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عبد�هلل بن ز�يد ي�صل �إىل 
تل �أبيب يف زيارة ر�صمية لإ�صر�ئيل

•• تل اأبيب-وام:

و�شل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اأم�س اإىل تل اأبيب يف زيارة ر�شمية لدولة اإ�شرائيل.

ويرافق �شموه خالل زيارته الر�شمية اإىل دولة اإ�شرائيل وفد ر�شمي 
 ، اأي��ام  لعدة  ت�شتمر  التي  الزيارة  وتاأتي   ، امل�شتوى  رفيع  واقت�شادي 
الإبراهيمي  التفاق  اإب��رام  على  عامني  الحتفال مب��رور  مع  تزامنا 

لل�شالم بني دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل.
ويبحث �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل لقائه مع كبار 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  امللفات  م��ن  ع��ددا  الإ�شرائيليني  امل�شوؤولني 
وال�شراكة  التعاون  واآف��اق  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  املت�شلة 

الإماراتية الإ�شرائيلية.

فرق �خلارجية تتعامل مع �أكرث من 1000 بالغ طارئ 
للمو�طنني يف �خلارج خالل �إجازة �ل�صيف 2022

•• اأبوظبي -وام:

تعاملت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خالل مو�شم ال�شفر �شاماًل 
1000 بالغ طارئ  اأكرث من  2022 مع  �شهري يوليو واأغ�شط�س 
ملواطني الدولة املتواجدين يف اخلارج، حيث مت ال�شتجابة للبالغات 

فور ا�شتالمها عرب خط الطوارئ على الرقم 0097180024.
امل��واط��ن عن  ال����وزارة على تقييم م��دى ر���ش��ا  وم��ن منطلق ح��ر���س 
ا�شتجابة الوزارة لبالغه الطارئ، قام الفريق املعني مبراقبة اجلودة 
املواطنني  كافة  م��ع  بالتوا�شل  اخل��ارج��ي��ة  ط���وارئ  ق�شم  يف  والأداء 
اإغالق بالغاتهم لالطمئنان عليهم وقيا�س مدى ر�شاهم عن  بعد 

اخلدمة املقدمة.             )التفا�شيل �س4(
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الرئي�س الأوكراين يتحدث مع اجلنود خالل زيارته ملدينة اإيزيوم ، منطقة خاركيف. )ا ف ب( 

قيادات الد�شتوري احلر يف اعت�شام

الهجوم امل�سلح على امل�سارف اأ�سبح و�سيلة ال�سرتداد الودائع!

�حتجاز رهائن مب�صرف يف بريوت.. و�قتحام �آخر يف جبل لبنان

�شايل حافظ حتمل ما يبدو اأنه م�شد�س يف فرع بنك بلوم يف بريوت  )رويرتز(

زيلين�سكي يزور مناطق ا�ستعادها االأوكرانيون يف مقاطعة خاركيف

بايدن: �أوكر�نيا حترز »تقدمًا كبريً�«.. و�حلرب �صتكون طويلة
عبري مو�صي تدخل يف �عت�صام �أمام مفو�صية �لأمم �ملتحدة

زادت االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان يف جميع اأنحاء البالد

�لأمم �ملتحدة تتوقع تفجر �لقتال يف �صوريا على نطاق �أو�صع
•• نيويورك-رويرتز:

تقرير جديد  الأربعاء يف  اأم�س  املتحدة  الأمم  ح��ذرت 
من خطر تفجر الأو�شاع على �شعيد احلرب الأهلية 
املعارك  اإىل م�شتويات  وال��ع��ودة  اأخ��رى  يف �شوريا م��رة 
جميع  يف  جبهات  ع��دة  ا�شتعال  بعد  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع��ة 

اأنحاء البالد يف الأ�شهر الأخرية.
التحقيق  جلنة  رئي�س  بينريو  �شريجيو  ب��اول��و  وق��ال 
ب�شاأن �شوريا التابعة لالأمم املتحدة »ل ت�شتطيع �شوريا 
حتمل العودة اإىل القتال على نطاق اأو�شع لكن هذا هو 

ما قد تكون يف طريقها اإليه«.
م��ن��ذ حتولت  امل���الي���ني  وت�����ش��رد  الآلف  م��ئ��ات  وُق���ت���ل 
اح��ت��ج��اج��ات ���ش��د ال��رئ��ي�����س ب�����ش��ار الأ����ش���د يف 2011 
وتركت  اأجنبية  ق��وى  فيها  تدخلت  اأهلية  ح��رب  اإىل 
اأطراف  ل�شيطرة  اإىل مناطق خا�شعة  �شوريا مق�شمة 

متعددة.

وخ��ف��ت��ت ح���دة ال��ق��ت��ال يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية ب��ع��د اأن 
70 باملئة  ا�شتعادة  اإيران ورو�شيا الأ�شد على  �شاعدت 
م��ن الأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة ودع��م��ت ال���ولي���ات املتحدة 
املقاتلني الأكراد الذين هزموا تنظيم داع�س الإرهابي 
يف حني اأقامت تركيا منطقة عازلة قرب حدودها. لكن 
الأمم املتحدة قالت اإن الو�شع على خطوط املواجهة 

بني مناطق متعددة بداأ يف ال�شتعال جمددا.
لدينا  »ك���ان  جنيف  يف  لل�شحفيني  ب��ي��ن��ريو  واأ����ش���اف 
اأن احلرب انتهت متاما يف �شوريا«  اعتقاد يف وقت ما 

لكن النتهاكات املوثقة يف التقرير تثبت عك�س ذلك.
اأن  اإىل  50 ���ش��ف��ح��ة  امل���وؤل���ف م���ن  ال��ت��ق��ري��ر  وخ��ل�����س 
الأ�شا�شية  الإن�����ش��ان  حلقوق  اجل�شيمة  "النتهاكات 
البالد  اأن��ح��اء  جميع  يف  ازدادت  الإن�شاين"  والقانون 

خالل الأ�شهر ال�شتة املا�شية.
واأ�شار التقرير اإىل اندلع قتال يف �شمال �شرق �شوريا 
من  القتلى  ع�شرات  �شقوط  يف  ت�شبب  غربها  و�شمال 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال الرئي�س الأمريكي جو بايدن، 
ال��دائ��رة يف  اأن احل���رب  اإن���ه يعتقد 
اأ�شهر   6 اأك���رث م��ن  اأوك��ران��ي��ا منذ 

»�شتكون طويلة«.
واأو���ش��ح ب��اي��دن اأن اأوك��ران��ي��ا حترز 
تقدما كبريا يف الوقت الذي تدفع 

به القوات الرو�شية للرتاجع.
اإذا  م��ا  ب�����ش��اأن  ���ش��وؤال  ردا على  لكن 
ك���ان���ت اأوك���ران���ي���ا ق���د و���ش��ل��ت اإىل 
ن���ق���ط���ة حت������ول يف احل���������رب، ق���ال 
بال  ال�����ش��وؤال  الأم��ريك��ي:  الرئي�س 
اإجابة. من ال�شعب الإجابة عليه. 
من الوا�شح اأن الأوكرانيني حققوا 
ت��ق��دم��ا ك���ب���ريا، ل��ك��ن��ن��ي اأع��ت��ق��د اأن 

احلرب �شتكون طويلة.
واأع���ل���ن ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س اأن����ه من 
املتحدة  ال��ولي��ات  تعلن  اأن  املرجح 
ع�شكرية  م�����ش��اع��دات  ح��زم��ة  ع���ن 
جديدة لأوكرانيا يف الأيام املقبلة.

الأوك��������راين،  ال��رئ��ي�����س  وزار  ه����ذا 
اأم�س،  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي،  ف���ول���ودمي���ري 
مدينة اإيزيوم ال�شرتاتيجية التي 
يف  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ا�شتعادتها 
البالد.  �شرق  يف  خاركيف  منطقة 
التي  ل��الأرا���ش��ي  زي���ارة  اأول  وه���ذه 
ال�شهر  هذا  الرو�س  من  ا�شتعيدت 

يف هجوم م�شاد.

•• الفجر -تون�س:

����ش���رع احل�����زب ال���د����ش���ت���وري احلر 
كتلته  ون����واب  رئي�شته  يف  مم��ث��ال 
وثلة  العليا  وق��ي��ادات��ه  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اجلهات  ع���ن  امل��م��ث��ل��ني  اأن�������ش���اره 
اأم�������ام مقر  اع���ت�������ش���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
حلقوق  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفو�شية 
اأم�س  من   بداية  بتون�س  الإن�شان 
يوم  غ���اي���ة  اإىل  ال���ث���الث���اء  الأول 
الأجل  تاريخ نهاية  القادم  ال�شبت 
املفرت�س قانونا لإ�شدار اأمر دعوة 
النتخابات  ي�شمى  مل��ا  ال��ن��اخ��ب��ني 
الت�شريعية التي قيل انها �شتجرى 

يف 17 دي�شمرب 2022 
وط����ال����ب احل��������زب، يف ب������الغ ل���ه، 
الق�شية  بو�شع  الدولية،  املنظمة 
الإن�شان  حقوق  وملف  التون�شية 
يف ت��ون�����س ع��ل��ى ج����دول اأول���وي���ات 

املنعقد  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س 
و�شفه  م��ا  حل��ث  بجينيف  ح��ال��ي��ا 
امل��ا���ش��ك ب��ال�����ش��ل��ط��ة ع��ل��ى اح����رتام 
ال���ت���زام���ات ال���دول���ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة يف 
التون�شي  ال�����ش��ع��ب  ح����ق  ����ش���م���ان 

واحلريات  ب��احل��ق��وق  ال��ت��م��ت��ع  يف 
حلقوق  العاملي  بامليثاق  امل�شمنة 
اخلا�س  ال��دويل  والعهد  الإن�شان 

باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.
)التفا�شيل �س13(

ا�شتعادت  ال��ق��وات  اإن  وق��ال  عليها، 
امل��زي��د م��ن الأرا����ش���ي م��ن القوات 

الرو�شية املتقهقرة.
زيارته  اأث���ن���اء  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي،  وق����ال 
ملدينة اإزيوم يف �شمال �شرق البالد، 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
اإن علم اأوكرانيا يرفرف جمدداً يف 

منطقة خاركيف.
واأ����ش���اف »ن��ح��ن ن��ت��ح��رك يف اجتاه 
وحتى  ل������الأم������ام  ف�����ق�����ط،  واح���������د 

الن�شر«.
هذا وو�شعت حكومة اأوكرانيا يوم 
تعتربها  اأمنية  �شمانات  الثالثاء 
انتهاء  ل��ل��ب��الد مب��ج��رد  ���ش��روري��ة 

حربها �شد رو�شيا.
وتن�س اخلطة التي و�شعها رئي�س 
يرماك،  اأن��دري��ه  الرئا�شية  الإدارة 
والأمني العام ال�شابق حللف الناتو 
را�شمو�شن يف كييف على ما يحتاج 
اإليه اجلي�س الأوكراين من املعدات 
الغربيني  حلفائه  م��ن  وال��ت��دري��ب 
ل�����ش��م��ان ق��درت��ه ع��ل��ى ال���دف���اع عن 

�شيادته يف امل�شتقبل.
وتقرتح اخلطة اأن ت�شمن العديد 
من ال��دول الأوروب��ي��ة، ف�شال عن 
الوليات املتحدة، وكندا، واأ�شرتاليا 
وتركيا، اأمن اأوكرانيا، واأن توا�شل 
اإىل  لالن�شمام  جهودها  اأوك��ران��ي��ا 

حلف �شمال الأطل�شي.

احتفال  يف  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  و�����ش����ارك 
ح�شبما  الأوك���������راين،  ال��ع��ل��م  رف����ع 
امل��ح��م��ول على   25 ال���ل���واء  اأع���ل���ن 
يف  زيلين�شكي  وق���ال  »ف��ي�����ش��ب��وك«. 
ر�شالة مرفقة ب�شورة له مع جنود 
يف هذه املدينة، ن�شرها عرب ح�شابه 
»ت���ل���ي���غ���رام«: علمنا  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
بالفعل  يرفرف  والأ�شفر  الأزرق 

فوق اإيزيوم.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الأربعاء،  اأم�س  بي�شكوف  دميرتي 

التطلع  ت���وا����ش���ل  اأوك����ران����ي����ا  اإن 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  لع�شوية 
انرتفاك�س  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  ح�����ش��ب 

الرو�شية.
اخلطر  ف��اإن  عليه،  »وبناء  واأ�شاف 
قائماً،  لي��زال  البالد  على  الأك��رب 
ويظل �شبب عملية ع�شكرية خا�شة 
اأكرث  ذي �شلة، ويف الواقع ي�شبح، 

مو�شوعية«.
رو�شيا  م��وق��ف  اإن  بي�شكوف  وق���ال 

من املفهوم »�شلبي«.

ويف الوقت احلا�شر، ل ميكن لأي 
�شمانات  اأوكرانيا  اإعطاء  �شخ�س 
اأمنية با�شتثناء القيادة الأوكرانية 

نف�شها.
تت�شرف  اأن  كييف  على  اأن  وت��اب��ع 
اأنها  بطريقة ل ت�شعر فيها رو�شيا 

مهددة.
اإىل ذلك، توجه الرئي�س الأوكراين 
اأم�س  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي،  ف����ول����ودم����ري 
البالد،  �شرق  اإزي���وم  اإىل  الأرب��ع��اء، 
ال�شيطرة  اأوكرانيا  ا�شتعادت  التي 

»�ل�صحة �لعاملية«: 
نهاية كورونا تلوح يف �لأفق

•• جنيف-وام:

اأن  العاملية  اأدهانوم غربي�شيو�س مدير عام منظمة ال�شحة  اأكد الدكتور تيدرو�س 
الأ�شبوعى  الوفيات  اأن �شجل عدد  بعد  الأف��ق  تلوح فى  باتت  نهاية جائحة كورونا 

جراء الفريو�س اأدنى معدل له منذ عام 2020 فى الأ�شبوع املا�شى .
وقال تيدرو�س فى موؤمتر �شحفى مبقر املنظمة م�شاء اأم�س اإن العامل مل يقرتب 
الفق  تلوح فى  النهاية  كانت  واإن  بدايتها  اإىل هذا احلد منذ  نهاية اجلائحة  من 

ويقرتب من النت�شار على الفريو�س .
وحث مدير عام املنظمة الدولية الدول واملجتمعات فى الوقت ذاته على ال�شتمرار 
فى الإجراءات الوقائية واتخاذ الحتياطات الالزمة موؤكدا اأن هذا هو الوقت الأ�شواأ 
نف�شه يف مواجهة  الفر�شة حتى ليجد  ينتهز  اأن  واأن على اجلميع  للتوقف عنها 
متحورات جديدة للفريو�س . واأعلنت املنظمة اأم�س عن توجيهات قالت اإنها ت�شتند 
اإىل خربة عامني من التعامل مع فريو�س كورونا وا�شتملت على دعوة احلكومات 

اإىل مراجعة �شيا�شاتها وتطويرها مبا يتما�شى مع اأو�شاع الفريو�س الآن.
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ُم�سابقات وفعاليات فريدة من نوعها للَجمال 
بانتظار جمهور معر�ص �أبوظبي لل�سيد 

�أخبار �لإمار�ت

�نطالق �ملوؤمتر �ل�سابع لـ »زعماء 
�لأديان « يف كاز�خ�ستان 

عربي ودويل

4 مو�جهات نارية يف �نطالق 
ثالثة دوري �أدنوك للمحرتفني

�لفجر �لريا�سي

�سمن جهود االإمارات االإن�سانية
»�لهالل« يو��صل �إغاثة قرى »�لق�صارف« 
�ل�صود�نية �لأكرث ت�صررً� من �لفي�صانات

•• والية الق�صارف- ال�صودان-وام:

جهودها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  امليدانية  ال��ف��رق  وا�شلت 
الإغاثية والإن�شانية على ال�شاحة ال�شودانية من خالل توزيع ال�شالل 
الغذائية واملواد الإيوائية على الأ�شر الأ�شد احتياجا واملت�شررة جراء 
ال�شيول والفي�شانات يف القرى التابعة لوحدة باندغيو التابعة ملحلية 
والتي  ال�����ش��ودان  �شرق  الواقعة  الق�شارف  ب��ولي��ة  الغربية  القالبات 
م�شاعدات  ت��وزي��ع  مت  فقد   . �شخ�س  اآلف   7 م��ن  اأك��رث  منها  ا�شتفاد 
غ��ذائ��ي��ة واإي���وائ���ي���ة ع��ل��ى ���ش��ك��ان ب��ان��دغ��ي��و ال��ت��ي ت��ب��ع��د ع��ن العا�شمة 
اإط��ار جهود دولة  600 كيلو مرت يف  اأك��رث من  ال�شودانية اخلرطوم 
الإمارات الإغاثية والإن�شانية يف ال�شودان وا�شتجابة لنداء �شكان قرى 
باندغيو الذين يع�شون ظروفا �شعبة نتيجة غرق منازلهم وحقولهم 
كارثة  التي خلفت  الغزيرة  والأمطار  ال�شيول  ونفوق ما�شيتهم جراء 

اإن�شانية وخ�شائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات.  )التفا�شيل �س2(

•• بريوت-وكاالت:

جنحت اللبنانية �شايل حافظ يف اأخذ وديعتها من بنك »لبنان واملهجر« 
يف ال�شوديكو يف �شواحي العا�شمة بريوت واملقدرة ب�13 األف دولر بعد 
دخولها اإليه م�شلحة. كما جنح مودع اآخر ويدعى �شرف الدين باحل�شول 
على مبلغ 30 األف دولر اأمريكي لحقا بعد اقتحامه م�شرفا اآخر يف 

منطقة عاليه بجبل لبنان بح�شب ما اأعلنت جمعية املودعني.
املودعة  توقيفه  ع��ن  ت��ردد  م��ا  لحقا  نفى  اللبناين  ال��ع��ام  الأم���ن  اأن  اإل 
ب��ريوت، كما نفى مغادرتها لبنان يف حني تباينت املعلومات  امل�شلحة يف 

حول املبلع الذي ا�شرتدته من امل�شرف.
وذكرت م�شادر »العربية« و»احلدث« اأن عددا من اجلرحى �شقطوا خارج 

امل�شرف الذي جرى اقتحامه يف بريوت ب�شبب التدافع.
وبررت �شايل فعلتها عرب فيديو بثته على �شفحتها على في�شبوك، باأن 
التي  ب�شقيقتها  اخلا�شة  امل�شت�شفى  تكاليف  دفع  هو  به  قامت  ما  �شبب 
متوت داخله، ح�شب قولها. ويف اأّول ت�شريح لها بعد اإقتحامها م�شرف 
»منذ  اأن��ه  حافظ  �شايل  امل��ودع��ة  اأعلنت  ال�شوديكو،  يف  واملهجر«  »لبنان 
زمن طويل واأنا اأرجو البنك ومل يِف اأحد بوعوده معنا ومل تقف معنا 
�شرقنا  »البنك  اأن  اىل  �شحفية،  مقابلة  يف  حافظ  ولفتت  وزارة«.  اأي 
ل��دي ما  اأم��ام عيني ومل يعد  اأختي مت��وت  وراأي��ت  وب�ش���كل مبا�شر  علناً 

اأخ�شره«.
اأختي مت��وت، عر�س  البنك وقلت له  وقالت »منذ يومني رج��وت مدير 
اإعطاءنا 200 دولر على ال�12 األف لبناين بال�شهر. وو�شلت اإىل حد 

قررت بيع كليتي حتى تتعالج �شقيقتي«.
اأن اختها جزء  اأمامي، )وتق�شد  »�شفت �شقفة مّني عم تدوب  واأ�شافت 
 20 لدينا   بيتي  ج��دا  عن  قريب  بنك  ويف  امل�شت�شفى(  تعاين يف  منها 

األف دولر جمعناها بعرق جبينا واأختي بحاجة اإىل 50 األف دولر 
ونحن بعنا ن�شف اأغرا�س بيتنا«.

