��ام��ع��ة  ال�شيا�شية 
الدميقراطي،  اال���ش��رتاك��ي  احل��زب 
بهالة  ي��ح��ت��ف��ظ  امل���ق���اب���ل  يف  ل��ك��ن��ه 
“املعجزة  اب���و  ب��اع��ت��ب��اره  ب����الده  يف 
الثانية”.  االأمل���ان���ي���ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
احلزب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ذل����ك،  و”رغم 
يناأى  اأن  الدميقراطي  اال�شرتاكي 
ماركو�س  ي��ح��ذر  متاًما”،  بنف�شه 

ليندن. 
يف  املحافظة  املعار�شة  تتاأخر  مل     
الرد على ت�شريحاته املوؤيدة لبوتني 
ال�شامة  ال�شداقة  و�شم  خالل  من 
الرو�شي.  ب��ال��رئ��ي�����س  ت��رب��ط��ه  ال��ت��ي 
رئي�س  ب��ل��و���س،  كري�شتوف  وط��ال��ب 
الدميقراطي  امل�����ش��ي��ح��ي  االحت������اد 
مكتب  م��ن  بحرمانه  ه��ام��ب��ورغ،  يف 
كم�شت�شار  ب��ه  يتمتع  ال���ذي  ب��رل��ني 
من  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب  اإىل  ����ش���اب���ق، 

عن  ي����ع����ربون  م����ن  ه����م  “كثريون 
اال�شرتاكي الدميقراطي  اآرائهم”. 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  روث،  مايكل 
الفيدرالية  اجلمعية  يف  اخلارجية 
)البوند�شتاغ(، راأى اأنه من املنا�شب 
-دون  ال�شابق  امل�شت�شار  يناق�س  اأن 
اعتبار  خ�����الل  -م�����ن  ي�����ش��م��ي��ه  اأن 
اأوك����ران����ي����ا  ح���م���اي���ة  اإىل  احل����اج����ة 

واحلرا�س  وال�شائقني  امل�شاعدين 
“دافعي  اأن  م���وؤك���دا  ال�شخ�شيني. 
ال�شرائب لي�شوا م�شطرين لتمويل 
ع��م��ل ل���وب���ي ل��ل��دول��ة ال��رو���ش��ي��ة يف 
وماذا قال الي�شار االأملاين؟  اأملانيا”. 
هو  ف��ق��ط  واح���د  م�شت�شار  “هناك 
�شرح اأوالف �شولتز، منزعًجا  اأنا”، 

ب�شكل وا�شح من ظهور �شلفه. 

    �شيجُ�شتقبل يف البيت االأبي�س يوم 
امل�شت�شار  �شيتوجه  املقبل،  االث��ن��ني 
اجلديد، الذي ملع حتى االآن بغيابه 
اإىل مو�شكو.  يف االأزم��ة االأوكرانية، 
الرئي�س  ك��ل��ي��ن��ج��ب��ي��ل،  الر������س  اأم�����ا 
اجل������دي������د ل����ل����ح����زب اال�����ش����رتاك����ي 
ل ان يختبئ  الدميقراطي، فقد ف�شّ
وراء حرية التعبري، مكررا بب�شاطة 

واأن ذلك ال عالقة له  “مفهومة”، 
بقعقعة االأحذية.

حنني اإىل “ال�صيا�صة«
   اإن فكرة جتاهل الواليات املتحدة 
للمخاوف  االأط���ل�������ش���ي  واحل����ل����ف 
االأم���ن���ي���ة ل��رو���ش��ي��ا، م��ن��ت�����ش��رة على 
ن���ط���اق وا����ش���ع يف ال��ي�����ش��ار االأمل�����اين 

ي�����زال  م���ن���ذ ف������رتة ط����وي����ل����ة.  وال 
الدميقراطي،  اال���ش��رتاك��ي  احل��زب 
من  ال��ع��دي��د  ���ش��ف��وف��ه  يف  يحت�شن 
وينا�شرون  لبوتني”،  املتفّهمني   “
ملعبود  بوليتيك”  “اأو�شت  ا�شتمرار 

ال�شبعينات ويلي برانت.
   وخ����وًف����ا م���ن ق��ط��ع احل�������وار، مل 
تتخذ برلني اأبًدا اإجراءات انتقامية 

بعد  ���ش��واء  م��و���ش��ك��و،  ���ش��د  حقيقية 
األيك�شي  املعار�س  اغتيال  حم��اول��ة 
نافالني )متت معاجلته يف برلني( 
���ش��ي�����ش��اين يف  م���ع���ار����س  اإع�������دام  اأو 
مو�شكو،  وب��رع��اي��ة  العا�شمة  ق��ل��ب 
االأمل��ان��ي��ة )مت طرد  ال��ع��دال��ة  ح�شب 
فقط(.  رو����ش���ي���ني  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
الي�شاري  اجل���ن���اح  يف  “�شتجدون 

الأزمة يف اأوكرانيا:

غريهارد �سرودر, رمز التناق�س االأملاين...!
فكرة جتاهل الوليات املتحدة واحللف الأطل�صي للمخاوف الأمنية لرو�صيا منت�صرة يف الي�صار الأملاين منذ فرتة طويلة

امل�شت�شار االأملاين ال�شابق غريهارد �شرودر يحرج بالدهاأوالف �شولتز، منزعج

حتليل اخباري

•• الفجر -خرية ال�صيباين
يعمل  الرو�س,  با�صتفزاز  كييف  اتهام  خالل  من      
ال�صيا�صة  على  الت�صوي�س  على  ال�صابق  امل�صت�صار 
للغاية  -املت�صاربة  الأملانية  للحكومة  اخلارجية 
اأ�صلحة  ت�صليم  ترف�س  التي  برلني,  لأن   .- ا�صال 
اإىل اأوكرانيا, جتد �صعوبة يف التخلي عن �صيا�صتها 
اأو  بوليتيك”  “اأو�صت  بـــ  املــعــروفــة  التقليدية 

يف ال�صبعينات. “ال�صيا�صة جتاه ال�صرق”, 
لفرتة  الدميقراطيون  ال�صرتاكيون  �صيقبل  هل     
�صيا�صتهم  يدمر  �ــصــرودر  غــريهــارد  روؤيـــة  طويلة 
اخلارجية؟ عاد امل�صت�صار ال�صابق )2005-1998( 
عن  بالدفاع  ال�صيا�صي  امل�صهد  واجهة  اإىل  فجاأة 

�صديقه الكبري فالدميري بوتني. 

مانويال �شفيزيغ نورد �شرتمي 2 او ال اأحد كري�شتوف بلو�س يطالب مبعاقبة �شرودر

توجد يف اجلناح الي�صاري للحزب ال�صرتاكي الدميقراطي معاداة لأمريكا اأقوى من اخلوف من رو�صيا
خوًفا من قطع احلوار, مل تتخذ برلني اأبًدا اإجراءات انتقامية حقيقية �سد مو�سكو
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عربي ودويل
الأزمة الأوكرانية:

هكذا تريد الواليات املتحدة معاقبة بوتني...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

اأوكــرانــيــا, تعد  اإر�ــصــال قــوات لدعم     بعد الإخــفــاق يف 
رو�صيا.  �صد  القت�صادية  اأ�صلحتها  املتحدة  الــوليــات 
يف  ال�صاخنة  الأمريكية  الرو�صية  املناق�صات  جانب  اإىل 
اخلارجية  وزير  بني  الهاتفية  واملحادثة  املتحدة  الأمم 

الأمريكية اأنتوين بلينكني ورئي�س الدبلوما�صية الرو�صية 
�صريغي لفروف, توا�صل وا�صنطن ا�صتعداداتها ل�صتهداف 
اأوكرانيا.      غــزو  حــادث  وقــوع  حــال  يف  جيبها  يف  مو�صكو 
ين�س  قانون  م�صروع  على  الأخرية  اللم�صات  و�صع  يجري 
ومن  الكوجنر�س,  يف  رو�صيا  �صد  جديدة  عقوبات  على 
املتوقع اأن يتم متريره هذا الأ�صبوع. وقال بوب مينينديز 

يوم  ال�صيوخ,  مبجل�س  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س 
الأحد, “نحن على بعد ياردة واحدة من املرمى, واآمل اأن 
كلمة ال�صّر: ال�صرب بقوة. ويف  ن�صل اإىل هناك بنجاح”. 

ما يلي عر�س للتدابري املطروحة امريكيا.
• عقوبات مالية على البنوك الرو�صية

البنوك  ا�صتهداف  يف  القوية  الإجــراءات  اأحد  يتمثل     

البالد.  اقت�صـــــاد  عزل  اأجـــل  من  الكربى  الرو�صــــية 
البنوك  ا�صــــتهدفت  التي  العقوبـــات  من  م�صـــــتوحاة 
لوزارة  ميكن  ترامب,  دونالد  رئا�صـــة  ظــل  يف  الإيرانية 
املوؤ�ص�صات  اإدراج  تقـــــــرر  اأن  الأمريكية  اخلزانــــــة 
املعينني  الرعايـــــا  قائمة  يف  الــرو�ــصــيــة  امل�صرفية 

خ�صي�صا.

وقف نورد �صرتمي �صربة قا�صمة لرو�صيا, التي راهنت ل�صنوات عديدة على خط اأنابيب الغاز هذا 
ي�صتعد الكوجنر�س الأمريكي لفر�س عقوبات اقت�صادية جديدة على مو�صكو يف حال غزو اأوكرانيا

عقوبات �صد اأفراد يف حزام الرئي�س وعائالتهم, وال�صتهداف املبا�صر مل�صتاأجر الكرملني البنوك  ���ش��رتى  م��ل��م��و���س،  “ب�شكل   
واأ�شولها  اأموالها  روؤو���س  امل�شتهدفة 
ال�شركات  اأو  ال����ب����ن����وك  ح�������وزة  يف 
االأم���ري���ك���ي���ة، وي���ت���م جت��م��ي��ده��ا على 
يو�شح  توفرها”،  وع������دم  ال����ف����ور 
اأول��ي��ف��ي��ي��ه دورغ�����ان�����ز، ال�����ش��ري��ك يف 
���ش��رك��ة اأ����ش���ور����ش���ت وامل��ت��خ�����ش�����س يف 
ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����ش��ادي��ة.     ال�شرر 
�شيكون  ب��االق��ت�����ش��اد  �شيلحق  ال����ذي 
البنوك  و”�شت�شبح  ودائ��م��ا،  عميقا 
ا غري مرغوب فيه  امل�شتهدفة �شخ�شً
حيث  العاملية،  املالية  البور�شات  يف 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  اأن 
عالقات  اإقامة  عن  متتنع  امل�شرفية 
جت���اري���ة م���ع ال��ب��ن��وك ال��ت��ي تخ�شع 
لتجميد  االأم���ري���ك���ي���ة  ل�����الإج�����راءات 
على  يتابع اخلبري. عالوة  االأ�شول، 
ذل�����ك، ال مي��ك��ن ل���ه���ذه ال���ب���ن���وك اأن 
ذلك  الأن  ب���ال���دوالر،  بعمليات  ت��ق��وم 
كيان  م�شاركة  بال�شرورة  ي�شتدعي 
اأمريكي.    اخريا، فاإن خطر اإفال�س 
اأع���م، حدوث  وب�شكل  ال��ب��ن��وك،  ه��ذه 
�شيزداد  رو���ش��ي��ا،  يف  اقت�شادية  اأزم���ة 
ب�شكل كبري. وي�شري اأندر�س اأ�شلوند، 
االأطل�شي  امل��ج��ل�����س  يف  االق��ت�����ش��ادي 
“النمو  اأن  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن،  وم��ق��ره 
ال���رو����ش���ي، ال���راك���د ا���ش��ال م��ن��ذ عام 
قا�شية  لعقوبة  �شيتعر�س   ،2014
جدا، ومن املحتمل اأن نتوقع حدوث 

ركود يف البالد«.

• اف�صل البنوك الرو�صية
 عن �صبكة �صويفت

   اإجراء هائل اآخر �شمن البطاقات، 
املالية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  و�����ش����ول  م���ن���ع 
يتم  ���ش��وي��ف��ت.  ن��ظ��ام  اإىل  ال��رو���ش��ي��ة 
البنوك،  بني  ال�شبكة  هذه  ا�شتخدام 
ومقرها بروك�شل، من قبل اأكر من 
للتبادل فيما  األ��ف الع��ب م��ايل   11
ويتم  واآم���ن���ة.  اآل��ي��ة  بطريقة  بينهم 
اإر�شال اأكر من اأربعني مليون ر�شالة 
هناك يومًيا يف جميع اأنحاء العامل. 
��ح��رم ال��ب��ن��وك ال��رو���ش��ي��ة من  “ ���ش��تجُ
�شركائها  مع  للتوا�شل  اأ�شا�شية  اأداة 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  وك��ذل��ك  ال��دول��ي��ني، 
اإىل  باالإ�شافة  الرو�شية.  امل�شرفية 
ب�شكل  امل��ب��ادالت  اأم���ن  �شيتاأثر  ذل���ك، 

يوؤكد اأوليفييه دورغانز.  كبري”، 
   بدون هذه االأداة، �شت�شطر البنوك 
الرو�شية فجاأة اإىل اللجوء اإىل طرق 
الهاتف  مثل  اأك���ر  تقليدية  اأخ���رى 
الفاك�س،  اأو  االإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  اأو 
�شيتطلبها  التي  املعاجلة  اأوق���ات  مع 
��ا ال��ل��ج��وء اإىل  ذل����ك. مي��ك��ن��ه��م اأي�����شً
معامالتهم،  يف  البيتكوين  ع��م��الت 
االإيرانية  البنوك  بع�س  فعلت  كما 
عن  ت��رام��ب  اإدارة  ف�شلتها  ع��ن��دم��ا 

نظام �شويفت عام 2018.
اأول��ي��ف��ي��ي��ه دورغ���ان���ز “اأن     ي��ع��ت��ق��د 
تتغلب  اأن  ال��رو���ش��ي��ة مي��ك��ن  ال��ب��ن��وك 
ومن  ب�شدة،  �شتعيقها  لكنها  عليها، 
باب اأوىل اإذا اقرتنت هذه االإجراءات 
تعهدت  ول��ئ��ن  االأ�شول”.  بتجميد 
بتطوير   ،2014 ع��ام  منذ  رو���ش��ي��ا، 
ل���ل���ت���ب���ادل، نظام  ن��ظ��ام��ه��ا اخل���ا����س 

يظل  ف��اإن��ه  املالية،  الر�شائل  حتويل 
اأ�شا�شي وال  ب�شكل  داخلًيا  م�شتخدًما 
من  باملائة   15 ح���وايل  ���ش��وى  ميثل 

احلركة يف البالد.

اأنابيب  خط  ت�صغيل  • منع 
الغاز نورد �صرتمي 2

   عار�شت الواليات املتحدة منذ فرتة 
الغاز  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  ت�شغيل  ط��وي��ل��ة 
نورد �شرتمي 2 -الذي يربط رو�شيا 
-وحذرت  البلطيق  بحر  عرب  باأملانيا 

القارة  يف  امل�شتهلك  الغاز  من  باملائة 
العجوز ياأتي من رو�شيا. رقم يرتفع 
االأملانية  احل��ال��ة  يف  ب��امل��ائ��ة   55 اإىل 
اإمدادات  “ال�شعوبات يف  ان  وحدها. 
م�شحوبة  بال�شرورة  �شتكون  ال��غ��از 
يح�شم  االأ�شعار”،  يف  ب����ارت����ف����اع 

اأوليفييه دورغانز.

بيع • حظر 
 التقنيات الأمريكية

   ومن بني االإجراءات االأخرى التي 

املا�شي،  االأرب��ع��اء  املتحدة،  ال��والي��ات 
من اأنه “اإذا غزت رو�شيا بطريقة اأو 
“حظر  ف�شيتم  اأوكرانيا”،  ب��اأخ��رى 
ه��ذا اخل����ط«.    يف ه��ذه امل��رح��ل��ة، مل 
اجلمهوريون  ال�شيناتورات  يتمكن 
االتفاق:  من  بعد  والدميقراطيون 
بعرقلة  االأول  امل��ع�����ش��ك��ر  ي���ط���ال���ب 

الثاين  املع�شكر  يريد  بينما  ف��وري��ة، 
“�شتكون  اأوكرانيا.  بغزو  وقفه  ربط 
هذه �شربة قوية جًدا لرو�شيا، التي 
راه���ن���ت ل�����ش��ن��وات ع���دي���دة ع��ل��ى خط 
اأنابيب الغاز هذا الذي ت�شيطر عليه 
اأوكرانيا”،  يتجاوز  وال��ذي  بالكامل 
ي��الح��ظ اأن���در����س اأ���ش��ل��ون��د. الأن���ه ال 

اإم���دادات الغاز يف اأوروب��ا هي م�شدر 
ا  اأي�شً �شي�شكل  لكنه  مل��و���ش��ك��و،  ث���روة 
الذين  لالأوروبيني،  بالن�شبة  م�شكلة 
الغاز  على  كبري  ح��د  اإىل  يعتمدون 
دورغانز.  اأوليفييه  يرى  الرو�شي”، 
وفًقا الآخر تقرير �شادر عن املراجعة 
االإح�شائية للطاقة العاملية، فاإن 40 

اأهدافا  يلبي  امل�شروع  ه��ذا  اأن  نن�شى 
�شاأن  واق��ت�����ش��ادي��ة. وم����ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
بحرمان  للرو�س  ي�شمح  اأن  ت�شغيله 
الثمينة  ال��ع��ب��ور  م���ن ح��ق��وق  ك��ي��ي��ف 
)حوايل 1.5 مليار دوالر يف ال�شنة(.    
�شيكون  عنه  “التخلي  واقت�شاديا؟ 
عائقا لالقت�شاد الرو�شي، مبعنى اأن 

عقوبات  فر�س  وا�شنطن،  تربجمها 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ع���ل���ى رو����ش���ي���ا. ميكن 
ل��وزارة التجارة حظر ت�شدير بع�س 
ال�شركات  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة  التقنيات 
من  للعقوبات،  اخلا�شعة  الرو�شية 
وتقليل  التزّود،  �شل�شلة  تعطيل  اأجل 
 ،2019 االإن��ت��اج��ي��ة. ع���ام  ط��اق��ت��ه��ا 
�شبيل  ع��ل��ى  ت���رام���ب،  اإدارة  اأدرج�����ت 
العمالقة  ال�شينية  ال�شركة  امل��ث��ال، 

هواوي على القائمة ال�شوداء.
اأن ه��ذا االإج����راء فعال     »ل��ق��د ثبت 
اأ�شلوند،  اأن����در�����س  ي�����ش��ري  ل��ل��غ��اي��ة، 
اأ�شباه  ت�����ش��دي��ر  ع��ل��ى  ق��ي��ود مم��اث��ل��ة 
تاأثري  لها  يكون  اأن  املو�شالت ميكن 
كبري على قطاع التكنولوجيا العالية 
ملعظم  ع��ن��ه��ا  غ��ن��ى  ال  رو�شيا”.  يف 
املعدات االإلكرتونية، ت�شتخدم اأ�شباه 
�شناعة  يف  خ��ا���س  ب�شكل  امل��و���ش��الت 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ع���ال���ي���ة وامل���الح���ة 

اجلوية.
  »ال تزال رو�شيا تعتمد اعتماًدا كبرًيا 
على اأ�شباه املو�شالت واملعاجلات من 
القليل من  اأم��ري��ك��ي. وه��ن��اك  اأ���ش��ل 
البدائل على امل�شتوى العاملي يف �شياق 
اأوليفييه  ي�شيف  احلايل”،  النق�س 
دورغ�������ان�������ز. ط���ري���ق���ة ال����ش���ت���ه���داف 
اال�شرتاتيجية  الرو�شية  ال�شركات 
قطاع  يف  ال���ك���رم���ل���ني  وط����م����وح����ات 

التكنولوجيات اجلديدة.

اأفراد  “على  مالية  • عقوبات 
النخبة الرو�صية واأ�صرهم«

   من الكال�شيكيات الكربى يف �شجل 
رو�شيا،  ���ش��د  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
اأنها  اإىل  االث��ن��ني،  وا�شنطن  اأ���ش��ارت 
تعد “اإجراءات عقوبات حمددة �شد 
اأفراد النخبة الرو�شية وعائالتهم”. 
ال��ه��دف: ا���ش��ت��ه��داف االأف�����راد الذين 
من  لبوتني  االأوىل  للدائرة  ينتمون 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ال��ن��ي��ل م��ن  اأج����ل 
منت�شف  ويف  مم���ك���ن.  ق����در  ب���اأك���رب 
اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ  يناير، ك�شف 
قانون  م�شروع  عن  ا،  اأي�شً االأمريكي 
املبا�شر  اال����ش���ت���ه���داف  ع���ل���ى  ي��ن�����س 

مل�شتاأجر الكرملني.
   »ال��ع��ق��وب��ات ���ش��د رئ��ي�����س دول���ة هي 
اأن يتجاوز احلدود،  اإجراء من �شاأنه 
للعالقات”،  قطع  مبثابة  و�شيكون 
الرئا�شة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ا���ش��ت��ن��ك��ر 
بي�شكوف.  دم�����ي�����رتي  ال����رو�����ش����ي����ة 
ويخ�شع عدد قليل فقط من روؤ�شاء 
مثل  االأم��ري��ك��ي��ة،  للعقوبات  ال����دول 
كيم جونغ اأون ونيكوال�س مادورو اأو 
اآية اهلل خامنئي. “اإن فر�س عقوبات 
مبا�شرة على بوتني �شيكون له تاأثري 
رم��زي ق��وي، الأن��ه �شيكون اأق��رب اإىل 

االهانة. 
ا�����ش����ت����ه����داف  ف�����������اإن  امل������ق������اب������ل،  يف 
تاأثري  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون  االأول���ي���غ���ار����ش���ي���ة 
منهم  ال��ع��دي��د  الأن  اأك�����ر،  حم����دود 
يك�شف  لعقوبات”،  ا�شال  يخ�شعون 
نرى  اأن  يبقى  دورغ���ان���ز.  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
ما اإذا �شتكون هذه االإج��راءات كافية 

لثني بوتني عن مهاجمة اأوكرانيا.
عن لك�صربي�س

الكونغر�س االمريكي ي�شتعد لفر�س عقوبات على رو�شيا بايدن يلجا لل�شالح املايل واالقت�شادي �شد مو�شكو

دميرتي بي�شكوف  العقوبات �شد الرئي�س مبثابة قطع للعالقات بوب مينينديز  نحن على بعد خطوة من املرمى

ح�������ظ�������ر 
ت�������س���دي���ر 
ب�����ع�����������س
ال��ت��ق��ن��ي��ات 
االأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سركات  اإىل 
ال���رو����س���ي���ة

الذي  ال�سرر 
ي�����ل�����ح�����ق 
ب��االق��ت�����س��اد 
ال����رو�����س����ي 
����س���ي���ك���ون

ع����م����ي����ق����ا 
ودائ������م������ا

ا�ستباكات بني اجلي�س البورمي ومتمردين يف راخني رو�سيا تربط حمادثات االأ�سلحة النووية مع اأمريكا مبطالبها االأمنية 
•• مو�صكو-رويرتز

الدبلوما�شيني  كبار  اأحد  اأم�س االثنني عن  الرو�شية  االإع��الم  نقلت وكالة 
رو�شيا  النووية بني  االأ�شلحة  اإن م�شري حمادثات احلد من  الرو�س قوله 
والواليات املتحدة �شيعتمد ب�شكل كبري على تقدم املفاو�شات ب�شاأن مطالب 
جندي  األ��ف  مئة  من  اأك��ر  ح�شدت  التي  رو�شيا،  وتريد  االأمنية.  مو�شكو 
بالقرب من حدودها مع اأوكرانيا، تعهدا من الواليات املتحدة وحلف �شمال 

•• رانغون-اأ ف ب

يف  املا�شي  االأ�شبوع  واملتمردين  البورمي  اجلي�س  بني  ا�شتباكات  اندلعت 
ي�شودها  �شنوات لكن  اأعمال عنف لعدة  التي �شهدت  والية راخني )غ��رب( 

الهدوء منذ انقالب االأول من �شباط-فرباير 2021.
الأقلية  ذات��ي  ا�شتقالل  اأج��ل حتقيق  اأراكان” من  “جي�س  متمردو  ويكافح 

راخني العرقية يف هذه املنطقة التي حتمل اال�شم نف�شه.

االأطل�شي بعدم ال�شماح لكييف باالن�شمام اإىل التكتل الع�شكري. وترف�س 
وا�شنطن حتى االآن تقدمي �شمانات كهذه. وقال فالدميري يرماكوف، املدير 
العام الإدارة منع االنت�شار واحلد من االأ�شلحة يف وزارة اخلارجية الرو�شية، 
لوكالة االإعالم الرو�شية اإن مناق�شات ال�شمانات االأمنية العاجلة باتت لها 
االأولوية على حمادثات احلد من االأ�شلحة اال�شرتاتيجية. واأ�شاف اأنه مل 
يتم االتفاق على اأي اجتماعات ب�شاأن احلد من االأ�شلحة، وا�شتئنافها يعتمد 
حاليا ب�شكل كبري على حل الق�شايا االأمنية العاجلة التي اأثارتها مو�شكو.

البورمية  امل�شلحة  ال��ق��وات  واف��ق��ت   ،2020 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين  يف 
الذي اطاح  اراكان”. وبعيد االنقالب  “جي�س  النار مع  اإط��الق  على وقف 

بالزعيمة املدنية ال�شابقة اأونغ �شان �شو ت�شي، جددت القوات هذا االلتزام.
لكن املتحدث با�شم حركة املتمردين قال لوكالة فران�س بر�س، طالبا عدم 
اأراكان  جلي�س  تابعة  قاعدة  اجلمعة  دخ��ل  اجلي�س  اإن  هويته،  عن  الك�شف 
قريبة م��ن احل���دود م��ع ب��ن��غ��الد���س، وا���ش��ت��م��رت اال���ش��ت��ب��اك��ات ق��راب��ة ثالث 

�شاعات. وا�شار اإىل مقتل احد مقاتلي احلركة.

نورد �شرتمي  �شريان رو�شي قد يقطع
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املال والأعمال

مرمي ال�سويدي ال� 4 �سمن �سيدات االأعمال 
اخلم�سني االأكرث جناحا يف ال�سرق االأو�سط

•• اأبوظبي- وام:

ك�شفت جملة “فورب�س ال�شرق االأو�شط” عن قائمتها ال�شنوية ل� “اأقوى 
�شيدات االأعمال يف ال�شرق االأو�شط” للعام 2022، التي ت�شلط ال�شوء 
على 50 �شيدة اأعمال جنحن باإظهار مرونة وقوة يف مواجهة امل�شاعب 

يف اأعمالهن لي�شبحن االأكر جناحاً ونفوذاً يف ال�شرق االأو�شط.
 19 �شمت  ال��ت��ي   - القائمة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ت�شدرت 
ال��دك��ت��ورة م���رمي بطي  اأع���م���ال.. و ح��ل��ت  ���ش��ي��دات   7 ب��واق��ع  جن�شية - 
املرتبة  يف  وال�شلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شويدي 
الرابعة �شمن اأقوى 10 �شيدات اأعمال عربيات واالأكر جناحاً ونفوذاً 

يف ال�شرق االأو�شط يف عام 2022.
وتعليقاً على هذا االختيار قالت مرمي بطي ال�شويدي :” ي�شري فريق 
العمل يف هيئة االأوراق املالية وال�شلع وفق روؤية القيادة احلكيمة ويبذل 
املالية  االأ���ش��واق  بالدولة يف م�شاف  امل��ال  اأ���ش��واق  لتكون  ق�شارى جهده 
نكون  باأن  القيادة احلكيمة  روؤي��ة  اأعينه حتقيق  و ي�شع ن�شب  املتقدمة 
من بني االأف�شل عاملياً عالوة على جعل الهيئة منوذجاً يحتذى للجهات 

التنظيمية بني االأ�شواق املالية االإقليمية والعاملية”.
ي�شتند ت�شنيف “فورب�س - الذي ن�شره موقع �شي اإن اإن العربية - على 
جمموعة من املعايري من بينها االإجنازات التي حققتها �شيدات االأعمال 
وامل�شوؤولية  ع��ام،  ب�شكل  العمل  وخ��ربة  والتعيني،  املا�شي،  العام  خ��الل 
االجتماعية لل�شركات وغريها من املبادرات التي توؤيدها �شيدات االأعمال 

�شواء لل�شخ�س اأو للجهة، واالأ�شول املدارة وعدد املوظفني .
و وفقا لقائمة “فورب�س” احتل قطاع البنوك واخلدمات املالية املرتبة 
االأوىل بن�شبة 16 م�شاركة، يليه قطاع ال�شركات املتنوعة وقطاع التجزئة 
ب�شت م�شاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخم�س م�شاركات. و 
ح�شب “فورب�س ال�شرق االأو�شط” فقد �شمت قائمة اأقوى 10 �شيدات 
اأع��م��ال يف ال�شرق االأو���ش��ط يف ع��ام 2022 م��ن االإم����ارات رج��اء عي�شى 
القرق “ االإمارات” املدير االإداري ونائب رئي�س جمل�س االإدارة ملجموعة 
عي�شى �شالح القرق، هناء الر�شتماين “ االإمارات “ الرئي�س التنفيذي 
 “ “ االإم����ارات  ال�شويدي  بطي  م��رمي  و  االأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ملجموعة 
وتنحدر  االإم��ارات.  يف  وال�شلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
�شيدات االأعمال يف قائمة هذا العام من 19 دولة يعملن يف 17 قطاعاً، 
بواقع  القائمة  املمثلة يف  ال��دول  قائمة  االإم���ارات وم�شر  ت�شدرت  فيما 
7 �شيدات اأعمال تليهما ال�شعودية واملغرب والكويت وعمان بواقع اأربع 

م�شاِركات لكل منهم.