وتابعت »مل يعد اأمامي حل ونحن اأخذنا 13 األف دولر، معظمهم 
على اللبناين ووثقنا ذلك عرب الكامريات«.

واعتذرت حافظ عن اخلوف الذي �شببته لأي اأحد وقالت، »مل اأكن 
اأريد اإيذاء اأحد �شالحي يلعب فيه ابن اأختي وهو لعبة ي�شتعملونها 

بامل�شل�شالت واأنا �شد ال�شالح املتفلت«.

اأذربيجان تعر�ض ت�سليم اأرمينيا جثث 100 جندي قتلوا يف املعارك

��صتباكات على حدود حلفاء رو�صيا.. بني قرغيز�صتان وطاجيك�صتان
•• عوا�صم-وكاالت:

اإن تبادل لإطالق النار وقع بني حر�س  قال م�شوؤولون 
احلدود يف قرغيز�شتان وطاجيك�شتان، اأم�س بعد خالف 
اآ�شيا  الواقعتني يف  الدولتني  احل��دود بني  ب�شاأن  جديد 

الو�شطى.
واندلع ال�شتباك، الذي وقع ع�شية اجتماع تكتل اأمني 
اإق��ل��ي��م��ي وب��ال��ت��زام��ن م��ع ا���ش��ت��م��رار ال��ق��ت��ال ب��ني رو�شيا 
واأوكرانيا وكذلك بني اأذربيجان واأرمينيا، بعد اأن اتهم 
حر�س احلدود يف قرغيز�شتان جنود طاجيك�شتان باتخاذ 

مواقع على جزء من احلدود مل يتم تر�شيمه بعد.
لرو�شيا  ح��ل��ي��ف��ت��ان  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان  وق���رغ���ي���ز����ش���ت���ان 
القتال  ل��ك��ن  رو���ش��ي��ة،  ع�شكرية  ق��واع��د  وت�شت�شيفان 
توؤدي  اأن  ك��ادت  ح��دودي��ة  ق�شايا  ب�شبب  بينهما  يتكرر 
العام املا�شي اإىل ن�شوب حرب �شاملة بني اجلمهوريتني 

ال�شوفيتيتني ال�شابقتني.
وقالت طاجيك�شتان يف بيان اإن حر�س حدود قرغيز�شتان 
لهم  مواقع  على  ه��اون  وقذائف  املدافع  ن��ريان  اأطلقوا 

بدون التعر�س لأي ا�شتفزاز.
وذكرت وكالة الإعالم الرو�شية نقال عن حر�س احلدود 

اثنان  واأ���ش��ي��ب  ُق��ت��ل  اأف��راده��ا  اأح���د  اأن  طاجيك�شتان  يف 
اآخران يف ال�شتباكات.

ومل تبلغ قرغيز�شتان حتى الآن عن وقوع اإ�شابات بني 
جنودها.

من املتوقع اأن يح�شر زعيما قرغيز�شتان وطاجيك�شتان 
ق��م��ة م��ن��ظ��م��ة ���ش��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون يف اأوزب��ك�����ش��ت��ان هذا 
بوتن  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  جانب  اإىل  الأ�شبوع 
والزعيم ال�شيني �شي جني بينغ بالإ�شافة اإىل جمموعة 

منقادة العامل الآخرين.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ع��ر���ش��ت اأذرب��ي��ج��ان، اأم�����س الأربعاء، 
يف  قتلوا  اإنهم  قالت  اأرميني  جندي   100 جثث  اإع��ادة 

ال�شتباكات احلدودية الأخرية بني البلدين.
وقالت جلنة اأ�شرى احلرب الأذرية يف بيان اإن "اأذربيجان 
تدعو اإىل وقف اإطالق النار وهي م�شتعدة لت�شليم جثث 
اأرمينيا"،  اإىل  واحد  جانب  من  اأرميني  جندي   100

نقال عن فران�س بر�س.
جديدة  ا�شتباكات  اأن  الأرمينية  ال��دف��اع  وزارة  وذك���رت 
اندلعت بني القوات الأذرية والأرمينية، �شباح الأربعاء، 
وذلك غداة مقتل الع�شرات يف اأعنف قتال بني اجلارتني 

منذ عام 2020.

ي�صتقبل  �لفرن�صي  �لرئي�س 
باري�س يف  �لأردين  �لعاهل 

•• باري�س-رويرتز:

عبد  امللك  الأردين  العاهل  التقى 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  اهلل 
اأم�����س ملناق�شة  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون 

ق�شايا يف ال�شرق الأو�شط.
وق���ال م��اك��رون يف وق��ت �شابق من 
ال����ع����ام احل������ايل اإن������ه ���ش��ي��ع��م��ل مع 
الأردين  امل�شري والعاهل  الرئي�س 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اق�����رتاح واق���ع���ي من 
اأج���ل وق��ف اإط���الق ال��ن��ار وحتديد 
م�����ش��ار حم��ت��م��ل ل��ل��م��ن��اق�����ش��ات بني 

اإ�شرائيل والفل�شطينيني.
ال��رئ��ا���ش��ي يف بيان  ال��ق�����ش��ر  وق����ال 
اأر���ش��ل��ه ب��ال��ربي��د الإل����ك����رتوين اإن 
اللقاء �شي�شهد مرحلة جديدة من 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني فرن�شا 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  والأردن 
الأم��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة، ك��م��ا يتيح 
الإقليمي  الو�شع  ملناق�شة  فر�شة 
تعزيز  بهدف  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 

احلوار وال�شتقرار يف املنطقة.

تختلف عن �سابقاتها:
بعد  م���ا  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات  �أي 
�لنتخابات �ل�صيا�صية �لإيطالية؟

•• الفجر -لورينزو كا�صتيالين

-جيوفاين اأور�صينا**
ق���ب���ل اأك�������رث م����ن اأ����ش���ب���وع���ني من 
الإيطالية،  ال�شيا�شية  النتخابات 
مت  قد  ميلوين  جيورجيا  اأن  يبدو 
تن�شيبها م�شبقا يف بالزيو �شيغي، 
كرئي�شة ملجل�س الوزراء. ومع ذلك، 
الكثري  ال��ت��ح��ل��ي��الت حت��ت��وي  ف����اإن 
�شيما  ول  الغام�شة،  النقاط  م��ن 

الدور احلا�شم لرئي�س اجلمهورية 
ولتجاوز  احل���ك���وم���ة.  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
الفر�شيات والعوامل التي ناأخذها 

ن���دخ���ل يف  اأن  ي��ج��ب  ك��م�����ش��ّل��م��ات، 
ال�شيناريوهات املختلفة.

   )التفا�شيل �س11(

مقتل �صابط �إ�صر�ئيلي وفل�صطينيني 
جنني يف  ب��ا���ص��ت��ب��اك��ات  �ث��ن��ني 

•• القد�س-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة  قتل فل�شطينيان كما 
و�شابط  الفل�شطينية،  ال�����ش��ح��ة 
اأم�س  اجل��ي�����س،  ح�شب  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ال����ن����ار قرب  لإط�������الق  ت����ب����ادل  يف 
معرب بني اإ�شرائيل ومدينة جنني 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 

املحتلة.
بيان  الإ�شرائيلي يف  وقال اجلي�س 
لإطالق  تبادل  يف  قتل  �شابطا  اإن 
م�شبوهان«  »اق���رتب  عندما  ال��ن��ار 
م����ن م���ع���رب اجل���ل���م���ة ق�����رب جنني 

�شمال ال�شفة الغربية املحتلة.
واأكدت وزارة ال�شحة الفل�شطينية 
ال�شابني«  »ا���ش��ت�����ش��ه��اد  اهلل  رام  يف 
وكالة  ال�شتباكات.وذكرت  خ��الل 
الفل�شطينية  ال��ر���ش��م��ي��ة  الأن���ب���اء 
)وفا( اأن ال�شابني هما اأحمد اأمين 
الرحمن  وعبد  عاما(   23( عابد 
هاين عابد )22 عاما( من قرية 

كفر دان غرب جنني.

عقد حتالف ميني الو�شط قد ينفرط بعد انت�شاره
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اأخبـار الإمـارات

�صيف بن ز�يد ي�صهد �إطالق ميزة »مركز �لعائلة« يف تطبيق �صناب �صات بالتعاون مع وز�رة �لالم�صتحيل

الأهايل واأبنائهم.
وتعليقاً على اإطالق امليزة اجلديدة، 
اأن  ال��الم�����ش��ت��ح��ي��ل  وزارة  اأك������دت 
التعاون مع �شناب يف اإطالق ميزة 
"مركز العائلة" على تطبيق �شناب 
التزام  تعك�س  خ��ط��وة  ي��ع��د  ���ش��ات، 
بتزويد  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
اأر�شها  على  واملقيمني  مواطنيها 
بكافة الأدوات املنا�شبة التي ت�شمن 
خ�شو�شيتهم  وح��م��اي��ة  اأم���ان���ه���م 
يف  ثقتهم  وت��ع��زز  الإن���رتن���ت،  على 
ومن  الرقمية،  املن�شات  ا�شتخدام 
تفاين  تر�شخ  اأن  امل��ي��زة  ه��ذه  ���ش��اأن 
الوزارة يف تعزيز م�شتوى احلماية 

وا�شتقالليتهم.
العائلة"  "مركز  م����ي����زة  وع�����رب 
ب�شهولة  الإب����الغ  ل��الأه��ايل  مي��ك��ن 
م�شيئة  ح�����ش��اب��ات  اأي  ع��ن  و���ش��ري��ة 
وذلك  مبا�شر  ب�شكل  م�شبوهة  اأو 
الثقة  ف����ري����ق  م�����ع  ب����ال����ت����وا�����ش����ل 
�شناب، وهو عبارة عن  والأم��ان يف 
على مدار  تعمل  وح��دة خم�ش�شة 
ال�شاعة حلماية م�شتخدمي �شناب 
اأدوات  �شات، واأطلقت �شناب كذلك 
ج���دي���دة ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى اإج�����راء 
حم���ادث���ات ب���ن���اءة وم��ف��ت��وح��ة عرب 

�شبكة الإنرتنت.
توا�شلت  ق����د  "�شناب"  وك����ان����ت 

ومع  من�شتنا،  اإىل  اإ�شافتها  على 
اإطالق ميزة "مركز العائلة"، فاإننا 
اخل�شو�شية  جت��اه  التزامنا  نوؤكد 
والأمان باإ�شافة م�شتويات جديدة 
من اأدوات احلماية وتوفري قنوات 
لإجراء  للعائالت  جديدة  توا�شل 
��اءة ح��ول التهديدات  ب��َنّ حم��ادث��ات 
ع��رب الإن���رتن���ت، ون��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
�شي�شكل  العائلة"  "مركز  ب�����اأن 
به  �شُيقتدى  ال��ذي  اجلديد  املعيار 
يف جم���ال احل��م��اي��ة والأم�����ان على 

�شبكة الإنرتنت".
 " العائلة  مركز   " ميزة  و�شتقدم 
م�����ش��ت��وي��ات اإ���ش��اف��ي��ة ج���دي���دة من 

�شركة �شناب �شات.
وقد �شهد �شموه واحل�شور ت�شجيل 
اأول عائلة اإماراتية لال�شتفادة من 

هذه امليزة.
العائلة"  "مركز  م��ي��زة  وت��ع��ك�����س 
ال��ت��ي جت��م��ع بني  ال��ع��الق��ة  طبيعة 
الأه����ايل والأب���ن���اء ك��م��ا ل��و اأن��ه��ا يف 
ال���ع���امل احل��ق��ي��ق��ي، ح��ي��ث يعرف 
اأبنائهم  اأ�شدقاء  هم  من  الأه��ايل 
الطالع  دون  بهم،  يلتقون  ومتى 
على حمادثاتهم اخلا�شة، وتهدف 
امل���ي���زة اإىل مت��ك��ني الأه�����ايل  ه����ذه 
واأب��ن��ائ��ه��م الأط��ف��ال وال�����ش��ب��اب من 
اأبنائهم  خ�شو�شية  على  احلفاظ 

التقنية  ال�شبكات  ا�شتخدام  اأث��ن��اء 
ومن�شات التوا�شل الجتماعي.

التعاون  هذا  اأن  ال��وزارة  و�شرحت 
و�شهرية  م���ع���روف���ة  م��ن�����ش��ة  م����ع 
�شت�شاعد  ���ش��ات  �شناب  مثل  ع��امل��ي��اً 
تثقيف جميع  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
الدولة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
اأبنائهم  ح��م��اي��ة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
جورج  ق��ال  جانبه،  من  واأحبتهم. 
وولفارت، رئي�س ال�شيا�شات العامة 
يف Snap Inc : " يرتبط النمو 
بر�شا  �شات  �شناب  ملن�شة  امل�شتمر 
حماية  اأدوات  ع���ن  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
اخل�شو�شية والأمان التي حر�شنا 

احتياجات  ل��ف��ه��م  ال���ع���ائ���الت  م���ع 
وجهات  ملعرفة  واأبنائهم  الأه���ايل 
تربية  م���ع���اي���ري  ح������ول  ن���ظ���ره���م 
اأنها  علماً  واخل�شو�شية،  الأب��ن��اء 
اآخ��ر، كما  اإىل  تختلف من �شخ�س 
ا���ش��ت�����ش��ارت ���ش��ن��اب خ����رباء الأم����ان 
وال�����ش��الم��ة ع��رب الإن���رتن���ت لأخذ 
للم�شاعدة  العتبار،  بعني  اآرائ��ه��م 
العائلة"  "مركز  ميزة  تطوير  يف 
اجل�����دي�����دة. وه����دف����ت ����ش���ن���اب من 
ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة من  اإىل  ذل����ك 
لُتظهر  الأدوات امل�شممة خ�شي�شاً 
اأر�س  ع��ل��ى  الب�شرية  ال�شلوكيات 
بني  والتعاون  الثقة  وتعزز  الواقع 

•• اأبوظبي-وام:

�شهد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اإط���الق 
ميزة  العائلة" وه��ي  "مركز  ميزة 
ج���دي���دة ل��ل��رق��اب��ة الأب���وي���ة �شمن 

تطبيق �شناب �شات.
ج��اء الإط����الق ب��ت��ع��اون مثمر بني 
و�شركة  ال���الم�������ش���ت���ح���ي���ل  وزارة 
Snap Inc، لتدعم جهود دولة 
جودة  لتعزيز  �شعيها  يف  الإم���ارات 
احل���ي���اة ال��رق��م��ي��ة، و���ش��م��ان اأمن 
بيئة  وتوفري  العنكبوتية،  ال�شبكة 
لالأطفال، من خالل  اآمنة خا�شة 
التقنيات  من  الق�شوى  ال�شتفادة 

احلديثة.
ح�شر حفل الإطالق، معايل عهود 
دولة  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت 
وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����ش��اد 
و�شعادة عبد اهلل   ، بعد  العمل عن 
ن��ا���ش��ر ل���وت���اه، م��دي��ر ع����ام مكتب 
و�شعادة  ال������وزراء  جم��ل�����س  رئ��ا���ش��ة 
ه����دى ال��ه��ا���ش��م��ي م�����ش��اع��د وزي���ر 
ل�شوؤون  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
�شعيد  و����ش���ع���ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال��ع��ط��ر 
الإم�����ارات ومم��ث��ل��ون من  حلكومة 

احل���م���اي���ة ع���ل���ى م���ع���اي���ري الأم������ان 
امل����ت����وف����رة ح����ال����ي����اً وال����ت����ي ج���رى 
املجال  ل��ه��ذا  خ�شي�شاً  ت�شميمها 
فعلى  باحل�شبان،  الأب��ن��اء  اأخ��ذ  مع 
يكون  اأن  يجب  اأوًل،  املثال،  �شبيل 
ع��ل��ى من�شة  اأ����ش���دق���اء  الأط����ف����ال 
من  يتمكنوا  اأن  قبل  ���ش��ات  �شناب 
البع�س.  بع�شهم  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 
وث��ان��ي��اً، ق��وائ��م الأ���ش��دق��اء تتمتع 
باخل�شو�شية، ول ميكن لالأطفال 
مفتوحة،  عامة  ح�شابات  امتالك 
فيما جتعل اأدوات احلماية الأخرى 
العثور  الغرباء  على  ال�شعب  م��ن 
املن�شة  على  ي��ظ��ه��رون  اإذ  عليهم، 
مقرتحون"  "اأ�شدقاء  اأن��ه��م  على 
ع���دد من  ال��ب��ح��ث يف  ن��ت��ائ��ج  اأو يف 
يكون  ك������اأن  امل�����ح�����دودة  احل��������الت 
هنالك اأ�شدقاء م�شرتكون بينهم. 
وتخطط �شناب لإ�شافة خ�شائ�س 
"مركز  م��ي��زة  اإىل  اإ���ش��اف��ي��ة  اأم����ان 
املقبلة،  الأ���ش��ه��ر  خ���الل  العائلة" 
مبا يف ذلك اأدوات جديدة للتحكم 
ب��امل��ح��ت��وى خم�����ش�����ش��ة ل���الأه���ايل، 
وال�شباب  لالأطفال  املجال  واإتاحة 
باإبالغ والديهم عند التوا�شل مع 
فريق الثقة والأم��ان يف �شناب عن 
اأو حمتوى م�شيء،  ح�شاب م�شبوه 
و�شيتم قريباً اإطالق ميزة جديدة 
ت�����ش��م��ح ل���الأه���ايل ب���الط���الع على 
الأ�����ش����دق����اء اجل�����دد ال���ذي���ن متت 

اإ�شافتهم من قبل اأبنائهم.

�ل�صحة جتري 244,532 فح�صا وتك�صف عن 402 �إ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا و394 حالة �صفاء

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل���الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت 
 24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  ج��دي��دا  244،532 فح�شا  اإج����راء  ع��ن  ال����وزارة 
تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية 

الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج�����راءات  تكثيف    و�شاهم 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 402 حالة اإ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة 
وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 

حالة.  1،021،191
وفاة خالل  اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت     
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأرب���ع 

حالة.  2،342
  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 394 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

حالت ال�شفاء 1،000،857 حالة.

ر�أ�س �خليمة للمو��صالت و�صركة »تري« تتفقان لت�صغيل 
�ل�صكوتر و�لدر�جة �لكهربائية يف �لإمارة 

•• راأ�س اخليمة- وام:

ت�شغيل خلدمة  اإت��ف��اق��ي��ة  ل��ل��م��وا���ش��الت  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  هيئة  وق��ع��ت 
انطالقاً  "تري" وذلك  �شركة  الكهربائية مع  والدرجات  ال�شكوترات 
تقدمي  و�شمان  النقل  قطاع  تنظيم  يف  " ال��ري��ادة  الهيئة  روؤي��ة  من 
خ��دم��ات نقل اآم��ن��ة وم��وث��وق��ة وذك��ي��ة " واإ���ش��ت��م��راراً خل��دم��ة ت�شغيل 
راأ�س  اإم��ارة  اإطالقها لأول مرة يف  والتي مت  الكهربائية  ال�شكوترات 
ح�شن  اإ�شماعيل  املهند�س  �شعادة  وذك���ر   .2019 ال��ع��ام  يف  اخليمة 
اأولويات  �شمن  تاأتي  الإتفاقية  هذه  اأن  الهيئة  عام  مدير  البلو�شي 

اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  وجعل  للجميع،  التنقل  اإن�شيابية  لدعم  الهيئة 
امل�شتدامة  ال�شراكات  تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وم�شتدامة،  ذكية  مدينة 
ال�شكوتر  ت�شغيل  �شيتم  انه  اىل  م�شريا  العاملية  ال�شركات  كربى  مع 
الكهربائي والدراجات الكهربائية يف 10 مناطق رئي�شية تغطي كافة 
املواقع ال�شياحية واحليوية يف الإمارة، و�شتعمل الهيئة عن كثب جنباً 
وال�شياح على خدمات  ال�شكان  "تري" ل�شمان ح�شول  اإىل جنب مع 
متميزة وفقاً لأعلى معايري ال�شالمة. من جانبه اعرب اأمري ميالد ، 
املدير العام ل�شركة TIER يف ال�شرق الأو�شط عن �شعادته بامل�شاهمة 

يف توفري جتربة من خالل خدمة ال�شكوتر والدراجة الكهربائية .

خ�صو�صيتهم �حرت�م  �صمان  مع  �لتطبيق  على  معهم  يتو��صل  ومن  �لأبناء  �أ�صدقاء  حول  �ملعلومات  من  مزيدً�  توفر  �صات  �صناب  تطبيق  �صمن  جديدة  ميزة  �لعائلة   • مركز 
�جلديدة �مليزة  هذه  عرب  �صات  �صناب  يف  و�لأمان  �لثقة  فريق  مع  مبا�صرًة  بالتو��صل  م�صبوهة  ح�صابات  �أي  عن  و�صرية  ب�صهولة  �لإبالغ  من  �لأمور  و�أولياء  �لأهايل  كن  • يمُ

�سمن جهود االإمارات االإن�سانية

�لهالل يو��صل �إغاثة قرى »�لق�صارف« �ل�صود�نية �لأكرث ت�صرر� من �لفي�صانات
امل�ساعدات من  ا�ستفادوا  »باندغيو«  قرى  �سكان  من  اآالف   7 •

•• والية الق�صارف- ال�صودان-وام:

الإغاثية  جهودها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  لهيئة  امليدانية  الفرق  وا�شلت 
واملواد  الغذائية  ال�شالل  توزيع  ال�شودانية من خالل  ال�شاحة  والإن�شانية على 
والفي�شانات  ال�شيول  ج��راء  واملت�شررة  احتياجا  الأ�شد  الأ�شر  على  الإيوائية 
بولية  الغربية  القالبات  ملحلية  التابعة  باندغيو  ل��وح��دة  التابعة  ال��ق��رى  يف 
الق�شارف الواقعة �شرق ال�شودان والتي ا�شتفاد منها اأكرث من 7 اآلف �شخ�س 
. فقد مت توزيع م�شاعدات غذائية واإيوائية على �شكان باندغيو التي تبعد عن 
اإط��ار جهود دولة  600 كيلو مرت يف  اأكرث من  ال�شودانية اخلرطوم  العا�شمة 
الإمارات الإغاثية والإن�شانية يف ال�شودان وا�شتجابة لنداء �شكان قرى باندغيو 
الذين يع�شون ظروفا �شعبة نتيجة غرق منازلهم وحقولهم ونفوق ما�شيتهم 
جراء ال�شيول والأمطار الغزيرة التي خلفت كارثة اإن�شانية وخ�شائر كبرية يف 

الأرواح واملمتلكات. تاأتي امل�شاعدات الإماراتية لل�شعب ال�شوداين �شمن اجل�شر 
جراء  ت�شرروا  الذين  الأ�شقاء  مل�شاعدة  الدولة  �شريته  ال��ذي  الإغاثي  اجل��وي 
باندغيو  �شكان قرى  اإىل  الإماراتية  امل�شاعدات  وو�شلت  والفي�شانات.  ال�شيول 
بعد اأن تقطعت بهم ال�شبل جراء الكارثة الإن�شانية وذلك عرب املراكب احلديدية 
ال�شغرية وال�شاحنات التي لقت �شعوبة يف الو�شول ل�شكان هذه القرية املنكوبة 
التي غمرتها ال�شيول والفي�شانات وقطعت الطرق املوؤدية اإليها. واأعرب �شكان 
باندغيو عن �شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا على مد 
م�شقة  وحتمل  ال�شعبة  الإن�شانية  الظروف  ه��ذه  يف  لهم  وامل�شاعدة  العون  يد 
بها.  مي��رون  التي  الظروف  ق�شوة  من  والتخفيف  اأماكنهم  يف  اإليهم  الو�شول 
ومن جانبه قال حممد عبدالرحمن حمبوب وايل ولية الق�شارف ال�شودانية 
يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام": " ن�شكر دولة الإمارات ال�شقيقة على 
ما تقدمه من دعم اأخوي لل�شعب ال�شوداين يف خمتلف الظروف وحر�شها على 

التخفيف من وطاأة املعاناة الإن�شانية التي تعي�شها الأ�شر ال�شودانية يف الوليات 
املت�شررة جراء ال�شيول والفي�شانات التي جرفت الأخ�شر والياب�س".

للمرة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  لهيئة  امليدانية  الفرق  ا�شتقبلنا  واأ�شاف:" 
الثانية خالل تلك الفرتة الق�شرية والتي قدمت تلبية ل�شتغاثة �شكان املناطق 
املت�شررة يف الولية بقافلة م�شاعدات �شخية ت�شمنت مواد غذائية واإيوائية يف 
ظل تاأثر اأكرث من 23 قرية بوحدة باندغيو اإ�شافة اإىل عدد من قرى املناطق 
اأن م�شاحة الأرا�شي الزراعية  اإىل  املنكوبة الأخرى".. م�شريا يف الوقت نف�شه 
املغمورة باملياه والتي مل تعد موؤهلة للزراعة بلغت قرابة 65 األف فدان ما يزيد 

من وطاأة الظرف الإن�شاين.
ونوه حمبوب اإىل اأن منطقة باندغيو التي و�شلتها امل�شاعدات الإماراتية تعاين 
اأي�شا من اأحد الأمرا�س امل�شتوطنة وهو " الذبابة الرملية " وهو مر�س ي�شاب 
به الإن�شان من خالل لدغة ذباب الرمل. من ناحيته قال عبدالوهاب اإبراهيم 

عو�س وزير الرتبية املكلف يف ولية الق�شارف :" �شعدنا با�شتقبال اأ�شقائنا يف 
دولة الإمارات الذين خففوا عنا الكثري و�شاركونا متاعبنا واآلمنا " .. م�شريا 
اإىل تعر�س اأكرث من 120 مدر�شة يف الولية لالنهيار التام اإ�شافة اإىل �شغل 
املواطنني ما تبقى من مدار�س كمالذ اآمن بعد تهدم بيوتهم بفعل ال�شيول وهو 
ما يوؤخر انطالقة العملية التعليمية يف الولية التي ت�شم اأكرث من 10 اآلف 
الإم��ارات على  واأ�شاف :" ن�شكر   ." الآن  الدرا�شة  طالب وطالبة خ��ارج قاعات 
وقفتها الأخوية ودعمها املتوا�شل ومد يد العون وامل�شاعدة لنا للتخفيف من 
الآثار الكارثية التي حلت بنا". جدير بالذكر اأن الفرق امليدانية للهالل الأحمر 
الإماراتي توا�شل تفقد املناطق املت�شررة على ال�شاحة ال�شودانية وتقدمي الدعم 
الإغاثي والإن�شاين ل�شكانها من اأجل تعزيز ال�شتجابة لنداء الأ�شقاء ومد يد 
العون لهم والتخفيف من وطاأة الظروف الإن�شانية ال�شعبة التي خيمت على 

املناطق املنكوبة يف ال�شودان.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�شيبة،  اأن�������ور  زك�����ي  م���ع���ايل  رّح������ب 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ث��ق��ايف  امل�����ش��ت�����ش��ار 
اأمناء  جمل�س  ع�شو  ال��دول��ة-  رئي�س 
الدبلوما�شية  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية 
ب���ط���ل���ب���ة الأك�����ادمي�����ي�����ة اجل��������دد من 

دبلوما�شي امل�شتقبل. 
ا�شتقبلت  خ����ا�����ش����ة،  ف���ع���ال���ي���ة  ويف 
اإماراتياً  مركزاً  ُتعّد  التي  الأكادميية 
اأكرث  الدبلوما�شيني؛  لتدريب  رائ��داً 
30 طالباً وطالبة من مواطني  من 
دول��ة الإم���ارات، �شمن برنامج دبلوم 
الدبلوما�شية  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 
للعام  الدولية  والعالقات  الإماراتية 
الدرا�شي 2022 – 2023. وتخلل 
عن  تعريفية  ملحة  ت��ق��دمي  الفعالية 
هيئة  واأع�شاء  واأق�شامها  الأكادميية 
ت�شليط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ت��دري�����س، 
دبلوما�شية  ت��وّج��ه��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
ال�������ق�������رن احل�������������ادي وال����ع���������ش����ري����ن، 
الطلبة  ع��ل��ى  امل���ع���ق���ودة  وال���ت���وق���ع���ات 
ام��ت��الك دور م��وؤث��ر يف  ليتمكنوا م��ن 
الإمارات  لدولة  الدبلوما�شي  العمل 

م�شتقباًل.  
جديدة،  درا�شية  مرحلة  بداية  وم��ع 
رحلة  يف  انطلقوا  ق��د  الطلبة  ي��ك��ون 
تعليمية ثرية متتد اإىل 9 اأ�شهر، والتي 
للتزّود  فريدة  فر�شاً  اأمامهم  �شتتيح 
مهاراتهم  و���ش��ق��ل  وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��م 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م 
عملهم امل�شتقبلي كدبلوما�شيني. هذا 

و�شيحظى الطلبة اأي�شاً بفر�س لقاء 
اأبرز القادة واملخت�شني وال�شخ�شيات 
املرموقة يف عامل الدبلوما�شية حول 
خرباتهم  �شي�شاركون  مم��ن  ال��ع��امل، 
خا�شوها  التي  وجتاربهم  ال�شخ�شية 
الدبلوما�شي  ع���م���ل���ه���م  جم������ال  يف 

وال�شوؤون العاملية.
بالطلبة  الرتحيبية  كلمته  وخ���الل 
اجل����������دد، ق�������ال م����ع����ايل زك�������ي اأن�������ور 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  "توؤمن  ن�شيبة: 
اإع�����داد كادر  ب��اأه��م��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ميتلكون  مم����ن  مم���ي���ز  دب���ل���وم���ا����ش���ي 
تعزيز  يف  للم�شاهمة  واملهارة  القدرة 
وامل�شي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة،  الإجن������ازات 
لالأعوام  واع����د  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و  ب��ه��ا 
ما  ظ��ل  يف  خا�شة  املقبلة،  اخلم�شني 
املبادئ  من  العا�شر  امل��ب��داأ  عليه  ن�س 

والتي  الإم����������ارات،  ل���دول���ة  ال��ع�����ش��رة 
تدعو اإىل ال�شالم، والتاآلف، واحلوار 
التحديات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل�����ش��رتك 

الدبلوما�شية".
واأ�شاف معاليه: "الدبلوما�شيون هم 
حيث  امل�����ش��ت��دام،  املجتمع  رك��ائ��ز  م��ن 
مكانة  تعزيز  يف  رئي�شياً  دوراً  يلعبون 
الدبلوما�شية  خارطة  على  الإم���ارات 
للم�شاركة  اختياركم  وع��رب  العاملية. 
يف هذه امل�شرية احليوية، �شت�شاهمون 
و�شتحملون  وطنكم  م�شتقبل  بناء  يف 
ف��خ��ر ر���ش��ال��ة دولة  ب��ك��ل  ال��ع��امل  اإىل 
ال�شالم  اإر�شاء  اإىل  الهادفة  الإم��ارات 

وال�شتقرار العامليني." 
ويف ختام كلمته، اأ�شاد معاليه باأع�شاء 
الأكادميية وترحيبهم بالطلبة اجلدد 
الطموحني،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  م���ن 

وبذل  العمل  موا�شلة  على  وح��ّث��ه��م 
اجلهود النبيلة لتحقيق روؤية القيادة 
اأف�شل  واإع��داد  متكني  نحو  الر�شيدة 

دبلوما�شيي امل�شتقبل".
نيكولي  �شعادة  وّجه  املنا�شبة  وبهذه 
اأكادميية  ع����ام  م���دي���ر  م���الدي���ن���وف، 
بالإنابة  الدبلوما�شية  قرقا�س  اأن��ور 
"ي�شكل  ف��ي��ه��ا:  ق����ال  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ك��ل��م��ة 
وج��ودك��م يف ه��ذه الأك��ادمي��ي��ة بداية 
رح��ل��ة ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، رح��ل��ة مهمة 
حمطة  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت���ع���ربون 
بداية  يف  ت�شعكم  حياتكم  يف  ف��ارق��ة 
ط��ري��ق ال��ع��م��ل ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي. توؤدي 
دولة الإم��ارات دوراً رئي�شياً يف تعزيز 
والعاملي،  الإقليمي  والزده���ار  ال�شلم 
يف  م���وؤخ���راً  اأك����ده ت�شنيفها  م��ا  وه���و 
تاأثرياً  الدول  كاأكرث  العا�شرة  املرتبة 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، الأم����ر الذي 
ي��ت��ط��ل��ب ام���ت���الك اأف�����ش��ل اخل����ربات 

الدبلوما�شية ملوا�شلة م�شريتها". 
"قد يكون الطريق  واأ�شاف �شعادته: 
اأمام الطلبة اجلدد مليئاً بالتحديات 
اأحياناً، لكنه ي�شتحق العناء، اإذ �شيتيح 
الن�شمام  ف���ر����ش���ة  اأم���ام���ه���م  ذل�����ك 
الذين  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ن��خ��ب��ة  اإىل 
ميثلون الإمارات يف ال�شاحة الدولية 
الثنائية،  ع��الق��ات��ه��ا  ي���ع���ززون  مم���ن 
اأه��������داف  وي�������ش���اه���م���ون يف حت���ق���ي���ق 
وم�شاحلها  اخل���ارج���ي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا 

الوطنية". 
اأنور  اأكادميية  لأن  نظراً  اأن��ه  واأو�شح 
ق��رق��ا���س ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ه���ي نقطة 
الإماراتيني،  للدبلوما�شيني  البداية 
فهي جتمع اأف�شل الأو�شاط الأكادميية 

�شعياً  وتهيئها  والعملية،  والبحثية 
على  احل�����ش��ول  م��ن  طلبتها  لتمكني 
لتاأدية  ال�شتثنائية  واملهارات  املعرفة 
م�شتقبليني،  كدبلوما�شيني  مهامهم 
ي�شعون بعزمية لرت�شيخ مكانة دولة 

الإمارات عاملياً.
وم��ن ج��ان��ب��ه، رّح���ب ال��دك��ت��ور حممد 
عام  مدير  نائب  الظاهري،  اإبراهيم 
الدبلوما�شية  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية 
بالدفعة اجلديدة من الطالب للعام 
وقال:   ،2023/2022 ال��درا���ش��ي 
"ميثل هذا اإجنازاً اإ�شافياً لالأكادميية 
يتوافق مع توجهاتها ملوا�شلة تقدمي 
واملهارات  التعليم  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 

للدبلوما�شيني امل�شتقبليني." 
خريجي  "كاأحد  الظاهري:  واأ�شاف 
الدبلوما�شية،  اأنور قرقا�س  اأكادميية 

ك��ب��ري ون��ح��ن ن�شتقبل  ب��ف��خ��ر  اأ���ش��ع��ر 
رغبتهم  وم���ع���رف���ة  اجل�����دد  ال��ط��ل��ب��ة 
يف دع�����م ت���وج���ه���ات دول������ة الإم��������ارات 

الدبلوما�شية." 
وي���ق���دم ب���رن���ام���ج دب���ل���وم ال���درا����ش���ات 
العديد  لطلبته  الأكادميية  يف  العليا 
فيها  مبا  الأ�شا�شية،  املو�شوعات  من 
التاريخ الدبلوما�شي العاملي؛ ونظرية 
ممار�شة العالقات الدولية؛ والقانون 
وال�شيا�شة اخلارجية لدولة  الدويل؛ 
واحلكومة،  وال���ت���اري���خ  الإم����������ارات؛ 
و�شيكت�شب  الق����ت���������ش����اد.  وك����ذل����ك 
م����ه����ارات يف طرق  اأي�������ش���اً  ال����ط����الب 
والت�شالت  وال��ت��ف��او���س؛  ال��ب��ح��ث؛ 
ال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة، وال�����ربوت�����وك�����ول 
الدبلوما�شية  وك��ذل��ك  والإت��ي��ك��ي��ت، 

القن�شلية واإدارة الأزمات.