جمارك دبي حت�سل على ختم 100 % ال ورقية 
•• دبي - وام:

ح�شلت جمارك دبي على ختم “%100 ال ورقية” من قبل هيئة دبي الرقمية 
اأطلقها  التي  “ا�شرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية”  اإطار تنفيذ  وذلك يف 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي الإمارة دبي الرامية اإىل جعل دبي املدينة االأذكى واالأ�شعد على وجه 
االأر�س ورفعاً مل�شتوى الفعالية والكفاءة يف االأداء احلكومي. ت�شعى “ا�شرتاتيجية 
دبي للمعامالت الالورقية” اإىل توفري اأكر من مليار ورقة ت�شتخدم يف حكومة 
دبي كل عام ما ينقذ 130 األف �شجرة اإ�شافة اإىل اأكر من 900 مليون درهم 
كانت �شتنفق على املعامالت الورقية. و مع ح�شول الدائرة على ختم 100% 
ورقة  40.6 مليون  اال�شتغناء عن  دبي قد جنحت يف  تكون جمارك  ورقية  ال 
. فقد �شرعت الدائرة خالل 2019  طباعة ا�شتناداً اإىل ا�شتهالك عام 2018 
ا�شتخدام  ن�شبة  بتخفي�س  الالورقية  للمعامالت  دبي  ا�شرتاتيجية  تطبيق  يف 
يف   %  97 م�شجلة  الن�شبة  ه��ذه  لرتتفع   50.58% ب��واق��ع  الطباعة  اأوراق 
�شعادة  اأع��رب  و   .2021 العام  % يف   100 ن�شبة  اإىل  و�شواًل   2020 اأبريل 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  دب��ي  جلمارك  العام  املدير  م�شبح  حمبوب  اأحمد 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة عن �شعادته بح�شول جمارك دبي على ختم 
ال�شامل  الرقمي  التحول  يف  الدائرة  ري��ادة  يوؤكد  ما  وهو  ورقية  ال   100%“
واملتكامل وي�شري اإىل جودة اخلدمات املقدمة عرب القنوات الرقمية واملدعومة 

ببيئة رقمية تتمتع باال�شتباقية والكفاءة والفاعلية .

انخفا�س �سعر �سرف الدوالر 
مقابل الروبل يف بور�سة مو�سكو

•• مو�صكو-وام:

انخف�س �شعر �شرف الدوالر االأمريكي مقابل الروبل الرو�شي يف تداوالت 
بور�شة مو�شكو اأم�س. و بحلول ال�شاعة 17:30 بتوقيت العا�شمة الرو�شية 
االأمريكي  ال��دوالر  �شعر �شرف  انخف�س  بور�شتها  لبيانات  ووفقا  مو�شكو 
بواقع 37 كوبيكا لي�شل اإىل 75،68 روبل يف حني انخف�س �شعر �شرف 
 = الروبل  روبل   86،52 ليبلغ  كوبيكا   60 بواقع  اليورو  االأوربية  العملة 
100 كوبيك. و يف بور�شة مو�شكو ارتفع موؤ�شر البور�شة لالأ�شهم املقومة 
وكذلك  نقطة   3472.72 اإىل   0.25% بن�شبة   MICEX بالروبل 
�شعد موؤ�شر البور�شة لالأ�شهم املقومة بالدوالر RTS بن�شبة 0.74% 

اإىل 1446.61 نقطة.

خالل حفل ر�صمي �صتنظمه يف فرباير اجلاري

غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة حتتفي بالفائزين يف جائزة ال�سارقة للتميز دورة 2021-2020
•• ال�صارقة-الفجر:

حتتفي غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة بالفائزين يف جائزة 
ر�شمي  حفل  يف   ،2021-2020 دورة  للتميز  ال�شارقة 
�شتنظمه الغرفة يف املبنى الرئي�شي لها خالل �شهر فرباير 
للجائزة،  التحكيمية  اللجان  اإع��الن  مع  وذل��ك  اجل���اري، 
والتقارير  البيانات  وتقييم  حتكيم  عملية  م��ن  االنتهاء 
التي قدمتها املن�شاآت االقت�شادية والدوائر املحلية ورواد 
االأعمال امل�شاركني يف اجلائزة. و�شي�شهد احلفل اإىل جانب 
ال�شارقة  الفئة اجلديدة وهي جائزة  الفائزين يف  تكرمي 
الأف�شل من�شاأة مطابقة للمعايري االأمنية والتي اأطلقتها 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  م��ع  بال�شراكة  الغرفة 
بال�شارقة،  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  وب��دع��م 
تكرمي الفائزين يف الفئات االأخرى والتي تت�شمن جائزة 
وجائزة  اخل�����ش��راء،  ال�شارقة  وج��ائ��زة  للتميز،  ال�شارقة 
لرواد  ال�شارقة  وجائزة  املجتمعية،  للم�شوؤولية  ال�شارقة 
االأعمال، وجائزة ال�شارقة للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 
وجائزة ال�شارقة الأف�شل من�شاأة مطابقة للمعايري االأمنية 

التحكيم،  وجل���ان  التقييم  ف���رق  ت��ك��رمي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
والرعاة اال�شرتاتيجيني والداعمني للجائزة.

 120 اأكر من  ال�شارقة للتميز م�شاركة  و�شهدت جائزة 
من�شاأة اقت�شادية ودائرة حملية اإىل جانب عدد من رواد 
التقييم جمموعة  م��رح��ل��ة  ���ش��اه��م يف  ح��ني  االأع���م���ال، يف 
ت�شمل  التي  التقييم  جم��االت  خمتلف  يف  املخت�شني  من 
وامل�شوؤولية  اخل�����ش��راء  وامل��م��ار���ش��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز 
واأعربت  النا�شئة.  وامل�شاريع  االأع��م��ال  وري���ادة  املجتمعية 
ندى الهاجري املن�شق العام للجائزة عن �شعادتها بالنجاح 
نوعية  �شعيد  على  للتميز  ال�شارقة  جائزة  حققته  ال��ذي 
حققتها  التي  الرائدة  املكانة  يوؤكد  ما  امل�شاركات،  وحجم 
هذه اجلائزة التي تعد اإحدى اأبرز مبادرات غرفة جتارة 
اأف�شل  اعتماد  ت�شجيع  اإىل  الرامية  ال�شارقة،  و�شناعة 
معايري اجلودة وممار�شات االأعمال، ودعم وم�شاندة رواد 
اخلا�س  القطاع  �شركات  م�شاعدة  ج��ان��ب  اإىل  االأع��م��ال، 
اأدائ����ه����ا وم�����ش��ت��وى ج����ودة خ��دم��ات��ه��ا وتطوير  ل��ت��ح�����ش��ني 
املن�شاآت  حتفيز  اإىل  باالإ�شافة  املجتمع،  جتاه  م�شوؤوليتها 
ال�شالمة  ومعايري  اال���ش��رتاط��ات  بتطبيق  االل��ت��زام  على 

على  احلفاظ  عملية  يف  مهم  اأث��ر  من  لذلك  ملا  االأمنية، 
اإىل  الهاجري  واأ���ش��ارت  االقت�شادية.  االأن�شطة  ا�شتدامة 
اأن تنظيم احلفل ياأتي بهدف تكرمي ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
املتميزة داخل اإمارة ال�شارقة وخارجها ودعمهم وحتفيزهم 
من  انطالقاً  وذل��ك  واجل���ودة  التميز  مفاهيم  تبني  على 
�شعي الغرفة احلثيث وحر�شها الدوؤوب باعتبارها املمثل 
امل�شاهمة  على  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  اخلا�س  للقطاع  االأول 
معايري  وتر�شيخ  املوؤ�ش�شي  التميز  ثقافة  ن�شر  يف  الفاعلة 
اجلودة يف اأو�شاط جمتمع االأعمال، م�شريًة اإىل اأن عملية 
تقييم امل�شاركات متت وفق منهجيات حتكيم اعتمدت على 
اأف�شل املمار�شات العاملية واأحدث مناذج التقييم املوؤ�ش�شي.
اإحدى مبادرات غرفة  “جائزة ال�شارقة للتميز”  وتعترب 
وتطوير  املوؤ�ش�شية  احلوكمة  ن�شر  اإىل  الهادفة  ال�شارقة 
ملجتمع  اال�شتثماري  امل��ن��اخ  وتهيئة  التناف�شية  ال��ق��درات 
االأعمال االإماراتي واخلليجي، ومتكينه من اال�شتفادة من 
قيم اجلودة والريادة واالبتكار مبا ي�شهم يف حت�شني اأدائه، 
وتعزيز منو االأعمال التجارية وال�شناعية، وبناء اقت�شاد 

م�شتدام.

جمموعة كيولي�س ت�سارك يف موؤمتر ومعر�س النقل بال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 2022
•• دبي-الفجر:

ال�شركة  كيولي�س،  جمموعة  اأعلنت 
و�شيانة  ت�����ش��غ��ي��ل  ع����ن  امل�������ش���وؤول���ة 
م��������رتو  وت���������رام دب��������ي، م�����ن خ���الل 
ات�س  ام  كيولي�س  الفرعية  �شركتها 
�شركة  م��ع  ت�شكيلها  مت  ال��ت��ي   ، اي 
الثقيلة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  ميت�شوبي�شي 
 ، كوربوري�شن  ميت�شوبي�شي  و�شركة 
ومعر�س  موؤمتر  يف  م�شاركتها  عن 
و�شمال  االأو�����ش����ط  ب��ال�����ش��رق  ال��ن��ق��ل 
اإفريقيا 2022، الذي تنظمه هيئة 
الطرق واملوا�شالت بدبي، بال�شراكة 
والتعاون مع منظمة االحتاد العاملي 
ل��ل��م��وا���ش��الت ال���ع���ام���ة، ع��ل��ى م���دار 
التجاري  دب��ي  اأي��ام، يف مركز  ثالثة 

العاملي
تقوم  ا�شرتاتيجًيا،  راًع��ي��ا  ب�شفتها 
ال�شركة با�شتعرا�س �شبل االبتكار يف 

عامل التنقل من خالل من�شتها، كما 
اأنها ت�شارك يف اجلل�شات النقا�شية يف 
املوؤمتر، حيث ان�شم برنارد طباري، 
ل�شركة  ال��دويل  التنفيذي  الرئي�س 
بعنوان  نقا�س  حلقة  اإىل  كيولي�س، 
“التنقل يف عامل ما بعد اجلائحة” 

بينما ا�شتعر�شت اأنيليز اأفريل ، نائب 
للت�شويق  االأول  التنفيذي  الرئي�س 
التنقل اجلديدة  واالبتكار وخدمات 
يف جم���م���وع���ة ك���ي���ول���ي�������س،  خ����ربات 
“خدمة  ج��ل�����ش��ة  ���ش��م��ن  ال�������ش���رك���ة 
فرباير.   6  ، االأح�����د  التنقل”يوم 

اأو�شح واال�س ويذريل،  ومن ناحيته 
املدير العام ل�شركة كيولي�س ام ات�س 
االأو�شط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  اأن  اي،  
ذهبية  بفرتة  متر  اإفريقيا   و�شمال 
ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د ال����ن����ق����ل اجل���م���اع���ي 
وال��ت��ن��ق��ل امل�����ش��رتك، ون��ت��وق��ع زي���ادة 

نظام  على  العام  االعتماد  يف  كبرية 
احتياجاتهم  لتلبية  م��ت��ك��ام��ل  ن��ق��ل 
ال��ي��وم��ي��ة، ون��ح��ن م��ت��ح��م�����ش��ون الأن 
نكون جزًءا من هذه الرحلة لتقدمي 
حلول مبتكرة وفعالة.  يجُقام موؤمتر 
ال�شرق  منطقة  يف  النقل  ومعر�س 

�شنتني  اإفريقيا كل  االأو�شط و�شمال 
للخرباء  م��رك��زي��ة  كنقطة  وي��ع��م��ل 
وال�شيا�شات  ال���ق���رار  ���ش��ن��اع  وك���ب���ار 
ال�شناعية  املمار�شات  اأف�شل  لتبادل 
ال���ع���ام يف منطقة  ال��ن��ق��ل  يف جم����ال 
اإفريقيا.  و���ش��م��ال  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
ع��ل��ى مدى  ي�شتمر  ال���ذي   ، احل���دث 
روؤ�شاء  بح�شور  يتميز   ، اأي��ام  ثالثة 
 1،000 و  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر 
، مب���ا يف  م��ت��ح��دًث��ا   73 و  م�����ش��ارك 
ذلك اخلرباء واالأكادمييني من 19 
دولة، وي�شارك يف املعر�س امل�شاحب 
دول����ة.   17 م���ن  40 ج��ه��ة  ح�����وايل 
اإىل  اي  ات�������س  ام  ك��ي��ول��ي�����س  ت���ه���دف 
جتربة  لتح�شني  الت�شغيلي  التميز 
ركاب دبي ورفع توقعاتهم من حيث 
ال�شحة وال�شالمة واخلدمة واالأداء 
النقل  جلعل   ، والرقمية  واالب��ت��ك��ار 

العام اخليار املف�شل للتنقل

مدير بلدية دبي يتفقد حمطة معاجلة 
مياه ال�سرف ال�سحي يف جبل علي

•• دبي-وام: 

تفقد �شعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي مركز نظام املحاكاة 
بتقنية الواقع االفرتا�شي والتدريب يف حمطة معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 
م�شتوى  على  والثالث  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  نوعه  من  االأول  علي  بجبل 
العامل والذي ياأتي جت�شيدا خلطط البلدية الطموحة ملواكبة االأنظمة احلديثة 

واملتطورة خا�شة تقنيات الذكاء اال�شطناعي.
الواقع  تقنية  بتوظيف  يقوم  ال��ذي  املركز  على  الزيارة  خالل  الهاجري  واطلع 
االفرتا�شي يف اإدارة �شبكة وحمطات معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي وا�شتخدامها 
يف اأغرا�س املحاكاة والتدريب على العمليات الت�شغيلية واأعمال ال�شيانة للمعدات 
زيادة  و  واالأعمال  العمليات  تطوير هذه  بهدف  وذل��ك  فيها  املوجودة  واالأجهزة 
7 باملائة نتيجة لتطوير  اإنتاجية املوظف يف حمطات املعاجلة بن�شبة ت�شل اإىل 

املهارات اخلا�شة باملوظفني اخلا�شعني للتدريب على نظام الواقع االفرتا�شي.

�ش�������ك�ّل منا�ش����بة  اللقاء  اأن  اأو�شح نيك ثورالو  ومن جهته، 
 ،“ جي�����ت  “جري�������ن  �شركة  مع  التع�����اون  لبح�������ث  هام��������ة 
االإم��������ارات  دول��ة  بها  تتمت�ع  الت������ي  املكان������ة  اإىل  م�ش�������رياً 

كمرك�����ز اإقت�ش��������ادي عاملي.
االأ�شول  اإدارة  جم��ال  يف  تعمل  ب��رام��دي��ن  �شركة  اأن  وذك���ر 
والروات اخلا�شة واخلدمات امل�شرفية يف املجال الرقمي، 
يف  واأن�شطتها  اأعمالها  لتو�شيع  ت�شعى  ال�شركة  ان  مو�شحاً 

دولة االإمارات و منطقة اخلليج العربي وال�شرق االأو�شط.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اجتمع الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئي�س جمل�س 
وفد  م��ع  االإم��ارات��ي��ة  لالإ�شتثمار  جيت  جرين  �شركة  اإدارة 
�شركة برامدين الإدارة االأ�شول الربيطانية برئا�شة ال�شيد 
له، وذل��ك يف  املرافق  ال�شريك واملدير والوفد  ث��ورالو  نيك 

مقر �شركة جرين جيت يف اأبوظبي.
واال�شتثمار  التعاون  فر�س  بحث  االإجتماع  خ��الل  وج��رى 

والتداوالت  الرقمية  وال��ع��م��الت  ت�شني  ال��ب��ل��وك  جم��ال  يف 
االل��ك��رتون��ي��ة، يف ظ���ل االإه���ت���م���ام ال��ك��ب��ري وامل���ت���زاي���د  بهذا 

القطاع.
وفد  بزيارة  ترحيبه  عن  العامري  مبارك  الدكتور  واأع��رب 
�شركة برامدين الربيطانية، مو�شحاً اأن هذه الزيارة تفتح 
املجاالت خا�شة جمال  العديد من  للتعاون يف  هامة  اآفاقاً 
�شركة  اإهتمام  ظ��ل  يف  الرقمية،  والعمالت  ت�شني  البلوك 

“جرين جيت “ بدخول هذا املجال .

يف جمال البلوك ت�صني والعمالت الرقمية

بحث فر�س التعاون بني جرين جيت االإماراتية و برادمني الإدارة االأ�سول الربيطانية

•• اأبوظبي-وام: 

“اإن  امل��ري وزي��ر االقت�شاد:  ق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق 
العامل يف مرحلة مابعد كوفيد 19، يتعامل مع ديناميات 
خمتلفة لال�شتثمار، يف ظل تعاظم احلاجة اإىل االأخذ بعني 
واملجتمعي  البيئي  االأث����ر  م��ث��ل  مهمة  م��ت��غ��ريات  االع��ت��ب��ار 
لال�شتثمارات. ومن هذا املنطلق نرى اأن هناك حاجة ملحة 
�شناع  من  امل�شلحة  اأ�شحاب  جتمع  عاملية  من�شة  لتطوير 
وال�شركات  وامل�شتثمرين  احلكوميني  وامل�شوؤولني  ال��ق��رار 
التمويل  و�شناديق  االجتماعيني  االأع��م��ال  ورواد  النا�شئة 
حول  م�شرتك  ت�شور  لو�شع  وذل���ك  االأع��م��ال،  وحا�شنات 

كيفية بناء اقت�شاد م�شوؤول وم�شتدام”.
واأ�شاف معاليه اأنه من هذا االإطار نعمل على بناء �شراكات 
لال�شتثمار مبا ي�شمن تطوير  “انف�شتوبيا”  نوعية لقمة 
اأجندة فعاليات وجل�شات تخدم هذا التوجه. جاء ذلك خالل 
لال�شتثمار  “انف�شتوبيا”  قمة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  االأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  “ديلويت”  و���ش��رك��ة 
تطوير اأوجه التعاون يف حمتوى واإدارة احللقات النقا�شية 
بحثية،  اأوراق  واإع����داد  ال��ق��م��ة،  اأج��ن��دة  على  العمل  وور����س 
تجُغطي حماور اقت�شادية ذات اأولوية مثل فر�س اال�شتثمار 
اال�شطناعي،  وال���ذك���اء  االف���رتا����ش���ي  ال���واق���ع  ت��ق��ن��ي��ات  يف 
ومعايري احلوكمة واال�شتدامة البيئة واالجتماعية، و�شبل 
متكني املراأة اقت�شادياً وحتديداً يف قطاع اخلدمات املالية، 

اآثار  من  التعايف  مرحلة  خالل  احلكومية  ال�شيا�شات  ودور 
اجلائحة.

املري وزير  املذكرة بح�شور معايل عبد اهلل بن طوق  وقع 
اآل �شالح وكيل وزارة االقت�شاد،  �شعادة عبد اهلل  االقت�شاد 
لديلويت  التنفيذي  الرئي�س  ال��دج��اين،  معت�شم  وال�شيد 
امل�شوؤولني من  ، بح�شور عدد من كبار  يف ال�شرق االأو�شط 

اجلانبني.
واأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري على اأن ال�شراكة فيما 
رئي�شية  رك��ي��زة  ثل  متجُ واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  ب��ني 
التنموية  االأجندات  يخدم  م�شتدام  تناف�شي  اقت�شاد  لبناء 
ازدهار  وي�شمن  امل�شتثمرين  م�شالح  ويحقق  للحكومات 

املجتمع ككل.
“ديليوت”  �شركة  مع  املوقعة  ال�شراكة  اأن  معاليه  واأو�شح 
ثل حلقة اإ�شافية ومهمة يف اإطار �شل�شلة  ال�شرق االأو�شط متجُ
املرحلة  بتوقيعها خالل  القمة  �شتقوم  التي  ال�شراكات  من 

املقبلة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���دج���اين،  معت�شم  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�شرورنا  دواع����ي  مل��ن  االأو�شط:”اإنه  ال�����ش��رق  يف  ل��دي��ل��وي��ت 
االإمارات  دولة  االقت�شاد يف  وزارة  والتعاون مع  وبامل�شاركة 
انف�شتوبيا”،  اإط��الق قمة”  االإع��الن عن  املتحدة،  العربية 
والتي تعد من�شة فريدة لتعزيز التعاون العاملي بني اأ�شحاب 
ال���رخ���اء لالأجيال  ال��ع��امل وحت��ق��ي��ق  م�����ش��ال��ح االأع���م���ال يف 
وم�شاركة  بتقدمي  دي��ل��وي��ت  �شركة  ت��ق��وم  ���ش��وف  ال��ق��ادم��ة. 

اخلربات والروؤى العميقة حول النمو االقت�شادي واالإبتكار 
لدعم  وذل��ك  العاملية  �شبكتنا  خ��ربات  ا�شتخدام  خ��الل  من 
العربية  االإم��ارات  دولة  وامل�شتثمرين يف  امل�شاريع اجلديدة 

املتحدة”.
قمة  من  االأوىل  الن�شخة  اأع��م��ال  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
االإم����ارات  دول���ة  م��ن  �شتنطلق  لال�شتثمار  “انف�شتوبيا” 
فعاليات  اإط��ار  يف  املقبل،  مار�س  من   28 املتحدة  العربية 
“انف�شتوبيا”  قمة  ومت��ث��ل  دب���ي.  اإك�شبو2020  معر�س 
“م�شاريع  �شمن  الرئي�شية  امل��ب��ادرات  اإح���دى  لال�شتثمار 
اخلم�شني” التي اأعلنتها حكومة االإمارات �شبتمرب املا�شي 
احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومات  ق��ادة  �شتجمع  حيث 
وممثلي القطاع اخلا�س وامل�شارف اال�شتثمارية وال�شركات 

االأكادميية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اال���ش��ت��ث��م��ار  و���ش��ن��ادي��ق  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  اال�شتثمار  وم��ك��ات��ب  والبحثية 
يف  اال�شتثمارات  ومتكني  الفر�س  وخلق  االأف��ك��ار  الإط���الق 

امل�شتقبل لكي تبداأ من اليوم.
ثري  اأع��م��ال  ب��ج��دول  القمة  م��ن  االأوىل  الن�شخة  وتتميز 
ومن  العاملية،  ال�شاحة  على  االأب��رز  االقت�شادية  بالق�شايا 
املقرر اأن ت�شهد القمة ٌم�شاركة اأكر من 50 من قادة الفكر 
�شناع  م��ن   300 م��ن  اأك��ر  اإىل جانب  ال�شناعة،  وخ���رباء 
ال�شغرية  ال�شركات  م��ن  واملبتكرين  وامل�شتثمرين  ال��ق��رار 
من  وعدد  االأعمال،  ورجال  النا�شئة  وال�شركات  واملتو�شطة 
الرائدة  ال��دول  االأعمال من عدد من  م�شرعات وحا�شنات 

على م�شتوى العامل.

قمة انف�ستوبيا لال�ستثمار توقع 
�سراكة مع ديليوت ال�سرق االأو�سط

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  261/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2038/2020 جتاري كلي واملعدل باال�شتئناف 
رقم 899/2021 جتاري بعد ان ا�شبح قابال للتنفيذ اجلربي

طالب التنفيذ : بنك امل�شرق �س.م.ع - فرع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - �شارع املكتوم برج امل�شعود 2 - الطابق الثامن - مكتب رقم 
802 - ت:042946945 - ف:042946949 - متحرك:0508650437 - رقم م��ك��اين:3219494430 - بريد 

 civilcases@bai:الكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1- �شلطان جرنال تريدينج �س.م.ح  - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)39145( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 70021

اعالن حكم بالن�شر
38/2021/871 جتاري م�شارف جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )12.662.99( درهم عن البطاقة االوىل ومبلغ وقدره 
)10.206.31( درهم عن البطاقة الثانية ومبلغ وقدره )31.039.91( درهم عن البطاقة الثالثة ل�شالح املدعية والزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
���س.م.ب )م( االم��ارات )حاليا( �شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق االو�شط(  :  اميك�س )ال�شرق االو�شط(  طالب االإع��الن 

�س.م.ب )�شابقا(  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- عماد فوؤاد �شليم عازر -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/12/29 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/
اميك�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب )م( االمارات )حاليا( �شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب )�شابقا( بالزام 
املدعي عليه مبلغ )53.909.21( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمته من الر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ )500( درهم اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اعالن موعد جل�شة بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:412/2021/440 طعن مدين 

املنظورة يف:الدائرة املدينة االوىل - متييز رقم 548
مو�شوع الطعن : قبول الطعن �شكال ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة اال�شتئناف 

ال�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شده بالر�شوم وامل�شاريف واالتعاب . 
املتظلم:�شركة بال�س مارين اآ�س اآيه )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( - اليونان - اثينا

عنوانه:خارج الدولة اليونان - اثينا جرز مار�شال موطنها املختار:مكتب بيكر اند مكنزي حبيب املال امارة 
دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �شارع االبراج بناية o14 - مقابل بناية يو بورا تاور - الطابق 14 - 

وميثله:اميان ا�شد اكرب ا�شد االمريي
املطلوب اإعالنهم :  1- نيل�شن اند كيلربون ذ.م.م 2- كيليت & �شينغيلتون م.د.م.�س 3- �شكان ترانز �شيبينج 
ميدل اي�شت �س.ذ.م.م 4- روهان انتوبي �شيتي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته املالك واملمثل القانوين لل�شركات 
1- �شركة �شيرن �شيب الينز انرتنا�شيونال 2- نيل�شن اند كيلربون ذ.م.م 3- �شكان ترانز �شيبينج ميدل اي�شت 

�س.ذ.م.م 4- كيليت & �شينغيلتون م - �شركة �شيرن �شيب الينز انرتنا�شيونتال  -  مطعون �شدهم 
مو�شوع االإعالن :يقت�شى ح�شوركم )جل�شة التقا�شي عن بعد( حمكمة التمييز ال�شاعة 09:00 �شباحا من 

يوم اخلمي�س املوافق:2022/2/10 وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353
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املال والأعمال

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة م�سرف عجمان
•• عجمان - وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
االدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  ع��ج��م��ان  م�����ش��رف 
اأم�س يف ديوان احلاكم بح�شور  الذي عقد 

اأع�شاء املجل�س.
املالية  امل�����ش��رف  نتائج  على  �شموه  واط��ل��ع 
 2021 دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة 
ت�شغيلي  ع��ائ��د  ���ش��ايف  امل�����ش��رف  حقق  حيث 
العام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون   668.1 ق�����دره 
درهم  مليون  ب�614.7  م��ق��ارن��ة   2021
ارت��ف��اع��ا مبعدل  ال�����ش��اب��ق حمققا  ال��ع��ام  يف 
املتحققة  االإي�����رادات  ارت��ف��ع��ت  و   .%  8.7
االأخرى  وامل�شادر  والعموالت  الر�شوم  من 
لتبلغ 106 ماليني درهم عند نهاية العام 
2021 مقارنة ب� 48.8 مليون درهم للعام 

ال�شابق بزيادة بلغت 117.2%.