ك��م��ا حت���ر����س الأك����ادمي����ي����ة ع��ل��ى اأن 
اإلزامياً  م�شاقاً  طلبتها  ك��اف��ة  يكمل 
ل��ل��غ��ة ث��ال��ث��ة م���ن اخ��ت��ي��اره��م �شمن 
والفرن�شية؛  ال�شينية؛  ت�شمل  قائمة 

والرو�شية والإ�شبانية. 
الأكادميية  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 
ا�شتقبلت اأكرث من 35 طالب �شمن 
ال�شوؤون  الآداب يف  برنامج ماج�شتري 
العاملية والقيادة الدبلوما�شية والذي 
مرة  لأول  ف��ي��ه  الت�شجيل  ب���اب  ُف��ت��ح 
الإم���ارات.  دول��ة  كافة مواطني  اأم���ام 
ويهدف الربنامج اإىل تزويد الطالب 
مبعرفة �شاملة حول الق�شايا العاملية 
املتعلقة  ت��ل��ك  �شيما  ل  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
مهاراتهم  وتعزيز  الإم����ارات،  ب��دول��ة 

القيادية الدبلوما�شية.
امل��ق��ب��ل، �شرتحب  الأ����ش���ب���وع  وخ����الل 
الدبلوما�شية  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية 
يف  الآداب  ماج�شتري  برنامج  بطلبة 
الأع���م���ال الإن�����ش��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة يف 
الربنامج  هذا  ويركز  الثانية،  دفعته 
العملية، وتزويد  املهارات  على تنمية 
لالجتاهات  ���ش��ام��ل  ب��ف��ه��م  ال��ط��ل��ب��ة 
على  ت��وؤث��ر  التي  الرئي�شية  النظرية 
اإي�����ش��ال امل��ع��ون��ات الإن�����ش��ان��ي��ة واأه���م 

الدرا�شات التنموية.
ما  الأكادميية  اأع��ّدت  اإن�شائها،  ومنذ 
ُم�شتجد  دبلوما�شي   200 عن  يزيد 
اخلارجية  وزارة  ب��ك��وادر  ل��الل��ت��ح��اق 
والتعاون الدويل ممن ميثلون اليوم 
خمتلفة  م���ه���ام  يف  الإم���������ارات  دول�����ة 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.

•• الربازيل-الفجر 

م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س  ع��ق��د 
جل�شة  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
با�شيكو-  رودري��غ��و  معايل  مباحثات 
يف  الربازيلي  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س 
مقر الربملان خالل الزيارة الر�شمية 
احل��ال��ي��ا علي را����س وف��د ب��رمل��اين من 
امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي الحت���������ادي ايل 
لدعوة  تلبية   ،  ، ال��ربازي��ل  جمهورية 
.  بح�شور  ال�����ش��ي��وخ  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شعادة �شالح اأحمد ال�شويدي  �شفري 
جمهورية  ل�����دى  الم����������ارات  دول�������ة 

الربازيل.
تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
عالقات التعاون يف خمتلف املجالت  
ال��زي��ارات وتعزيز  ، من خ��الل تبادل 
خمتلف  ح��ي��ال  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق 
امل�شرتك  اله���ت���م���ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا 
وت�شكل اأولوية لدى البلدين، ل �شيما 
العالقات  ودع���م  تفعيل  �شعيد  على 
اجل��ان��ب��ني  مب��ا يج�شد  ب��ني  الثنائية 
و�شعبي  ق��ي��ادت��ي  وت��ط��ل��ع��ات  ح��ر���س 
التن�شيق  ويعزز  ال�شديقني،  البلدين 
ب����ني امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ربمل���ان���ي���ة خالل 
الربملانية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 

الدولية.   
واأك�����د م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س حر�س 

امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي على 
وروؤيتها  ال���دول���ة  ت��وج��ه��ات  م��واك��ب��ة 
حيال خمتلف الق�شايا ويف مقدمتها 
وال�شتقرار  والأم����ن  ال�����ش��الم  تعزيز 
والعامل، ف�شال  املنطقة  �شعوب  لدى 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اون مع  ع��ن تفعيل 
خم���ت���ل���ف ال����ربمل����ان����ات والحت����������ادات 
واملنظمات الربملانية العاملية، لأهمية 
يف  �شعوبها  متثيل  يف  الربملانات  دور 
العام من تطور على  ي�شهده  ما  ظل 

خمتلف ال�شعد .
الوطني  املجل�س  وف��د  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
الحت�����ادي اأع�����ش��اء جم��م��وع��ة جلنة 
اأمريكا  دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع  ال�����ش��داق��ة 

الدكتور  م��ن:  ك��ل  �شعادة  الالتينية، 
طارق حميد الطاير رئي�س املجموعة، 
رئي�س  نائب  ال��ع��اب��دي  را���ش��د  و�شعيد 
امل��ج��م��وع��ة، وم����رمي م��اج��د ب��ن ثنية 
املجل�س  اأع�������ش���اء  امل��ج��م��وع��ة،  ع�����ش��و 
و�شعادة كل من:  الحت��ادي،  الوطني 
النعيمي  الدكتور عمر عبد الرحمن 
وعفراء  ل��ل��م��ج��ل�����س،  ال���ع���ام  الأم������ني 
امل�شاعد  العام  الأمني  الب�شطي  را�شد 
اأحمد  وط���ارق  ال��ربمل��اين،  لالت�شال 
املرزوقي الأمني العام امل�شاعد لقطاع 

�شوؤون الرئا�شة .
وا����ش���ار م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س ايل اأن 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 

تاأ�ش�شت يف عام 1974 متثل منوذجاً 
متميزاً للعالقات الثنائية، لفتا  ايل 
حر�س كال القيادتني احلكيمتني على 
وتعزيز  ال�شيا�شية  العالقات  تعميق 

التعاون القت�شادي وال�شتثماري .
للجانب  التهنئة  م��ع��ال��ي��ه  ق���دم  ك��م��ا 
الوطني  العيد  مبنا�شبة  ال��ربازي��ل��ي 
 200 م�����رور  ع��ل��ى  �شبتمرب"   7"
���ش��ن��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��الل ال���ربازي���ل، مع 
التمنيات بالتقدم والتطور والزدهار 
ل���ل���ج���م���ه���وري���ة ك���م���ا ����ش���ك���ر اجل���ان���ب 
ال�شتقبال  ح��ف��اوة  ع��ل��ى  ال��ربازي��ل��ي 
وك�����رم ال�����ش��ي��اف��ة ال�����ذي لق�����اه وفد 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي منذ 

و�شوله .
واأكد معايل �شقر غبا�س على اأهمية 
جلنة ال�شداقة الربملانية الإماراتية-

ارتقاًء  ذل���ك م��ن  مل��ا يف  ال��ربازي��ل��ي��ة، 
ب��ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين امل�����ش��رتك لآف���اق 
لتطوير  قناة  اأو  ج�شر  كونها  اأو���ش��ع، 

العالقات بني البلدين.   
ت����ط����رق م���ع���ال���ي���ه ايل م���ذك���رة  ك���م���ا 
ال���ت���ي وقعها  وال����ت����ع����اون   ال���ت���ف���اه���م 
املجل�س الوطني الحتادي مع برملان 
اأمريكا الالتينية والكاريبي يف يونيو 
ع�شو  �شفة  املجل�س  ومنح   ،2022
اأم��ري��ك��ا الالتينية  ب��رمل��ان  م��راق��ب يف 
للتعاون الربملاين  والكاريبي، توثيقاُ 

تعزيز اجلهود  والإ���ش��ه��ام يف  ال���دويل 
امل�������ش���رتك���ة ل���ل���ت���ع���اون الق���ت�������ش���ادي 
والجتماعي والثقايف وال�شيا�شي بني 
دولة الإمارات العربية املتحدة ودول 

امريكا الالتينية..
 كما ا�شار معاليه اإىل اتفاقية التعاون 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ب����ني  امل�������ش���رتك���ة 
اأمريكا  دول  وجم��م��وع��ة  الحت�����ادي 
ال��الت��ي��ن��ي��ة )ج�������رولك( يف الحت����اد 
الربملاين الدويل يف اأكتوبر 2014. 
التي  الأوىل  التفاقية  تعترب  والتي 
ت��وق��ع��ه��ا دول����ة ع��رب��ي��ة م��ع جمموعة 
ج����رولك، وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تعزيز 
والتي  امل��ج��الت  ال��ت��ع��اون يف خمتلف 

تعترب الربازيل ع�شو رئي�شي فيها . 
الرتقاء  اأهمية  واك��د اجلانبان على   
خمتلف  يف  ال�����ت�����ع�����اون  ب�����ع�����الق�����ات 
الهتمام  ذات  وامل��ج��الت  القطاعات 
امل�شرتك واأهمية التوا�شل والتن�شيق 
ال��ربمل��اين ب��ني اجل��ان��ب��ني مب��ا ي�شهم 
اإث�������راء ال���ع���الق���ات امل��ت��م��ي��زة بني  يف 
مما  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين 
يعزز ويج�شد عمق وخ�شو�شية هذه 
امل�شرتكة  الروابط  وتعزيز  العالقات 
ال���ت���ي ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ت���الق���ي ال������روؤى 
ووحدة املواقف وال�شراكة املتنامية يف 
كافة ومبا يرتجم توجهات  املجالت 
على  احلري�شتني  البلدين  ق��ي��ادت��ي 

يف  وتدعيمها  العالقات  هذه  تطوير 
خمتلف املجالت.

رودريغو  م���ع���ايل  رح����ب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�شيوخ  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ب��ا���ش��ي��ك��و 
غبا�س  ���ش��ق��ر  مب���ع���ايل  ال����ربازي����ل����ي 
وال��وف��د ال��ربمل��اين امل��راف��ق ل��ه  واأ�شاد 
بالتطور اللذي �شهدته دولة الإمارات 
تعترب  ان��ه��ا  وق���ال  امل���ج���الت  �شتى  يف 
ي��ح��ت��ذى ب���ه ل����دول العامل  من���وذج���اً 
مع  وال�شالم  والت�شامح  التعاي�س  يف 
احلفاظ على هويتها ،وو�شف معاليه 
العالقات الربازيليه الإماراتية باأنها 
القوية  ب��ال�����ش��داق��ة  وتتميز  ن��اج��ح��ة 

وتبادل الحرتام.
واأك�����د  م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تطوير 
والدبلوما�شية  الربملانية  العالقات 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 
الق�شايا  ح���ي���ال  وال��������روؤى  امل����واق����ف 
املحافل  يف  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
الزيارة   ان  ايل  ،م�����ش��ريا  ال���دول���ي���ة. 
التعاون الربملاين  �شت�شاهم يف تعزيز 
وتبادل واخلربات مبا ي�شب يف �شالح 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني .
اأ���ش��ط��ح��ب معايل  ال��ل��ق��اء  ويف خ��ت��ام 
ال�شيوخ  معايل �شقر  رئي�س جمل�س 
غبا�س والوفد املرافق له يف جولة يف 
مبنى جمل�س ال�شيوخ وزيارة  معر�س 

ال�شور ومتحف املقتنيات .

•• اأبوظبي-وام: 

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  برنامج  ح�شل 
بنت مبارك للتميز والذكاء املجتمعي 
 "iso  9001 "الآيزو  ���ش��ه��ادة  على 
ال����ت����ي مت��ن��ح��ه��ا امل���ن���ظ���م���ة ال���دول���ي���ة 
للمعايري نظرا ملا يحققه الربنامج من 
وال�شفافية  والنزاهة  اجل��ودة  معايري 
لبناء جمتمع متميز م�شتدام، و�شنع 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال���ف���رق 
واملبتكرين  امل��ت��م��ي��زي��ن  اإب�������راز  ع���رب 
م��ن الأف����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات والع���رتاف 
وتقديرهم  واإ�شهاماتهم  باإجنازاتهم 
وتقدم  و�شعادة  رفعة  فيه  ملا  ودعمهم 
وولئهم  انتمائهم  وتعزيز  اأوط��ان��ه��م 

ملجتمعاتهم.
واأعربت �شعادة مرمي حممد الرميثي 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
�شمو  ل��ربن��ام��ج  العليا  اللجنة  ع�شو 
للتميز  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
�شعادتها  ع����ن  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال�����ذك�����اء 
ال�شهادة  حل�شول الربنامج على هذه 
يحتكم  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  م�����ش��رية   ..
امل�شرتكة  ال��ق��ي��م  م���ن  م��ن��ظ��وم��ة  اإىل 
والأ�شا�شي  الأول  املرجع  �شتبقى  التي 
والريادة  ال��ن��زاه��ة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ف��ي��ه 
املجتمعي  وال����ت����الح����م  والب�����ت�����ك�����ار 
الولء  تعّزز مفاهيم  التي  وامل�شوؤولية 
املجتمعية  الأن�����ش��ط��ة  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
اأن هذا  واأك�����دت  الإن�������ش���اين.  وال��ع��م��ل 

الدوؤوب  للعمل  نتيجة  ياأتي  الإجن���از 
يبذلها فريق  التي  املخل�شة  واجلهود 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال��ربن��ام��ج،  ع��م��ل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
الأ�شرية "اأم الإمارات"، ومتابعة �شمو 
اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي���اب  ال�شيخ 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
للربنامج،  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
اإعادة  طريق  ع��ن  باملجتمع  للنهو�س 
للعديد  واملمار�شات  املفاهيم  �شياغة 
التي  واملوؤ�ش�شات  والأ���ش��ر  الأف���راد  من 
الأ�شرية  امل�����ش��اري��ع  ت���دع���م  اأو  ت���ق���دم 

بعيدة  ا�شت�شرافية  بنظرة  واملجتمعية 
املدى لتعزيز م�شرية التنمية وحتقيق 
اأهداف الربنامج. واأو�شحت الرميثي 
جديدة  اإ�شافة  ُتعد  ال�شهادة  ه��ذه  اأن 
يعك�س  مم���ا  ال���ربن���ام���ج،  ���ش��ج��ل  اإىل 
لالرتقاء  امل���ب���ذول���ة  اجل����ه����ود  ح���ج���م 
مبجالت الربنامج املتمثلة يف التميز 
واجلهات  اجلماعي  والعمل  ال��ف��ردي 
حتقيق  نحو  قدماً  وامل�شي  الداعمة، 
امل�شتوى  ع��ل��ى  والأه�����داف  التطلعات 
ابتكار  اإىل  بالإ�شافة  والعاملي،  املحلي 
احللول املتكاملة ومتابعة الأداء العام 
واخلطط التطويرية لتحقيق اأهدافه، 
ب��ن��اء ���ش��راك��ات فاعلة تدعم  اأج���ل  م��ن 
لبناء  ال��ع��امل،  يف  املجتمعي  الب��ت��ك��ار 

ت�شهم  مرتابطة  اجتماعية  منظومة 
وغر�س  املجتمعية،  ال�شعادة  تعزيز  يف 
نفو�س  يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  قيمة 
اأج����ل م�شتقبل  الأف�����راد والأ����ش���ر م��ن 

اأف�شل ملجتمعاتهم واأوطانهم.
ال�شويدي  عو�شة  اأ���ش��ارت  جهتها  م��ن 
موؤ�ش�شية  ج��وائ��ز  اأول  رئي�شي  مطور 
مديرة  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ب��رن��ام��ج 
املجتمعي،  وال���ذك���اء  للتميز  م��ب��ارك 
اإن�شانية  بات عالمة  الربنامج  اأن  اإىل 
البذل  اآف��اق  وفتح  الطاقات  ل�شتثمار 
بيئة  اإن�����ش��اء  والب��ت��ك��ار مب��ا ي�شاهم يف 
اإىل  ت����ه����دف  ت���ن���اف�������ش���ي���ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
الرتقاء باأ�شلوب احلياة يف املجتمعات، 

الرائدة  الوطنية  امل��ب��ادرات  وحتقيق 
والذي  امل��ج��ت��م��ع،  لنه�شة  وال��داع��م��ة 
العتبار  بعني  تاأخذ  روؤي��ة  عن  ينبثق 
وتدفعهم  امل���ج���ت���م���ع  ����ش���رائ���ح  ك���اف���ة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ن خالل 
ورفع  واأفكارهم  مبواهبهم  ال�شتثمار 
الوعي باأهمية حتقيق نتاجات اإن�شانية 
وف��ك��ري��ة متعّددة  وث��ق��اف��ي��ة  وت��ن��م��وي��ة 
املجتمعي  احل���راك  يف  ت�شهم  الأوج����ه 

وتخدم كافة قطاعاته.
ح�شول  اإن   "  : ال�������ش���وي���دي  وق���ال���ت 
العاملية  ال�شهادة  ه��ذه  على  الربنامج 
يدفعنا قدماً نحو التطوير والبتكار 
وهذا ما بدا وا�شحاً يف الدورة ال�شاد�شة 
ل���ل���ربن���ام���ج ال���ت���ي ح��ق��ق��ت اأه���داف���ه���ا 

املطورة ور�شالتها ال�شامية، حيث قدم 
الربنامج منوذجاً متكاماًل يف �شناعة 
الفرق يف املجتمع املحلي والعاملي، عرب 
اإبراز املتميزين واملبتكرين من الأفراد 
باإجنازاتهم  والع����رتاف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

واإ�شهاماتهم وتقديرهم ودعمهم".
ي��وؤك��د على  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���ش��ح��ت 

املجتمع ومينحه  الفرد يف  اأهمية دور 
م�����ش��اح��ة وم��ت�����ش��ع��اً ك��ب��رياً ح��ت��ى يكون 
بناء  وي�����ش��اه��م يف  وم���ع���ط���اًء  م��ن��ت��ج��اً 
جمتمعه، ف�شاًل عن اإبراز الأ�شخا�س 
املوهوبني الذين يحققون طموحاتهم 
يف اإخراج ما بدواخلهم من فكٍر واإبداٍع 

لرتجمته على اأر�س الواقع.

 »iso 9001 برنامج �ل�صيخة فاطمة للتميز و�لذكاء �ملجتمعي يح�صل على »�لآيزو

•• اأبوظبي-وام:

قدمت الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ، بالتعاون مع 
وزارة تنمية املجتمع، -ال�شريك ال�شرتاتيجي للهيئة-، جواز ال�شفر الإماراتي 
اجلديد لعدد من كبار املواطنني يف مركز �شعادة كبار املواطنني التابع للوزارة 
اإ�شدار اجليل اجلديد من جواز  باإمارة عجمان تكرمًيا لهم بالتزامن مع بدء 
ال�شفر الإماراتي يف اإطار اإطالق اجليل الثالث من منظومة اخلدمات املطورة 
يف الهيئة. واأكد �شعادة اللواء �شهيل �شعيد اخلييلي مدير عام الهيئة اأن تعزيز 
ودعم امل�شوؤولية املجتمعية، توجٌه حكومٌي ل حياد عنه �شمن منظومة اخلدمات 
املنافذ، وهو ما  واأمن  للهوية واجلن�شية واجلمارك  بالهيئة الحتادية  املطورة 
اأمكانية  املجتمع لإتاحة  امل�شرتك مع وزارة تنمية  التعاون  مت جت�شيده يف ظل 

املواطنني، م�شرياً  الإماراتي اجلديد لكبار  ال�شفر  تقدمي خدمة جتديد جواز 
والعمليات  والإج�����راءات  الوطنية  ال�شيا�شات  مب��واءم��ة  ق��ام��ت  الهيئة  اأن  اإىل 
املتعلقة بالعمل املجتمعي لدعم كبار املواطنني واأ�شحاب الهمم، وتنفيذ حزمة 
الرعاية  درج��ات  اأق�شى  وتوفري  الإن�شانية،  وامل�شاريع  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  من 
نت وزارة تنمية املجتمع، مبادرة الهيئة الحتادية  املجتمعية لهم. من جهتها ثمَّ
الإماراتي  ال�شفر  ج��واز  بتقدمي  املنافذ،  واأم��ن  واجل��م��ارك  واجلن�شية  للهوية 
اجلديد لكبار املواطنني يف مركز �شعادة كبار املواطنني بعجمان، يف لفتة كرمية 
لهذه الفئة تقديراً لهم ولعطائهم امل�شتمر، موؤكدًة عمق العالقة ال�شرتاتيجية 
مع الهيئة يف �شياق حتقيق الأهداف الوطنية امل�شرتكة واملن�شجمة مع �شيا�شة 
وروؤية حكومة دولة الإمارات لالرتقاء بجودة احلياة و�شمان امل�شاركة الفاعلة 

ملختلف اأطياف املجتمع.

•• اأبو ظبي -وام:

قدمت موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم كمية من التمور املنتجة 
" بالتعاون مع هيئة  بيد  " ي��داً  م��ب��ادرة  الهمم يف  اأ�شحاب  ب��اأي��دي 
للم�شاركة  املوؤ�ش�شة  م�شاهمة  من  كجزء  الإماراتي  الأحمر  الهالل 

يف مبادرة "نحن معكم" التي اأطلقتها الهيئة.
ونظمت موؤ�ش�شة زايد العليا يوماً للعمل التطوعي مبقر مركز زايد 
حيث  باملوؤ�ش�شة،  واملهني  ال��زراع��ي  التاأهيل  لإدارة  التابع  ال��زراع��ي 
وف��رز وجتهيز  املراكز يف جتميع  الهمم من جميع  اأ�شحاب  تعاون 
اىل  تهدف  التي  التطوعية  امل��ب��ادرة  واجن��اح  لدعم  التمور  وتعبئة 

حتفيز اجلانب الن�شاين لديهم.

واأكدت املوؤ�ش�شة اأن املبادرة التطوعية تهدف اإىل تفعيل دور ال�شباب 
وابرازهم كقوة للمجتمع و كواجب وطني ان�شاين وامل�شاركة يف مثل 

هذه املبادرات الجتماعية.
زايد  موؤ�ش�شة  بجهود  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  واأ���ش��ادت 
دعمها  خ��الل  من  الإن�شانية،  امل��ج��الت  يف  الهمم  لأ�شحاب  العليا 
امل��ت��اأث��ري��ن من  مل�����ش��ان��دة  "نحن معكم" ال��ت��ي مت اط��الق��ه��ا  مل��ب��ادرة 
ال�شيول والفي�شانات يف باك�شتان، واأكدت على دور اأ�شحاب الهمم يف 
تعزيز هذه املبادرة من خالل م�شاركتهم يف فعالياتها، واأ�شارت اإىل 
اأهمية التعاون والتن�شيق القائم بني اجلانبني يف خمتلف املجالت 
مع  الإن�شانية  ال�شراكة  من  للمزيد  تتطلع  اإنها  وقالت  الإن�شانية، 

املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شدد.

ز�يد �لعليا تطلق مبادرة »يد� بيد« بالتعاون مع»�لهالل �لأحمر«»�لهوية و�جلن�صية« تقدم جو�ز �ل�صفر �جلديد لعدد من كبار �ملو�طنني يف »عجمان« 

�صقر غبا�س يبحث مع رئي�س جمل�س �ل�صيوخ �لرب�زيلي �صبل تعزيز وتفعيل �لعالقات �لربملانية

اأكادميية اأنور قرقا�ض الدبلوما�سية ترحب باجليل اجلديد من دبلوما�سيي االإمارات امل�ستقبليني  

زكي ن�صيبة: يتلك دبلوما�صيو �مل�صتقبل دورً� حموريًا يف تنفيذ روؤية �لإمار�ت للخم�صني �صنة �لقادمة 
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي - الفجر

ن���ظ���م���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
اإىل  موظفيها  م��ن  ملجموعة  زي���ارة 
تعزيز  ب���ه���دف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  م��ت��ح��ف 
العالقات  وت��وث��ي��ق  ال��ت��وا���ش��ل  روح 
ب��ني امل��وظ��ف��ني وال���ق���ادة يف خمتلف 
ناجح،  عمل  فريق  لبناء  القطاعات 

ورفع معدل ال�شعادة والإنتاجية.
التنفيذي  امل���دي���ر  ب���ال���زي���ارة  وق�����ام 
ال�شرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع 
ال�شيدة  ب���الإن���اب���ة،  الأداء  واإدارة 
19 موظفاً  برفقة  املهريي،  �شيخة 
البلدية،  ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  م����ن 
على  م��ب��ن��ى  "اأجمل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
ل�شتك�شاف  رحلة  يف  الأر�س"،  وجه 
جميع  يف  ج��دي��دة  م�شتقبلية  اآف����اق 
القطاعات الجتماعية والقت�شادية 

والتنموية، حيث هدفت الزيارة اإىل 
والطموح  املثمر  العمل  ثقافة  زرع 
ق����ي����ادات بلدية  ب���ني  ال����ال حم�����دود 

ال�شف  اأب��وظ��ب��ي وق���ي���ادات  م��دي��ن��ة 
وا�شتلهام  وال��راب��ع،  والثالث  الثاين 
ت�شعى  التي  والتكاتف  اللتزام  قيم 

�شمن  تعزيزها  اإىل  دوم���اً  البلدية 
وتوليد  م�شتحيل"،  �شيء  "ل  �شعار 
اأفكار جديدة ومبتكرة للخروج عن 

الدارج واملاألوف وزيادة الإنتاجية يف 
العمل.

وقام الفريق الزائر بجولة للتعرف 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأق�����ش��ام امل��ت��ح��ف الذي 
ي��ح��ف��ز ال���ق���ي���ادات ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ما 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن تغرّي  ���ش��ن��ع��ت��ه 

املجالت،  جميع  يف  ن��وع��ي  وحت����ّول 
منها البتكار واإيجاد احللول املبتكرة 
مبداأ:  واعتماد  التحديات،  لتخطي 

نحن  ياأتي،  اأن  امل�شتقبل  ننتظر  "ل 
نذهب اإليه ون�شنعه ون�شابقه".

العديد  مناق�شة  الزيارة  خالل  ومت 
البلدية  ممثلي  ب��ني  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن 
بينها  من  امل�شتقبل،  متحف  واإدارة 
مدينة  ب���ل���دي���ة  دخ�������ول  اإم���ك���ان���ي���ة 
مع  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  اأب��وظ��ب��ي 
امل��ت��ح��ف، وك��ذل��ك اإر����ش���ال وف���ود من 
واأخرى  ف��رتة  كل  البلدية  موظفي 

لزيارة املتحف.
مدينة  ب���ل���دي���ة  ث��م��ن��ت  ذل������ك،  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ع���اون ال���ك���ب���ري ال����ذي 
اأبدته اإدارة متحف امل�شتقبل، وما مت 
اأق�شام  ح��ول  معلومات  من  تقدميه 
املتحف للفريق الزائر، متطلعة اإىل 
اأكرب م�شتقباًل على �شوء ما  تعاون 
خالل  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  مناق�شته  مت 

الزيارة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ُي��ح�����ش��ب مل��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
اأّول  ك���ان  اأّن����ه  وال��ف��رو���ش��ي��ة،  لل�شيد 
واأبرز الفعاليات الرتاثية يف املنطقة، 
ال�شقور  مب���ك���ان���ة  اح���ت���ف���ت  وال����ت����ي 
واخل��ي��ول وال��ه��ج��ن وك���الب ال�شيد 
فريدة  َجمال  ُم�شابقات  تنظيم  عرب 
من نوعها اأو مزادات غري م�شبوقة، 
لُت�شفي  املُ�����ش��اب��ق��ات  ه����ذه  ف���ج���اءت 
�شّيقة،  تناف�شية  اأجواء  املعر�س  على 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ة اجليل  وُت�����ش��اه��م يف 
اجل����دي����د ب���رك���ائ���ز ت������راث الأج�������داد 

وتقاليدهم الأ�شيلة. 
والفعاليات  املُ�شابقات  هذه  وحظيت 
وا�شع  ب��اإق��ب��ال  املا�شية،  ال����دورات  يف 
ا�شتقطبت  حيث  ملمو�س،  واهتمام 
ُع�����ّش��اق وحُم���ّب���ي ال����رتاث م��ن دولة 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  ودول  الإم��������ارات 
الزوار  من  الآلف  ع�شرات  وجذبت 
وال�شياح من خُمتلف الفئات الُعمرية 

والدول. 
املن�شوري،  علي  ماجد  معايل  واأك��د 
املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
لنادي  ال����ع����ام  الأم�������ني  ل��ل��م��ع��ر���س 
امل�شابقات  اأّن  الإم��������ارات،  ���ش��ق��اري 
والفعاليات املُبتكرة التي داأب املعر�س 
ال�شبق  �شنوياً، حققت  اإطالقها  على 
اأبوظبي يف جمال  لإم���ارة  وال��ري��ادة 
للحفاظ  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الأنواع  و�شون  الثقايف  ال��رتاث  على 
وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وجن��ح��ت يف ذات 

الوقت يف ا�شتقطاب جمهور وا�شع. 
وُت�����ق�����ام ال���������دورة اجل�����دي�����دة خ���الل 

 2 ولغاية  �شبتمرب   26 من  الفرتة 
ن��ادي �شقاري  م��ن  بتنظيم  اأك��ت��وب��ر، 
الإمارات، وبرعاية ر�شمية من هيئة 
الدويل  ال�شندوق  اأبوظبي،  البيئة- 
احل�����ب�����ارى، مركز  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
حيث  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
"اأ�شلحة  ُيقام احل��دث، وراع��ي قطاع 
الدولية،  ك���اراك���ال  ���ش��رك��ة  ال�شيد" 
"كيو"  ����ش���رك���ة  ال���ف�������ش���ي  ال�����راع�����ي 
ل��ل��ع��ق��ارات، و���ش��رك��اء ت��ع��زي��ز جتربة 
اأك���ادمي���ي���ة فاطمة  ال������زوار ك���ل م���ن 
الن�شائية،  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
�شركة بولري�س للُمعّدات الريا�شية 
العربة  وجم���م���وع���ة  �����ش��ة،  املُ��ت��خ�����شّ
من  كل  الفعاليات  وراع��ي  الفاخرة، 
و�شركة  ديزاين"  "�شمارت  ���ش��رك��ة 
�شناعة  و�شريك  امللكية"،  "اخليمة 
الإمارات"،  ب��ي  اأر  "اإيه  ال�����ش��ي��ارات 
وب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 

اأبوظبي ونادي تراث الإمارات. 

جمال ال�سلوقي العربي 
الأ���ش��خ��م م��ن نوعه  امل��ع��ر���س،  وداأب 
على  واأفريقيا،  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
لختيار  ���ش��ن��وي��ة  ُم�����ش��اب��ق��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
"اأجمل كلب �شيد" تقت�شر امل�شاركة 
العربي"  "ال�شلوقي  فئة  على  فيها 
اإح������دى اأق������دم ����ش���اللت ال���ك���الب يف 
لتقاليد  رم��زاً  ُتعترب  والتي  ال��ع��امل، 

ال�شحراء وال�شيد الرّبي. 
وال�������ش���ل���وق���ي ج�����زء ه�����ام م����ن ت����راث 
العرب  ع��رف��ه  وق��د  ال��ع��رب��ي،  ال�شيد 
منذ القدم وقاموا برتبيته والعناية 
ب���ه، و���ش��الل��ت��ه م��ع��روف��ة م��ن��ذ اأكرث 
�شنة. وتتميز كالب  اآلف  �شبعة  من 
ال�شيد ال�شلوقية بقدرات ا�شتثنائية 
والوفاء.  وب���ال���ذك���اء  ال��ت��ح��ّم��ل  ع��ل��ى 
وكان ال�شلوقي يلعب دورا ُمهّماً اأثناء 

رح����الت ال�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور، وذلك 
التي  الفري�شة  اإي��ج��اد  على  ل��ُق��درت��ه 
اأ���ش��اب��ه��ا ال�����ش��ق��ر، واملُ��خ��ت��ب��ئ��ة و�شط 
ال�شجريات اأو احل�شائ�س الطويلة اأو 

يف خمابئ اأخرى. 
ُم�شابقات  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف  واملُ�����ش��اب��ق��ة 
ال��ك��الب الأخ����رى يف ال��ع��امل، والتي 
اخلارجي،  املظهر  على  فقط  ُت��رك��ز 
اأبوظبي  معر�س  ُم�شابقة  تهتم  اإذ 
اأكرث ب�شخ�شية كلب ال�شيد  لل�شيد 
وا�شتجابته  فعله  وردود  وم��ه��ارات��ه 
التقييم  معايري  وت�شمل  احل�����ّش��ي��ة. 
موا�شفات  ال���دق���ي���ق���ة،  وال��ت��ح��ك��ي��م 
منها  ي����ن����ح����در  ال�����ت�����ي  ال���������ش����الل����ة 
)كامل�شي  ال�شلوك  املُ�����ش��ارك،  الكلب 
)كالراأ�س،  العام  املظهر  والرك�س(، 
الأ�شنان  الأذن،  الفم،  الأن��ف،  العني، 
)احلجم،  وال�شكل  البنية  وال��ف��ك(، 
ال��رق��ب��ة، الأك���ت���اف، ال�����ش��در، الظهر 

وال��ذي��ل(، وامل��ظ��ه��ر )اجل��ل��د، اللون، 
ملهارات  اإ�شافة  والأرج���ل(،  احلركة، 
العام  والن��ط��ب��اع  واملُ���ط���اردة  ال�شيد 
وتت�شمن  ال��ن��ف�����ش��ي��ة.  وال�������ش���م���ات 
املُ�����ش��اب��ق��ة اأرب������ع ف���ئ���ات ه����ي: �شوط 
�شوط  احل�س"،  ن��وع  م��ن  "الذكور 
�شوط  الأري�س"،  ن��وع  م��ن  "الذكور 
و�شوط  احل�س"،  نوع  من  "الإناث 

"الإناث من نوع الأري�س". 

اأجمل �سقور العامل 
الدويل  اأبوظبي  واأعلن معر�س  كما 
لل�شيد والفرو�شية عن اإطالق دورة 
جديدة من ُم�شابقة "اأجمل ال�شقور 
املُكاثرة يف الأ�شر" التي حققت �شهرة 
عاملية وا�شعة وا�شتقطبت العديد من 
�شنوياً  يحر�شون  الذين  امل�شاركني 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه��م من 
ال�شقور  م��زارع  يف  املكاثرة  ال�شقور 

يف املنطقة والعامل. 
ال�شقور  ا����ش���ت���خ���دام  ����ش���اه���م  وق�����د 
ال�شقارة  ملمار�شة  الأ�شر  يف  املكاثرة 
ال�شقور  ع��ل��ى  ال�شغط  تخفيف  يف 
و�شاهمت  اأع��داده��ا.  وتعزيز  الربية، 
جهود اأبوظبي البحثية والعلمية يف 
حت�شني اأنواع ال�شقور املنتجة بحيث 
اأ�شبحت ذات مناعة اأكرث لالأمرا�س، 
اأن��واع منتخبة  اإنتاج  كما عملت على 
ال�شيد،  يف  املميزة  ب�شفاتها  مت��ت��از 

وكذلك ب�شفاتها اجلمالية. 
وحازت املُ�شابقة على تقدير اجلهات 
ب�شون  املعنية  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
الرتاث وحماية البيئة ملا �شكلته من 
للمحافظة  لل�شقارين  كبري  حتفيز 
وت�شمل  ال�����ربي�����ة.  ال�������ش���ق���ور  ع���ل���ى 
املُ�شابقة لهذا العام ثالث فئات، هي: 
ح��ر م��ن ح��ر )ل��ك��ّل م��ن الإنتاجني 
املحلي واخلارجي(، بيور جري )لكّل 

واخلارجي(،  املحلي  الإنتاجني  من 
اأجمل �شقر من فئة جري  وُم�شابقة 

�شاهني. 
وت���ت���وىل جل��ن��ة حت��ك��ي��م م��ك��ون��ة من 
اإماراتيني ودوليني يف جمال  خرباء 
يف  اأع�شاء  وم��ن  واإك��ث��اره��ا،  ال�شقور 
ن����ادي ���ش��ق��اري الإم������ارات والحت����اد 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��ق��ارة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ال�شقور  تقييم  اجل��ارح��ة،  ال��ط��ي��ور 
املُ�������ش���ارك���ة ب���دق���ة وف����ق ال��ع��دي��د من 
ج�شم  واأب��ع��اد  ال���وزن  منها  ال�شروط 
الراأ�س  ق��ي��ا���ش��ات  )تفا�شيل  ال��ط��ري 
بالإ�شافة  الطري(،  واأرج��ل  واجل�شم 
وكذلك  ول��ون��ه،  الري�س  تنا�شق  اإىل 
ال�شورة اجلمالية العامة، ف�شاًل عن 
�شحة الطري وخلوه من الأمرا�س. 