و ب��ل��غ ���ش��ايف اأرب����اح امل�����ش��رف ل��ع��ام 2021 
م�شجلة  دره������م  م���ل���ي���ون   116.2 م��ب��ل��غ 
ارتفاعا اإيجابيا مبعدل %117 عن العام 
املن�شرم. و اأ�شاد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
للم�شرف  االإي��ج��اب��ي��ة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  النعيمي 
يف  امل��ايل  ال�شوق  الأداء  ارتياحه  ع��ن  معربا 
دول����ة االإم������ارات وم�����ش��ي��ه ن��ح��و امل��زي��د من 
االزدهار رغم الظروف التي واجهت العامل 
ب��اأن منو حركة  اأك��د �شموه ثقته  باأ�شره.. و 
لالأعمال  االإيجابية  وامل��وؤ���ش��رات  االقت�شاد 

تب�شر باأن القادم اأف�شل.
�شري  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  دور  ���ش��م��وه  ث��م��ن  و 
يبذلونه  ما  على  واأثنى  امل�شرف  يف  العمل 
امل�شتثمرين  خ��دم��ة  يف  حثيثة  ج��ه��ود  م��ن 
واملتعاملني ما اأك�شبه �شمعة متميزة ومكانة 
مرموقة بني امل�شارف املحلية. وقال �شموه 
منو  اإىل  كبري  بتفاوؤل  و  قدما  “ نتطلع   :
االقت�شاد االإماراتي و نتوقع اأن ي�شتمر هذا 

االإيجابي  بال�شعود  االقت�شادي  االنتعا�س 
واأن يكون له اأثر جيد يف نتائج اأعمالنا و اأن 
لالإيرادات  م�شتدام  منو  حتقيق  يف  ي�شاهم 

والنتائج الت�شغيلية مل�شرف عجمان”.
وقد جنح م�شرف عجمان يف اإثبات مرونة 
الكبري  ال��ت��ق��دم  خ���الل  م��ن  ا�شرتاتيجيته 
ال��ذي اأح��رزه يف اإجن��از اأه��داف اأعماله على 
ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ش��ادي��ة التي 
�شهدتها االأ�شواق العاملية واملحلية ما يعك�س 
وقوته  للم�شرف  املرتفعة  االأداء  م�شتويات 
اإىل  امل���ال  راأ����س  ون�شب  ال�شيولة  حيث  م��ن 
جانب امل�شتوى العايل من التفاين والعمل 
الدوؤوب وااللتزام بتقدمي خدمات متميزة 
من اأجل �شمان ا�شتمرارية جميع العمليات 

يف خمتلف الظروف.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأم����ريي  وق���ال حم��م��د 
مل�شرف عجمان عقب االجتماع اإن امل�شرف 
االقت�شادية  املنظومة  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زء 

الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
يف  وانتعا�شه  ازده���اره  على  حافظ  ال��ذي  و 
رائعا  تقدما  اأحرزنا  لقد   .. كافة  الظروف 
لالأفراد  امل��ق��دم��ة  امل�شرفية  اخل��دم��ات  يف 
وال�شركات على الرغم من حتديات ال�شوق 
و  من�شبطا  نهجا  اتباعنا  بف�شل  الطارئة 
تعاونيا و نحن اإذ ن�شع ن�شب اأعيننا هدف 
اإحداث تغيري وترك اأثر اإيجابي يف نواحي 
االأفراد  وحياة  االأعمال  وازده��ار  االقت�شاد 
فاإننا ملتزمون اأي�شا بتحقيق النمو وزيادة 
الربحية على املدى الطويل. ويرتكز االأداء 
ا�شرتاتيجية  على  عجمان  مل�شرف  القوي 
اإىل  ب�شكل جيد  وا���ش��ح��ة وحم���ددة  اأع��م��ال 
املف�شلة  املنتجات  من  مزيج  توفري  جانب 
ل���دى ال��ع��م��الء واالرت���ق���اء ب��خ��دم��ت��ه��م اإىل 
توظيف  خ��الل  م��ن  ا�شتثنائية  م�شتويات 
احل��ل��ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال���رائ���دة يف قطاع 
ال�شريفة و الرتكيز على التحول الرقمي. 

و  بامل�شتقبل  ج��دا  متفائلون   “  : واأ���ش��اف 
موقنون باأننا �شنوا�شل حتقيق نتائج رائعة 
القطاعات  تنويع  على  تركيزنا  خ��الل  من 
واالهتمام  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ه��وام�����س  وت��ع��زي��ز 
اأخرى  م�شادر  من  املتحقق  الدخل  بتنمية 
واإمياننا  ث��ق��ت��ن��ا  ق����در  ع��ل��ى  و  م��ال��ي��ة  غ���ري 
من  ب��دع��م  و  ال����دوؤوب  عملنا  و  باإمكاناتنا 
موقنون  فاإننا  لدينا  املتفاين  العمل  فريق 
بفعالية  عمالئنا  خدمة  يف  �شن�شتمر  باأننا 
اإجمايل  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت  عالية”.  وك���ف���اءة 
االأ�����ش����ول ع��ن��د ن��ه��اي��ة دي�����ش��م��رب 2021 
مقارنة  اإم���ارات���ي  دره����م  م��ل��ي��ار/   22.3/
اإم���ارات���ي بنهاية  م��ل��ي��ار/ دره���م  ب��� /21.5 

دي�شمرب2020.
االإ�شالمية  ال�����ودائ�����ع  ارت���ف���ع���ت  ح����ني  يف 
الفائت  ال��ع��ام  ع��ن   ?7.3 بن�شبة  للعمالء 
.. ويبلغ معدل كفاية راأ���س املال للم�شرف 

15.86? على راأ�س املال التنظيمي.

االإمارات االإ�سالمي يطلق 
ح�سابًا اإماراتيًا للتوفري العائلي

•• دبي-الفجر:

اأحد املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية الرائدة  اأعلن “االإمارات االإ�شالمي”، 
ل لدى مواطنيها، عن  يف دولة االإمارات العربية املتحدة وامل�شرف املف�شّ
لتلبية  خ�شي�شاً  امل�شمم  العائلي”،  للتوفري  “اإماراتي  ح�شاب  اإط��الق 

احتياجاتهم واأمناط حياتهم.
وياأتي املنتج امل�شمم خ�شي�شاً لي�شهم يف تعزيز الروابط االأ�شرية القوية 
متعاملي  متكني  عرب  االإم��ارات��ي  املجتمع  بها  يتميز  التي  ال��ت��اآزر  وقيم 
احل�شاب من دعوة اأفراد العائلة لفتح ح�شابات توفري فردية ومنف�شلة 
للر�شيد حتت مظلة  اأدن��ى  ودون حد  درج��ات اخل�شو�شية  الأعلى  وفقاً 
ح�شاب عائلي �شامل. وميكن للمتعاملني اال�شتفادة من جمموعة جذابة 
تطلعاتهم  حتقيق  على  مل�شاعدتهم  املخ�ش�شة  واالم��ت��ي��ازات  امل��زاي��ا  من 
اإىل جانب  اأمن���اط ح��ي��اة ط��م��وح��ة،  ال��ط��وي��ل وعي�س  امل���دى  امل��ال��ي��ة على 
�شنوياً   0.75% حتى  ت�شل  املتوقعة  ال��رب��ح  مل��ع��دالت  اأع��ل��ى  م�شتويات 

ا�شتناداً اإىل اأر�شدة ح�شابات اأفراد االأ�شرة.
اال�شتفادة  ميكنهم  اأف��راد   10 حتى  ي�شم  اأن  اجلديد  للح�شاب  وميكن 

املزايا  م���ن  وا���ش��ع��ة  م���ن جم��م��وع��ة 
بطاقة  ف��ي��ه��ا  مب����ا  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
من  املعفاة  االئتمانية  “اإماراتي” 
ال��ع�����ش��وي��ة وق�����ش��ائ��م ت�شل  ر����ش���وم 
700 درهم لبطاقات  قيمتها حتى 
اأو  و”�شيغنت�شر”  “اإنفينيت” 
البالتينية.  للبطاقات  300 درهم 
وباالإ�شافة اإىل ذلك، يح�شل حملة 
اأميال  األفاً من   15 البطاقات على 
اإ�شافية  كمكافاأة  مايلز”  “�شمارت 
على بطاقة “اإماراتي” االئتمانية. 
وعالوة على ذلك، يح�شل متعاملو 
 50% بن�شبة  خ�شم  على  احل�شاب 

والتمويل  ال�شكني  وال��ت��م��وي��ل  ال�����ش��ي��ارات  متوي����ل  اإدارة  ر�ش������وم  على 
التمويل  ع��ل��ى  اأق�����ش��ى  ك��ح��د  دره���م   2500 ق���دره  بخ�شم  ال�شخ�شي 

ال�شكني.
رئي�س اخلدمات  نائب  املال،  قال فريد  اإط��الق احل�ش�����اب،  على  وتعليقاً 
“ي�شعدنا  امل�شرفية لالأفراد واإدارة الروات يف “االإمارات االإ�شالمي”: 
الذي يقدم ملتعاملينا من  ’اإماراتي للتوفري العائلي‘  اإط�������الق ح�ش����اب 
املواطنني فر�شة التمتع بتجربة م�شرفية عاملية امل�شتوى مع جمموعة 
وروؤيتنا  املو�شع  لفهمنا  ا�شتناداً  م�شمٌم  لكونه  املخ�ش�شة  امل��زاي��ا  م��ن 
املواطنني.  م��ن  متعاملينا  حياة  واأمن���اط  امل�شرفية  ل��ل��ع��ادات  املتعمقة 
وباعتبارنا موؤ�ش�شة مالية ن�شاأت ومنت يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
متعاملينا  ت�شاعد  التي  املبتكرة  احللول  توفري  على  با�شتمرار  نحر�س 

من املواطنني على تلبية احتياجاتهم ومواكبة طموحاتهم”.

كهرباء دبي تبحث التعاون مع قطاع الطاقة واملياه يف طاجيك�ستان
•• دبي -وام:

ب��ح��ث��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي �شبل 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  تعزيز 
املعنية بقطاع الطاقة واملياه يف جمهورية 

ذات  املوا�شيع  ج��ان��ب  اإىل  طاجيك�شتان 
االهتمام امل�شرتك.

ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء م���ع���ايل �شعيد 
الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 

اإلهام  ����ش���ع���ادة  م���ع  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  مب��ك��ت��ب��ه 
جلمهورية  العام  القن�شل  عبدالرحمن 
ال�شمالية  واملناطق  دبي  يف  طاجيك�شتان 
قن�شل  ن��ائ��ب  م��ردان��وف  اأك��م��ل  بح�شور 

عام طاجيك�شتان.

القن�شلية  ب���ج���ه���ود  ال���ط���اي���ر  واأ������ش�����اد 
التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  يف  الطاجيكية 
وت����ب����ادل اأف�������ش���ل ال���ت���ج���ارب واخل�����ربات 
الطاقة  ق��ط��اع��ات جم����االت  ال��ع��امل��ي��ة يف 
واال�شتدامة  واملياه  والنظيفة  املتجددة 

والعمل على تطويرها اإىل اآفاق اأو�شع.
من جهته عرب �شعادة اإلهام عبدالرحمن 
عن �شكره و تقديره لهيئة كهرباء ومياه 
ال�شراكة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف  دب���ي 

والعالقات بني احلانبني.

•• دبي-الفجر:

ن���اق�������ش���ت جل���ن���ة ال�����������ش�����وؤون االإ����ش���الم���ي���ة 
املجل�س  يف  ال��ع��ام��ة  وامل����راف����ق  واالأوق��������اف 
الذي  اجتماعها  خ��الل  االحت��ادي  الوطني 

العابدي  را�شد  �شعيد  �شعادة  برئا�شة  عقد 
العامة  االأم����ان����ة  م��ق��ر  ال��ل��ج��ن��ة يف  رئ��ي�����س 
وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع   ، ب��دب��ي  للمجل�س 
االجتماع  ح�شر  التحتية.  والبنية  الطاقة 
اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة ���ش��ع��ادة ك��ل م���ن: جميلة 

ال��ل��ج��ن��ة، واأحمد  امل���ه���ريي م���ق���ررة  اأح���م���د 
عبداهلل ال�شحي، وخلفان را�شد ال�شام�شي، 
و���ش��ه��ي��ل ن��خ��ريه ال��ع��ف��اري، وك��ف��اح حممد 
املن�شوري،  عبدالرحمن  وناعمة  الزعابي، 
كما ح�شرت �شعادة عفراء الب�شطي االأمني 

العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين . واطلعت 
املو�شوع  ب�����ش��اأن  ت��ق��ري��ره��ا  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
وتناق�س  التعديالت،  بع�س  عليه  واأدخلت 
دور  امل��و���ش��وع �شمن حم���اور:  ه��ذا  اللجنة 
الوزارة ب�شاأن تنفيذ واإدارة وت�شغيل و�شيانة 

م�شاريع البنية التحتية االحتادية واملرافق 
ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا، و�شبكة  ي��ح��ق��ق  ال��ع��ام��ة مب���ا 
ا�شتخدامها  وت��ن��ظ��ي��م  االحت���ادي���ة  ال��ط��رق 
والقنوات  ال�شدود  ومن�شاآت  وا�شتغاللها، 

املائية واملباين االحتادية.

جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف واملرافق تناق�س تقريرها ب�ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي بالتعاون مع مركز 
توفري  لندن  االأعمال يف  وري��ادة  والتكنولوجيا  التمويل 
اكت�شاب  يف  الراغبني  لالأ�شخا�س  درا�شية  منحة   100
اأو تطوير مهاراتهم يف جماالت التمويل والتكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة واأن ي��ك��ون��وا ج���زءاً م��ن من��و ه��ذا ال��ق��ط��اع �شريع 
ال��ت��ط��ور. ت��ه��دف ه���ذه امل��ن��ح اإىل دع���م اأمل����ع ال��ع��ق��ول يف 
امل��ن��ط��ق��ة و ت�����ش��ري��ع ت��ط��ور ح��ي��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة يف جمال 
اإىل تطوير م��ه��ارات جديدة  اإ���ش��اف��ة  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات 

العاملة  ال��ق��وى  ومتكني  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
الدرا�شية  املنح  ن�شف هذه  و�شيتم تخ�شي�س  الن�شائية. 
ل��ل��ن�����ش��اء ل��دع��م حت��ق��ي��ق ال��ه��دف اخل��ام�����س م��ن اأه����داف 
تعد  اجلن�شني.  بني  بامل�شاواة  املتعلق  امل�شتدامة  التنمية 
التكنولوجيا املالية اأحد اأ�شرع القطاعات منواً يف جمال 
املالية  التكنولوجيا  �شوق  قيمة  وبلغت  اليوم  التمويل 
العام  يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار   7301.78 ال��ع��امل��ي��ة 
2020، ومن املتوقع اأن ينمو هذا ال�شوق مبعدل �شنوي 
مركب ن�شبته %26.87. وترتبط املدفوعات الرقمية 
ال�����ش��خ��م��ة واالإق����را�����س املوؤمتت  ال��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��الت 

للتمويل  ت�شني  البلوك  وتقنية  اال�شطناعي  وال��ذك��اء 
الرنانة  التقنية  امل�شطلحات  واأغلب  امل�شفرة  والعمالت 
اليوم بقطاع التكنولوجيا املالية.. وبطبيعة احلال، هناك 
فر�شة هائلة للنمو كما اأن دورات االعتماد للتكنولوجيا 
املثالية لبدء الرحلة يف  املالية �شتكون مبثابة الطريقة 
هذا املجال. يهدف برنامج املنح الدرا�شية من اأكادميية 
واملهنيني  الطالب  م�شاعدة  اإىل  العاملي  اأبوظبي  �شوق 
من خلفيات متنوعة للح�شول على تعليم جيد، ليكونوا 
م�شتعدين الإعادة ابتكار النظام املايل اجلديد. و�شيكون 
اإىل  ال��و���ش��ول  ال��ربام��ج  ه���ذه  م��ن  امل�شتفيدين  ب��اإم��ك��ان 

“ THINK” التي تقدم  التعلم االإلكرتوين  من�شة 
اأكر  حت�شريها  على  واأ���ش��رف  املتقدمة  ال���دورات  ه��ذه 
التي يجب  باملهارات  دراي��ة  م��ايل على  200 خبري  من 
القطاع.  ه��ذا  يف  للعمل  ي�شعى  م��ن  ك��ل  بكل  يتمتع  اأن 
يغطي  مرناً  تعليمياً  نهجاً  تدريبي  برنامج  كل  ويقدم 
املفتوحة  امل�شرفية  اخل��دم��ات  من  متنوعة  مو�شوعات 
البلوك ت�شني والذكاء اال�شطناعي  واملدفوعات وحلول 
والتكنولوجيا  امل��رك��زي��ة  للبنوك  ال��رق��م��ي��ة  وال��ع��م��الت 
التنظيمية وغريها الكثري، بهدف �شد الفجوة الكبرية 

يف عجز املواهب يف هذا القطاع.

اأكادميية �سوق اأبوظبي العاملي توفر 100 منحة درا�سية مبجاالت التمويل والتكنولوجيا املالية

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ساالحتفاء بالفائزين ب�جائزة ال�سارقة للتميز فرباير اجلاري  1.5
•• دبي-وام:

اأكر  اأم�س  بدبي  واالأم��الك  االأرا�شي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت 
412 مبايعة بقيمة  1.5 مليار درهم . فقد �شهدت الدائرة ت�شجيل  من 
432.33 مليون درهم  اأرا�س بقيمة  76 مبايعة  1.1 مليار درهم منها 
وجاءت  دره���م.  مليون   668.88 بقيمة  والفلل  لل�شقق  مبايعة  و336 
61 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة  اأهم مبايعات االأرا�شي بقيمة 
حممد  ال�شيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   33 بقيمة  مبايعة  تليها 
ال�شيخ  21 مليون درهم يف منطقة حدائق  بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 
حيث  من  املناطق  االأوىل  علي  جبل  منطقة  ت�شدرت  و  را�شد.  بن  حممد 
عدد املبايعات اإذ �شجلت 22 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم تلتها منطقة 
احلبية الرابعة بت�شجيلها 20 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة يف 

•• ال�صارقة-وام:

ف��رباي��ر اجلاري  ال�����ش��ارق��ة خ��الل  غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  حتتفي 
يف   2021-2020 دورة  للتميز  ال�شارقة  ب�”جائزة  بالفائزين 
اللجان  اإعالن  الرئي�شي وذلك مع  حفل ر�شمي �شتنظمه مبقرها 
البيانات  وتقييم  حتكيم  عملية  من  االنتهاء  للجائزة  التحكيمية 
املحلية  وال��دوائ��ر  االقت�شادية  املن�شاآت  قدمتها  التي  والتقارير 

ورواد االأعمال امل�شاركون يف اجلائزة.
وي�شهد احلفل اإىل جانب تكرمي الفائزين يف الفئة اجلديدة وهي 
والتي  االأمنية  للمعايري  مطابقة  من�شاأة  الأف�شل  ال�شارقة  جائزة 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بال�شراكة  الغرفة  اأطلقتها 
ب��ال�����ش��ارق��ة .. تكرمي  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  وب��دع��م م��ن االإدارة 

ال�شارقة  ج��ائ�����زة  تت�شمن  وال��ت��ي  االأخ����رى  ال��ف��ئ��ات  ال��ف��ائ��زي��ن يف 
للتميز وجائ�زة ال�ش���ارقة اخل�شراء وجائ�����زة ال�ش��ارقة للم�شوؤولية 
ال�شارقة  وج��ائ��زة  االأع���م���ال  ل����رواد  ال�����ش��ارق��ة  وج��ائ��زة  املجتمعية 
للم�شاريع ال�شغرية واملتو�ش�طة وجائ������زة ال�ش����ارقة الأف�ش�ل من�شاأة 

مطابق����ة للمعايري االأمنية..
والرعاة  التحكي����م  وجل����ان  التقييم  ف���رق  ت��ك��رمي  اإىل  اإ���ش��اف��ة   

االإ�شرتاتيجيني والداعمني للجائزة.
و�ش�����هدت جائ���زة ال�ش�����ارقة للتمي���ز م�ش�اركة اأكر من 120 من�ش��اأة 
االأعم��ال يف  رواد  ع�������دد من  اإىل جانب  ودائ��رة حملية  اقت�شادية 
حني �ش�����اهم يف مرحلة التقييم جمموع��ة من املخت�شني يف خمتلف 
جماالت التقيي���م التي ت�شمل التميز املوؤ�ش�شي واملمار�ش����ات اخل�ش�����راء 
النا�شئة. وامل�����ش�����اري��ع  االأع��م��ال  وري�����ادة  املجتمعية   وامل�ش�����وؤولية 

26 مليون درهم. و فيما  13 مبايعة بقيمة  احلبية اخلام�شة بت�شجيلها 
يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم 
مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم 
يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة 
ام �شقيم الثانية. و ت�شدرت منطقة وادي ال�شفا 5 املناطق من حيث عدد 
مبايعات ال�شقق و الفلل اإذ �شجلت 64 مبايعة بقيمة 106 ماليني درهم 
مليون   64 بقيمة  مبايعة   52 بت�شجيلها  التجاري  اخلليج  منطقة  تلتها 
درهم وثالثة يف الرب�شاء جنوب الرابعة بت�شجيلها 28 مبايعة بقيمة 19 
مليون درهم. و �شجلت الرهون قيمة قدرها 350.75 مليون درهم منها 
17 رهن اأرا�س بقيمة 63.75 مليون درهم و69 رهن فلل و�شقق بقيمة 
287 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة القوز ال�شناعيه االأوىل بقيمة 96 

مليون درهم واأخرى يف منطقة مردف بقيمة 95 مليون درهم.

فقد املدعو / �شاجنيوا برا�شاد 
�شريالنكا   اي��������دورواج��������ى، 
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)4504090N(  رق�����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0503233345

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / ام���ري يحى 
ال�شودان     ، الطاهر  الف�شل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )p06270685( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0506948683

فقدان جواز �سفر

�شيبا�شتيان  ريتا   / امل��دع��و  فقد 
ديفا�شامكودى  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان 
فارجي�س ، الهند اجلن�شية جواز 
  )R1232125( رق��م  �شفره 
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
اق���رب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف�����وزي�����ة   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا   ، اب���ام���ي�������ش���ا  ج���ه���اد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP5512990(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 234/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع الدعوى : احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن املوؤرخ 23/10/2014 وذلك العقار عباره 
عن )ال�شقة رقم )204( والكائن مقرها باإمارة دبي جممع دبي لال�شتثمار الثاين رقم االر�س 2 رقم املبني 16 ا�شم املبني 
الثاين( متهيدا لنزع ملكيتها واالإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا الإجراءات القانون وفاء للدين امل�شتحق  الطابق  ديونز   16
يف ذمة املدعي عليه)املنفذ �شده( يف حدود املبلغ الغري م�شدد من قيمة الرهن والبالغ قدرة 21.327،020 درهم - ويف 

جميع االأحوال الزام املنفذ �شده )املعرو�س �شده( بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
طالب التنفيذ : م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي

عنوانه : البطني بناية م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي بجوار امل�شرف املركزي واملتخذ له حمال خمتارا/مكتب خلفان الكعبي 
للمحاماة واالإ�شت�شارات القانونية والكائن مقره اإمارة دبي عود ميثاء �شارع نادي الن�شر بناية 99 طابق 2 رقم 204

وميثله / خلفان غامن �شعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعالنه : �شربل جان مبارك - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار الثاين رقم االر�س 2 ، رقم املبني 16 

charbel@hotmail.com - 0556477389 - 2 ا�شم املبني 16 ديونز رقم ال�شقة 204، الطابق رقم
مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/2/23 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  حق انتفاع على �شقة �شكنية ينتهي 10-9-2099 املنطقة 
: جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم االر�س 2  - رقم املبنى : 16 - ا�شم املبنى : 16 - ديونز - رقم العقار 204 - امل�شاحة 

: 46.76 مرت مربع التقييم : 325361.50 درهم العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533
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املال والأعمال

اأ�سبوع ال�سياحة اجلزائري باإك�سبو 2020 دبي يحكي تاريخ االأجداد ويك�سف كنوز ال�سحراء
•• دبي-وام:

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات االأ����ش���ب���وع ال�����ش��ي��اح��ي ال��ث��ق��ايف اجل����زائ����ري، بجناح 
جمهورية اجلزائر مبعر�س اك�شبو 2020 بدبي ، والذي ي�شتمر حتى 
التي  ال�شياحية  املقومات  11 فرباير اجل��اري، بهدف عر�س خمتلف 
تزخر بها اجلزائر من �شمالها جلنوبها؛ خا�شة ال�شياحة ال�شحراوية 
واملحميات الطبيعية املعدنية، مب�شاركة م�شوؤولني من وزارة ال�شياحة 

اجلزائرية، وجممع فندقة ال�شياحة احلكومي.
ال�شياحة  فندقة  ملجمع  العام  املدير  ال�شريف  حممد  �شالطنية  واأك��د 
دب���ي ميثل  اإك�����ش��ب��و  ال�شياحي اجل���زائ���ري يف  االأ���ش��ب��وع  اأن  اجل���زائ���ري، 
ت��ظ��اه��رة ���ش��ي��اح��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة، وف��ر���ش��ة ذه��ب��ي��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف بالوجهات 
البلد  ال�شياحة يف هذا  ال�شياحية يف اجلزائر ور�شم �شورة فريدة عن 

واجلزائر، وهناك جماالت �شراكة ثنائية بني اجلانبني ومتميزة اآخرها 
املنتجع ال�شياحي يف �شيدي فرج يف العا�شمة اجلزائرية.

واأو�شح ال�شيد عمار قاوقاو عمار مدير اإحدى حمميات املياه املعدنية 
باجلزائر، اأن بالده حتتوي علي كنز من املياه املعدنية يف �شرق وو�شط 
“املركب  ال�شحية  املحميات  تلك  اأ�شهر  وم��ن  ال��ب��الد،  وجنوب  وغ��رب 
املعدين حمام ال�شالالت”، ذات درجة عالية من النقاء واجلودة و�شاحلة 
لل�شفاء من اأمرا�س الروماتيزم واالأمرا�س اجللدية واأمرا�س التنف�س 
للتداوي  اأخريتان  حمميتان  وهناك  حمميات،   9 اأك��رب  �شمن  وه��ي   ،
مبياه البحر. من جهتها ك�شفت فريوز �شريفي املتحدث الر�شمي با�شم 
اأجل  من  الواليات  خمتلف  من  حرفيني  م�شاركة  عن  اجلزائر،  جناح 
عر�س اأنواع ال�شناعات التقليدية من: مالب�س تقليدية وحلي وزرابي 
راف��داً ح�شارياً  تعد  التي  بها كل منطقة من اجلزائر؛  ت�شتهر  والتي 

ثقافياً واقت�شادياً، ومعر�س �شور ور�شومات على الرمال للفنان عي�شي 
خوري�شي، ف�شاًل عن مهرجان التمور ملنطقة تاغيت مبدينة ب�شار الغنية 
باملنتجعات  تعريفية  اأف��الم  وعر�س  وم�شتقاتها،  التمور  اأن��واع  باأجود 
ال�شحية واملعدنية اجلزائرية، مع تقدمي ماأكوالت وحلويات تقليدية 
للزائرين. وقالت ال�شيدة اأورحمان ليديا مدير جهوية و�شط الديوان 
ال�شياحة  اأ�شبوع  اإط��الق  من  الهدف  اأن  لل�شياحة،  اجلزائري  الوطني 
باملقومات  ال��ري��ة  اجل��زائ��ري��ة  لل�شياحة  ال��رتوي��ج  بهدف  اجل��زائ��ري، 
الثقافات  بتنوع  يزخر  برنامج ثري  يتم عر�س  بها، حيث  تزخر  التي 
واحلرف التقليدية، وعادات وتقاليد ال�شعب اجلزائري، كما اأنها متتاز 
بال�شياحة ال�شحراوية والواحات، خا�شة مدينة غرداية بال�شمال، التي 
تتميز بالعديد من املزارات ال�شياحية والق�شور القدمية، ومدن عنابة 

وق�شنطينة وغريها .