منطلق  م��ن  املُ�شابقة  اإط���الق  وج���اء 
ا�شتخدام  على  ال�شقارين  ت�شجيع 
ال�شقور املُكاثرة يف الأ�شر يف ممار�شة 

خرباء  وحتفيز  املف�شلة،  ريا�شتهم 
اإنتاج  على  ومزارعها  ال�شقور  اإكثار 
���ش��ق��ور اأك���رب ح��ج��م��اً واأج��م��ل �شكاًل 
من حيث الري�س واللون، وال�شتغناء 
بالتايل عن ا�شتخدام �شقور الوح�س 
ل���ه���ا فر�س  ي��ت��ي��ح  ال����ربي����ة مب����ا  يف 

التكاثر ب�شكل اأكرب. 

للخيول  اجلمالية  اخل�سائ�ض 
العربية 

كما ُتنّظم جمعية الإمارات للخيول 
املعر�س،  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة 
ة  من�شّ يف  تثقيفية  حما�شرات  ع��ّدة 
ق���ط���اع ال��ف��رو���ش��ي��ة، م���ن اأه��م��ه��ا ما 
العربية  اخل��ي��ل  خ�شائ�س  ت��ت��ن��اول 
تعر�س  ال�����ش��ح��راوي��ة، وخم��ط��ط��ات 
للت�شل�شل الزمني بال�شور لبطولت 
بالإ�شافة  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ل  ج��م��ال 
ل���ب���ط���ولت جمال  ع���ر����س  ل�����ش��ا���ش��ة 
اخليل العربية التي ُتنّظمها وت�شرف 
املوا�شم  م���دار  على  اجلمعية  عليها 
باآلية  التعريف  ال�شابقة، ف�شاًل عن 
التحكيم يف ُم�شابقات جمال اخليول 
تاريخ  ع��رب  ُم��ه��ّم��اً  دوراً  لعبت  ال��ت��ي 

الب�شرية يف جميع اأنحاء العامل. 
وُتعّد الفرو�شية اإحدى اأقدم واأجمل 
الإن�شان،  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ات 
ُمنذ  وحم���وري  اأ�شا�شي  ق��ط��اع  وه��ي 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ت��اأ���ش��ي�����س م��ع��ر���س 
لل�شيد والفرو�شية يف العام 2003، 
مب���ا مُي���ّث���ل ت��رج��م��ة جل���ه���ود �شون 
والتقاليد  ال���رتاث���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ات 
���ش��ع��وب العامل  ال��ع��ري��ق��ة، وت��ع��ري��ف 

باأهمية اخليول العربية الأ�شيلة. 

�صابقات وفعاليات فريدة من نوعها للَجمال بانتظار جمهور معر�س �أبوظبي لل�صيد  ممُ

•• اأبوظبي-وام:

الت�شالت  تنظيم  اأطلقتها هيئة  التي  الرقمي  التحقق  عززت من�شة 
واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة يف ي��ن��اي��ر امل��ا���ش��ي م��ن ���ش��رع��ة ال��ت��ح��ول الرقمي 
األف   143 و  اأك��رث من مليونني  الإم���ارات، م�شجلة  ال�شامل يف دول��ة 
التحقق  مت  التي  امل�شتندات  اإج��م��ايل  بلغ  فيما  م��وث��ق،  رقمي  م�شتند 

منها عرب املن�شة نحو 42 األف م�شتند.
9 جهات  �شادرة عن  الرقمية  امل�شتندات  نوعا من   21 املن�شة  وتتيح 
حكومية تتمثل يف وزارة الداخلية، الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية 
واجلمارك واأمن املنافذ، وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، وزارة العدل، 
املناخي  التغري  وزارة  املجتمع،  تنمية  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

والأمالك  الأرا���ش��ي  دائ��رة  امل��دين،  للطريان  العامة  الهيئة  والبيئة، 
لالأفراد  وكذلك  واخلا�شة،  للجهات احلكومية  املن�شة  وتوفر  دبي  يف 
ال�شادرة عن  امل�شتندات  وموثوقية  رقميا من �شحة  التحقق  اإمكانية 
ف��وري، من دون احلاجة  املن�شة ب�شكل  امل�شاركة يف  اجلهات احلكومية 
املن�شة  تعتمد  كما  الأ�شل،  طبق  ن�شخة  طلب  اأو  الورقي  امل�شتند  اإىل 
اآين،  م�شرتك،  رق��م��ي  ك�شجل  تعمل  ال��ت��ي  ت�شني  البلوك  تقنية  على 
املختلفة،  وامل�شتندات  والعقود  املعامالت  وت��دوي��ن  ملعاجلة  وم�شفر، 
والتحقق  الرقمية،  وامل�شتندات  البيانات  يف  الوثوق  عملية  ينظم  مبا 
البيانات  وم�����ش��ارك��ة  ال��رق��م��ي،  التدقيق  خ��الل  م��ن  م�شداقيتها  م��ن 
وامل�شتندات، وتتيح اأي�شاً املن�شة حتويل امل�شتندات اخلا�شة باملتعاملني 
اأمن  وباأعلى م�شتويات  ذات خ�شو�شية  رقمية موثوقة  اإىل م�شتندات 

املعلومات. وت�شكل من�شة التحقق الرقمي خطوة لالأمام نحو حتقيق 
والتي  احلكومية،  للخدمات  الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  عليه  ن�شت  م��ا 
بني  الثقة  وتر�شخ  الإن�شان،  تتمحور حول  توفري خدمات  اإىل  تهدف 
احلكومة واملجتمع، وتعزز تناف�شية الدولة عاملياً، وت�شمن ال�شتدامة 
اإط����الق من�شة �شمن خ��ري��ط��ة طريق  ك��م��ا ج���اء  ال��ف��اع��ل��ي��ة،  وحت��ق��ي��ق 
هدف  اإىل  ل��ل��و���ش��ول   ،2025-2021 ال��رق��م��ي��ة  الإم�����ارات  ح��ك��وم��ة 
من خالل الرتكيز على م�شتويات  رقمية  حكومية  خدمات   100%
تتمثل يف الأفراد وال�شركات وموظفي احلكومة الحتادية، ا�شتناداً اإىل 
حماور ذات اأولوية ا�شرتاتيجية منها متكني خدمات رقمية متكاملة 
�شهلة و�شريعة م�شممة على اأ�شا�س احتياجات املتعاملني، رفع م�شتوى 

القدرات واملهارات الرقمية.

�أكرث من مليوين م�صتند موثق عرب من�صة �لتحقق �لرقمي

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم زيارة ملجموعة من موظفيها �إىل متحف �مل�صتقبل

•• اأبوظبي -وام:

تعاملت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خالل مو�شم ال�شفر �شاماًل �شهري 
يوليو واأغ�شط�س 2022 مع اأكرث من 1000 بالغ طارئ ملواطني الدولة 
عرب  ا�شتالمها  ف��ور  للبالغات  ال�شتجابة  مت  حيث  اخل��ارج،  يف  املتواجدين 

خط الطوارئ على الرقم 0097180024.
ا�شتجابة  املواطن عن  ر�شا  م��دى  تقييم  ال���وزارة على  وم��ن منطلق حر�س 
يف  والأداء  اجل���ودة  مبراقبة  املعني  الفريق  ق��ام  ال��ط��ارئ،  لبالغه  ال����وزارة 
ق�شم طوارئ اخلارجية بالتوا�شل مع كافة املواطنني بعد اإغالق بالغاتهم 
يتم  كما  امل��ق��دم��ة،  اخل��دم��ة  ع��ن  ر�شاهم  م��دى  وقيا�س  عليهم  لالطمئنان 
مراقبة جودة الأداء من خالل موؤ�شرات ت�شمن �شرعة التنفيذ وال�شتجابة 
اأداء  وفعالية  كفاءة  لقيا�س  حم��ددة  معايري  وف��ق  تقييمها  ويتم  للبالغات 

الفرق املعنية لال�شتجابة والتعامل مع البالغات الطارئة.
واأكد �شعادة عبدالعزيز طالب احلب�شي، مدير اإدارة �شوؤون املواطنني حر�س 
�شرعة  لتعزيز  الأنظمة  اأف�شل  وتوظيف  مبتكرة  حلول  تبني  على  ال���وزارة 
8 عمليات اخالء  ال��وزارة نفذت  اأن  اأكد  الطارئة كما  للبالغات  ال�شتجابة 
طبي حلالت طبية حرجة اإىل الدولة خالل وقت قيا�شي حيث مت التعامل 

معهم وتن�شيق عودتهم بالتعاون مع اجلهات ال�شحية يف الدولة.
اأنواع  خمتلف  مع  للتعامل  املوؤهلة  العمل  ف��رق  جهزت  ال���وزارة  اأن  واأ���ش��اف 
البالغات الطارئة بال�شرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة يف اخلارج 
وتلبي توقعاتهم، موؤكدا اأن فرق الوزارة تعمل على مدار ال�شاعة لال�شتجابة 
للبالغات الطارئة ومتابعة �شري العمل وفق خطة متكاملة وموحدة ل�شمان 
ا�شتالم البالغات وو�شولها للفرق املعنية يف اأ�شرع وقت. و�شملت البالغات 
التي تلّقتها الوزارة عرب خط الطوارئ املخ�ش�س ملواطني الدولة يف اخلارج 

طارئة  وبالغات  ال�شرقات  وبالغات  �شحية،  بالغات  اأب��رزه��ا  بالغات  ع��دة 
اأخرى.

ك��ان��ت ح���الت طبية متو�شطة  ال��ب��الغ��ات  م��ن   35% اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
على  احل�شول  اأهمية  على  ال���وزارة  ت��وؤك��د  ..وعليه  ال��دول��ة  خ��ارج  ملواطنني 
الأدوي��ة اخلا�شة  ال�شفر وحمل كمية كافية من  تاأمني �شحي منا�شب قبل 

بامل�شافر للفرتة التي تكفي للمغادرة والعودة.
اأما بالغات ال�شرقة، فقد بلغت ن�شبتها %28 وعليه تقدم الوزارة للم�شافر 
يف  ال�شخ�شية  باملحفظة  الحتفاظ  اأبرزها  الهامة  الن�شائح  من  جمموعة 
مكان اآمن وجتنب ابراز مبالغ كبرية من النقود يف اأماكن عامة كما تن�شح 
با�شتخدام البطاقات الئتمانية والبتعاد عن لب�س املجوهرات الثمينة التي 
تلفت النتباه يف الأماكن العامة. وتوؤكد وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
املق�شودة  الوجهة  اإىل  تذاكر مبا�شرة  الإماراتي �شرورة حجز  امل�شافر  على 

..ويف حال حجز تذكرة ترانزيت، يجب التاأكد من حجز تذكرة واحدة حتتوي 
على وجهات الرتانزيت وعدم ف�شلها يف تذاكر خمتلفة ..كما توؤكد الوزارة 
الإقالع  الأق��ل قبل موعد  �شاعات على   3 املطار  اإىل  الو�شول  على �شرورة 
والتاأكد من معلومات ال�شفر قبل موعد الرحلة بيوم واحد على الأقل تفادياً 
لأي تاأخري. وحر�شاً منها على �شالمة مواطني الدولة خالل تواجدهم يف 
"تواجدي" من  ال��وزارة امل�شافر الإم��ارات��ي على الت�شجيل يف  اخل��ارج، حتث 
www. الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  الإم���ارات���ي يف  امل�شافر  زي���ارة �شفحة  خ��الل 

كما   UAEMOFAIC الذكي  التطبيق  اأو   mofaic.gov.ae
ال��رتدد بالت�شال  املتواجدين يف اخل��ارج عدم  وتوؤكد على جميع مواطنيها 
اأم����ا يف  ط����ارئ،  لأي  ت��ع��ر���ش��ه��م  ح��ال��ة  0097180024 يف  ال��رق��م  ع��ل��ى 
ال�شتف�شارات والتقدمي على اخلدمات فيتوجب عليهم الت�شال على مركز 

ات�شال الوزارة على الرقم 009718044444.

فرق �خلارجية تتعامل مع �أكرث من 1000 بالغ طارئ للمو�طنني يف �خلارج خالل �إجازة �ل�صيف 2022

حاكم �ل�صارقة يعتمد 144 منحة 
جديدة يف جامعة خورفكان

•• ال�صارقة-وام: 

اع��ت��م��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�شمي 
جامعة  يف  املنح  من  الثانية  الدفعة  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
لأبناء  و7  الإم���ارة،  ملواطني   137 منحة،   144 ت�شمل  والتي  خورفكان، 
�شموه باجلامعة  اعتمده  الذي  الإجمايل  ليبلغ  بالإمارة،  املواطنات  وبنات 

حتى الآن 649 منحة.
وتلفزيون  اإذاع���ة  يبث من  املبا�شر" ال��ذي  "اخلط  برنامج  ذل��ك عرب  ج��اء 

ال�شارقة.
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ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي
�ملجل�س يعتمد م�صروع قانون ب�صاأن �إعادة تنظيم جمل�س �ل�صارقة للتعليم

•• ال�صارقة وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي، 
اأم�س الأول اجتماع املجل�س التنفيذي بح�شور �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 

نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.
بحث الجتماع - الذي عقد يف مكتب �شمو احلاكم - جملة 
واملتعلقة  اأع��م��ال��ه،  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�شوعات  م��ن 
مبتابعة امل�شروعات التنموية يف كافة مدن ومناطق اإمارة 

ال�شارقة، والعمل على تطوير العمل احلكومي والرتقاء 
باخلدمات املقدمة لكافة املواطنني والقاطنني على اأر�س 

الإمارة.
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س م�����ش��روع ق���ان���ون ب�����ش��اأن اإع������ادة تنظيم 
جمل�س ال�شارقة للتعليم ووجه املجل�س با�شتكمال الدورة 
الت�شريعية مل�شروع القانون بعد الأخذ مبالحظات اأع�شاء 

املجل�س.
التاأمني  ملنظومة  ال�شنوي  التقرير  على  املجل�س  واطلع 
ال�شحي ملوظفي ومتقاعدي حكومة ال�شارقة وامل�شتفيدين 
مل�����ش��ت�����ش��ف��ى اجلامعة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  خ���دم���ة  م����ن 

بال�شارقة.
وت�شمن التقرير اأعداد املوؤمن عليهم والذي بلغ اأكرث من 
اآلف م�شتفيد، كما ت�شمن جداول تكلفة خمتلف   110
التاأمينية واإح�شائيات بيانية  امل�شمولة باملنظومة  الفئات 

لتوزيع املوؤمن عليهم بح�شب الفئات واملنافع التاأمينية.
من  امل�شتفيدة  الفئات  اإح�شائيات  التقرير  ت�شمن  كما 
ت�شمل  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  مب�شت�شفى  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
امل��ن��ت��ف��ع��ني م��ن دائ����رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن تزيد 
اإم��ارة ال�شارقة من تزيد  55 �شنة، واأه��ايل  اأعمارهم عن 

اأعمارهم عن 60 �شنة وذوي الإعاقة.

�صلطان بن �أحمد �لقا�صمي يتفقد �نطالق �لعام �لدر��صي �جلديد يف جامعة �ل�صارقة
•• ال�صارقة -وام:

تفقد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
رئي�س جامعة ال�شارقة �شباح اأم�س انطالق العام الدرا�شي اجلديد يف جامعة 

ال�شارقة.
املختلفة  الف�شول  يف  التدري�شية  العملية  على  جولته  خالل  �شموه  واطلع 
اأ���ش��ات��ذة اجلامعة  ال��ت��ي يتبعها  ال��ت��دري�����ش��ي��ة  ���ش��م��وه الأ���ش��ال��ي��ب  ت��اب��ع  ح��ي��ث 

با�شتخدام املهارات العلمية والعملية املتنوعة والتقنيات احلديثة التي تدعم 
عملية التعليم.

من  قرب  عن  للجامعة  الدرا�شية  البيئة  على  جولته  خالل  �شموه  وتعرف 
والطلبة  الأ���ش��ات��ذة  ب��ني  التفاعل  وم��دى  التدري�س  ط��رق  م�شاهدته  خ��الل 
وم�شتوى املرافق التي ت�شمها الف�شول الدرا�شية وذلك ملعرفة مدى تاأثريها 

على م�شتوى ال�شتيعاب والفهم.
كما تفقد �شموه عدداً من املختربات واملرافق يف اجلامعة التي ت�شم اأحدث 

اجلامعات  اأف�شل  م��ع  بالتعاون  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  العلمية  والأج��ه��زة  التقنيات 
مثل  متطورة  علمية  اأ�شاليب  فيها  وا�شتخدم  املرموقة  العلمية  واملعاهد 

املحاكاة والتعلم التفاعلي وغريها.
مثل  اجلامعة  يف  تنفيذها  اجل��اري  احلديثة  امل�شروعات  على  �شموه  واطلع 
مبنى مواقف ال�شيارات م�شتمعاً اإىل �شرح حول �شري الأعمال فيها ومواعيد 

اجنازها املتوقعة.
الطالب  من  ع��دداً  مع  جولته  خ��الل  ال�شارقة  جامعة  رئي�س  �شمو  وتوقف 

وال�شعوبات  التدري�شية  العملية  �شري  حول  اآرائهم  اإىل  م�شتمعاً  والطالبات 
والتحديات التي يواجهونها ومقرتحاتهم التطويرية للمنظومة التعليمية 

يف اجلامعة.
املتنوعة  للمرافق  احلديثة  امل�شروعات  يف  الأع��م��ال  بت�شريع  �شموه  ووج��ه 
بالإ�شافة اإىل توفري املزيد من اخلدمات والت�شهيالت للطالب والطالبات 
بني  والتفاعل  التعليمية  العملية  م�شتوى  على  ايجابي  ب�شكل  ينعك�س  مبا 

الطلبة واجلامعة.

�صلطان بن �أحمد �لقا�صمي ي�صهد توقيع مذكرة تفاهم بني جامعتي �ل�صارقة وخورفكان 
•• ال�صارقة-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
ال�شارقة،  جامعة  رئي�س  ال�شارقة 
اأم�������س ت��وق��ي��ع مذكرة  ق��ب��ل ظ��ه��ر 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ت��ي  ب����ني  ت���ف���اه���م 

وخورفكان.
ال�شارقة  جامعة  عن  امل��ذك��رة  وق��ع 
م��دي��ره��ا ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
خورفكان  ج��ام��ع��ة  وع���ن  النعيمي 

مديرها الدكتور اأحمد ال�شماع.
وت���ه���دف اجل���ام���ع���ت���ان م���ن خالل 

بني  والإداري����ة  التدري�شية  الهيئة 
املحا�شرات  لإل�����ق�����اء  ال���ط���رف���ني 
وت��������ب��������ادل اخل�������������ربات واأي�������������ش������اً 
لال�شرتاك يف املوؤمترات وامللتقيات 
وال������ن������دوات وف������ق ال����زم����ن ال����ذي 
والتخ�ش�شات  الطرفان  يرت�شيه 
التي يرغبها كل طرف منهما. 7. 
يتعاون الطرفان يف جمال تطوير 
وخدمات  تدريبيه  برامج  وتنفيذ 
احلقائب  وت�����ش��م��ي��م  ا���ش��ت�����ش��اري��ة 
التدريبية، على اأن حتدد ال�شروط 
وامل�����ش��وؤول��ي��ات والل���ت���زام���ات لهذا 

التعاون يف حينه.

التدري�شية املتوفرة لدى الطرفني 
املعمول  واللوائح  الأنظمة  ح�شب 

بها.
البحثية  امل�شاريع  يف  امل�شاركة   .2
وال���ع���م���ل ع��ل��ى ن�����ش��ر ال���ب���ح���وث يف 
�����ش����وء م����ا ت�����ش��م��ح ب����ه الأن���ظ���م���ة 
العمل  وك��ذل��ك  ل��دي��ه��م��ا،  املطبقة 
املعلومات  ت����ب����ادل  ت�����ش��ه��ي��ل  ع���ل���ى 
واملن�شورات  ال��ت��وث��ي��ق  وم�������ش���ادر 

العلمية.
وتنظيم  ع��ق��د  يف  امل�����ش��ارك��ة   .3
العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات 
املذكرة،  ط��ريف  اأح��د  ينظمها  التي 

ج�شور  م��د  اإىل  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
بني  والتن�شيق  والتوا�شل  التعاون 
الطرفني مبا يخدم ال�شالح العام، 
ودعم وتعزيز الأدوار املنوطة بهم، 
وت��ط��وي��ر م���ا ي��ق��دم ل��ل��ط��الب من 
م��ن خ��دم��ات والرتقاء  ال��ط��رف��ني 
وتبادل  ال��درج��ات،  اأف�شل  اإىل  بها 
والدرا�شات،  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 
وت����ط����وي����ر ال������ربام������ج واخل����ط����ط 

وامل�شاريع.
وب��ح�����ش��ب امل���ذك���رة ت��ك��ون جمالت 

التعاون بني اجلامعتني يف: 
الهيئة  اأع�شاء  واإع���ارة  تبادل   .1

وتلك التي ميكن لطرفيها عقدها 
معاً وب�شورة م�شرتكة.

4. التعاون امل�شرتك بني الطرفني 
بالطلبات  ال����ت����ق����دم  ل���ت���ي�������ش���ري 
الدولية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�شتفادة   .5 للبحوث.  الداعمة 
وامل���وارد  الإم��ك��ان��ات  م��ن  امل�شرتكة 
والتي  ال��ط��رف��ني  ل����دى  امل���ت���وف���رة 
والأندية  وامل�شارح  القاعات  ت�شمل 
التعليمية"  "املوارد  وامل��ك��ت��ب��ات 
وامل��خ��ت��ربات ..ال�����خ، وذل����ك �شمن 
تبادل   .6 بينهما.  م�شبق  ات��ف��اق 
زي����������ارات امل���������ش����وؤول����ني واأع���������ش����اء 

�صخبوط بن نهيان يلتقي رئي�س �لغابون

يف اإطار خططها لتو�سيع نطاق ال�سراكات الدولية 

�ل�صحة تبحث مع وفد �أمريكي تعزيز فر�س �لتعاون و��صتقطاب �أحدث �لبتكار�ت �لتكنولوجية �ل�صحية

•• ليربفيل -وام:

ال�����ش��ي��خ �شخبوط  م��ع��ايل  ال��ت��ق��ى 
اآل نهيان  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ب��ن 
بونغو  علي  ، فخامة  دول��ة  وزي��ر 
جمهورية  رئ���ي�������س  اأون�����دمي�����ب�����ا 

الغابون.
اللقاء  خ������الل  م���ع���ال���ي���ه  ون����ق����ل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حت��ي��ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

ج�������رى ا�����ش����ت����ع����را�����س ع�������دد من 
الهتمام  ذات  الإقليمية  امللفات 
تعزيز  ج����ان����ب  اىل  امل���������ش����رتك، 
املجالت ال�شتثمارية  التعاون يف 

والقت�شادية.
م���ن ج���ان���ٍب اآخ�����ر، ال��ت��ق��ى معايل 
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان مبعايل 
مايكل مو�شى ادامو وزير خارجية 
جرى  حيث  ال��غ��اب��ون،  جمهورية 
العالقات  ب��ح��ث  ال���ل���ق���اء  خ����الل 
البلدين  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

ال�شديقني و�شبل تعزيزها.

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
لدولة  ومتنياته   ، اهلل"  "رعاه 
باملزيد  و�شعبا  حكومة  الإم���ارات 

من التطور والنماء.
بالعالقات  ف���خ���ام���ت���ه  واأ�������ش������اد 
الوطيدة واملتجذرة بني البلدين، 
كافة  ع���ل���ى  ال���ب���ن���اء  وب���ال���ت���ع���اون 
الأ���ش��ع��دة، م��وؤك��دا وج��ود العديد 
والفر�س لدعمها  الإمكانات  من 

وتعزيزها يف خمتلف املجالت.
ال�شيخ  م���ع���ايل  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
العالقات  اأن  نهيان  بن  �شخبوط 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
ومتنياتهما  فخامته  اإىل   ، اهلل" 
لبالده و�شعبه باملزيد من التقدم 

والزدهار.
معايل  فخامته  حمل  جانبه  من 
نهيان  ب�����ن  ����ش���خ���ب���وط  ال�������ش���ي���خ 
حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 

ال����ت����ي جت���م���ع دول�������ة الإم����������ارات 
تقدم  يف  ال���غ���اب���ون  وج���م���ه���وري���ة 

م�شتمر.
العديد  وج��������ود  اإىل  م�������ش���ريا   
م�����ن ال����ف����ر�����س والإم�����ك�����ان�����ي�����ات 
الأم����ام،  اإىل  ودف��ع��ه��ا  لتطويرها 
ول �شيما يف املجالت القت�شادية 
م�شلحة  فيه  مل��ا  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة، 

البلدين.
تطوير  �شبل  اجل��ان��ب��ان  ون��اق�����س 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
كما  امل���������ج���������الت،  خم����ت����ل����ف  يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

ووق����اي����ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  ب���ح���ث���ت 
اأم��ري��ك��ي تطوير  وف��د  م��ع  املجتمع 
اآف����اق ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف املجال 
ال���������ش����ح����ي، وت�������ب�������ادل اخل��������ربات 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  بني  والتجارب 
الأمريكية  وال�����ش��رك��ات  ال��دول��ة  يف 
والذكاء  بالتكنولوجيا  املتخ�ش�شة 
التقنية  والب��ت��ك��ارات  ال�شطناعي 
اجتماع  خالل  ذلك  جاء  ال�شحية. 
بدبي،  ال����������وزارة  دي�������وان  يف  ُع���ق���د 
ب��ح�����ش��ور ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور اأم���ني 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  الأم����ريي  ح�شني 
لقطاع التنظيم ال�شحي يف الوزارة، 
الب�شتكي،  عقيل  رق��ي��ة  وال��دك��ت��ورة 
مدير اإدارة الدواء يف الوزارة، بينما 
الأمريكي،  اجل���ان���ب  ع���ن  ح�����ش��ره 
برو�س اإل�شورث امللحق التجاري من 
املرافق  والوفد  الأمريكية  ال�شفارة 
الرئي�س  نائب  اأنتو�س  اإي��رك  و  ل��ه، 
�شركة زمير  النا�شئة عن  لالأ�شواق 
والوفد  الطبية  لالأجهزة  بيوميت 

املرافق له.

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات دول���ة الإم������ارات يف 
املجال ال�شحي وامل�شاريع واملبادرات 
ووقاية  ال�شحة  ل����وزارة  ال��ري��ادي��ة 
اخلدمات  وم�����ش��ت��ج��دات  امل��ج��ت��م��ع 
ال�������ش���ح���ي���ة ال���رق���م���ي���ة امل���ب���ت���ك���رة، 
والإجن���������ازات ال��ن��وع��ي��ة والأع���م���ال 
بالدرا�شات  يتعلق  التطويرية فيما 
ت�شهم  ال��ت��ي  ال�شحية،  والأب���ح���اث 
وم�شتدامة  داع��م��ة  بيئة  اإي��ج��اد  يف 
اخلدمات  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ش��ت�����ش��راف 
الدولة يف  ال�شحية، وتعزيز مكانة 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية.
بدوره، اأ�شاد الوفد الأمريكي بتطور 
املنظومة ال�شحية يف دولة الإمارات 
ومبادراتها لتقدمي خدمات �شحية 
اإط����ار نظام  ذك��ي��ة وم�����ش��ت��دام��ة، يف 
�شحي يتمتع ببنية حتتية متطورة 
وج����اه����زي����ة ع���ال���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
الأمريكي  الوفد  وَع��ربَّ  الأم��را���س، 
اآليات التعاون  عن رغبته يف تعزيز 
خمرجات  اأن  م�����وؤك�����داً  ال����ف����ع����ال، 
التعاون املثمر بني القطاع ال�شحي 
للم�شي  داف���ع���اً  ال��ب��ل��دي��ن مي��ث��ل  يف 

ُقدماً نحو اآفاق جديدة.

العاملية.
واأكد �شعادة الدكتور اأمني الأمريي 
التنظيم  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
ال�����������وزارة على  ال�������ش���ح���ي ح����ر�����س 
تو�شيع نطاق العالقات الدولية يف 
القطاع ال�شحي، مو�شحاً اأن اأهمية 
تكمن  الأمريكي  الوفد  مع  اللقاء 
اجلانبني  من  امل�شرتكة  الرغبة  يف 
ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف امل���زي���د م���ن جم���الت 
ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل اخل������ربات حول 

تعزيز �شبل العالقات 
تعزيز  ����ُش���ب���ل  الج���ت���م���اع  وت����ن����اول 
ال�شحية  وال�������ش���راك���ات  ال���ع���الق���ات 
ال�شوء  وت�����ش��ل��ي��ط  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
اأحدث الإجن��ازات والبتكارات  على 
ال�شحي،  القطاع  يف  التكنولوجية 
ب�شحة  الرت�����ق�����اء  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
ورفده  الإم����ارات  دول���ة  يف  املجتمع 
و�شاملة  متكاملة  �شحية  بخدمات 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  وم��ت��م��ي��زة 

املتبعة  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
واأفق  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف 
القادمة،  املرحلة  خ��الل  تطويرها 
التقنيات  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع����رب 
ال�شركات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 

املتخ�ش�شة باجلانب الطبي.

م�ساريع رائدة 
اأمني  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وا�شتعر�س 
الأمريكي  ال���وف���د  اأم�����ام  الأم�����ريي 

خلدمة اأهايل املدينة الفا�سلة

بلدي دبا �حل�صن يعقد �جتماعه للدور �لعادي �لأول من �لف�صل �ل�صنوي �ل� 18
•• دبا احل�صن-الفجر:

برئا�شة �شعادة اأحمد عبداهلل بن يعروف النقبي رئي�س 
دبا  ملدينة  البلدي  املجل�س  للمدينة،  البلدي  املجل�س 
الثامن  ال�شنوي  الأول للف�شل  احل�شن يعقد اجتماعه 
 ،2022 ل�����ش��ن��ة  الول  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد  ل����دور  ع�����ش��ر 
بلدية  مدير  اليحيائي  اهلل  عبد  طالب  بح�شور�شعادة 
البلدي  املجل�س  اأع�شاء  وال�����ش��ادة  احل�شن،  دب��ا  مدينة 

واأمانة �شر املجل�س البلدي.
املر�شوم  امل��ج��ت��م��ع��ون  ا���ش��ت��ع��ر���س  الج���ت���م���اع،  ب���داي���ة  يف 
اأ�شدره  ال����ذي   ،2022 ل�شنة   )47( رق���م  الأم�����ريي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ب�شاأن  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
دعوة املجال�س البلدية يف اإمارة ال�شارقة لالنعقاد للدور 
كما  ع�شر،  الثامن  ال�شنوي  الف�شل  من  الأول  ال��ع��ادي 
اأدوار  بني  ما  البلدي  املجل�س  اأع��م��ال  تقرير  عر�س  مت 
الجتماعات  م��ن  جم��م��وع��ة  تخلله  وال����ذي  الإن��ع��ق��اد، 
�شاأنها  من  والتي  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  مع  التن�شيقية 

تطوير اخلدمات العامة يف املدينة الفا�شلة.
ك��م��ا ����ش���ادق امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ع��ل��ى الج��ت��م��اع الأخ���ري 
ل��ل��ف�����ش��ل ال�����ش��ن��وي ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، واط���ل���ع ع��ل��ى اآخ���ر 
امل�شتجدات والقرارات التي اأو�شى بها املجتمعون، حيث 
وجه املجل�س اأمانة �شر املجل�س مبتابعة هذه التو�شيات 

مع جلان العمل يف املجل�س.
الر�شالة  اأهمها  الر�شائل ومن  اأهم  واطلع املجل�س على 
ال������واردة م���ن ب��ل��دي��ة دب���ا احل�����ش��ن ف��ي��م��ا ي��خ�����س الآب����ار 
اللجان  املجل�س  الفا�شلة، حيث وجه  باملدينة  املك�شوفة 

املخت�شة بالتن�شيق مع البلدية حلل مثل هذه التحديات، 
بالإ�شافة اإىل رفع تقرير للمجل�س ب�شاأنها وغريها من 

الر�شائل الهادفة خلدمة �شكان املدينة الفا�شلة.
عمل  تطورات  اآخر  الجتماع  خالل  املجتمعون  وناق�س 
التي  القرارت  واأه��م  البلدي،  باملجل�س  املنظمة  اللجان 
تخدم اأه��ايل مدينة دبا احل�شن، كما مت الط��الع على 
من  وذل��ك  الفا�شلة،  باملدينة  امل�شاريع  م�شتجدات  اآخ��ر 
اأجل دعمها و�شبل تطويرها حتى ت�شبح املدينة باأجمل 

واأرقى �شورة.
اأحمد عبداهلل بن يعروف النقبي رئي�س  وتوجه �شعادة 
املجل�س البلدي ملدينة دبا احل�شن، باأ�شمى اآيات ال�شكر 
والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ع��ل��ى جت��دي��د ال��ث��ق��ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي وع��ل��ى دعمه 
والتي  البا�شمة،  الإم��ارة  يف  البلدية  للمجال�س  امل�شتمر 
الفا�شلة  املدينة  اأبناء  مع  التوا�شل  تعزيز  اإىل  تهدف 
بال�شراكة  تنفيذها  على  والعمل  احتياجاتهم  ومتابعة 

مع املوؤ�ش�شات احلكومية باملدينة الفا�شلة.
امل�شرتك  التعاون  اأهمية  النقبي، على  واأكد بن يعروف 
مع املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية، وذلك بهدف تقدمي 
دبا  مدينة  يف  واملقيمني  للمواطنني  اخل��دم��ات  اأف�شل 

احل�شن، مبا يحقق تطلعات القيادة الر�شيدة.
والتقدير  ال�شكر  بجزيل  النقبي،  ي��ع��روف  ب��ن  وت��ق��دم 
للجنة املنظمة ملهرجان املالح وال�شيد البحري بدورته 
التا�شعة، والذي حّقق الأهداف املر�شومة له �شواء على 
واأعداد  مبيعاته  حجم  ارتفاع  اأو  فعالياته  متّيز  �شعيد 

زواره.