العريق، وت�شليط ال�شوء على ال�شناعات احلرفية والتقليدية من ر�شم 
الطهي  جتربة  عن  ف�شاًل  الفخار،  و�شناعة  املرجان  وحلي  بالرمل، 

خا�شة الك�شك�شي اجلزائري وتقدميه لزوار اإك�شبو.
اأنه  واأ�شاف ال�شريف، يف ت�شريح خ�س به وكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
ي�شتهدف الرتويج للمزارات ال�شياحية اجلزائرية لدول العامل الزائرة 
ا�شرتاتيجي  موقع  من  اجلزائر  به  تتميز  ملا  دب��ي،  اإك�شبو  يف  امل�شاركة 
ال�شاحل ومناطق جذب �شياحية و�شحراوية،  1600 كم علي  بطول 
ونقطة التقاء باالقت�شاد العاملي، مع تقدمي كافة االإجراءات القانونية 
جلذب  بنكية  وت�شهيالت  �شريبية  واع��ف��اءات  جمركية  ت�شهيالت  من 
دول  اجل��زائ��ري،  ال�شياحة  فندقة  جممع  رئي�س  ودع���ا  امل�شتثمرين. 
العامل يف اإك�شبو اإىل زيارة اجلزائر وبحث فر�س اال�شتثمار يف املجاالت 
ال�شياحية والثقافية، موؤكدا علي عمق عالقات ال�شراكة بني االإمارات 

بح�صور م�صوؤويل اجلهات احلكومية واأ�صحاب الأعمال والتجار

غرفة عجمان تنظم ملتقى االأعمال »عجمان البو�سنة والهر�سك« لزيادة التعاون االقت�سادي
•• عجمان- الفجر: 

و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ج��ه��ود  �شمن 
االقت�شادي  تعاونها  لتعزيز  عجمان 
مع الدول امل�شاركة يف معر�س اإك�شبو 
توا�شل  ق���ن���وات  وف��ت��ح  دب���ي   2020
م��ب��ا���ش��رة ب���ني اأ����ش���ح���اب االع���م���ال يف 
ع���ج���م���ان ون���ظ���رائ���ه���م م����ن ال�������دول، 
نظمت غرفة عجمان ملتقى االأعمال 
والهر�شك(  ال��ب��و���ش��ن��ة   � )ع���ج���م���ان 
االقت�شادي  ال��ت��ع��اون  زي�����ادة  ب��ه��دف 
واإتاحة  اال�شتثمارية،  الفر�س  وبحث 
الثنائية  ال���ل���ق���اءات  ل��ع��ق��د  ال��ف��ر���ش��ة 
امل�������ش���رتك���ة ب����ني اأ����ش���ح���اب االأع����م����ال 
والتجار من البلدين لتبادل اخلربات 
وبحث �شبل ال�شراكة والتعاون وعقد 

ال�شفقات.
فريمونت  ف��ن��دق  يف  امل��ل��ت��ق��ى  ح�����ش��ر 
�شعيد  ع����ب����داهلل  �����ش����ع����ادة  ع����ج����م����ان، 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�شو   � النعيمي 
البو�شني،  ال��وف��د  وت���راأ����س  ع��ج��م��ان، 

  � الثقافة  وزي��ر  اأدفيك  �شمري  �شعادة  
كانتون �شراييفو � البو�شنة والهر�شك، 
ك���م���ا ح�������ش���ر امل���ل���ت���ق���ى حم���م���د علي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي 
الدولية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ج��ارة  تنمية 
النعيمي،  و�شيخة  عجمان،  غرفة  يف 
التجارية  للعمليات  التنفيذي  املدير 
يف م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل�����رة، وع����دداً 
احلكومية  اجل���ه���ات  م�������ش���وؤويل  م���ن 
واأ�شحاب  ال���ت���ج���ار  م���ن  وجم���م���وع���ة 
البلدين.  من  وامل�شتثمرين  االعمال 
“دائرة  امل��ل��ت��ق��ى  اأع����م����ال  يف  ����ش���ارك 
التنمية االإقت�شادية� عجمان، منطقة 
عجمان  م���دي���ن���ة  احل��������رة،  ع���ج���م���ان 
االأرا�شي  دائ����رة  احل����رة،  االإع��الم��ي��ة 

والتنظيم العقاري � عجمان”
واإ�شتهل امللتقى بكلمة �شعادة عبداهلل 
خاللها  رح������ب  ال���ن���ع���ي���م���ي،  ����ش���ع���ي���د 
االأعمال  واأك��د على ملتقى  باحل�شور 
والهر�شك”  ال��ب��و���ش��ن��ة   � “عجمان 
من  ج���دي���دة  ق���ن���اة  ت���وف���ري  يف  ودوره 

ال����ت����ع����اون ال���ف���ع���ال وامل���������ش����رتك بني 
التجار ورجال االعمال من البلدين، 
املمار�شات،  واأف�شل  اخل��ربات  لتبادل 
التجارية  الفر�س  اأب��رز  واإ�شتعرا�س 
لزيادة حجم التجارة البينية والفر�س 
قطاعات  يف  امل���ت���اح���ة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
الت�شميم  امل���ع���م���اري���ة،  “اخلدمات 
اإن�شاء خطط  الطاقة،  كفاءة  والبناء، 
التكنولوجيا،”  الت�شويق،  االأع��م��ال، 

وغريها من القطاعات.
�شاحب  بقيادة  عجمان  “اإمارة  وق��ال 
را�شد  ب����ن  ح��م��ي��د  ال�������ش���ي���خ  ال�������ش���م���و 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
عجمان و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ح��ري�����ش��ة على 
زي�����ادة ج��اذب��ي��ت��ه��ا االق��ت�����ش��ادي��ة عرب 
التناف�شية  وامل���زاي���ا  امل��ق��وم��ات  ت��ن��وي��ع 
لالإمارة وتوفري بنية حتتية وخدمية  
ت�شمن �شهولة ممار�شة االعمال ومنو 
يف  االأع��م��ال  واأ�شحاب  التجار  اأع��م��ال 

االإمارة”.
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  واأو����ش���ح 
عجمان، اأن اإح�شائيات حجم التجارة 
ب���ني ع��ج��م��ان وال��ب��و���ش��ن��ة ت�����ش��ري اإىل 
الثنائية  ال�شراكة  من  واعد  م�شتقبل 
القوية،  االإق���ت�������ش���ادي���ة  وال���ع���الق���ات 
بني  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م  ت�شاعف  بحيث 
اأربعة  م��ن  الأك��ر  والبو�شنة  عجمان 
2021 مقارنة  العام  اأ�شعاف خالل 
ي�شتدعي  الذي  االأمر   2020 بالعام 
امل�شتويني  ع��ل��ى  م��ن اجل��ه��ود  م��زي��داً 

احلكومي واخلا�س. 
حري�شة  ع��ج��م��ان  “غرفة  واأ����ش���اف 
مع  االقت�شادي  تعاونها  تكثيف  على 
اجل���ان���ب ال��ب��و���ش��ن��ي، وال�����ش��ع��ي لفتح 
وتبادل  وال��ت��ع��اون  ل��ل�����ش��راك��ة  ق��ن��وات 
ال�شفقات بني التجار ورجال االأعمال 
والهر�شك،  وال��ب��و���ش��ن��ة  ع��ج��م��ان  م��ن 
ليمثل هذا امللتقى اإنطالقة اإىل زيادة 
وامل�شاركة  م�شتقباًل  ال��زي��ارات  تبادل 
من  ك��ال  يف  املتخ�ش�شة  امل��ع��ار���س  يف 

وعقد  والهر�شك  والبو�شنة  عجمان 
اللقاءات بني جمتمعي االعمال ب�شكل 
عجمان  غ��رف��ة  اأن  واأك����د  م�شتمر”. 
ت��رح��ب ب��ك��اف��ة امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج���ال 
البو�شني، كما  اجل��ان��ب  م��ن  االع��م��ال 
ت���وؤك���د ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت���ق���دمي كافة 
لرجال  املجُمكنة  وامل��زاي��ا  الت�شهيالت 
االأع���م���ال ال��راغ��ب��ني ب��اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
اجلهات  مع  بالتعاون  وذل��ك  عجمان 
احلكومية املعنية بال�شاأن االقت�شادي 
يف اإم�������ارة ع���ج���م���ان، م��ت��م��ن��ي��اً خ���روج 
امللتقى بتو�شيات بناءة تواكب اأهداف 
فر�شة  امللتقى  يجُ�شكل  واأن  الطرفني، 
لرجال االعمال والتجار من البلدين 
يف ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون  وال�������ش���راك���ات 
هذا  ال�شفقات.   عقد  ف��ر���س  وب��ح��ث 
وق���دم ���ش��ع��ادة  �شمري اأدف��ي��ك، عر�س 
امل��ق��وم��ات واملزايا  اأه����م  ���ش��ام��ل ح���ول 
والهر�شك  البو�شنة  يف  االقت�شادية 
ال�شياحة  وم��ن��ه��ا  ال��ق��ط��اع��ات  واأب�����رز 
وال������زراع������ة وال�������ش���ن���اع���ة، واأه���م���ي���ة 

للبو�شنة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  امل����وق����ع 
وال��ه��ر���ش��ك وق��رب��ه��ا م��ن ال��ك��ث��ري من 
االأ�����ش����واق االأورب����ي����ة واالع���ت���م���اد على 
م��ت��ن��وع��ة ت�شمن   ���ش��ب��ك��ة م��وا���ش��الت 
و�شكك  وم���واين  حيوية  ط��رق  �شبكة 
جهود  العر�س  ت�شمن  كما  حديدية، 
الدولة يف تقدمي الت�شهيالت وتوفري 
اأ�شحاب  وت�شجع  ت�شريعة حتفز  بيئة 
االع�����م�����ال وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن. وت���ن���اول 
اال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  اأب���رز  بال�شرح 
املعلومات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ق����ط����اع  يف 
وما  ال�شياحة  وق��ط��اع  واالت�����ش��االت، 
مت��ت��ل��ك��ه ال��ب��و���ش��ن��ة وال���ه���ر����ش���ك من 
���ش��ي��اح��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة غنية،  م��ق��وم��ات 
االأغذية  و�شناعات  ال��زراع��ة  وق��ط��اع 
وما يوفره القطاع الزراعي من فر�س 
ال�شيارات،  ���ش��ن��اع��ة  وق��ط��اع  واع�����دة، 
وق���ط���اع ���ش��ن��اع��ة اخل�����ش��ب واالأث������اث، 
وم��ا متتلكه  االأدوي����ة  وق��ط��اع �شناعة 
الدولة من خمتربات متطورة وقدرة 

انتاجية عالية يف هذا القطاع. 

•• دبي – د.حممود علياء

اأب�����رم ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري، اأح���د 
ال���ب���ن���وك ال���وط���ن���ي���ة ال�����رائ�����دة يف 
االإمارات العربية املتحدة، اتفاقية 
املزّود  ب��اي،  بو�شت  ل�شركة  متويل 
االآن  “ا�شرِت  خل���دم���ات  ال����رائ����د 
وادفع الحًقا” يف ال�شرق االأو�شط. 
وت��ع��د ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة م��ث��ااًل اآخر 
خدمات  قطاع  بني  ال�شراكة  على 
والبنوك  امل���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املجتمعة  لال�شتفادة من خربتهم 
املالية  املنتجات  جمموعة  لتعزيز 
�شتوفر  ال�������ش���وق.  يف  امل���ع���رو����ش���ة 
بنك  مع  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
دبي التجاري الدعم ملوؤ�ش�شة بو�شت 

باي يف عّدة جهات ت�شمل املعامالت 
امل�شرفية ومتويل الديون وحلول 
ي�شمح  مم��ا  االإلكرتونية  التجارة 
ل��ب��و���ش��ت ب���اي ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى منو 
وال�شركاء  العمالء  ودعم  ال�شركة 
ا  اأي�شً و���ش��ت��ت��م��ك��ن  ال���ت���ج���اري���ني. 
ب��و���ش��ت ب���اي م��ن خ���الل دع���م بنك 
دب���ي ال��ت��ج��اري امل�����ش��ت��م��ر ل��ه��ا من 
االإم���ارات  يف  ل��ه  املخطط  التو�شع 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
التعاون  جمل�س  ودول  ال�شعودية 
�شي�شاعد  كما  االأخ��رى.  اخلليجي 
مكانة  تر�شيخ  على  التمويل  ه��ذا 
ب���و����ش���ت ب�����اي ك�������ش���رك���ة رائ�������دة يف 
“ا�شرِت  املنطقة يف جمال خدمات 
االآن وادفع الحًقا” والتي تتعاون 

من خاللها مع جمموعة متنوعة 
م��ن ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة. عالوة 
على ذلك، فاإن هذه ال�شراكة تدعم 
للعمالء  وع���ده���ا  يف  ب����اي  ب��و���ش��ت 
بتوفري عملية دفع �شل�شة وتقدمي 
اأك��رب ق��در من امل��رون��ة املالية لهم 
املتاجر  اأو يف  �شواء عرب االإنرتنت 

يف جميع اأنحاء املنطقة.
���ش��ّرح طارق  ال�شراكة،  ه��ذه  وع��ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال�������ش���ي���خ، 
وامل���وؤ����ش�������س ل�����ش��رك��ة ب��و���ش��ت ب���اي، 
�شراكتنا  متديد  “ي�شعدنا  قائاًل: 
املوؤ�ش�شة  ال��ت��ج��اري،  دب��ي  بنك  م��ع 
امل��ل��ت��زم��ة بدعم  ال����رائ����دة  امل��ال��ي��ة 
قطاع خدمات التكنولوجيا املالية 
ال�شركات  م����ن  ال����ق����ادم  واجل����ي����ل 

النا�شئة. يوفر بنك دبي التجاري 
ك���ل م���ا ن��ح��ت��اج��ه ل��ن��ت��ق��دم بخطى 
ع���ل���ى حتقيق  وي�����ش��ج��ع��ن��ا  واث����ق����ة 

اأهدافنا الطموحة للم�شتقبل”.
وتعد هذه االتفاقية اأحدث خطوة 
يجُقِدم عليها بنك دبي التجاري يف 
رحلة �شراكته مع �شركات خدمات 
تجُّوجت  حيث  املالية،  التكنولوجيا 
هذه الرحلة موؤخًرا بافتتاح البنك 
“اإنوفي�شن  يف  ال��رق��م��ي  مل��خ��ت��ربه 
امل���ايل  مل���رك���ز دب����ي  ال���ت���اب���ع  هب” 
العاملي، والذي يعد اأكرب منظومة 
لالبتكار واحت�شان قطاع خدمات 

التكنولوجيا املالية يف املنطقة.
وق����د ع���ّل���ق ال���دك���ت���ور ب���رين���د فان 
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ليندر، 

“تتما�شى  ال��ت��ج��اري، ق��ائ��اًل:  دب��ي 
����ش���راك���ت���ن���ا م����ع ب���و����ش���ت ب������اي مع 
التزامنا بدعم طموحات عمالئنا. 
نحن ن��وؤم��ن ب�����ش��رورة دع��م قطاع 
املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ����دم����ات 

وذلك  االإم����ارات  دول��ة  املتنامي يف 
لتعزيز قطاع املدفوعات ب�شكل عام 
الرقمية  احللول  طرح  خالل  من 
االآن  “ا�شرِت  ن��ظ��ام  م��ث��ل  امل��ب��ت��ك��رة 

وادفع الحًقا”.

 موانئ اأبوظبي تغلق بنجاح اإ�سدارا اأوليا بقيمة
 4 مليارات درهم وت�ستعد ال�ستكمال اإدراج اأ�سهمها

•• اأبوظبي -وام:

خلدمات  واملتكامل  ال��رائ��د  امل��زود  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  اأم�س  اأعلنت 
يف  اأ�شهمها  اإدراج  عن  ال�شناعية،  واملناطق  اللوج�شتية  واخلدمات  املوانئ 
ال�شوق الرئي�شي ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية على اأن يبداأ تداول االأ�شهم 

.ADPORTS اعتبارا من يوم غٍد حتت الرمز
  و جنحت املجموعة يف وقت �شابق ل��الإدراج يف ا�شتقطاب راأ�س مال جديد 
4 مليارات  بلغت  التي  النقدية  اأويل، و�شيتم توظيف عائداته  اإ�شدار  من 
املبيعات وعمليات اال�شتحواذ وال�شم  اإماراتي يف متويل خطط منو  درهم 
ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتو�شع املحلي وال��دويل. و �شتحافظ 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  قاب�شة  ا�شتثمارية  �شركة  وهي   /ADQ/ ”القاب�شة“
ملكية  على  االإدراج  بعد  ال��ك��ربى،  ال�شركات  م��ن  وا�شعة  حمفظة  متتلك 
“القاب�شة”  قامت  و     .75.44% تبلغ  بح�شة  املجموعة  اأ�شهم  غالبية 
جمموعة  اإىل  مدرجتني  �شركتني  اأ�شهم  ملكية  بنقل  االإدراج  قبل   ADQ
موانئ اأبوظبي �شملت %22.32 من اأ�شهم �شركة اخلدمات اللوج�شتية 
اأرامك�س �س.م.ع  “اأرامك�س ، و%10 من �شركة اجلرافات البحرية الوطنية 
�س.م.ع “اإن اإم دي �شي” التي تتخذ من دولة االإمارات العربية املتحدة مقراً 
والتجريف  واالإن�شاءات  وامل�شرتيات  الهند�شة  اأعمال  يف  واملتخ�ش�شة  لها 
موانئ  جمموعة  الأعمال  مهماً  راف��داً  ال�شركتان  هاتان  ت�شكل  و  البحري. 
تنتهجها  التي  النمو  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  ت�شريع  يف  و�شت�شهمان  اأبوظبي 

املجموعة ب�شفتها من�شة متكاملة للتجارة واخلدمات اللوج�شتية.
  و قال معايل فالح حممد االأحبابي، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة موانئ 
اأبوظبي:” جنحنا بف�شل توجيهات قيادتنا الر�شيدة بتنويع االقت�شاد يف 
بناء موؤ�ش�شة رائدة يف القطاع تتبنى ثقافة االبتكار وتدعم اأعمالها ب�شراكات 
ا�شرتاتيجية مع �شركات عاملية رائدة.. وي�شرنا اأن نرحب بامل�شاهمني اجلدد 
.. نحن واثقون من اأن هذه اخلطوة مت�شي بنا اإىل موقع فريد يتيح لنا 

موا�شلة م�شرية التو�شع العاملي”.

تنفيذي دبي يعتمد �سيا�سة احلد من االأكيا�س 
البال�ستيكية ذات اال�ستخدام الواحد 

•• دبي - وام:

ذات  االأك��ي��ا���س  م��ن  احل��د  “ �شيا�شة  دب��ي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  اعتمد 
على  فل�شا   25 قدرها  تعرفة  فر�س  ت�شمل  التي  “ و  الواحد  اال�شتخدام 

اأكيا�س نقل الب�شائع اأحادية اال�شتخدام فقط.
الأفراد  �شاملة  توعوية  حملة  اإط��الق  املعتمدة  ال�شيا�شة  مبوجب  و�شيتم 
ب��ه��ذا اخل�شو�س وذل���ك  ب��ه��دف احل��ف��اظ على  املجتمع وال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
اال�شتدامة البيئية وتغيري �شلوكيات اال�شتخدام املفرط للمواد البال�شتيكية 
اال�شتخدام  ذات  الب�شائع  اأكيا�س  ا�شتخدام  على  التعرفة  فر�س  وي��ب��داأ   .
الواحد اعتبارا من اأول يوليو 2022 يف جميع املتاجر بدبي كمرحلة اأوىل 
من بينها حمالت بيع التجزئة وحمالت االأقم�شة واالإلكرتونيات واملطاعم 

وال�شيدليات وطلبات التو�شيل وطلبات التجارة االإلكرتونية.
و�شيتم تقييم التجربة على مراحل اإىل اأن يتم حظر ا�شتخدام هذه االأكيا�س 
ب�شكل كامل خالل عامني من التطبيق ودرا�شة التغريات يف �شلوكيات اأفراد 
على  �شرورة حتمية  الراهن  الوقت  يف  اال�شتدامة  اأ�شبحت  املجتمع حيث 
الب�شمة  من  يقلل  مبا  املجتمع  �شلوكيات  تغيري  يعززها  العاملي،  امل�شتوى 
واملوائل  الطبيعية  امل��وارد  البيئية لالأفراد مبا يدعم فر�س احلفاظ على 
اخلاطئة،  املمار�شات  عن  الناجتة  ال�شلبية  التاأثريات  من  واحل��د  البيئية 

وي�شهم يف �شمان ال�شحة البيئية املطلوبة للحفاظ على جودة احلياة.
البيئة  ب��ني ج��ودة  ال��راب��ط  اأن  املا�شية  العقود  ال��درا���ش��ات خ��الل  واأظ��ه��رت 
وجودة حياة االأفراد واملجتمعات وا�شح وقوي ومتعدد اجلوانب، مبا يف ذلك 
واأهمية احلفاظ  االإن�شان،  والرتبة على �شحة  واملياه  الهواء  اأهمية جودة 
التي  اإىل الدور الكبري  اإ�شافة  البيولوجي،  املوائل الطبيعية والتنوع  على 
تلعبه البيئة على ال�شعيد االقت�شادي من خالل العديد من النواحي التي 

ت�شمل وال تنح�شر يف ال�شياحة والرتفيه واإنتاج الغذاء وغريها.

اأحدث �سراكة بني بو�ست باي وبنك دبي التجاري ت�سع امل�ستهلك يف املقام االأول

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن بالن�شر 

                  يف  املنازعة رقم:3000/2021/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مو�شوع املنازعة : 1- ت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املتنازع �شدهما 2- الزام املتنازع �شدهما ب�شداد 
مبلغ )134.480( درهم مائة واربعة وثالثون الف واربعمائة وثمانون درهما - باال�شافة اىل 12% فوائد قانونية ل�شالح 
املتنازعة عن تقدمي خدمات تاجري املركبات واملخالفات والتعرفة املرورية من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد 3- الزام 

املتنازع �شدهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:�شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات )موا�شالت االمارات(

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع حممد بن را�شد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 1903
املطلوب اإعالنه :  1- اليا�س احمد مقبول احمد  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 1- ت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املتنازع 
واربعمائة وثمانون درهما -  الف  واربعة وثالثون  ب�شداد مبلغ )134.480( درهم مائة  املتنازع �شدهما  الزام   -2 �شدهما 
باال�شافة اىل 12% فوائد قانونية ل�شالح املتنازعة عن تقدمي خدمات تاجري املركبات واملخالفات والتعرفة املرورية من 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد 3- الزام املتنازع �شدهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/2/10  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور او من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70545 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اعالن بالن�شر 
                  يف  املنازعة رقم:71/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات التا�شعة رقم 758
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )11.500.00( مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املتنازع:ات�س يو دي ايه لتاجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م

عنوانه:دبي مدينة دبي الريا�شية مبنى جيوفاين بوتيك �شوت�س طابق االر�شي مكتب 01
املطلوب اإعالنه :  1- عمران عبدالقادر ا�شماعيل نعمان املازمي  -  �شفته : متنازع �شده 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )11.500.00(  مو�شوع االإع��الن :  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2022/2/14  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيال وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اعالن بالن�شر 
                  يف  الدعوى رقم:26/2022/100 احوال نف�ض م�شلمني 

املنظورة يف:دائرة االأ�شرة احوال نف�س الثانية رقم 72
مو�شوع الدعوى : املطالبة باخللع والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:منار عو�س احمد اجلزائري
عنوانه:االمارات - امارة دبي - مردف - ديره - �شارع c 26 - فيال 69

املطلوب اإعالنه :  1- ب�شام ابراهيم �شليمان خ�شر  -  �شفته : مدعي عليه 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باخللع والر�شوم وامل�شاريف  :  قد  االإع��الن  مو�شوع 
واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/1  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة 
التقا�شي عن بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيال وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  147/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اداء  اأم��ر  رقم 6890/2021  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره )1652720.01( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : الرا�شخون للعقارات - ملالكها - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة عجمان - النعيمية 1 - عجمان �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد - مبنى بناية كي بي 

ات�س القاب�شة - �شقة معر�س رقم 1 - �شوبر ماركت فيفا ومقابل ت�شهيل
الفنية  للخدمات  العالية  املعايري   -2 اجلميعة  مبارك  عبداهلل  مبارك  جلوي   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�س.ذ.م.م  - �شفتهما: منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )1652720.01( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5362/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اداء  اأم��ر  رقم 3110/2021  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

وقدره )196.236.96( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : املهذب لتجارة االملنيوم والزجاج ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع املطار - مبنى بناية ال�شركال - �شقة مكتب 102 و 103
املطلوب اإعالنهما : 1- دا�س فين�شرت ل�شغل االأبواب والنوافذ املعدنية وتركيبها �س.ذ.م.م 2- احمد منر 

م�شطفى ابو جنم  - �شفتهما: منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )196236.96( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  9867/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3940/2020 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )1046415.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : اخلليلي املتحدة للتجارة العامة �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - امل�شلى - ال�شارقة - �شارع الزهراء - مبنى برج ال�شاعة - �شقة الثامن 
804 -

املطلوب اإعالنه : 1- انديك�س انترييرز �س.ذ.م.م  - �شفته: منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )1046415.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  53/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 542 ل�شنة 2021 ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)417304.30( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ : اأرم انور
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة ديرة - بور�شعيد - �شارع ال مكتوم - برج امل�شعود 2 - الطابق 

7 - مكتب رقم 702 
 املطلوب اإعالنهما : 1- �شينديكيت ديفيلوبرليمتد 2- كامل خان ان�شار علي خان  - �شفته: منفذ �شدهما

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)417304.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 2- ف�شخ اتفاقية �شراء الوحدة رقم 315 الكائنة 
 ،JVT03GMRA004:رقم االر���س  قطعة   - دبي  بامارة  اجلمريا  بقرية   - ماغنوليا  مب�شروع 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اعالن بالن�شر        

 4779/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- مارتني ا�شلي ويل�س  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :م�شنع رويال باال�س لال�شفنج ذ.م.م 

مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  وقدره )2402334.28( درهم 

تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
قاعة  يف  �شباحا   08:00 ال�شاعة   2022/2/23 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70472
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العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
MOJAU_2022- 0047983 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�شيد/ فاطمة ميتني نظام الدين يون�س - هندي اجلن�شية اأرغب 
يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )50%( اإىل ال�شيد/ جنجادهران تيكي فيدو اباكونهى - 
هندي اجلن�شية لت�شبح ن�شبته )50%(  وال�شيد/ مثني نظام الدين مثني - هندي اجلن�شية 
اإىل ال�شيد/ �شوكوماران كونهابو كاالند  البالغة )%50(  التنازل عن كامل ح�شتي  اأرغب يف 
ابو - هندي اجلن�شية لت�شبح ن�شبته )50%( يف الرخ�شة با�شم )اك�شل للخياطة والتطريز( 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�شة رقم )216754(  خروج �شريك / �شركاء ، 

ودخول اخر / اخرين ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر. 
 2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
MOJAU_2022- 70535 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، اجلن�شية بنغالدي�س  املياه جمال ح�شني  ال�شيد : حممد �شاه  ليكن معلوما للجميع بان 
قا�شم   : ال�شيد  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الطريق ل�شيانة  امل�شماة )بداية   الرخ�شة  بنغالدي�س، يف  �شونا ميا موال، اجلن�شية  موال 
ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )764910( ال�شادرة من 

دائرة التنمية االإقت�شادية ، تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ،، 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
MOJAU_2022- 0047989 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية   ، الطنيجي  �شالح  ال  حممد  �شلطان  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
االإمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل 
�شنوبر(  )حمم�شة  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندية   ، ميتال  كويورى  هف�شينه  ال�شيدة/ 
من  ال�شادرة   )768522( رقم  امل�شماة  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي 
)حمم�شة  لل�شركة  التجاري  اال�شم   : تغيري  مت  اخرى:  تعديالت  االإقت�شادية،  التنمية  دائرة 
من  القانوين  ال�شكل  وتغيري   ، ال�شحة  موافقة  ب�شرط  املوؤ�ش�شة  �شنبور(  )بقالة  اىل  �شنوبر( 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ، 
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
MOJAU_2022- 0048073 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني االأطراف 
املذكورة. من الطرف االأول : حممد م�شعود حممد الطاف ح�شني - اجلن�شية : بنغالدي�س 

اإىل الطرف الثاين : ريبون تالوكدار عبدول بارك تالوكدار - اجلن�شية : بنغالدي�س 
باال�شم التجاري )بقالة حممد م�شعود(  ن�شاط الرخ�شة )بقالة( واملرخ�س من دائرة التنمية 

االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 785578 
ال�شادرة بتاريخ 2021/3/30 

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70394

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كافيه 10318 �س ذ م م  
ال�شكل  م(  م  ذ  )���س  م���ردف  لال�شتثمارات  الفطيم  م��اج��د  ملك   F052 حم��ل   : ال��ع��ن��وان 
 : الرخ�شة  رق��م   - م(  م  )ذ  الواحد  ال�شخ�س   - م�شوؤولية حم��دودة  ذات  :�شركة  القانوين 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1467799  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   864359
باإنحالل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  ال��ت��اأ���ش��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/31 واملوثق 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/1/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب 
رقم 1101 بناية ا�شكوت بارك بالي�س - �شارع ال�شيخ زايد - املركز التجاري 1 - هاتف : 
8768662-04 املحمول : 0555578859 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70197 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1101 بناية ا�شكوت بارك بالي�س - �شارع ال�شيخ زايد - املركز 
0555578859 مبوجب   : املحمول   04-8768662  : - هاتف   1 التجاري 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   10318 كافيه  لت�شفية 
 2022/1/31 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/1/31
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70197 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جا�صمن اك�صبريت�س لتجارة الزهور - �س ذ م م 
 - مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ملك  ميزانني  مكتب   : العنوان 
بردبي - الكرامة - ا�شتدامة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1107124  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   680345  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/18 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ام �صي اي ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 
0302 ملك مروان عبداهلل ح�شن الر�شتماين - بردبي - املركز التجاري االول -هاتف : 
3319501-04 فاك�س : 3319501-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ام �صي اي ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 0302 ملك مروان عبداهلل ح�شن الر�شتماين - بردبي - 
املركز التجاري االول -هاتف : 3319501-04 فاك�س : 04-3319501 
مبوجب هذا تعلن االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
وذلك  م  م  ذ  �س   - الزهور  لتجارة  اك�صبريت�س  جا�صمن  لت�شفية  اأع���اله 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/1/18 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/1/18 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل �شعيد را�شد �شاعد ال�شميلي   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000002/ 

اإىل املحكوم عليه :  عبداهلل �شعيد را�شد �شاعد ال�شميلي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ احمد ح�شن حممد ح�شن البلو�شي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 60494.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
باحل�شور اأمام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيخة حممد علي املجر ال ميهال  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000001/ 

اإىل املحكوم عليه : �شيخة حممد علي املجر ال ميهال 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأحمد ح�شن حممد ح�شن البلو�شي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 8200 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - براديب لل ليال كوماري فيجن�شان   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003106/ 

اإىل املحكوم عليه : براديب الل ليال كوماري فيجن�شان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ال�شركة العربية التجارية للمائيات - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 39657 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�شة  على  امر   SHCFICIPTO2021 /0009314 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الباز الإدارة نفايات ال�شفن ذ م م
العنوان : 9418279  

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / ابوكو توبنبوه كوداوه ، بالتايل: 
جواز  املدعي  ت�شلم  بان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر   - احلكم   ن�س 

ال�شفر اخلا�س به.  
حكما قابال التظلم خالل املدة القانونية. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�شة  على  امر   SHCFICIPTO2021 /0010087 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / هبه على ح�شن احمد ا�شماعيل 
العنوان : 9434447 

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / انا ماري ابوميى الجرامادا -  بالتايل :

ن�س احلكم 
انه بتاريخ 2021/12/19 

ناأمر بالزام املدعي عليها بان ت�شلم املدعية جواز ال�شفر اخلا�س بها.  
حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
يف الق�شية رقم 2022/55 جتاري م�شارف جزئي  

املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري  
بوكالة : اميان الرفاعي للمحاماة واالإ�شت�شارات القانونية 

�شد املدعي عليه : طارق عارف حممود ذبيان 
تكليفي خبريا  واملت�شمن   2022/2/7 يف  امل��وؤرخ  دبي  كتاب حمكمة  اىل  باال�شارة 
يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية 
املذكورة يوم االأربعاء املوافق 2022/2/16 ال�شاعة 11.00 �شباحا  على ان يلتزم 
املدعي عليه باالإت�شال بهاتف مكتب اخلبري العالمه باجراءات واالآلية املتبعة لعقد 
االجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�شل مع 

مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اإعالن  

باالإ�شارة اىل تعيننا خبريا ح�شابيا يف الدعوى 199 ل�شنة 2022 جتاري جزئي 
املدعي / فندق جراند ميلينيوم دبي )منطقة احلرة( 

املدعي عليه / األفا لل�شياحة - �س ذ م م 
من  اليها  املوكلة  املهمام  مببا�شرة  بداأت  اخلربة  انه  حيث   - احلرية  كنان  حممد  ظافر   / اخلبري 
املحكمة املوقرة مبوجب احلكم ال�شادر من حماكم دبي ومت حتديد موعد اأول اجتماع خربة بتاريخ 
2022/2/9 ولتمكني اطراف الدعوى من ح�شور االجتماع يرجى التوا�شل مع اخلربة يف خالل 
4 اأيام عمل من تاريخ االعالن.  ويف كافة االحوال �شوف يبا�شر اخلبري مهمته املكلف بها يف احلكم 

ال�شادر من قبل حماكم دبي. 
ا�شم اخلبري : ظافر حممد كنان احلرية 

قيد رقم 112 حماكم دبي  - رقم التوا�شل 0506688365/043713395 
مركز   1 الرب�شاء   : اخلربة  مكتب  عنوان   -  coach@victorious.ae  : الكرتوين  بريد 

الرب�شاء لالعمال الدور الثاين مكتب 203 رقم مكاين - 1792278727 
اخلبري احل�شابي / ظافر حممد كنان      

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
يف  الدعوى 4432/2021 جتاري جزئي   

�شد / املدعي عليه : قارون جايراث انوب كومار جايراث  
املقامة من / �شين�شري تريدينج - م م ح   

الدعوى  حتت  االبتدائية  دبي  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
رقم 4432/2021 جتاري جزئي، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف 
1992م  ل�شنة  االثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى 
بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة عن 
بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم الثالثاء املوافق 2022/2/8  
يف متام ال�شاعة 12.30 ظهرا،  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة 

واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/14613(
املن��ذرة : �شركة القناطي لالعمال الكهروميكانيكية وال�شحية )ذ.م.م(

املنذر اإلي�ه : عماد يو�شف ذبيان - لبناين اجلن�شية
)جمهول حمل االإقامة(

تنذر املنذرة املنذر اإليه ب�شداد مبلغ وقدره 398،408،34 درهم )ثالثمائة وثمانية 
و ت�شعون األف و اأربعمائة وثمانية درهم و اأربعة وثالثون فل�س( وذلك خالل خم�شة 
اأيام )5( من تاريخ ن�شر هذا االإنذار ويف حالة عدم ال�شداد فاإن املنذرة �شتقوم باللجوء 
الر�شوم  اإليه  املنذر  الزام  مع  املرت�شدة  باملبالغ  للمطالبة  املخت�شة  اجلهات  اإىل 
63 من  رقم  واملادة   62 رقم  املادة  لن�س  اإعماال  املحاماة،  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف 
الالئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية االإحتادي ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء 

رقم 57 �شنة 2018.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : تاميل�س �صوكوليت اأند كويف - ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�شكل   TPTG-A-IN25  - بوينت  ذا   - نخيل   - دب��ي   : العنوان 
م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�شة : 786149 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1647374 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/1/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/1/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 703  
 0569820999  : ه��ات��ف   - ال��ت��ج��اري  - اخلليج  ب��ردب��ي   - ام��ني  ع���ادل  ي�شري  ملك 
الفاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 703  ملك ي�شري عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : 0569820999 الفاك�س :       مبوجب هذا تعلن االإقت�شاد وال�شياحة 
اأند  تاميل�س �صوكوليت  اأعاله لت�شفية  يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
كويف - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/21 واملوثق لدى 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  2022/1/21 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000518 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ب�شري مبريو علي - جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ 
اجرة   / املدعية  طلب  على  بناء   - ال�شارقة  اجرة  �شائقي  �شكن  بناية  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
ال�شارقة - ذ م م - قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها :- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 
)15547.12( خم�شة ع�شر الفا وخم�شمائة و�شبعة واربعون درهم و 12 فل�شا ، والفائدة القانونية 
%12 من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام.  الزام املدعي عليه بالر�شوم  بواقع 
اإدارة  اأمام مكتب   2022/2/17 انت مكلف باحل�شور بجل�شة  املحاماة.  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل 
رقم  مكتب   - �شباحا   8.30 ال�شاعة  متام  يف  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. اعالن املدعي عليه بالن�شر وبلغتي 

العربية واالجنليزية.  حرر بتاريخ  2022/2/7 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009877 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اولواتو�شني �شامويل فاالنه  
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن القا�شمي بناية 

�شكن �شائقي اجرة ال�شارقة  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   02/02/2022 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر  باللغتني 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  واالجنلية  العربية 

عليه. حرر بتاريخ  2022/1/25 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000382 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اوالنريواجو اديوايل �شليمان  
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي 

اجرة ال�شارقة رقم الهاتف : 0525842886  
نعلمكم اأن املدعية اجرة ال�شارقة )ذ م م( قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها باالتي :

وت�شعون  و�شتة  واربعمائة  الفا  ع�شر  اربعة   )14496.33( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام   -  1
%12 من تاريخ املطالبة الق�شائية  2 - الزام املدعي عليه الفائدة القانونية بواقع  33 فل�س.   درهم و 

وحتى تاريخ ال�شداد التام.  3 - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/2/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : زافكوم لتجارة املحا�صيل الزراعية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 005 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 ملك ليجند ال�شرق 
،  رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   - البطني  رق��ة  م(  م  ذ  )���س  االو�شط 
الرخ�شة : 877899 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1484191 مبوجب هذا تعلن 
دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/31 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات 
الرقة -  دي��رة -  اآل ثاين -  ال�شيخ من�شور بن احمد  205 ملك  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 2219920-04 فاك�س : 2219934-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13463 بتاريخ 2022/2/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�شيخ من�شور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة 
تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2219934  : ف��اك�����س   04-2219920  : ه��ات��ف   -
االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية زافكوم 
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الفجر الريا�ضي

•• الريا�س-وام:

م روي كو�شتا وزم���الوؤه يف فريق  ق��دَّ
االإم�����ارات ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة اأداء 
ال�شعودية،  جولة  اأ�شبوع  طوال  قوياً 
حيث حّل كو�شتا يف املركز الثالث يف 
خو�س  بعد  للجولة  العام  الت�شنيف 
اأقيم  ال��ذي  اخلام�شة  املرحلة  �شباق 
على م�شار بطول 138كم حول بلدة 

العجُال القدمية.
وكان الربتغايل قد متكَّن من البقاء 
الت�شنيف  يف  ال��دراج��ني  اأف�شل  ب��ني 
جانب  اإىل  ال�����ش��ب��اق  ل��ي��ن��ه��ي  ال���ع���ام، 
/لوتو- غيلز  فان  ماك�شيم  مناف�شه 

الت�شنيف  ت�����ش��در  ال�����ذي  �����ش����ودال/ 
العام.

و�شهدت املرحلة االأخرية �شباق �شرعة 
الدراجني، متكَّن فيه  بني جمموعة 
فريناندو غافرييا من االن�شمام اإىل 

ليحتل  ال�شباق  يف  ال��دراج��ني  اأ���ش��رع 
امل���رك���ز ال����راب����ع ب���ف���ارق ���ش��ئ��ي��ل عن 
"بايك  غرونفيغن  دي���الن  مناف�شه 

اإك�شت�شينج" الذي فاز باملركز االأول.
روي  ي��ق��ول  النتيجة،  على  وتعليقاً 
ك��و���ش��ت��ا: " اأن�����ا ���ش��ع��ي��د ب��ن��ت��ائ��ج هذا 
قوياة  ري��اح��اً  واجهنا  فقد  االأ���ش��ب��وع، 
لكننا  اجلولة،  ط��وال  �شاقة  وظروفاً 

��ن��ا م���ن حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ط��ي��ب��ة يف  مت��كَّ
النهاية. كان هديف يتمثل يف حماولة 
باعتالء  �شعيد  لكنني  الفوز،  حتقيق 
�شنحظى  النهائية.  التتويج  من�شة 
اأي��ام، قبل  ببع�س الراحة عدة  حالياً 
مان  عجُ للم�شاركة يف جولة  نتوجه  اأن 
االأ�شبوع املقبل، وناأمل حتقيق نتائج 

اأف�شل هناك".

•• دبي-الفجر:

 ت������وج ال�������ش���ي���خ اأح����م����د ب����ن ح���م���دان 
رئ��ي�����س احتاد  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن حم��م��د 
االإمارات لل�شراع والتجديف احلديث 
مناف�شات  يف  وال���ف���ائ���زات  ال��ف��ائ��زي��ن 
دبي  ب���ط���ول���ة  م����ن  االأوىل  اجل����ول����ة 
باملظالت  امل��اء  على  التزحلق  الأل���واح 
)ك���اي���ت ����ش���ريف( ال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت يف 
اأول  ي���وم  ج��م��ريا  يف  ن�شنا�س  ���ش��اط��ئ 
من اأم�س االأحد. وحقق احلدث الذي 
للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمه 
البحرية �شمن روزنامة ال�شباقات يف 
 ،  2022-2021 املو�شم ال ريا�شي 
تنظيمي  متيز  و  مميزا  فنيا  جناحا 
وا����ش���ح ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ط��ب احل����دث ما 
ومت�شابقة  مت�شابقا   100 عن  يزيد 
م���ن 28 دول����ة م���ن خم��ت��ل��ف ق����ارات 
فئة   12 القاب  على  تناف�شوا  العامل 
االألعاب  ه��ي  م�شابقات  ث��الث  �شمن 

احلرة وتوين تيب وهايدروفويل.

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جن�����وم  و����ش���ج���ل 
ال��ري��ا���ش��ة متيزا  واب��ط��ال��ن��ا يف ه���ذه 
وا����ش���ح���ا م����ن خ�����الل االإق�����ب�����ال على 
امل�شاركة يف الفئات املختلفة �شمن فئة 
ا�شتطاعوا  حيث  والنا�شئني  الرجال 
ال��ت��ت��وي��ج وتقدمي  م��ن�����ش��ات  اع���ت���الء 
م�شتوى متميز طوال املناف�شات التي 
و�شط  متتابعني  ي��وم��ني  اىل  ام��ت��دت 
اأج���واء وظ��روف مناخية تالئم مثل 
البطولة  و���ش��ه��دت  امل��ن��اف�����ش��ات.  ه���ذه 
الوطني  املنتخب  لنجم  الف��ت��ا  تاألقا 
حقق  ال���ذي  املن�شوري  عبيد  حممد 
خمتلفتني  ف��ئ��ت��ني  يف  االأول  امل���رك���ز 
االألعاب  والثانية  تيب  توين  االأوىل 
احل����رة ف��ي��م��ا ك���ان ل��ه جن���اح اآخ����ر هو 
فئة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على  ح�شوله 
من�شة  اإىل  ل��ي�����ش��ع��د  ه���اي���دروف���وي���ل 
)ذهبيتني  م������رات  ث�����الث  ال���ت���ت���وي���ج 
وبرونزية( يف امل�شابقات الثالث التي 
اأقيمت يف اجلولة االأوىل من بطولة 

دبي.

توين تيب
االأول  املركز  على  املن�شوري  وح�شل 
– م��واط��ن��ني متفوقا  ت��ني  ت��وي��ن  يف 
على زمالئه ابطالنا را�شد الفال�شي 
عبداهلل  وع���ب���دال���ع���زي���ز  )ال�����ث�����اين( 
النا�شئني  ول��دي  )الثالث(  امل��رزوق��ي 
اإ����ش���م ب��ط��ل��ن��ا ال�����ش��اع��د عبداهلل  ب���رز 
الثالث  امل��رك��ز  حقق  ال��ذي  املحريبي 
كا�شا�س  غ��ربائ��ي��ل  ال��ل��ب��ن��اين  خ��ل��ف 
)االأول( والفرن�شي توما�س مار�شيال 
االأول  امل����رك����ز  وذه�������ب  )ال�����ث�����ال�����ث(. 
امل�شنف  اىل  -رج������ال  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
العاملي الكولومبي جون برييز توري�س 
متقدما على اللبناين نور الداند�شلي 
)الثاين( وال�شريالنكي حممد اجمل 
خ���ان )ال��ث��ال��ث( ف��ي��م��ا ت��األ��ف��ت العبة 
لدي  مي�شيل  ���ش��ارل��ني  موري�شيو�س 
الكورية �شيو  ال�شيدات متقدمة على 
هيوان )الثانية( والفرن�شية مارياين 

اأماندا )الثالثة(.

الألعاب احلرة
وخطف بطلنا حممد عبيد املن�شوري 
االأ�شواء جمددا يف مناف�شات االألعاب 
متقدما  االأول  املركر  حمققا  احل��رة 
على را�شد الفال�شي )الثاين( و�شامل 
ال�شويدي )الثالث( بينما تاألق بطلنا 
كالعادة  املحريبي  ع��ب��داهلل  ال�شاعد 
الثالث  امل��رك��ز  حمققا  النا�شئني  يف 
جون  الكولومبي  فاز  الرجال  ول��دي 
برييز توري�س باملركز االأول وجنحت 
الربيطانية �شارا دوغال�س من انتزاع 

لقب فئة ال�شيدات.

هايدروفويل
عبداهلل  عبدالعزيز  املت�شابق  وجن��ح 
االأول  اليوم  يف  التفوق  من  املرزوقي 
يف مناف�شات هايدروفويل -مواطنني 
حارب  حممد  ع��ب��داهلل  على  متقدما 
املن�شوري  عبيد  وحم��م��د  )ال���ث���اين( 
ا�شم  اخرى  برز مرة  بينما  )الثالث( 
املحريبي  عبداهلل  ال�شاعد  املت�شابق 

يف فئة النا�شئني حمرزا املركز الثالث 
كا�شا�س  غ��ربائ��ي��ل  ال��ل��ب��ن��اين  خ��ل��ف 
فريدريك  وال���ب���ول���ن���دي  )االأول( 

�شز�شز�شني.
و���ش��ه��دت ف��ئ��ة ه���اي���دروف���وي���ل رجال 
تتويج  بعد  مطلقة  فرن�شية  �شيطرة 
رامكورت  دي  ث��ي��و  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ن��ف 
ليز  اآرث�������ر  وح����ل����ول  االأول  ب���امل���رك���ز 
املركزين  يف  ف��رين��ه��ت  وك��ري�����ش��ت��وف��ر 
تاألفت  ب���ي���ن���م���ا  وال����ث����ال����ث  ال�����ث�����اين 
ب�����اوال م��ه��ال��وف��ا يف فئة  ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة 
�شيو  الكورية  على  متفوقة  ال�شيدات 
هيوان )الثانية( والفرن�شية مارياين 

اأماندا )الثالثة(

التتويج
اليوم  يف  امل��ن��اف�����ش��ات  ن��ه��اي��ة  وع���ق���ب 
حمدان  بن  اأحمد  ال�شيخ  ق��ام  الثاين 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س احت�����اد االإم������ارات  اآل 
لل�شراع والتجديف احلديث والعقيد 
الدكتور ح�شن �شهيل ال�شويدي مدير 

مركز �شرطة املوانئ يرافقهما حممد 
عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب���ي 
الثالثة  امل����راك����ز  اأ����ش���ح���اب  ب��ت��ت��وي��ج 
ع�شرة  االث����ن����ت����ي  ل���ل���ف���ئ���ات  االأوىل 
مدار  على  مناف�شاتها  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
اإىل  اإ�شافة  الكوؤو�س  وتقدمي  يومني 

امليداليات.

28
م��ن مئة  اأك���ر  الكبري  جمع احل���دث 
دولة   28 مثلوا  ومت�شابقة  مت�شابق 
من خمتلف القارات تقدمهم اأبطالنا 
واملت�شابقات  املت�شابقني  اإىل  اإ�شافة 
من اإ�شبانيا واأملانيا واأ�شرتاليا وفرن�شا 

وبولندا واإيطاليا وهولندا والت�شيك 
واأوكرانيا  و���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
واأمريكا وكندا وداغ�شتان و�شريالنكا 
وك��وري��ا اجلنوبية  اأف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب 
وموري�شيو�س  وك��ول��وم��ب��ي��ا  وال��ه��ن��د 
وق���ط���ر وم�����ش��ر وامل���غ���رب واجل���زائ���ر 

و�شوريا ولبنان وفل�شطني.

اأبطال الفئات:
توين تيب:

املواطنني: حممد عبيد املن�شوري
ب��ريي��ز توري�س  امل���ح���رتف���ني:  ج����ون 

-كولومبيا
ال���������ش����ي����دات :�����ش����ارل����ني م���ي�������ش���ي���ل - 

موري�شيو�س

النا�شئني: غربائيل كا�شا�س- لبنان
الألعاب احلرة:

املواطنني: حممد عبيد املن�شوري
توري�س-  ب��ريي��ز  ج���ون  امل��ح��رتف��ني: 

كولومبيا
ال�شيدات: �شارا دوغال�س -بريطانيا

�شزكزي�شني  ف��ري��دري��ك  ال��ن��ا���ش��ئ��ني: 
-بولندا

هايدروفويل:
املواطنني: عبدالعزيز املرزوقي

رامكورت  دي  ث��ي��و  امل��ح��رتف��ني:  ف��ئ��ة 
-فرن�شا

-الت�شيك  ميهالوفا  ب��اوال  ال�شيدات: 
النا�شئني: غربائيل كا�شا�س- لبنان

•• ال�صارقة-وام: 

لقفز   "  22 " الدولية  ال�شارقة  بطولة  مناف�شات  االأول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
ال�شارقة  ن����ادي  ال��ت��ي نظمها وا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا  ال��ث��الث جن���وم  ف��ئ��ة  احل���واج���ز م��ن 
للفرو�شية وال�شباق ملدة 3 اأيام و ت�شمنت 17 �شوطا اأقيمت على ميدان ال�شالة 
املغطاة وامليدان اخلارجي وتوج الفائزين �شعادة �شلطان حممد خليفة اليحيائي 
مناف�شة  يف  و   . البطولة  مدير  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  ع��ام  مدير 
جائزة لوجنني ال�شارقة الكربى من جولتني التي �شمم م�شارها بحواجز بلغ 
ارتفاعها "150" �شم �شهدت م�شاركة 35 فار�شاً وفار�شة �شعد منهم 9 فر�شان 
اإىل اجلولة الثانية منهم 5 فر�شان باأداء نظيف خاٍل من نقاط اجلزاء وفار�س 
ب��اأرب��ع نقاط جزاء  بنقطة ج��زاء واح���دة وف��ار���س بثالث نقاط ج��زاء وف��ار���ش��ان 
اإىل ميدان اجلولة الثانية وفق النتائج يف اجلولة االأوىل، واأف�شلهم  والدخول 
ي�شارك يف ذيل القائمة. واأ�شفرت نتائج اجلولة الثانية عن اأداء نظيف خال من 
نقاط اجلزاء لفار�شني الفار�شة االأملانية نيكوال بول باجلواد "اآرلو دو بلونديل" 
واأنهت اجلولة يف زمن �شريع بلغ /36.83/ ثانية منحها كاأ�س بطولة ال�شارقة 

مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  بطولة  بلقب  الفائزة  وهي   /22/ الدولية 
يناير   16 ي��وم  للفرو�شية  اأبوظبي  ن��ادي  ميدان  على  احل��واج��ز  لقفز  الدولية 
اجلولة  "كوتنكا" واأكمل  الفر�س  مع  يوخن  كيفن  الهولندي  والفار�س  املا�شي 
الثانية يف زمن بلغ /37.50/ ثانية نال به ال�شدارة املوؤقتة قبل اأن تزيحه عنه 
على عجل الفار�شة نيكوال وتّوج بجائزة املركز الثالث الفار�س االإيرلندي �شني 
 /37.76/ بلغ  زمن  يف  الثانية  اجلولة  "في�شتوغراند" واأكمل  باجلواد  برين 
ثانية بر�شيد 4 نقاط جزاء يف اجلولة االوىل ومن اأف�شل نتائجه يف بطوالت 
الدولة من  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة  لقب  ب��االإم��ارات  الدولية  القفز 
فئة اخلم�س جنوم على ميدان اأبوظبي للفرو�شية يوم 21 يناير املا�شي واأف�شل 
نتيجة حققها فر�شان نادي ال�شارقة للفرو�شية يف هذه اجلولة هو املركز الثامن 

واأحرزه الفار�س حممد �شايف الرميثي بالفر�س "كارامبا".
اجلائزة  ك��اأ���س  امل��رزوق��ي  العزيز  ال�شاب عمر عبد  االإم���ارات���ي  ال��ف��ار���س  اأح���رز  و 
الكربى امل�شّغرة بقيمة /25.500/ يورو وجاءت املناف�شة مبوا�شفات اجلولة 
ال��ري��ا���ش��ي حيث �شمم  ال�����ش��ارق��ة  ب��رع��اي��ة جمل�س  للتمايز  م��ع ج��ول��ة  ال��واح��دة 
44 فار�شاً وفار�شة  م�شارها بحواجز بلغ ارتفاعها /145/ �شم وتناف�س عليها 

جنح منهم 9 فر�شان يف اإكمال اجلولة الرئي�شة دون خطاأ وانتقلوا للتناف�س يف 
جولة للتمايز واأمتها دون خطاأ 4 فر�شان واأحرز ال�شدارة الفار�س عمر املرزوقي 
 /37.00/ بلغ  �شريع  زم��ن  يف  التمايز  جولة  "دنيثا" واأكمل  اجل��واد  ب�شحبة 
ثانية اإنتزع به مركز ال�شدارة من زميله الفار�س حممد �شايف الرميثي باجلواد 
"كب�شور" الذي اأكمل التمايز يف زمن بلغ /37.48/ ثانية وتّوج بجائزة املركز 
دون" واأنهى  ريجال  �شفن  "زد  باجلواد  برين  �شني  االإيرلندي  الفار�س  الثالث 

التمايز يف /37.93/ ثانية.
و كانت مناف�شات الفرتة ال�شباحية يف اليوم االأخري لبطولة ال�شارقة الدولية 
/22/ بداأت مبناف�شة املرحلتني من فئة الثالث جنوم برعاية �شياحة ال�شارقة 
فار�شاً   59 وتناف�س عليها  �شم  ارتفاعها /130/  بلغ  و�شمم م�شارها بحواجز 
ال�شدارة  التوقيت حاز  وبفارق  فار�شاً   13 دون خطاأ  املرحلتني  واأكمل  وفار�شة 
تينبوت" واأنهى  دي��ن  ف��ان  "جويل  الفر�س  مع  راي��ان  ج��اك  االإيرلندي  الفار�س 
املرحلة الثانية يف زمن بلغ /27.05/ ثانية واأقوى حماولة الإنتزاع ال�شدارة 
اأكمل  اأن��ه  "جوود الك" اإال  الفر�س  الكربي مع  االإم��ارات��ي مويف  الفار�س  اأبداها 
11 جزءاً من الثانية وتّوج بجائزة  املرحلة الثانية يف /27.16/ ثانية بفارق 

املركز الثاين ونال جائزة املركز الثالث الفار�س االإماراتي را�شد حممد الرميثي 
املركز  و  ثانية   /28.54/ يف  الثانية  املرحلة  واأك��م��ل  "فالنتاين"  الفر�س  مع 
الظاهري باجلواد  ه��زاع حمد  االإم��ارات��ي  الفار�س  كان من ن�شيب  اأي�شاً  الرابع 
"اإلوي". و حاز فر�شان فريق االإمارات لقفز احلواجز من فئة ال�شباب على لقب 
كاأ�س االأمم والتي اأقيمت مناف�شتها يف ثالث اأيام بطولة ال�شارقة الدولية /22/ 
مبوا�شفات  املناف�شة  وج���اءت  للفرو�شية  ال�شارقة  مبركز  اخل��ارج��ي  امل��ي��دان  يف 
فيها  وتناف�س  �شم   /130/ ارتفاعها  بلغ  بحواجز  م�شارها  و�شمم  اجلولتني 
واأ�شفرت  وم�شر  وال�شعودية  االإم����ارات  ميثلون  ف��رق  ث��الث  م��ن  القفز  فر�شان 
نتائجها عن فوز فريق االإمارات بكاأ�س االأمم بر�شيد 8 نقاط جزاء يف اجلولة 
الثانية وتاألف فريق االإم��ارات من الفر�شان ال�شباب عمر عبد العزيز املرزوقي 
والفر�س "كونكورديا" علي اأحمد اجلنيبي و"كو�شيت" وحممد حمد الكربي مع 
الفريق  "دبي دي يف" وجاء فر�شان  الكربي واجلواد  "دميفي�س" والفار�س علي 
16 نقطة يف كل  32 نقطة جزاء بر�شيد  ال�شعودي يف املركز الثاين مبجموع 
جولة وحل الفريق امل�شري يف املركز الثالث مبجموع 63 نقطة جزاء منها 39 

نقطة يف اجلولة االأوىل و24 نقطة يف اجلولة الثانية.

•• مليحة-الفجر:

ج������دد ن��������ادي م���ل���ي���ح���ة ال���ري���ا����ش���ي 
�����ش����دارت����ه يف ع������دد م����ن االأل����ع����اب 
العبيه  ت����ف����وق  ظ����ل  يف  ال����ف����ردي����ة 
خالل  متقدمة  م��راك��ز  واإح���رازه���م 
يف  الدولة  ت�شهدها  التي  امل�شاركات 
عدد من املناف�شات ليوؤكد الالعبون 
قدرتهم على املناف�شة وحتقيق نتائج 
متقدمة تليق مب�شتوى التح�شريات 

واالإمكانات التي وفرتها االإدارة .
وع�������زز الع����ب����و ن�������ادي م��ل��ي��ح��ه من 
عمر  ال��الع��ب  بتتويج  م�شاركاتهم 
اأحمد بامليدالية الذهبية يف م�شابقة 
مناف�شات  ���ش��م��ن  ال��ط��وي��ل  ال���وث���ب 
الألعاب  ال��ف��رق��ي��ة  ال���دول���ة  ب��ط��ول��ة 

القوى .
اإبراهيم   ف��ه��د  زم��ي��ل��ه  وت���ق���دم  ك��م��ا 
املناف�شة  م���ن  م��ل��ي��ح��ة  ن����ادي  الع���ب 
الف�شية  بامليدالية  بفوزه  والتتويج 
يف م�������ش���اب���ق���ة رم������ي ال����رم����ح وت����وج 

بامليدالية  اإب��راه��ي��م   ف��ه��د  ال��الع��ب 
الربونزية يف نف�س امل�شابقة.

كما وحقق  النادي برونزية مماثلة 
بطولة  يف    74 حت��ت  وزن  للرجال 
التا�شعة  الن�شخة  الدولية  الفجرية 
امل�شنفة دوليا G2  و�شط م�شاركات 

عدة ومناف�شات قوية .
ه��ن��اأ ح��م��د ب��ن مت��ي��م ال��ك��ت��ب��ي ع�شو 
رئي�س  مليحة   ن���ادي  اإدارة  جمل�س 

ال��ف��ردي��ة الالعبني  االأل���ع���اب  جل��ن��ة 
بامليداليات  وامل��ت��وج��ني  ال��ف��ائ��زي��ن 
م�����ش��ي��دا م�����ش��ت��وي��ات��ه��م وم���ا حققوه 
التتويج  من�شات  على  ت�شريف  من 
وال�����ت�����ي ت���ع���رب ع�����ن م������دى ال���دع���م 
لكافة  مليحه  ن���ادي  ي��ق��دم��ه  ال���ذي 

الريا�شات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��الع��ب��ني 
والتي  الفردية  الريا�شات  ال�شيما 

متثل هدفا للنادي .
واأو�شح اأن ا�شرتاتيجية نادي مليحه 
ناه�شة  روؤي�����ة  حم�����اوره  يف  ت�����ش��ك��ل 
ل��ت��اأه��ي��ل ال��الع��ب��ني ال��ق��ادري��ن على 

امل�شاركة من خالل توفري ال�شاالت 
واملدربني والبيئة الريا�شية اخل�شبة 
ولفت  االإجن���ازات  لتحقيق  الداعمة 
اإىل اأن النادي يفخر بالعبيه الذي 
ميثلون اإ�شافة للنادي وللريا�شة يف 

اإمارة ال�شارقة.

اأحمد بن حمدان توج الفائزين يف حفل اخلتام

اأبطالنا يتاألقون يف اأوىل جوالت كايت �سريف – دبي
ذهبيتان للمن�صوري و�صيطرة فرن�صية وكولومبية يف املحرتفني

اختتام مناف�سات بطولة ال�سارقة الدولية »22« لقفز احلواجز

نادي مليحة الريا�سي يجدد �سدارة العبيه بذهبية يف الوثب 
الطويل وبرونزية يف الرمي بالرمح وبرونزية يف التايكوندو

»االإمارات للدراجات« ي�سعد من�سة 
التتويج يف جولة ال�سعودية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اأم�س يف ق�شر الوطن 
معايل ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة رئي�س االحتاد 

االآ�شيوي لكرة القدم.
جرى خالل اللقاء بحث برامج و خطط تطوير االحتاد 

االآ�شيوي و االرتقاء مب�شرية كرة القدم يف املنطقة .
ل��الإم��ارات يف دعم  ال��ري��ادي  ال���دور  وا�شتعر�س اجل��ان��ب��ان 

املبادرات الكروية على امل�شتويني االآ�شيوي والدويل.
و اأ�شاد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان بدور االحتاد 
ال��ق��دم منوها  ك��رة  االآ���ش��ي��وي وج��ه��وده يف تطوير ريا�شة 
لدعم  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  توليه  ال���ذي  الكبري  باالهتمام 

املبادرات الريا�شية املحلية والدولية.

ملناف�شات  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  م��ع  بالتزامن  ال��ل��ق��اء  ج��اء 
االإمارات  لالأندية  العامل  لكاأ�س  ع�شرة  الثامنة  الن�شخة 
2021 التي ت�شهد م�شاركة نخبة االأندية اأبطال القارات، 

وتختتم مناف�شاتها يوم ال�شبت املقبل.
وزارة  يف  امل�شت�شار  امل��زروع��ي  ف��ار���س  معايل  اللقاء  ح�شر 
رئي�س  اجلنيبي،  نا�شر  اهلل  عبد  و�شعادة  الرئا�شة  �شوؤون 

جمل�س اإدارة رابطة املحرتفني االإماراتية.

من�سور بن زايد ي�ستقبل رئي�س االحتاد 
االآ�سيوي لكرة القدم
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•• اأبوظبي –الفجر:

اأك����د ع��ل��ي خ�����ش��ي��ف، ح��ار���س م��رم��ى ن����ادي اجل���زي���رة، اأن 
اأبوظبي،  يف  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  الفريق  م�شاركة 
وعدم  للم�شتقبل،  البناء  ملوا�شلة  ب��واب��ة  تكون  اأن  يجب 
اأمام الهالل ال�شعودي، من خالل  التوقف عند اخل�شارة 
ال�شعي لدعم العنا�شر ال�شابة، التي �شكلت العدد االأكرب 
باأف�شل  امل�شوار  اإنهاء  على  الفريق، واحلر�س  قائمة  من 
املركز  على  املك�شيكي  مونتريي  لقاء  يف  ممكنة،  طريقة 

اخلام�س.
اأمام الهالل كانت بنتيجة  اأن اخل�شارة  واعرتف خ�شيف 
امل�شي  لهم  ونتمنى  االأ�شقاء،  نهنئ  ونحن  لكننا،  قا�شية، 
ق��دم��اً يف ال��ب��ط��ول��ة، نعتذر م��ن ج��م��اه��رين��ا، ون��ع��ده��م اأن 
يكون القادم اأف�شل، من خالل الفائدة التي �شتعود على 
املجموعة ككل، واخلربة التي �شيح�شل عليها الالعبون، 

الذين ي�شاركون الأول مرة يف هذا احلدث العاملي، من اأجل 
من  املزيد  لتحقيق  قدماً  امل�شي  نحو  تطلعاتهم  تعزيز 

الطموحات، �شواء مع اجلزيرة اأو املنتخبات الوطنية.
وجدد خ�شيف �شكره للجماهري التي اآزرت الفريق يف اأول 
مباراتني له يف البطولة، ومتنى منهم موا�شلة الدعم يف 
اأمام مونتريي، الذي تعاهد فيه الالعبون  اللقاء املقبل 
املاأمولة،  بال�شورة  للخروج  جهدهم،  ق�شارى  بذل  على 

وح�شد النتيجة االإيجابية.
وعرب خ�شيف عن تقديره جلهود اللجنة املنظمة لكاأ�س 
امل�����ش��رق��ة لدولة  ال�����ش��ورة  ال��ت��ي نقلت  ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة، 
املالعب،  ب��روع��ة  ال��ع��امل،  اإىل  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
وح�شن الرتتيبات، واالهتمام بكافة التفا�شيل، مبا جعل 
وكلنا  وتركيز،  �شهولة  بكل  احل��دث  تخو�س  الفرق  كافة 
اأخرى  مرة  النجاح  حت�شد  التي  الوطنية  بالكوادر  فخر 

ب�شهادة العامل باأجمعه

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق اليوم  الثالثاء  مباريات الدور ن�شف النهائي لكاأ�س العامل لالأندية 
امل�شري  اأبوظبي حيث يلتقي االأهلي  2021" التي ت�شت�شيفها  "االإمارات 
الهالل  يلتقي  فيما  نهيان  اآل  ا�شتاد  على  ال��ي��وم  ال��ربازي��ل��ي  ب��امل��ريا���س  م��ع 
بن  حممد  ا�شتاد  على  االأرب��ع��اء،  غ��دا  االإجن��ل��ي��زي،  ت�شيل�شي  م��ع  ال�شعودي 

زايد.
وتقام البطولة بن�شختها ال�18 للمرة اخلام�شة يف دولة االإمارات مب�شاركة 
3 ف��رق عربية ه��ي اجل��زي��رة االإم��ارات��ي والهالل  7 ف��رق عاملية م��ن بينها 

ال�شعودي واالأهلي امل�شري.
ونتائج  اأرق���ام  التايل  التقرير  يف  وام/  االإمارات" /  اأن��ب��اء  " وكالة  وتر�شد 

العرب يف مباريات ن�شف النهائي طوال تاريخ البطولة العاملية.
24 م�شاركة من  �شهدت م�شاركات الفرق العربية يف كاأ�س العامل لالأندية 
االأندية على مدار 17 ن�شخة ا�شتطاعت خاللها اأن ت�شل اإىل ن�شف النهائي 
من البطولة العاملية 10 مرات لكنها مل تتمكن من جتاوزه يف 8 ن�شخ منها 

لتناف�س على املركزين الثالث والرابع، فيما متكنت من جتاوزه مرتني فقط 
بالو�شول اإىل املباراة النهائية، وهو االإجناز االأكرب حتى االآن.

كانت املرة االأوىل للرجاء املغربي يف ن�شخة 2013 بتاأهله اإىل النهائي لكنه 
خ�شر اأمام بايرن ميونخ االأملاين والثانية لفريق للعني االإماراتي يف ن�شخة 
عام 2018 وجنح يف الو�شول اإىل املباراة النهائية لكنه خ�شرها اأمام ريال 

مدريد.
الثانية يف عام  الن�شخة  البداية من  كانت  العربية  امل�شاركات  تفا�شيل  و يف 
 ،2000 االأوىل عام  الن�شخة  اأي فريق عربي يف  حيث مل ي�شارك   2005
الثانية �شارك كل من االأهلي امل�شري، واالحتاد ال�شعودي  وخالل الن�شخة 
�شاوباولو  اأم���ام  خ�شر  لكنه  النهائي  ن�شف  اإىل  ي��ت��اأه��ل  اأن  ا�شتطاع  ال���ذي 

الربازيلي بنتيجة 2-3.
وكانت امل�شاركة الثانية للعرب يف الن�شخة الثالثة والتي اأقيمت يف عام 2006 
و�شارك فيها االأهلي امل�شري فقط وتاأهل اإىل ن�شف النهائي لكنه خ�شر اأمام 
انرتنا�شيونال الربازيلي بنتيجة 1 /2 ليتاأهل للمناف�شة على املركز الثالث 
وا�شتطاع اأن يحقق امليدالية الربونزية بالفوز على كلوب اأمريكا املك�شيكي 

لي�شبح االإجناز االأول للفرق العربية يف مونديال االأندية وقتها.  ،1-2
ن�شف  اإىل  وت��اأه��ل  التون�شي  ال�شاحلي  النجم  ���ش��ارك   2007 ن�شخة  يف  و 
النهائي لكنه خ�شر اأمام بوكاجونيور االأرجنتيني بنتيجة 0/ 1.. و يف ن�شخة 
2008 �شارك االأهلي امل�شري يف البطولة، لكنه مل يتاأهل بعد اخل�شارة يف 

الدور الثاين.
التي  البطولة  يف  دب���ي،  االأه��ل��ي  �شباب  ف��ري��ق  ���ش��ارك   ،2009 ن�شخة  ويف 
ا�شت�شافتها االإم��ارات لكنه مل يتاأهل اإىل ن�شف النهائي، وكذلك يف ن�شخة 

�شارك الوحدة ومل يتاأهل اأي�شا. حيث   2010
القطري،  التون�شي وال�شد  2011 �شارك كل من الرتجي  و خالل ن�شخة 
وتاأهل االأخري اإىل ن�شف النهائي لكنه خ�شر اأمام بر�شلونة برباعية نظيفة.

و يف ن�شخة 2012، تاأهل االأهلي امل�شري اإىل ن�شف النهائي لكنه خ�شر اأمام 
كورينثيانز الربازيلي.

2013 �شارك كل من االأهلي امل�شري والرجاء املغربي، وتاأهل  ويف ن�شخة 
الربازيلي،  منينريو  اتلتيكو  على  الفوز  بعد  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  االأخ��ري 

ليواجه ريال مدريد يف النهائي ولكنه خ�شر 0 / 2.

و يف ن�شخة 2014 �شارك كل من املغرب التطواين، ووفاق �شطيف اجلزائري 
لكن مل يتاأهال اإىل ن�شف النهائي، فيما مل ت�شارك اأي فرق عربية يف ن�شختي 

.2016  ،2015
و يف ن�شخة 2017 �شارك كل من الوداد املغربي واجلزيرة االإماراتي الذي 

تاأهل اإىل ن�شف النهائي لكنه خ�شر اأمام ريال مدريد 1 / 2.
و �شارك يف ن�شخة 2018 كل من العني االإماراتي و الرتجي التون�شي، حيث 
بركالت  االأرجنتيني  ريفربليت  على  فاز  و  النهائي  ن�شف  اإىل  العني  تاأهل 
ريال مدريد  اأم��ام  لكنه خ�شر  النهائية  املباراة  اإىل  ليتاأهل   ،4-5 الرتجيح 
لي�شبح ثاين اأكرب اجناز عربي يف البطولة حتى االآن بالو�شول   ..4  /  1
اإىل املباراة النهائية بعد الرجاء املغربي. ويف ن�شخة 2019 �شارك كل من 
الرتجي التون�شي وال�شد القطري والهالل ال�شعودي الذي تاأهل اإىل ن�شف 

النهائي وخ�شر اأمام فالمينجو الربازيلي 1 / 3.
واالأهلي  القطري  الدحيل  م��ن  ك��ل  ���ش��ارك   2020 املا�شية  الن�شخة  ويف 
امل�شري الذي تاأهل اإىل ن�شف النهائي لكنه خ�شره اأمام بايرن ميونخ وحقق 

املركز الثالث للمرة الثانية يف تاريخ م�شاركاته بالبطولة.

•• اأبوظبي - وام:

اإىل  االإجنليزي  ت�شيل�شي  فريق  بو�شول  االإجنليزية،  االإع��الم  و�شائل  اهتمت 
حامل  بو�شفه  لالأندية  العامل  كاأ�س  بطولة  مناف�شات  يف  للم�شاركة  اأبوظبي 

لقب بطل دوري اأبطال اأوروبا.
و ي�شتعد ت�شيل�شي ملواجهة فريق الهالل ال�شعودي يف مباراة ن�شف النهائي يوم 
غد االأربعاء على ا�شتاد حممد بن زايد بنادي اجلزيرة. كان فريق ت�شيل�شي قد 
و�شل اإىل اأبوظبي اأم�س االأول االأحد بدون مدربه االأملاين توما�س توخيل الذي 
مباراة  قبل  كورونا  بفريو�س  اإ�شابته  ب�شبب  الفريق  مع  احل�شور  عن  تخلف 
بها  فاز  التي  االإجنليزي  االحت��اد  كاأ�س  ال�شبت يف  م�شاء  الفريق مع بالميوث 
ت�شيل�شي 2-1. و تابعت معظم ال�شحف االإجنليزية تفا�شيل املران االأول الذي 
اأداه ت�شيل�شي عقب و�شوله، ون�شرت �شحيفة "ديلي ميل" االإجنليزية تقريرا 
عن و�شول الفريق االإجنليزي مو�شحة اأن ت�شيل�شي تدرب يف اأبوظبي بعد 24 
اأن  اأ�شافت  اأم��ام بالميوث و  �شاعة فقط من مباراته يف بطولة كاأ�س االحت��اد 
اأبرز  اأح��د  الكبري،  زاي��د  ال�شيخ  اأم��ام م�شجد  التقطت له �شور تدريبه  الفريق 

املعامل احل�شارية يف العا�شمة.
وقالت ال�شحيفة اإن ت�شيل�شي قطع م�شافة 3500 ميل بعد مباراته يف كاأ�س 
االحتاد مبا�شرة و التي فاز فيها بعد وقت اإ�شايف، ليبداأ حملته يف البحث عن 
لقب بطولة كاأ�س العامل لالأندية لكن بدون مدربه توخيل، الذي ياأمل اأن يلحق 
بالفريق خالل االأيام القليلة املقبلة يف حال ح�شوله على نتيجة م�شحة �شلبية، 
اإال اأن املوؤ�شرات توؤكد غيابه عن مباراة ن�شف النهائي اإذ من املفرت�س اأن ينهي 
فرتة العزل اخلمي�س املقبل، واالآمال معلقة على حلاقه باملباراة الثانية يف حال 
تاأهل الفريق اإىل النهائي. و اأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن الفريق اللندين ياأمل يف 
اأن يحقق يف اأبوظبي اأول األقابه يف مونديال االأندية وهو اللقب الذي مل يحققه 
من قبل علماً باأنه �شارك مرة وحيدة يف هذه البطولة و كان ذلك يف ن�شخة عام 
ت�شيل�شي  اأن  يذكر  الربازيلي.  كورينثيانز  فريق  اأمام  النهائي  وخ�شر   2012
�شيفتقد اأي�شا يف هذه البطولة جهود مدافعه الدويل االإجنليزي ري�س جيم�س 
بعد تعر�شه الإ�شابة يف اأوتار الركبة، كما حتوم ال�شكوك حول م�شاركة املغربي 
حكيم زيا�س مع الفريق يف ن�شف النهائي بعد معاناة مع م�شكلة ع�شلية، فيما 

�شيخ�شع مي�شون ماونت لبع�س االختبارات لتحديد موقفه.

الكندي  الرامي حمد بن جمرن  توج 
لرماية  االأوىل  ل���ل���ب���ط���ول���ة  ب���ط���ال 
اأن  بعد   2022 االأطباق من احلفرة 
لينال  طبقا    42 النهائيات  يف  حقق 
الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س 
الثنائي  م���ع  ���ش��اخ��ن��ة  م��ن��اف�����ش��ة  ب��ع��د 
ي���ح���ي���ى امل�����ه�����ريي ول����ي����د ال���ع���ري���اين  
وتاله يف املركز الثاين الرامي يحيى 
38 طبقا  ب��ر���ش��ي��د  امل���ه���ريي  ���ش��ه��ي��ل 
امليدالية  ام��ا  الف�شية  امليدالية  ون��ال 
ال���ربون���زي���ة ف��ق��د ك���ان���ت م���ن ن�شيب 
الرامي الواعد وليد العرياين وحقق 
26 طبقا واحتل املركز الرابع الرامي 
اأحمد يحيى احلمادي 23 طبقا وحل 
ع��م��ر ال��ور���ش��و خ��ام�����ش��ا ب��ر���ش��ي��د 18 
ال�شاد�س ظاهر  طبقا وتبعه يف املركز 

العرياين 13 طبقا .
وكان يحيي املهريي قد ت�شدر الدور 
ونال  طبقا   116 بر�شيد  التمهيدي 
اجلائزة املالية واحتل وليد العرياين 
ال��ث��اين ون����ال ج��ائ��زت��ه املالية  امل��رك��ز 
املالية ل�شاحب  فيما حجبت اجلائزة 
الثالث وفق الالئحة اجلديدة  املركز 
واختيار  املحلي   بالت�شنيف  اخلا�شة 
البطوالت  يف  ال��دول��ة  متثيل  ال��رم��اة 
ال��ر���ش��م��ي��ة وال��ت��ي ت��ن�����س ع��ل��ى وجوب 
ال��ت��اأه��ل االوملبي  رق��م  احل�����ش��ول على 
الذين  للرماة  ا�س" فاعلى   كيو  "ام 
���ش��ي��م��ن��ح��ون ج���وائ���ز م��ال��ي��ة يف ال���دور 

التمهيدي .
الهمم  اأ�شحاب  بطولة  �شعيد  وعلى 
ل���رم���اي���ة االأط�����ب�����اق م����ن احل����ف����رة " 
البطولة  ك���اأ����س  ن����ال  ف��ق��د  الرتاب" 

وامل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ال��رام��ي عي�شى 
طبقا   101 حمققا  ال��زع��اب��ي  ���ش��امل 
امليدالية  الثاين  ونال  املركز  وحل يف 
الف�شية الرامي حممد علي الها�شمي 
املركز  يف  وت��ب��ع��ه  ط��ب��ق��ا   89 وح���ق���ق 
الربونزية  امل��ي��دال��ي��ة  ون����ال  ال��ث��ال��ث 
الرامي حممد ها�شل احلب�شي وحقق 
رماية"  �شعيد  وع��ل��ى   . طبقا   87
الرامية  حققت  لل�شيدات  الرتاب" 
االأول  مل��رك��ز  ال��ي��ا���ش��ي  حم��م��د  عائ�شة 
كاأ�س  ون���ال���ت  ط��ب��ق��ا   100 ب��ر���ش��ي��د 
البطولة وامليدالية الذهبية واجلائزة 
املالية واحتلت الرامية فاطمة مبارك 
طبقا   84 ب��ر���ش��ي��د  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
واجلائزة  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ون��ال��ت 
فقد  النا�شئني  ب��ط��ول��ة  اأم���ا   . امل��ال��ي��ة 
واعدين  رم���اة  �شتة  م�شاركة  �شهدت 
جاء يف مقدمتهم الرامي اأحمد حمد 
ونال  ط��ب��ق��ا   106 ب��ر���ش��ي��د  جم����رن 

الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س 
وت�������اله يف امل����رك����ز ال����ث����اين ال����رام����ي 
 86 بر�شيد  النعيمي  قحطان  اأحمد 
وحل  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ون���ال  طبقا 
اأح��م��د عبد  امل��رك��ز الثالث ال��رام��ي  يف 
ونال  طبقا   80 بر�شيد  جم��رن  اهلل 
علي  حمد  وح��ل  الربونزية  امليدالية 
فيما  طبقا   70 وح��ق��ق  راب���ع  الكعبي 
اليماحي  ���ش��ي��ف  زاي����د  ال���رام���ي  ج����اء 

خام�شا بر�شيد 57 طبقا ثم الرامي 
بر�شيد  �شاد�شا  العلي  �شيف  حممد 
قام  امل��ن��اف�����ش��ات  وع��ق��ب   . طبقا   37
مبارك �شيف العرياين ع�شو جمل�س 
اإدارة نادي العني للفرو�شية والرماية 
واجلولف مدير نادي الرماية وخالد 
لالحتاد  الفني  املدير  الكعبي  �شعيد 
بتتويج الفائزين والفائزات يف رماية 

الرتاب.

علي خ�سيف: »املونديال« بوابة البناء للم�ستقبل 

االأهلي امل�سري والهالل ال�سعودي ي�سعيان اإىل تكرار اإجناز العني والرجاء مبونديال االأندية

ت�سيل�سي يبداأ من اأبوظبي رحلة البحث 
عن لقبه االأول يف مونديال االأندية

الزعابي يفوز بذهبية اأ�صحاب الهمم 

حمد بن جمرن يتوج بطال لرماية االأطباق من احلفرة واملهريي و�سيفا 

•• الفجرية - وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية، 
يف مكتبه بالديوان االأم��ريي، الدكتور ت�شوجن وون �شوي رئي�س 
ال��دويل للتايكواندو. وتاأتي زي��ارة الدكتور ت�شوجن وون  االحت��اد 
�شوي على هام�س بطولة الفجرية الدولية للتايكواندو بن�شختها 
الفجرية  اإم��ارة  ت�شت�شيفها  التي  للعبة،  العرب  وكاأ�س  التا�شعة 
مب�شاركة  اجل���اري،  ف��رباي��ر   8 لغاية  الريا�شي  زاي���د  جممع  يف 
57 دولة و215 فريًقا من خمتلف  العًبا والعبة من   1790
االحتاد  برئي�س  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  ورّح���ب  ال��ع��امل.  دول 
الدويل للتايكواندو، م�شيًدا بجهود االحتاد يف االهتمام بريا�شة 
التايكواندو على م�شتوى العامل، وموؤّكًدا على توجيهات �شاحب 

االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو 
والدعم  واالإداري����ة  التنظيمية  امل���وارد  بت�شخري  الفجرية  حاكم 
املحلي  امل�شتوى  على  اأهدافها  وحتقيق  البطولة  الإجن��اح  ال��الزم 
وال��ع��امل��ي. واأّك����د �شمو ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية ع��ل��ى ج��اه��زي��ة اإم���ارة 
الفجرية وقدراتها الفنية واللوج�شتية يف �شمان احل�شول على 
االأحداث  تنظيم  اأهمية  اإىل  للبطولة، م�شرًيا  ناجحة  رجات  خمجُ
خا�شًة  التايكواندو  ريا�شة  تخدم  التي  واملناف�شات  الريا�شية 
تاريخها.  ويحفظ  اأهميتها  يعزز  مب��ا  ع��ام��ًة  القتالية  والفنون 
يف  البطولة  تنظيم  مب�شتوى  الفجرية،  عهد  ويل  �شمو  واأ���ش��اد 
ال�شابقة،  دورات��ه��ا  يف  حققته  ال��ذي  والنجاح  احلالية،  ن�شختها 
متمنًيا �شموه التوفيق للجنة املنظمة للبطولة متمثلًة يف احتاد 
االإمارات للتايكواندو ونادي الفجرية للفنون القتالية، وحتقيق 

اأهدافها واإحراز النتائج امل�شرفة، مبا يوؤكد مكانة اإمارة الفجرية 
ودولة االإمارات على خارطة املناف�شات الريا�شية الدولية.

رئي�س  �شوي  وون  ت�شوجن  الدكتور  من  كل  تقدم  جانبهما،  من 
الزيودي  حمدان  اأحمد  والعميد  للتايكواندو،  ال��دويل  االحت��اد 
رئي�س احتاد االإمارات للتايكواندو، اإىل �شمو ويل عهد الفجرية 
الريا�شية  ال��ب��ط��والت  تنظيم  �شموه  ل��دع��م  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
العاملية على اأر�س الفجرية، ومتابعته الدائمة لريا�شات الفنون 
القتالية، وتقدير جهود االأندية ما ي�شكل حافًزا لهم للم�شاركة 
يف املناف�شات الريا�شية. ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير 
حمدان  اأحمد  العميد  و�شعادة  الفجرية،  عهد  ويل  �شمو  مكتب 
الزيودي رئي�س احتاد االإمارات للتايكواندو رئي�س اللجنة العليا 

املنظمة للبطولة.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل رئي�س االحتاد الدويل للتايكواندو ويبحث معه بطوالت الريا�سات القتالية املقبلة

مدرب مونتريي: احلذر واجب اأمام اجلزيرة .. 
و ن�سعى للعودة اإىل املك�سيك مرفوعي الراأ�س

•• اأبوظبي -وام:

اأكد املك�شيكي خافيري اأجريي مدرب فريق مونتريي اأن احلذر اأمام اجلزيرة 
رغبة  اأولهما  ل�شببني  ���ش��روري  اأم��ر  �شتجمعهما  التي  املقبلة  املواجهة  يف 
كاأ�س  ببطولة  احلالية  م�شاركته  خالل  �شيء  كل  خ�شارة  جتنب  يف  فريقه 
الذي  املناف�س  فعل  ردة  تفادي  والثانية  الن�شخة،  هذه  يف  لالأندية  العامل 
اإمكانيات  "حادث عار�س" ال يعرب عن  الهالل مبثابة  كانت خ�شارته من 

الفريق الفنية.
اأم��ام اجلزيرة  ملباراة فريقه  التقدميي  ال�شحفي  املوؤمتر  اأج��ريي يف  وقال 
املقبل  االأربعاء  يوم  اإقامتها  املزمع  وال�شاد�س،  اخلام�س  املركزين  لتحديد 
:" اأعرف فريق اجلزيرة جيداً من واقع خربتي يف التدريب هنا هو فريق 
يف  جيدا  لها  ننتبه  اأن  يجب  نقاط  وه��ي  ال�شريع،  اللعب  ويجيد  متميز 
مواجهتنا معه، وخ�شارته بنتيجة كبرية اأمام الهالل ال�شعودي ال تعرب عن 

حقيقة م�شتواه".
" نتطلع للم�شتقبل وجت��اوز ما حدث بعد اخل�شارة من االأهلي  اأ�شاف:  و 
اأن  نريد  االأم��ور قليال،  لتعوي�س ما فات وحت�شني  لدينا فر�شة  امل�شري، 
نعود اإىل املك�شيك مرفوعي الراأ�س، نعلم اأن االأمور �شعبة وجمهورنا كان 
ه��ي م�شاركتنا  ه��ذه  ال��واق��ع  اأر����س  لكن على  اأف�شل  ه��و  النف�س مب��ا  ميني 
اخلام�شة يف البطولة، ومل يت�شن لنا يف اأي مرة التاأهل للنهائي نتمنى اأن 

نفعل ذلك يف املرات املقبلة".
هو  م�شريته  على  االأندية  مونديال  يف  الفريق  نتائج  تاأثري  مدى  حول  و 
ع��ام��ا يف   45 "بعد خ��ربة   : اأج���ريي  ق��ال  ك��م��درب م��ع مونتريي  �شخ�شياً 
مالعب كرة القدم، مل يعد هناك ما يقلقني دائماً اأكون م�شتعدا الأي �شي 

يف اأي اجتاه".
ومل ين�س املدرب الذي توىل تدريب فريق الوحدة على مدار مو�شمني من 
2015 حتى 2017، اأن يعرب عن �شعادته بعودته من جديد اإىل اأبوظبي 
وا�شتعادة ذكرياته يف هذه املدينة اجلميلة، وقال:" من الرائع اأن ت�شارك يف 
بطولة كربى على هذه املالعب واملن�شاآت املتطورة، اأنا بحق �شعيد لعودتي 
هنا يف اأبوظبي، حيث ق�شيت فيها فرتة رائعة وا�شتمتعت بعملي فيها وما 
زلت اأحتفظ فيها بالعديد من االأ�شدقاء عالوة على وجود الكثري من اأبناء 
اجلالية املك�شيكية، �شعب االإمارات طيب للغاية واأنا �شعيد بذكرياتي فيه".
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

االإماراتية،  املحرتفني  رابطة  اأعلنت 
االأف�شل  امل��ر���ش��ح��ني جل��وائ��ز  اأ���ش��م��اء 
ال�شهرية، عن �شهري دي�شمرب ويناير، 
اأدنوك للمحرتفني، برعاية  يف دوري 
اأف�شل  فئات  عن  وذلك  "ات�شاالت"، 

العب، وحار�س مرمى، ومدرب.
امل��ر���ش��ح��ني جلائزة  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م   
كايو  ال�����ش��ارق��ة  ثنائي  اأف�����ش��ل الع���ب، 
قدما  اللذين  برييرا،  ول��وان  لوكا�س 
فريقهما  ع��ودة  يف  �شاهم  مم��ي��زاً  اأداًء 
كما  االإي���ج���اب���ي���ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  درب  اإىل 
ال���ربت���غ���ايل  ال���ق���ائ���م���ة  ي����ت����واج����د يف 
اأنطونيو دي كارفالهو "توزي" الذي 
وا����ش���ل م�����ش��اه��م��ات��ه ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة مع 
تاألق  الذي  ديابي  وعبدوالي  الن�شر، 
م��ع اجل���زي���رة و���ش��ج��ل اأرب���ع���ة اأه���داف 
هذه  يف  اأقيمت  التي  املباريات  خ��الل 
الفرتة، وحممد احلمادي العب بني 
تهديفية،  ب�����ش��م��ة  ت���رك  ال����ذي  ي��ا���س 
و���ش��ج��ل ث��الث��ة اأه�����داف خ���الل نف�س 

الفرتة.
جلائزة  امل��ر���ش��ح��ني  ق��ائ��م��ة  يف  اأم�����ا   
اأف�شل حار�س مرمى، فيتواجد: عادل 
ال�شارقة،  م��رم��ى  ح��ار���س  احل��و���ش��ن��ي 
اجلزيرة  مرمى  حار�س  خ�شيف  علي 
وحم��م��د ع��ل��ي ال����وايل ح��ار���س مرمى 
الو�شل.  ويتناف�س على جائزة اأف�شل 
مار�شيل  وه��م:  اأ�شماء،  ثالثة  م��درب 
�شريجي  اجل�����زي�����رة،  م������درب  ك����اي����زر 

وكوزمني  ال���ع���ني،  م�����درب  ري������ربوف 
اأوالري�����و م���درب ال�����ش��ارق��ة.  ومت فتح 
املوقع  عرب  للجمهور  الت�شويت  ب��اب 
الهواتف  عرب  والتطبيق  االإلكرتوين 
ال��ذك��ي��ة، اب���ت���داًء م��ن ال�����ش��اع��ة 1 من 
الت�شويت  وي�����ش��ت��م��ر   ، اأم�������س  ظ��ه��ر 
اأ�شماء  بعدها  تجُعلن  �شاعة،   48 مل��دة 
الر�شمية  ع��رب احل�����ش��اب��ات  ال��ف��ائ��زي��ن 

لرابطة املحرتفني.

مر�شحا  وامل��ت�����ش��در  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  �شيتي  مان�ش�شرت  ي��ب��دو 
ي�شت�شيف  عندما  االنت�شارات  �شكة  ال�شتعادة  ال��ع��ادة  ف��وق 
برنتفورد االأربعاء يف املرحلة الرابعة والع�شرين من الدوري 
االإنكليزي لكرة القدم، فيما ياأمل مطارده املبا�شر ليفربول 
ختامها  يف  �شيتي  لي�شرت  ي�شت�شيف  عندما  موا�شلتها  يف 

اخلمي�س.
وكان ت�شل�شي �شاحب املركز الثالث خا�س مباراته عن هذه 
املرحلة يف الثامن من �شباط/فرباير احلايل عندما �شقط 
يف فخ التعادل اأمام م�شيفه برايتون 1-1، وذلك مل�شاركته يف 
مونديال االندية يف اأبوظبي حيث يالقي الهالل ال�شعودي 

االأربعاء يف دور االأربعة.
يف املباراة االوىل، يعول مان�ش�شرت �شيتي على عاملي االر�س 
التي  املتتالية  االن��ت�����ش��ارات  ط��ري��ق  اىل  للعودة  واجل��م��ه��ور 
توقفت يف املرحلة املا�شية عند 12، ب�شقوطه يف فخ التعادل 

اأمام م�شيفه �شاوثمبتون 1-1.
وي��دخ��ل رج���ال امل����درب اال���ش��ب��اين ب��ي��ب غ���واردي���وال املباراة 
فولهام  �شيفهم  على  الكبري  ف��وزه  عقب  عالية  مبعنويات 
االنكليزي  االحت����اد  ك��اأ���س  مل�شابقة  ال��راب��ع  ال����دور  يف   1-4

ال�شبت.
ويقدم �شيتي مو�شما رائعا حيث يت�شدر بفارق ت�شع نقاط 
عن ليفربول الذي لعب مباراة اأقل وبلغ ثمن نهائي م�شابقة 
دوري اأبطال اأوروبا التي يلهث خلف لقبها للمرة االوىل يف 
تاريخه، حيث �شيالقي �شبورتينغ الربتغايل. وينتهي عقد 

العام  �شيتي �شيف  اال�شباين مع  امل��درب 
تقارير  وت���ت���ح���دث  امل��ق��ب��ل 

متديده  ع����ن  اع���الم���ي���ة 
قريبا.

�شحيفة  واو�����ش����ح����ت 
اأن  "م������������������������������ريور" 
مان�ش�شرت  الع�����ب�����ي 
���ش��ي��ت��ي ي���ع���ت���ربون ان 

ال����ذي قاد  غ����واردي����وال 
الفريق اىل لقب الدوري 

ثالث مرات لن يرتك الفريق قريبا.
ال  "بيب  هويته  تك�شف  مل  م�شدر  اىل  ا���ش��ت��ن��ادا  واأ���ش��اف��ت 
ميكنه الرحيل. لقد بنى فريًقا ميكنه اال�شتمرار يف الهيمنة 
ل�شنوات قادمة. لديه كل �شيء يف �شيتي، حيث مينحه النا�س 

حرية العمل بالطريقة التي يريدها".
وتبقى امل�شابقة القارية العريقة الهدف االأ�شمى لغوارديوال 
مع النادي االنكليزي اململوك اإماراتيا، وهو كان قريبا منها 
املو�شم املا�شي حيث �شقط يف االمتحان االخري امام مواطنه 

ت�شل�شي.
نوريت�س  وامل�شيف  االرب��ع��اء  برنتفورد  م��واج��ه��ة  و�شتكون 
اللم�شات االخ��رية على  ال�شبت مبثابة بروفة لو�شع  �شيتي 
الت�شكيلة قبل اأن يحل �شيفا على �شبورتينغ الثالثاء املقبل 

يف ذهاب ثمن النهائي.
الثاين  الهجوم  خ��ط  يف  فتاكة  اأ�شلحة  غ��واردي��وال  ومي��ل��ك 
يتقدمها   ،)58( ليفربول  خلف  ه��دف��ا(   55( انكلرتا  يف 
بروين  دي  كيفن  والبلجيكي  �شيلفا  ب��رن��اردو  ال��ربت��غ��ايل 
وال��ربازي��ل��ي غ��اب��ري��ال جيزو�س واجل��زائ��ري ري��ا���س حمرز 
عند  بالتاأكيد  و�شيكونون  ف���ودن،  وف��ي��ل  �شرتلينغ  ورح��ي��م 
على  ال�شغط  اأج��ل  من  برنتفورد،  ا�شت�شافة  خ��الل  املوعد 

ليفربول الذي يلعب اخلمي�س.
و���ش��ي��ح��اول رج���ال امل����درب االأمل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب موا�شلة 
ال�شحوة وحتقيق الفوز الثالث تواليا بعد تعادلني وخ�شارة. 
و�شتكون املباراة ثاأرية لبطل العام قبل املا�شي كون لي�شرت 

املا�شي  االول/دي�������ش���م���رب  ك���ان���ون   28 يف  ه��زم��ه  ���ش��ي��ت��ي 
-1�شفر يف مباراة �شهدت اإهدار الدويل امل�شري 

ل��رك��ل��ة ج����زاء يف اخ���ر مباراة  حم��م��د ���ش��الح 
الكامريون  اىل  ال�شفر  قبل  فريقه  م��ع  ل��ه 
التي  االإفريقية  االأمم  كاأ�س  يف  للم�شاركة 
خ�شر مباراتها النهائية امام �شنغال زميله 

�شاديو مانيه بركالت الرتجيح.
خالل  م���ب���اراة  اي  ل��ي��ف��رب��ول  ي��خ�����ش��ر  ومل 

ت����واج����د جن��م��ي��ه يف ال���ع���ر����س ال����ق����اري، 
ح��ي��ث ب��ل��غ امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة لكا�س 

الرابطة على ح�شاب ار�شنال والدور اخلام�س مل�شابقة كاأ�س 
االحتاد على ح�شاب كارديف �شيتي، و�شت�شكل عودتهما دعما 
قويا خلط الهجوم خ�شو�شا واأن الفريق تنتظره مواجهة 
االربعاء  اأوروب��ا  ابطال  دوري  نهائي م�شابقة  نارية يف ثمن 

املقبل امام م�شيفه اإنرت ميالن االإيطايل.
لي�شرت  الثالث �شد  النقاط  اأهمية  ليفربول جيدا  ويدرك 
ت�شع نقاط عن  االق��ل على بعد  �شتبقيه على  �شيتي، كونها 
التا�شعة  املرحلة  من  موؤجلة  م��ب��اراة  مع  �شيتي  مان�ش�شرت 
تقلي�س  م��ن  ح�شمها  ميكنه  ق��د  يونايتد  ليدز  �شد  ع�شرة 

الفارق اىل �شت نقاط.
و�شيحاول ليفربول ا�شتغالل املعنويات املهزوزة لدى العبي 
لي�شرت �شيتي بعد خروجهم املذل من الدور الرابع مل�شابقة 

كاأ�س االحتاد على يد نوتنغهام فوري�شت 4-1.
خروجه  خيبة  تعوي�س  اإىل  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  وي�شعى 
ال��ك��اأ���س، ع��ن��دم��ا يحل  ال����دور ال��راب��ع مل�شابقة  امل��خ��ي��ب م��ن 
�شيفا على برينلي �شاحب املركز االأخري الثالثاء يف افتتاح 

املرحلة.
واأخفق مان�ش�شرت يونايتد يف االإبقاء على حظوظه باإحراز 
لقب حملي اأول له منذ 2017، وذلك بخروجه من الدور 
اأمام  اأر���ش��ه  على  بخ�شارته  اإن��ك��ل��رتا  ك��اأ���س  مل�شابقة  ال��راب��ع 
بركالت  "ت�شامبيون�شيب"  الثاين  امل�شتوى  من  ميدلزبره 
واالإ�شايف  االأ�شلي  الوقتني  التعادل يف  بعد   8-7 الرتجيح 
1-1. وبعد خروجه من الدور الثالث مل�شابقة كاأ�س الرابطة 
على يد و�شت هام )�شفر1-( وتخلفه يف الدوري بفارق 
مان�ش�شرت �شيتي املت�شدر  جاره  عن  نقطة   19
ك��ان��ت م�شابقة  ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا،  23 م���ب���اراة  ب��ع��د 
الكاأ�س التي مل يتوج بها منذ 2016، االأمل 
الوحيد ليونايتد بلقب حملي اأول منذ 
يف  الرابطة  كاأ�س  اأح��رز  حني   2017
بلقب  ت���وج خ��الل��ه  ال���ذي  نف�شه  امل��و���ش��م 

اأي�شاً قارياً. له  ليغ" االأخري  "يوروبا 
الكاأ�س،  �شفحة  يونايتد  مان�ش�شرت  و�شيطوي 
الرابعة  البطاقة  على  املناف�شة  �شراع  ليدخل 
القارية  امل�����ش��اب��ق��ة  اىل  امل���وؤه���ل���ة  االأخ������رية 
العريقة املو�شم املقبل. ويحل يونايتد 
38 نقطة  الرابع بر�شيد  املركز 
ب��ف��ارق نقطة  22 م���ب���اراة  م��ن 
واح��دة ام��ام م��ط��ارده املبا�شر 
اخلام�س  ي���ون���اي���ت���د  و����ش���ت 
واتفورد  ي�شت�شيف  والذي 
وبفارق  اأي�����ش��ا،  ال��ث��الث��اء 
ار�شنال  ام�����ام  ن��ق��ط��ت��ني 
ال���������������ذي ي�������ش���ت�������ش���ي���ف 
ولفرهامبتون اخلمي�س. 
ويلعب نيوكا�شل يونايتد 
يف  اإيفرتون  �شيفه  مع 
لالخري  مباراة  ثاين 
ب������ق������ي������ادة م�����درب�����ه 
اجل������دي������د ف����ران����ك 

المبارد.
وح�����ق�����ق الم�����ب�����ارد 
ب���داي���ة م��وف��ق��ة مع 
االأزرق  ال����ق����ط����ب 
ليفربول،  مل��دي��ن��ة 
ثمن  اىل  ب��ق��ي��ادت��ه 
م�شابقة  ن���ه���ائ���ي 
الكاأ�س بالفوز على 

برنتفورد 1-4.

•• اأبوظبي – الفجر:

الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  اأط���ل���ق 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��وؤ���ش�����ش��ة االإم��������ارات 
باملز  و�����ش����رك����ة  امل����در�����ش����ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
 HUB "اأكتيف  م�شروع  الريا�شية، 
املرافق  تفعيل  اإىل  يهدف   ال��ذي   ،"
يف  مدر�شة   20 يف  املتوفرة  الريا�شة 
اال�شتفادة  واإمكانية  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة 
منها ب��ع��د ال����دوام ال��ر���ش��م��ي م��ن قبل 
وعموم  وذوي��ه��م  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة 

فئات املجتمع.
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
الذي عقده جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
ي��وم اأم�����س االث��ن��ني امل��واف��ق 7 فرباير 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  م���ق���ره  يف   2022
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ه��ا���ش��م��ي  ط����الل 
الريا�شي يف جمل�س  التطوير  لقطاع 

اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي، و���ش��ع��ادة حممد 
هالل البلو�شي املدير التنفيذي ملكتب 
ال�شوؤون اال�شرتاتيجية يف دائرة تنمية 
مدير  امل��ري  خمي�س  ونا�شر  املجتمع، 
التعليمية  للموؤ�ش�شات  الريا�شة  اإدارة 
وخالد  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  يف 
االإم����ارات  موؤ�ش�شة  ممثل  االأن�����ش��اري 
دروي�س  وف�������وؤاد  امل���در����ش���ي،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
باملز  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال��ري��ا���ش��ي��ة. وت��ف��ت��ح 20 م��در���ش��ة يف 
الريا�شية  م��راف��ق��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
وذويهم  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة  اأم������ام 
يوم  من  بداية  املجتمع،  فئات  وعموم 
14 ف���رباي���ر، لرفع  امل���واف���ق  االث��ن��ني 
الريا�شية  املمار�شة  م�شتوى  وتعزيز 
يف امل��ج��ت��م��ع، وال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى غر�س 
ودورها  للريا�شة،  االإيجابية  املفاهيم 
وجعلها  البدنية،  اللياقة  حت�شني  يف 

وانعكا�شها  ال��ي��وم��ي��ة،  ل��ل��ح��ي��اة  من��ط��اً 
الكبري على �شعادة ممار�شيها.

من جهته اأكد �شعادة طالل الها�شمي 
التطوير  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اأب����وظ����ب����ي  ال����ري����ا�����ش����ي يف جم���ل�������س 
اأهمية ومكانة م�شروع  الريا�شي على 
"اكتيف HUB" ودوره الكبري الذي 
بني  الريا�شة  ثقافة  ن�شر  يف  �شيلعبه 
من  اأن���ه  مبيناً  املجتمع،  ف��ئ��ات  ع��م��وم 
التحتية  البنى  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  امل��ه��م 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف امل���دار����س امل�����ش��ارك��ة يف 
اآم��ن��ة ملمار�شة  بيئة  امل�����ش��روع، وت��وف��ري 
والعني  اأبوظبي  مناطق  يف  الريا�شة 
ق����ال نا�شر  وال���ظ���ف���رة. م���ن ج��ان��ب��ه 
الريا�شة  اإدارة  م��دي��ر  امل���ري  خمي�س 
جمل�س  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
م�شروع  "يعك�س  الريا�شي:  اأبوظبي 
الدائم  اهتمامنا   )HUB )اك��ت��ي��ف 

ب��ت��ح��ف��ي��ز ع��م��وم ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع على 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة، وت��رج��م��ة خطط 
وروؤي��ة اإم��ارة اأبوظبي يف بناء جمتمع 
�شحي ون�شط، ما يدعم موؤ�شر جودة 

احلياة يف اإمارة اأبوظبي".
واختتم املري قائاًل: "�شعداء بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة االإمارات للتعليم املدر�شي، 
و�شركة باملز الريا�شية، يف تنظيم هذا 
امل�شاركني  جلميع  متمنني  امل�����ش��روع، 
احليوي،  امل�شروع  ه��ذا  من  اال�شتفادة 
و����ش���ط ات���ب���اع وم����راع����اة االإج��������راءات 

االحرتازية والتدابري الوقائية".
من جانبه اأكد خالد االأن�شاري ممثل 
املدر�شي  للتعليم  االإم����ارات  موؤ�ش�شة 
 "HUB على اأهمية برنامج "اكتيف
والذي  املقبل،  االأ�شبوع  ينطلق  ال��ذي 
ي�شتهدف عموم فئات املجتمع، م�شرياً 
جاهزة  اأ���ش��ب��ح��ت  امل����دار�����س  اأن  اإىل 

ال�شتقبال عموم فئات املجتمع اعتباراً 
من 14 فرباير اجلاري، وهي تغطي 
التابعة  املناطق  معظم   - جغرافياً   -
ملدن اإمارة اأبوظبي. وقال االن�شاري: 
 )HUB )اكتيف  برنامج  "�شيوؤدي 
اإىل املزيد من الرتابط املجتمعي، فهو 
�شيجمع العائلة، وكذلك القاطنني يف 
نف�س احلي، يف بيئة مفعمة باحليوية 

والن�شاط واحلركة.
ومن جانبه عرب فوؤاد دروي�س الرئي�س 
الريا�شية عن  باملز  ل�شركة  التنفيذي 
�شعادته بال�شراكة مع جمل�س اأبوظبي 
للتعليم  االإمارات  وموؤ�ش�شة  الريا�شي 
 "HUB املدر�شي يف برنامج "اكتيف
اإق��ب��ال جميع  زي���ادة  اإىل  ال��ذي يهدف 
اأفراد املجتمع على ممار�شة الريا�شية 
كافة  يف  واالن���خ���راط  منتظم  ب�شكل 

اأ�شكال الن�شاط البدين.

امل���دار����س  "حتتوي  دروي���������س:  وق�����ال 
)اكتيف  ب��رن��ام��ج  ان��خ��رط��ت يف  ال��ت��ي 
املرافق  م��ن  العديد  على   )HUB
الريا�شية املتميزة، التي متكن جميع 
الريا�شة  ممار�شة  من  املجتمع  اأف��راد 
اأبوظبي  ي�شع  ما  وفعال،  اآم��ن  ب�شكل 
املتقدمة من حيث  ال��دول  يف م�شاف 
جودة احلياة، بف�شل توجهات القيادة 
الر�شيدة، وم�شاعيها الدائمة لالرتقاء 

باالإن�شان والبنيان". 
 10 اأب����وظ����ب����ي  م��ن��ط��ق��ة  وت���ف���ت���ح يف 
مدار�س مرافقها لعموم فئات املجتمع 
وه���ي: ال��ق��م��ة - ال����رواد - ال���ب���وادي - 
خليفة اأ - ثانوية اأبوظبي - ال�شوامخ 

- الغزايل - اأم العرب - يا�س - جممع 
الباهية، ويف منطقة العني: اجلاهلي 
زاي��د - اخلري  اأحمد بن  - الطموح - 
الظفرة:  م��ن��ط��ق��ة  ويف  امل���ع���ايل،   –
الر�شوان  بيعة   - ال�شديق   - الظفرة 
االثنني  اأي�����ام  – ال�����ش��ل��ع،  ال��ن��خ��ب��ة   -
من  واخلمي�س  واالأرب���ع���اء  وال��ث��الث��اء 
م�شاء  الرابعة  ال�شاعة  من  اأ�شبوع  كل 
يومان  م�شاء،  الثامنة  ال�شاعة  وحتى 

للذكور ويومان لالإناث.
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  وي��ع��م��ل 
�شركة  م����ن  م��ت��خ�����ش�����س  ف���ري���ق  م����ع 
اخلرباء  جتمع  التي  الريا�شية  باملز 
وامل��ح��رتف��ني ال��ري��ا���ش��ي��ني ع��ل��ى و�شع 

التي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  للح�ش�س  ج��دول��ة 
بالوقت  اال�شتمتاع  عن�شر  على  تركز 

وامل�شاركة والتحدي.
وت�شمل الريا�شات كرة القدم - الكرة 
امل��واي تاي -  ال�شلة -  الطائرة - كرة 
ح�ش�س اللياقة البدنية – االأيروبك 
- األعاب القوى – ال�شباحة - االألعاب 
من  وغريها  – اجلوجيت�شو..  املائية 
فر�شة  امل�شروع  و�شيوفر  الريا�شات. 
الت�شجيل لعموم فئات املجتمع اعتباراً 
م���ن االأ����ش���ب���وع امل��ق��ب��ل ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الرابط  ع��رب  واحل�ش�س  ال��ت��دري��ب��ات 
activehub.adsc. االإلكرتوين

gov.ae

دعما خلطط التفاعل املجتمعي الريا�صي

جمل�س اأبوظبي الريا�سي يطلق 
 »HUB م�سروع »اكتيف

ال�سيتي ال�ستعادة انت�ساراته وليفربول ملوا�سلتها 
•• دبي-وام:

للبطولة  ال�24  الن�شخة  مناف�شات  الثالثاء  اليوم  تنطلق 
منتخبات   7 مب�شاركة  للمنتخبات  ال�شلة  لكرة  العربية 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ك��اأ���س  على  تتناف�س  عربية 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم " ط��ي��ب اهلل ث���راه " و ال��ت��ي ت��ق��ام حتت 
رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اإىل   8 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
�شالة حمدان بن را�شد  وت�شت�شيفها  اجلاري  فرباير   16
االإم���ارات،  منتخبات  البطولة  يف  ت�شارك  الن�شر.  ب��ن��ادي 
وليبيا  واجلزائر  وتون�س  واالأردن  ولبنان  املنظمة،  الدولة 
واملغرب  �شوريا  منتخبي  من  كل  اعتذر  بينما  وال�شومال، 

يف اللحظات االأخرية، ووزعت املنتخبات على جمموعتني، 
وتون�س،  واالأردن  وليبيا  االإم���ارات  من  كال  االأوىل  �شمت 
بينما �شمت الثانية منتخبات لبنان واجلزائر وال�شومال.

و تقرر اأن تنطلق البطولة باملباراة االفتتاحية التي جتمع 
منتخب االإم��ارات ونظريه االأردين يف ال�شاد�شة من م�شاء 
اجل��زائ��ر مع  منتخبي  م��ب��اراة  ال��ث��ام��ن��ة  يف  ويليها  ال��ب��وم، 
حتى  التمهيدي  ال���دور  مناف�شات  وت�شتكمل  ال�����ش��وم��ال، 
11 فرباير اجلاري، ثم حت�شل الفرق على راحة يف اليوم 
التايل، على اأن يلتقي يف الدور الثاين اأول املجموعة االأوىل 
مع رابع الثانية، وثاين املجموعة االأوىل مع ثالث املجموعة 
الثانية، وثالث االأوىل مع ثاين املجموعة الثانية، وبعدها 

تنطلق مباريات الدورين قبل النهائي ثم النهائي.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�شي عن قائمة الفرق امل�شاركة 
يف الن�شخة الرابعة من طواف االإمارات 2022 الذي يقام 

اجلاري. فرباير  خالل الفرتة من 20 اإىل 26 
يعد " طواف االإمارات " ال�شباق العاملي الوحيد يف منطقة 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط، ومي��ث��ل اجل��ول��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ل�شباقات 
للدراجات  ال��دويل  االحت��اد  اأجندة  �شمن   ،2022 مو�شم 
الهوائية. و ت�شتقطب الن�شخة الرابعة نخبة فرق الدراجات 
الهوائية املحرتفة على م�شتوى العامل، مبا يف ذلك فريق 
االإمارات الذي جنح يف اإحراز اللقب من قبل، وتوج بلقب 
الدراج  ع��رب  املا�شيني  العامني  يف  العريق  فرن�شا  ط��واف 
يف  امل�شاركني  قائمة  ت�شم  و  بوجات�شار.  ت��ادي  ال�شلوفيني 
طواف االإمارات يف الن�شخة الرابعة 20 فريقا هي اإيه جي 
تو اآر �شيرتوين -فرن�شا، واأ�شتانا -كازاخ�شتان، والبحرين 
واإي   ، -اأملانيا  فيكتوريو�س -البحرين، وبورا هانزجروهي 
وجروباما  االأمريكية،  املتحدة  -الواليات  اإيديوكي�شن  اإف 
وانرتمار�شيه  -بريطانيا  جرينايدرز  واإينو�س  -فرن�س، 
جامبو  وت��ي��م   ، -اإ���ش��رائ��ي��ل  برميري  واإ���ش��رائ��ي��ل   ، -بلجيكا 
�شتار  وم��ويف   ، -بلجيكا  ���ش��ودال  ول��وت��و   ، هولندا   - فيزما 
األفا فيني -بلجيكا ، وتيم بايك  -اإ�شبانيا ، وكويك �شتيب 
توريك   ، -اأملانيا  اإم  اإ�س  دي  وتيم   ، -ا�شرتاليا  اإنك�شت�شينج 

والبي�شني  االأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  -ال���والي���ات  �شيجافريدو 
فينك�س -بلجيكا ، وباردياين -اإيطاليا ، وجازبروم -رو�شيا 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ف��ري��ق االإم����ارات -االإم�����ارات . و تتناف�س   ،
الفرق ال� 20 املختلفة خالل الطواف الذي تبلغ م�شافته 
االإجمالية 1058 كيلومرتا عرب7 مراحل متثل مزيجا 
متنوعا من الت�شاري�س املختلفة املتاحة لتخ�ش�شات جميع 
جبليتان،  ومرحلتان  لل�شرعة،  مراحل   4 منها  الدراجني 
ومرحلة �شباق �شد ال�شاعة ومير ال�شباق على اأهم معامل 
دولة االإمارات وت�شاري�شها اجلغرافية والطبيعية يف واحدة 

من كربيات الفعاليات الريا�شية على م�شتوى العامل.
و قال �شعادة عارف حمد العواين اأمني عام جمل�س اأبوظبي 
امل�شاركة  الفرق  قائمة  عن  االإع��الن  ي�شعدنا  الريا�شي:" 
والتي   ،2022 االإم���ارات  ط��واف  من  الرابعة  الن�شخة  يف 
ت�شم نخبة الفرق املحرتفة يف اجلولة العاملية للدراجات 

الهوائية �شمن اأجندة االحتاد الدويل".
و اأ�شاف:" اأثبت طواف االإمارات مكانته املرموقة و العاملية 
اأهم االأحداث يف ريا�شة الدراجات الهوائية، وجنح  �شمن 
ال���دويل يف وقت  ل��الحت��اد  ت�شنيف  اأع��ل��ى  اإىل  الو�شول  يف 
يف  التواجد  على  العاملية  ال��ف��رق  حتر�س  ول��ذل��ك  ق�شري، 
الرابعة،  ن�شخته  يف  قوية  مناف�شة  �شي�شهد  ال��ذي  احل��دث 
 2022 االإم���ارات  امل�شاركة يف ط��واف  الفرق  بكل  ونرحب 

ونتمنى لها التوفيق خالل املناف�شات".

اليوم.. االإمارات تواجه االأردن يف افتتاح البطولة العربية لل�سلة بدبي 

ال�4  بن�سخته  االإمارات  طواف  يف  ي�ساركون  القارات  خمتلف  من  فريقا   20

رابطة املحرتفني تعلن املر�سحني جلوائز االأف�سل يف »دي�سمرب ويناير«



ق�سة املعلم ظاظا.. حتول من جزار اإىل مالك رحمة
�شيام عبده ال�شيد اأحمد، اأو املعلم "ظاظا".. ا�شتطاع هذا الرجل 
اأن يغري ال�شورة التقليدية عن الذين يعملون يف مهنة اجلزارة، 
وبرغم اأنه كان يعمل جزارا يف منطقة ال�شيدة زينب بالقاهرة اإال 

اأن اأفعاله وق�شته جعلت البع�س ي�شفه ب�"مالك الرحمة".
التوا�شل االجتماعي  و�شادت حالة كبرية من احلزن على مواقع 
ويف منطقة ال�شيدة زينب يف رثاء املعلم ظاظا الذي تويف االأ�شبوع 
املا�شي بعد �شراع ق�شري مع املر�س، وق�شة مليئة باخلري واالإلهام 

مع االأطفال مر�شى ال�شرطان.
"ظاظا" اإن خاله كان رقيق القلب  اأدهم حممد، ابن �شقيقة  قال 
اأبدا بخ�شونة من يعملون يف مهنة اجلزارة التي  جدا، ومل يتاأثر 

امتهنها منذ اأكر من 30 عاما وحتى وفاته.
يف  ظاظا  اإن  عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  واأ���ش��اف 
اأحد االأي��ام قبل 5 اأع��وام �شعر بحالة من احلزن على حال اأطفال 
م�شت�شفى 57357 لعالج ال�شرطان باملجان، حيث كان يتم ا�شتغالل 
عائالت هوؤالء االأطفال من قبل بع�س م�شتاأجري امل�شاكن القريبة 
من امل�شت�شفى، حيث يحتاج بع�س من ياأتون من حمافظات اأو دول 

اأخرى املبيت بجوار امل�شت�شفى.
املكون من طابقني بجوار  بتخ�شي�س منزله  قام  اأن ظاظا  وتابع 
االأطفال  ا�شت�شافة  اأج��ل  من  ال�شرطان  م�شت�شفى  واأم��ام  جزارته 
يحتاجونها.  ف��رتة  والأي  باملجان  وعائالتهم  ال�شرطان  مر�شى 
وا�شتطرد: "املنزل كان ي�شتوعب 7 اأ�شر يف املرة الواحدة، وكانت كل 
اأ�شرة تاأتي فقط وتقدم ما يثبت اأن لديهم طفل يعالج بامل�شت�شفى 
بو�شائل  امل��ن��زل  جهز  ك��ذل��ك  ظ��اظ��ا  باملجان".  امل��ن��زل  يف  ويبيتون 
ترفيه لالأطفال حتى ال ي�شعرون بامللل خالل اإقامتهم وكان يوفر 

الطعام وال�شراب جمانا اأي�شا، بح�شب ابن �شقيقة ظاظا.

عة ريان.. اأرقام مفزعة ل� حاالت ال�سقوط بعد فاجاّ
اأثارت فاجعة وفاة الطفل املغربي ريان، اإثر �شقوطه يف بئر عميقة، 
م�شاعر املاليني يف بلده املغرب وجميع بلدان العامل العربي، ورغم 
اأمل امل�شهد وق�شوته على املتابعني، اإال اأنه يبقى غي�ٌس من في�س، اإذ 
تتكرر هذه احلادثة املاأ�شاوية يومياً حول العامل، وخا�شة يف الدول 
النامية. وت�شهد مناطق عديدة حول العامل �شقوط اأطفال يف اآبار، 
اإذ  لكن ح��االت ال�شقوط ال تنح�شر فقط يف مثل تلك احل��وادث، 
"حوادث �شقوط"  تجُفقد مئات االآالف من االأرواح حول العامل يف 
تتنوع  كما  املباين،  اأعلى  من  ال�شقوط  اأي�شاً  بينها  من  خمتلفة، 
وكبار  االأط��ف��ال  لكن  احل����وادث،  لتلك  املعر�شة  العمرية  الفئات 
العاملية  ال�شحة  منظمة  ف  ��ع��رِّ تجُ دائ��م��اً.  عر�شة  االأك��ر  هم  ال�شن 
االنطراح  اإىل  بال�شخ�س  يجُف�شي  حدث  بكل  ال�شقوط"  "حاالت 
بدون ق�شد على االأر�س اأو على اأي �شطح اأو اأي مكان من ارتفاع 
ت��ك��ون اجلروح  اأن  ري���ان، ومي��ك��ن  الطفل  م��ع  اأع��ل��ى، مثلما ح��دث 
لي�شت كذلك يف  اأنها  ال�شقوط مميتة، رغم  الناجمة عن ح��وادث 

معظم االأحيان.
37.3 مليون حادثة �شقوط غري مميتة لكن درجة  وتقع كل عام 
خطورتها ت�شتدعي تلقي عناية طبية، فيما تقّدر منظمة ال�شحة 
األف   684 بنحو  �شنوياً  ال�شقوط"  "حاالت  �شحايا  ع��دد  العاملية 
حالة وفاة، مما يجعلها ال�شبب الثاين للوفاة بجروح غري متعمدة، 

بعد حاالت الوفاة بجروح ناجمة عن حوادث الطرق.
حوادث  ع��ن  الناجمة  ال��وف��ي��ات  م��ن  باملئة   80 م��ن  اأك��ر  ويجُ�شّجل 
ال�شقوط يف البلدان املنخف�شة الدخل والبلدان املتو�شطة الدخل، 
ومتثل منطقتا غرب املحيط الهادئ وجنوب �شرقي اآ�شيا %60 من 
هذه الوفيات، وت�شجل اأعلى معدالت الوفيات ب�شبب هذه احلوادث 

يف اأو�شاط البالغني الذين تزيد اأعمارهم عن 60 �شنة.
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املا�سة اللغز.. �سباق حمموم للفوز بالقطعة االأغلى
يتناف�س امل�شاركون يف مزاد على االإنرتنت ل�شراء قطعة اأملا�س �شوداء اللون ذات ق�شة مثرية، اإذ اإنها جاءت من خارج 

كوكب االأر�س.
اأنها  "�شكاي نيوز" الربيطانية، اأن قطعة االأملا�س الكبرية يعود عمرها اإىل نحو مليار �شنة ويعتقد  وذكرت �شبكة 

جاءت من الف�شاء اخلارجي.
.)a 555.55( واأطلق على هذه املا�شة ا�شم "اللغز"، كما �شيمت با�شم اآخر هو 

12 حماولة ل�شراء هذه املا�شة، وو�شل اآخر �شعر معرو�س حتى ظهرية   ويظهر موقع املزاد )sothebys( ر�شد 
االأحد اإىل 600 األف جنيه اإ�شرتليني )حوايل 812 األف دوالر اأمريكي(.
وبداأ املزاد العلني يف ال�3 من فرباير اجلاري وي�شتمر حتى التا�شع منه. 

وكانت هذه القطعة املا�شية قد اأدرجت يف مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية عام 2006، باعتبارها االأكرب حجما يف 
العامل. وتقول دار املزاد اإن االأملا�س االأ�شود اللون بهذا احلجم نادر للغاية، وعالة على ذلك "يكتنفه الغمو�س".
ويعتقد اأن هذا االأملا�س م�شدره ا�شطدم نيزكي اأو نتيجة كوكيب �شقط على االأر�س وكان فيه قطع من االأملا�س.

وترتبط هذه  لدرء احل�شد،  العربية  البلدان  امل�شتخدمة يف  التعويذة اخلم�شية  �شكل  ما  نوعا  املا�شة  �شكل  وي�شبه 
التعويذة بالرقم 5. كما يرتبط املا�س من هذا النوع بالرقم نف�شه فهو من عيار 55 قرياطا، ويعرف باأن له 55 

جانبا.
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حكاية اآمال اأكرب طالبة علم يف م�سر
اأحد منازل حمافظة الدقهلية يف  اأربعينيات القرن املا�شي، كان  يف مطلع 
م�شر يبتهج لقدوم �شغرية اأ�شموها "اآمال"، التي قررت بعد عقود طويلة 

اإمداد االأمل للكثريين الذين ق�شت عليهم الدنيا واأبعدتهم عن العلم. 
الثاين  ال�شف  يف  جيلها  بنات  من  "اآمال" كغريها  الطفلة  رحلة  وانتهت 
االإعدادي يف مدر�شة العائلة املقد�شة، حيث ي�شود االعتقاد باأن الفتاة "لي�س 

لها غري الزواج وتكوين اأ�شرة وال داع مل�شاريف اإ�شافية يف التعليم".
ال  "اآمال"  لكن  املقولة،  بهذه  البع�س  يوؤمن  يعطيه"،  ال  ال�شيء  "فاقد 

ِرمت منه. تعتقد بها، اإذ منحت اأبناءها االأربعة ما حجُ
"قلت  عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  فتقول  حلمها،  فيهم  ت��رى  اأن  وق��ررت 
لنف�شي الرتبية ال�شليمة هي االأهم يف تلك املرحلة، ربيتهم على اأن يكونوا 
نافعني وذخرا حقيقيا مل�شر، فالرتبية املميزة تنبع من املنزل وتنعك�س على 
االأبناء".   وبنربة الفخر واالعتزاز حكت اآمال اأن اأبناءها االأربعة "ح�شلوا 
على اأعلى الدرجات واأكملوا تعليمهم للح�شول على الدكتوراة، فلدي اثنني 
اأطباء واثنني مهند�شني ومب�شيئة اهلل �شيكونون عونا مل�شر يف جماالتهم".  
ق�شة اآمال نحو ا�شتكمال درا�شتها بداأت بعد 38 عاما من التوقف عند ال�شف 
الثاين الثانوي: "�شعرت يف تلك الفرتة اأن حلمي بتميز اأبنائي قد حتقق، 
والبد واأن اأحقق حلمي ال�شخ�شي با�شتكمال درا�شتي وااللتحاق باجلامعة 

دون النظر اإىل ال�شن الذي من املمكن اأن ي�شبب عائًقا للبع�س".

خ�سبة امل�سرح ال�سوداين تتاآكل ب�سبب الرقابة 
باآثار  واالأعمال  الن�شو�س  امل�شددة على  والرقابة  االقت�شادية  االأزمة  األقت 
من  العديد  ملعاجلة  اأداة  ل�شنوات  ظل  ال��ذي  ال�شوداين  امل�شرح  على  �شلبية 
املجتمع. وخالل  اأ�شهم يف حدوث تغيريات كبرية يف  التي  امللحة،  الق�شايا 
الفرتة االخرية اقت�شر دور امل�شرح ال�شوداين على عرو�س و�شفت بال�شعيفة 
حتجيم  يف  الرقابة  اأث���رت  كما  التمويل؛  غياب  ب�شبب  متباعدة  اأوق���ات  يف 
بديلة  مهن  الم��ت��ه��ان  واجت��ه��وا  املهنة  منهم  امل��ئ��ات  هجر  حيث  امل�شرحني 
يخ�شى  طاحنة.  اقت�شادية  اأزم��ة  من  يعاين  بلد  يف  احلياة  تقلبات  ملواجهة 
م�شرحيون يف ال�شودان من ا�شمحالل اأكرب يف القطاع امل�شرحي، ب�شبب عدم 
اهتمام الدولة بدعم االإبداع واملبدعني؛ وي�شريون اإىل اأن العمل امل�شرحي يف 
خطر ما مل تهتم به الدولة. ويقول املمثل والدرامي م�شطفى جار النبي 
العمل  تركوا  امل�شرحني  من  املئات  اأن  عربية  نيوز  �شكاي  ملوقع  حديث  يف 
الدرامي وامل�شرحي يف ال�شودان خالل ال�شنوات املا�شية. ويعزو ذلك لغياب 
الدعم املايل من قبل الدولة خا�شة يف �شنوات حكم نظام االإخوان، ويو�شح 
اأن قادة االإخوان اإبان حكمهم كانوا ينظرون للدراما والعمل امل�شرحي باأنه 

هاندا اأرت�سيل باإطاللة 
غري اعتيادية 

ال���رتك���ي���ة  هاندا  ال��ن��ج��م��ة  ت���األ���ق���ت 
اأرت�شيل  بجل�شة ت�شوير خ�شعت لها 
ون�شرتها  الرتكية   "elle" ل�شالح 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���ش��ة  �شفحتها  يف 
وظهرت  االج���ت���م���اع���ي.  ال���ت���وا����ش���ل 
باللون  اأرت�شيل مبالب�س كال�شيكية 
االأب���ي�������س وب�����دت ت��ق��ف اأم�����ام ق�شر 
ق���دمي وع��ل��ى ي��دي��ه��ا ط��ائ��ري��ن ذات 
كبرية  �شجة  اأث���ار  م��ا  �شخم  حجم 
اأرت�شيل  املتابعني.وحلت  �شفوف  يف 
 ELLE جم�����ل�����ة  غ���������الف  ع�����ل�����ى 
اخبار  ب���ع���د  ال���رتك���ي���ة  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
كرم  امل��م��ث��ل  زميلها  ع��ن  انف�شالها 
ب��داأت على  بور�شن بعد عالقة حب 
خلفة امل�شل�شل الذي جمعهما وحقق 
جماهرية كبرية " اأنت اطرق بابي".

وعلى الرغم من كل املوا�شيع التي 
اإال  للمجلة  لها يف حديثها  تطرقت 
اأنها مل تتطرق ملو�شوع كرم بور�شني 
اأبداً ورف�شت احلديث عنه، حتى اإن 
باأن  اأّك��دت  م�شادر قريبة ومطلعهة 
ال��ث��ن��ائ��ي ت��وّق��ف��ا ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق على 
واالإعجاب  البع�س  بع�شهما  �شور 
انف�شالهما  احتمالية  اأك��د  مما  بها 

رغم احلب الكبري.

اأحمق لالأبد يت�سدر 
اإيرادات ال�سينما 

اجلديد  الكوميدي  الفيلم  ت�شدر 
"اأحمق  اأو  ف���وري���ف���ر(  )ج���اك���ا����س 
باراماونت،  اإن���ت���اج  م���ن  لالأبد"، 
اأمريكا  يف  ال�����ش��ي��ن��م��ا  اإي�����������رادات 
مليون   23.5 م�شجال  ال�شمالية، 
جوين  بطولة  م��ن  الفيلم  دوالر. 
وكري�س  اأو  و���ش��ت��ي��ف  ن��وك�����ش��ف��ي��ل 
اإخ���������راج جيف  ب���ون���ت���ي���و����س وم�����ن 
الثاين  امل��رك��ز  ت��رمي��ني. وج����اء يف 
فيلم اخليال العلمي اجلديد )مون 
فول( اأو"�شقوط القمر"، باإيرادات 

بلغت ع�شرة ماليني دوالر.
اإميريي�س  روالند  للمخرج  الفيلم 
وباتريك  ب����ريي  ه����ايل  وب���ط���ول���ة 

ويل�شونوجون براديل.
وت������������راج������������ع ف������ي������ل������م احل�������رك�������ة 
وامل����غ����ام����رات )����ش���ب���اي���درم���ان: نو 
عودة  ال  هوم("�شبايدرمان:  واي 
اإىل  االأول  املركز  الديار" من  اإىل 
اإي����رادات  ال��ث��ال��ث، م�شجال  امل��رك��ز 
األف  و600  م��الي��ني  ت�شعة  بلغت 
دوالر. والفيلم بطولة توم هوالند 
ماجواير  وتوبي  جارفيلد  واآن��درو 

ومن اإخراج جون وات�س.
)�شكرمي(  االإث�����ارة  فيلم  وت��راج��ع 
اإىل  الثاين  املركز  "ال�شرخة" من 
املركز الرابع باإيرادات بلغت اأربعة 

ماليني و730 األف دوالر.
والفيلم من بطولة  جينا اأورتيجا 
اأركيت  ودي��ف��ي��د  ك��ام��ب��ي��ل  ون��ي��ف��ي 
اإخ���راج مات  ب��اري��را وم��ن  وميلي�شا 

بتينيلي وتيلر جيليت.
املتحركة  ال��ر���ش��وم  فيلم  وت��راج��ع 
املركز  م��ن   )2 )���ش��ي��ن��ج  امل��و���ش��ي��ق��ي 
اخلام�س  امل�����رك�����ز  اإىل  ال����ث����ال����ث 
مليون   4.17 ب��ل��غ��ت  ب������اإي������رادات 

تويرت.. خا�سية جديدة 
لكتابة تغريدات اأطول

ي��ط��ور م��وق��ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي تويرت 
)مقاالت(  "اأرتيكلز"  ت�شمى  جديدة  خا�شية 
طويلة  ت��غ��ري��دات  ن�����ش��ر  امل�����ش��ت��خ��دم��ني  لتتيح 
وم���ق���االت م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق ت���وي���رت، وهي 
الذي  للموقع  بالن�شبة  خا�شية غري م�شبوقة 
لكل  ح��رف��اً   250 م��ن  اأك����ر  بن�شر  ي�شمح  ال 

تغريدة.
الكاتبة  ووجن  م��ان�����ش��ون  ج���ني  ر����ش���دت  وق����د 
ومتابعة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وجود  ت��وي��رت  م��وق��ع  يف  املنتظرة  اخل�شائ�س 

هذه اخلا�شية التجريبية على املوقع.
با�شم تويرت  ملوقع  من ناحيته، قال متحدث 
�شي نت املتخ�ش�س يف مو�شوعات التكنولوجيا: 
مل�شاعدة  ج��دي��دة  ط���رق  ع��ن  ن��ب��ح��ث  "دائماً 
واال�شتمرار  امل���ح���ادث���ات  ب���دء  يف  االأ���ش��خ��ا���س 
تفا�شيل  من  املزيد  �شيعلن  املوقع  فيها" واأن 

هذه اخلا�شية يف القريب العاجل.

�سي�سيليا.. نادلة اآلية تتكلم 40 لغة
ك�شفت كلية �شابلن الإدارة ال�شيافة وال�شياحة يف جامعة 
ميكنها  التي  �شي�شيليا،  االآلية  النادلة  الدولية،  فلوريدا 
ت��ق��دمي 120 م�����ش��روب��اً يف ال�����ش��اع��ة و���ش��رد ال��ن��ك��ات على 
قرابة  طولها  يبلغ  التي  االآلية  النادلة  وتتميز  الزبائن. 
اأع���وام،   3 م��ن  اأك���ر  ا�شتغرق تطويرها  وال��ت��ي  م��رتي��ن، 
باإتقان 40 لغة خمتلفة، اإ�شافة اإىل ميزات عديدة اأخرى 
مبا يف ذلك ما�شح الهوية. ميكن للزبائن الطلب �شفهياً 
ا�شتخدام قائمة �شا�شة باللم�س لالختيار  اأو  النادلة  من 

من بني جمموعة متنوعة من الكوكتيالت.
وق���ال ب��ري��ان ك��ون��ورز، م��دي��ر م��رك��ز ب��اك��اردي لل�شيافة، 
اآيل  ن���ادل  ا�شتخدام  "فكرة  ه��ريال��د:  ميامي  ل�شحيفة 
واملقاهي،  املطاعم  على  االإق��ب��ال  تزيد  املوا�شفات،  بهذه 
لقدرته على خدمة اأ�شرع للعمالء حتى يف االأوقات االأكر 
العمل  النادلة  "ميكن لهذه  واأ�شاف  اليوم".  ازدحاماً يف 
ال��ع��ام، ما  اأي��ام االأ�شبوع ط��وال  على م��دار ال�شاعة ط��وال 
يوفر اأجرة اليد العاملة على اأ�شحاب املطاعم واملقاهي. 

كما اأنها ت�شاعد يف االأماكن التي تفتقر اإىل املوظفني".
بل  ال��ب�����ش��ر  حم���ل  حت���ل  ل���ن  �شي�شيليا  اأن  ب���ري���ان،  واأك�����د 
واالأطعمة،  امل�شروبات  من  املزيد  بيع  على  �شت�شاعدهم 

وت�شهل عملهم ب�شكل اأكرب وفق ديلي ميل الربيطانية. 

اأكرث الن�ساء متابعة على اأن�ستقرام تلد طفلها الثاين
االأول  اأم�����س  م�شاء  جيرن  كايلي  املجتمع  جنمة  ك�شفت 
تراف�س  �شديقها  م��ن  ال��ث��اين  طفلها  والدة  ن��ب��اأ  االأح����د 
اأنه  " الربيطانية  ميل  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت  �شكوت. 
يبدو اأن جيرن )24 عاما( و�شعت طفال ذكرا، حيث اأنها 
و�شعت قلبا اأزرق مع من�شورها لالإعالن عن والدة الطفل 
تك�شف  مل  ولكنها  ال�شور،  مل�شاركة  اأن�شتقرام  موقع  على 
عن ا�شم املولود. ون�شرت جيرن �شورة باللونني االأبي�س 
واالأ�شود تظهر يد جيرن وهي مت�شك بيد مولودها، حيث 
اجلاري،  فرباير-�شباط  من  الثاين  يف  ول��د  اأن��ه  اأ���ش��ارت 
ال���راب���ع لطفلتها  امل��ي��الد  ي���وم م��ن اح��ت��ف��ال��ه��ا بعيد  ب��ع��د 
االأوىل �شتورمي. �شليلة عائلة كاردا�شيان، النجمة كايلي 
ج��ي��رن ه��ي ���ش��اح��ب��ة اأك����رب ع���دد م��ن امل��ت��اب��ع��ني حل�شابها 
العامل. وهيمنت جنمة  الن�شاء يف  "اأن�شتقرام" بني  على 
�شبكات التوا�شل االجتماعي و�شيدة االأعمال على العامل 
اأن�شتقرام  اأن و�شل عدد متابعيها على  بعد  االفرتا�شي، 

اإىل اأكر من 300 مليون متابع.

روبوت طائر مثل احل�سرات
من  م�شتوحى  ط��ائ��راً  روب��وت��اً  بريطانيون  علماء  ط��ور 

احل�شرات ببف�شل نوع من الع�شالت الكهربائية.
5 غ��رام��ات، ويبلغ طول  ال��ن��م��وذج االأويل ح���وايل  وي���زن 
يف  ميل   1.6 ب�شرعة  يطري  اأن  ومي��ك��ن  �شم   15 جناحه 
ال�����ش��اع��ة، وي��ه��دف اخ��رتاع��ه اإىل ال��ب��ح��ث ع��ن ن��اج��ني يف 
البنية  ومراقبة  امل��ن��ه��ارة،  امل��ب��اين  مثل  ال��ك��وارث  مناطق 

التحتية التي ي�شعب الو�شول اإليها وتلقيح املحا�شيل.
فعالة  االأجنحة  اإن  بري�شتول  جامعة  يف  باحثون  وق��ال 
نف�س  م��ن  ح�شرة  ع�شلة  م��ن  اأك���رب  ق��وة  بالفعل  وت��وف��ر 
الرئي�شي  امل��وؤل��ف  هيلب�س،  ت��ي��م  ال��دك��ت��ور  وق���ال  ال����وزن، 
للدرا�شة ل�شحيفة ديلي ميل الربيطانية: "من ال�شعب 

للغاية التغلب على الطبيعة.

درا�سة مثرية: لون قمي�سك يجذب البعو�س 
اإذا �شاركت يف حفلة �شواء بالهواء الطلق، والحظت 
اأن البعو�س يهاجمك ويتجنب مهاجمة ال�شخ�س 
هو  مالب�شك  ل��ون  يكون  فقد  بجانبك،  اجلال�س 

ال�شبب.
التجمعات  يف  لالزعاج  م�شدر  كونها  جانب  واإىل 
لدغات  ت��ن��ق��ل  اأن  ل��ل��ب��ع��و���س  مي��ك��ن  اخل���ارج���ي���ة، 

البعو�س اأمرا�شا مثل املالريا اأو حمى ال�شنك.
ن�������ش���ره���ا موقع  ج������دي������دة،  درا�������ش������ة  وك�������ش���ف���ت 
جتذب  االأل���������وان  ب��ع�����س  اأن   )newatlas(
هو  اأخ��رى،  األ��وان  تبعده  بينما  اجلائع،  البعو�س 
اأو  م�شائد  لت�شميم  ا�شتخدامه  ميكن  اكت�شاف 

مواد طاردة جديدة.
الباحثون يف جامعة  ق��ام  اجل��دي��دة،  الدرا�شة  ويف 
الزاعجة  ب��ع��و���س  اأن���ث���ى  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وا���ش��ن��ط��ن 
الب�شرية  ل��الإ���ش��ارات  فعلها  ردة  وتتبع  امل�شرية، 

وال�شم�شية يف غرفة اختبار.
اأي  ب��اجت��اه  يطري  البعو�س  اأن  الباحثون  ووج���د 
اأو  �شوداء  اأو  برتقالية  اأو  حمراء  كانت  اإذا  نقطة 

اأزرق �شماوي، مقارنة بغريها من االألوان.

بع�س  يف  الباحثون  ا�شتخدم  اأي�شا،  التجربة  ويف 
ال��ت��ج��ارب ث���اين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون وخ��ل��ت جتارب 

اأخرى منه.
هذه  اإىل  يتجه  البعو�س  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  والح���ظ 
االألوان يف حال �شمت رائحة ثاين اأك�شيد الكربون، 
ويف ح��ال مل يكن هناك، جتاهلت ه��ذه احل�شرات 
النظر عن  اإىل حد كبري  ب�شرف  امللونة  النقاط 

لونها.
يف  اأق���ل  واإن  اهتماما  البعو�س  اأب���دت  ذل���ك،  وم��ع 
اأو  ال���زرق���اء  اأو  االأل�����وان اخل�����ش��راء  ذات  ال��ن��ق��اط 
مهياأة  ك��ان��ت  ل��و  حتى   ، االأرج��وان��ي��ة  اأو  البي�شاء 

لل�شيد برذاذ ثاين اأك�شيد الكربون.
ال���درا����ش���ة، جيفري  ال��رئ��ي�����ش��ي يف  امل���وؤل���ف  وق����ال 
الروائح  ي�شتخدم  ال��ب��ع��و���س  اأن  "يبدو  ري��ف��ي��ل: 
مل�شاعدته على متييز ما هو قريب، وعندما ت�شم 
اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون من  رائ��ح��ة معينة، م��ث��ل ث���اين 
على  العينني  حتفز  الرائحة  تلك  ف��اإن  اأنفا�شنا، 
اأخر،  ب�شرية  واأمن���اط  معينة  األ���وان  ع��ن  البحث 

والتوجه اإليها".

اأنا�صتا�صيا �صابوتوفا من اأوكرانيا يف لقطة من التزلج الفردي لل�صيدات يف امللعب الداخلي للعا�صمة ال�صينية خالل اأوملبياد بكني 2022. رويرتز

كاتي بريي ت�ستعر�س �سورا 
من اإجازتها يف اأمريكا

ن�شرت النجمة العاملية  كاتي بريي  جمموعة �شور يف �شفحتها اخلا�شة على 
موقع التوا�شل االجتماعي، ا�شتعر�شت فيها اإجازتها يف نيويورك.

اعتمدت  اأن��ه��ا  خ�شو�شاً  وعفويتها  بجمالها  االأن��ظ��ار  ب��ريي  وخطفت 
اإطاللة ناعمة باألوان فرحة اأثارت اإعجاب عدد كبري من املتابعني.وكان 
تداول رواد مواقع التوا�شل االجتماعي �شوراً قدمية للنجمة العاملية 
اإذ  كبرية  بلبلة  كاتي  �شور  املراهقة.واأحدثت  �شن  يف  وهي  بريي  كاتي 
الحظ عدد كبري من املتابعني التغيري الكبري الذي طراأ على مالحمها، 
ومنهم من اعترب اأنها باتت اأجمل مع تقدمها يف ال�شن والبع�س االآخر عرب 

عن اإعجابه بها يف كل املراحل العمرية التي مرت بها.