مكتوم بن حممد يقدم و�جب �لعز�ء يف وفاة �مللكة �إليز�بيث �لثانية 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية،  قدم �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
�شباح اأم�س واجب العزاء يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية، وذلك خالل زيارة �شموه اإىل مقر القن�شلية الربيطانية يف 
دبي، حيث كان يف ا�شتقبال �شموه �شعادة باتريك مودي، �شفري اململكة املتحدة لدى الدولة الإمارات و�شعادة �شيمون 

بيني، القن�شل العام للمملكة املتحدة يف دبي واملفو�س التجاري لل�شرق الأو�شط.
وقد دون �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، كلمة يف دفرت العزاء بالقن�شلية تقدم فيها بخال�س 
التعازي واملوا�شاة جلاللة امللك ت�شارلز الثالث ملك اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية، والأ�شرة 

امللكية وال�شعب الربيطاين ال�شديق يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية.
واأ�شاد �شموه خالل الزيارة بالإ�شهامات اجلليلة للملكة الراحلة يف خدمة وطنها و�شعبها، ودورها البارز يف توطيد 
العالقات الثنائية الوطيدة القائمة بني دولة الإمارات واململكة املتحدة والتي متيزت بالحرتام املتبادل والتن�شيق 

امل�شتمر �شمن خمتلف الق�شايا واملجالت.
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•• اأبوظبي-وام:

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة التزامها مبا اتفقت عليه الدول امل�شاركة 
يف اجتماع جمموعة دول ال�20، وموا�شلتها دعم الثقافة باعتبارها منفعة 
الثني  العاملية  واللتزامات  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  مع  تتما�شى  عامة 

ع�شر املو�شحة لدى اأجندة الأمم املتحدة.
جاء ذلك خالل م�شاركة الدولة ممّثلة يف �شعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة 
ا�شت�شافته  ال��ذي  الثالث  الع�شرين  جمموعة  اجتماع  يف  وال�شباب  الثقافة 
العي�س  اأج���ل  م��ن  "الثقافة  ���ش��ع��ار  حت��ت  ج��اك��رت��ا  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة  العا�شمة 
امل�شتدام" وح�شره وزراء الثقافة وكبار امل�شوؤولني يف املجموعة ودول �شيفة 
اأخرى، حيث ي�شّكل هذا الجتماع ا�شتمراراً لالجتماعات ال�شابقة التي ُعِقدت 
يف اململكة العربية ال�شعودية العام 2020، واإيطاليا 2021، وميّثل التزاماً 
باإعالن روما لوزراء الثقافة يف جمموعة الع�شرين والقا�شي بتعميم الثقافة 

كجزء ل يتجزاأ من اأجندات ال�شيا�شات الأو�شع للدول الأع�شاء.
ورّكز البيان اخلتامي لالجتماع على �شرورة اإنعا�س القت�شاد الثقايف العاملي 
واعداً  بيئياً  نظاماً  باعتباره  وتعزيزه  به  النهو�س  اأجل  وح�شد اجلهود من 
الكاملة  التوريد  حركة  ب�شال�شة  يتعّلق  مبا  مهماً  دوراً  الثقافة  فيه  تلعب 

للمنتجات الثقافية.
ودعا الجتماع اإىل تعزيز العمل امل�شرتك للنهو�س بقطاع الثقافة باعتباره 
رئا�شة  اإىل  ان�شم  حيث  ل��ل��دول،  م�شتدام  م�شتقبل  لتحقيق  مثالية  و�شيلة 
الجتماع وزراء الثقافة وكبار امل�شوؤولني يف جمموعة الع�شرين ودول �شيفة 
الثقافية  الأج��ن��دة  لتنفيذ  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ذل��ك  يف  مب��ا  اأخ���رى 
ملجموعة الع�شرين متا�شًيا مع التوّجه العام: "تعافوا مًعا، ا�شتعدوا اأقوى".

ويف ت�شريح له قال �شعادة مبارك الناخي: "دولة الإمارات العربية املتحدة 
امل�شيفة  وال��دول  الع�شرين  جمموعة  اأع�شاء  مع  كثب  عن  بالعمل  ملتزمة 
ملواجهة التحديات العاملية الأكرث اإحلاحاً التي تواجه املجتمع الدويل اليوم، 

ونوؤمن باأن احلفاظ على تنوع املمار�شات الثقافية اأمر بالغ الأهمية باعتبار 
اأجندات ال�شيا�شات الأو�شع ملختلف  اأن الثقافة والإب��داع جزءاً ل يتجزاأ من 

الدول".
�شاملة  اأ�شا�شات  بناء  يف  الثقافة  على  القائمة  ال�شيا�شة  "�شت�شهم  واأ�شاف: 
وم�شتدامة للنمو يف حقبة ما بعد اجلائحة، اإذ اإننا على ثقة باأن هذا الجتماع 
�شيلعب دوًرا حمورًيا يف و�شع املزيد من احللول واملخرجات التي تخدم �شبل 
تعايف العامل من الوباء، وي�شّكل رافداً لتطوير الروؤى امل�شرتكة الهادفة اإىل 
�شّك فيه  امل�شتدامة، والتعليم، ومما ل  التنمية  اأن�شطة  الثقافة �شمن  دمج 
والدولية  املحلية  اجلهود  موا�شلة  على  حتّث  وغريها  اجلهود  تلك  كّل  اأن 
والتفاوؤل  الأم��ل  تعزيز  يف  دوراً  �شتلعب  التي  امل��ب��ادرات  من  املزيد  لإط��الق 
القادم  ال��ع��امل��ي  ب��امل��وؤمت��ر  يتعّلق  وفيما  والعاملي".  املحلي  امل�شتويني  على 
امل�شتدامة  والتنمية  الثقافية  ال�شيا�شات  �شيتناول  ال��ذي  اليون�شكو  ملنظمة 
يف  �شيعقد  وال��ذي   ،"MONDIACULT 2022 "موندياكولت 

املوؤمتر يف  "ي�شهم عقد هذا  الناخي:  ال�شهر قال  املك�شيك بوقت لحق هذا 
اإيجاد قطاع  ب�شاأن  القرارات  املزيد من  اتخاذ  ال��روؤى والدفع باجتاه  تعزيز 
اأكرث قّوة ومرونة، وتعبئة حوار ال�شيا�شات العاملية يف جمال الثقافة  ثقايف 

مبا يخدم هذا التوّجه".
جمموعة  ثقافة  وزراء  اإىل  الناخي  مبارك  �شعادة  ان�شم  الجتماع  وعقب 
ال��ع�����ش��ري��ن ل��ي�����ش��ارك يف ف��ع��ال��ي��ة غ��ر���س الأ���ش��ج��ار، ك��م��ا ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادت��ه مع 
والتكنولوجيا  والبحوث  والثقافة  التعليم  وزي��ر  مكارم،  اأن��ور  ن��دمي  معايل 
يف  الثقافية  لل�شوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  اأوت���ون  واإرن�����ش��ت��و  الإن��دون��ي�����ش��ي، 

اليون�شكو، لبحث جملة من الق�شايا امل�شرتكة.
ال�شركاء  بالتعاون مع جمموعة من  ُعِقد  ال��ذي  الجتماع  اأه��داف  وتتجلى 
واآفاق  اجلهود  تعزيز  اإىل  اأخ��رى  دولية  ومنظمات  اليون�شكو  منظمة  مثل 
الجتماعيني، وم�شوؤولني  الأعمال  الثقافيني ورجال  الن�شطاء  التعاون مع 

يف قطاعات العمل اخلريي العاملي لزيادة تاأثري وح�شور القطاع.

 �شمن فعاليات املوؤمتر العاملي للريادة والبتكار والتميز ال�شابع ومب�شاركة الهيئة 
الإم��ارات ملتالزمة  للت�شامح فازت جمعية  الدولية  املعرفة والهيئة  العاملية لتبادل 
للطفولة  واملوجهة  ال�شاد�شة  دورتها  لل�شالم" يف  كتب  "موؤ�ش�شة  بجائزة من  داون 

�شمن 27 �شخ�شية وموؤ�ش�شة �شملت اخلليج وكافة دول العامل.
الطفولة ور�شالتها يف  الرائد يف جمال  وجاء فوز اجلمعية بهذه اجلائزة لدورها 
تر�شيخ قيم الت�شامح وال�شالم والتنوع والثقافة والريا�شة والفن وتقدميها خدمات 

جليلة لالأطفال من ذوي متالزمة داون من كافة اجلن�شيات.
الإدارة،  جمل�س  رئي�س  جعرور  منال  الدكتورة  اجلمعية  عن  اجلائزة  ت�شلم  وق��د   
املوؤمتر  على  للقائمني  و�شكرها  و�شعادتها  امتنانها  عن  جعرور  الدكتورة  واأعربت 

والبتكار  الريادة  موؤمتر  عام  اأم��ني  الرميثي  احلميد  عبد  الدكتور  راأ�شهم  وعلى 
اجلمعية  لختيارهم  الإماراتية  الت�شكيلية  الفنانة  مكي  جناة  والدكتورة  والتميز 
اأف�شل  رف��اه وحياة  اأج��ل  وتقدير دوره��ا يف تقدمي اخلدمات لكافة اجلن�شيات من 

لذوي متالزمة داون. 
هذا ومن اجلدير بالذكر اأن الهيئة الدولية للت�شامح هيئة مهنية غري ربحية تهدف 
اإىل بناء ج�شور التفاهم والقبول والحرتام بني الأفراد واملجموعات والثقافات من 
اأجل رفاهية واأمن الب�شرية وتركز عملها على اجلانب البحثي من خالل البحوث 
جيل  مع  خا�شة  الت�شامح  و�شلوكيات  مفاهيم  لتاأ�شيل  مبادرات  وتطرح  امليدانية 

الأطفال وال�شباب

عام  اأ�ش�شت  ربحية  غري  تعليمية  موؤ�ش�شة  فهي  املعرفة  لتبادل  العاملية  الهيئة  اأم��ا 
يف الوليات املتحدة المريكية لتكون بوتقة لالأفكار الإبداعية يف جمال   2000
التعليم يف القرن احلادي والع�شرين وت�شم جمموعة من املعاهد ومراكز البحث 
واملوؤ�ش�شات املهنية املعنية بالتعليم والبحث العلمي يف عدد من الدول ويبلغ اأع�شائها 
اأكرث من 100 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية وبحثية ولديها العديد من امل�شاريع يف 

تعليم ال�شغار. 
واأفراد  �شخ�شيات  تكرمي   2015 ع��ام  منذ  املعرفة  لتبادل  العاملية  الهيئة  ب��داأت 
الريادة والبتكار والتميز �شملت قامات ورجال مميزين من  وموؤ�ش�شات يف جمال 

دولة الإمارات العربية املتحدة واخلليج والعامل. 

�لإمار�ت ملتالزمة د�ون تفوز بجائزة  كتب لل�صالم

�لإمار�ت توؤكد �لتز�مها بالتنمية �لقائمة على �لثقافة مبا يتما�صى مع �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة �لعاملية

�لبو�ردي ي�صتقبل �ل�صفري �ل�صيني لدى �لدولة

»�آر�ب هيلث 2022« يربم �صفقات بقيمة 2.8 مليار درهم 

•• اأبو ظبي-وام:

الدفاع مبكتبه  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  البواردي  اأحمد  بن  ا�شتقبل معايل حممد 
لدى  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  �شفري  غو  ييمينغ  ت�شانغ  �شعادة  ام�س  �شباح 

الدولة الذي قدم لل�شالم على معالية، مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  ب�شفري  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  ورح��ب 
لدى الدولة متمنياً له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله، مبا ي�شهم يف تعزيز 
املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات  دولة  املتاأ�شلة بني  التاريخية  العالقات 

ال�شني ال�شعبية على خمتلف ال�شعد.
الواعدة  والفر�س  البلدين  بني  املتميزة  ال�شداقة  عالقات  اجلانبان  وبحث 
وذلك  املثمر  امل�شرتك  العمل  وتعزيز  جمالته  وتنويع  التعاون  اآف��اق  لتو�شيع 
انطالقاً من ال�شراكة ال�شرتاتيجية ال�شاملة التي جتمعهما يف كافة املجالت، 
خا�شة املجالت الع�شكرية والدفاعية وال�شناعات الع�شكرية التي تخدم اأهداف 
التنمية والتقدم يف البلدين. كما تبادل اجلانبان وجهات النظر ب�شاأن عدد من 

الق�شايا وامللفات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك بني البلدين.

•• دبي-وام:

الفرتة  هيلث" خالل  "اآراب  معر�س  من  تقام ن�شخة 2023 
"البتكار  ���ش��ع��ار  امل��ق��ب��ل حت��ت  ف��رباي��ر   2 اإىل  ي��ن��اي��ر   30 م��ن 
والإ�شتدامة يف الرعاية ال�شحية" .ومن املتوقع اأن يرتفع عدد 
 3000 اأك��رث من  اإىل  �شركة   2828 العار�شة من  ال�شركات 

�شركة من 70 دولة.
ور���ش��خ��ت دول����ة الإم�������ارات م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز ع��امل��ي للرعاية 
درهم  مليار   2.8 بقيمة  اإب��رام �شفقات جتارية  بعد  ال�شحية 
خالل معر�س "اآراب هيلث 2022" الذي عقد يف مركز دبي 
الإم���ارات  حكومة  م��ب��ادرة  م��ع  املا�شي  يناير  العاملي  التجاري 
الرامية اإىل اإ�شتقطاب ال�شناعيني واملبتكرين ورجال الأعمال 
ويلعب  ال��ط��ب��ي��ة.  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����دواء  ت�شمل  ق��ط��اع��ات  يف 
منطقة  يف  الأك���رب  الطبي  احل���دث   - هيلث"  "اآراب  معر�س 
ال�شرق الأو�شط والذي يوؤكد عاما بعد عام مكانته كمركز عاملي 
لتجارة الرعاية ال�شحية- دوًرا اأ�شا�شًيا يف دعم مبادرات حكومة 
اإىل  تهدف  الإمارات" والتي  "ا�شنع يف  الإم���ارات مثل مبادرة 
الوطني  القت�شاد  يف  دوره  وتعزيز  ال�شناعي  القطاع  تطوير 
من خالل الرتكيز على 11 قطاعاً رئي�شياً مبا يف ذلك الدواء 

والتكنولوجيا الطبية.
"اآراب هيلث" يف  ويليامز مدير معر�س وموؤمتر  رو���س  وق��ال 

احلدث  ل��ه��ذا  املنظمة  اجل��ه��ة  ماركيت�س"-  "انفورما  �شركة 
اأ�شا�شًيا يف اجلمع  املعر�س واملوؤمتر يلعبان دوًرا  اإن   - ال�شنوي 
الفكر  وق���ادة  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�شيا�شات  حم��رك��ات  ب��ني 
واملتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية من خالل التجارة والإبتكار 
وا�شتعرا�س  ال�شحية  الرعاية  ي�شاهم يف مواجهة حتديات  ما 
املبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات لدعم النظام البيئي 
�شهولة  خ��الل  من  ذل��ك  ك��ان  �شواء  باأكمله  ال�شحية  للرعاية 
الو�شول اإىل التاأ�شي�س يف املنطقة اأو عرب توفري من�شة مثالية 
لإعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة وعقد �شراكات مع امل�شت�شفيات 

الرائدة و�شركات التكنولوجيا الطبية.
اأكرث  2022" �شهد ح�شور  "اآراب هيلث  اأن معر�س  واأ�شاف 
اإبرام  دول��ة ومت من خالله   184 �شخ�س من   53000 من 
م��ا عزز  دره��م  مليار   2.8 ع��ن  قيمتها  زادت  �شفقات جت��اري��ة 
الرعاية  ل�شناعة  متكامل  عاملي  كمركز  الإم���ارات  مكانة  من 
ال�شحية ملمار�شة الأعمال التجارية واأكد اأي�شا على اأهمية هذا 
"اآراب  العاملي.     و�شي�شم  احلدث جلمهور الرعاية ال�شحية 
اأحدث  2023" ت�شع فئات من القطاعات �شت�شتعر�س  هيلث 
العظام  وج��راح��ة  امل�شتهلكات  جم��ال  يف  والإب��ت��ك��ارات  التقنيات 
الإ�شعاعي  والت�شوير  العامة  واخل��دم��ات  ال�شحية  والرعاية 
الوقائية  وال�شحة  املعلومات  وتكنولوجيا  الطبية  والأج��ه��زة 

والبنية التحتية والأ�شول.

املقبل  ال��ع��ام  ن�شخة  يف  هيلث"  "اآراب  م��ع��ر���س  و�شيخ�ش�س 
ال�شركات  �شت�شم  وال��ت��ي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  حت���ول  منطقة 
التقنية من  التطورات  اأح��دث  على  ال�شوء  و�شت�شلط  النا�شئة 
 .. منتجاتهم  اأح���دث  �شيعر�شون  ال��ذي��ن  العامليني  املبتكرين 
فعاليات  �شمن  �شتقام  التي  اإنوفيت"  "حوارات  �شتتيح  فيما 
ال�شحية  للرعاية  ال��ت��ح��ول  منطقة  م��ن  ج���زءا  وت��ع��د  احل���دث 
ورواد  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  من   24 اأم��ام  الفر�شة 
ال�شحية  الرعاية  جمال  يف  اأفكارهم  اأح��دث  لتقدمي  الأعمال 
ح��ي��ث ت��ع��ر���س ك��ل منها ح��ل��وًل ف��ري��دة وم��ب��ت��ك��رة يف جمالت 
الوقاية والإدارة والعمليات والت�شخي�س من بني اأمور عديدة 
امل�شتمر  الطبي  للتعليم  م��وؤمت��رات   10 �شتعقد  اأخ���رى.   كما 
خالل الأيام الأربعة ملعر�س "اآراب هيلث 2023" املتوقع اأن 
حني  يف   .. دول��ًي��ا  متحدًثا  و550  م��ن��دوب   3200 ي�شتقبل 
الطب  هي  جديدة  م��وؤمت��رات  اأربعة  احل��دث  فعاليات  �شت�شمل 
عن  ف�شال  الأمل  واإدارة  والتخدير  الأط��ف��ال  وط��ب  الباطني 
ت�شليط ال�شوء على اأمرا�س الن�شاء والتوليد وجراحة العظام 
اجلودة.    واإدارة  ال��ط��وارئ  وط��ب  واجل��راح��ة  ال�شاملة  والأ�شعة 
ويقام معر�س وموؤمتر " اآراب هيلث "بدعم من قبل جمموعة 
من اجلهات احلكومية مبا فيها وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
اأبوظبي  ال�شحة-  ودائ��رة  بدبي  ال�شحة  وهيئة  دبي  وحكومة 

و�شلطة مدينة دبي الطبية.

•• بروك�صل-وام:

�شارك �شعادة حممد ال�شهالوي، �شفري الدولة لدى مملكة 
بلجيكا والحتاد الأوروبي ودوقية لوك�شمبورغ الكربى، يف 
مبنا�شبة  البلجيكي  النواب  جمل�س  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل 
الإبراهيمية  التفاقيات  لتوقيع  الثانية  ال�شنوية  الذكرى 
لل�شالم، بح�شور �شفراء مملكة البحرين واململكة املغربية 

والوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة بلجيكا.
�شبتمرب2020، وقعت   15 "يف  ال�شهالوي:  �شعادة  وقال 
دولة الإمارات التفاق الإبراهيمي لل�شالم مع دولة اإ�شرائيل 
يف البيت الأبي�س، والذي يعد خطوة �شجاعة ومهمة نحو 
ال�شتقرار  وت��ع��زي��ز  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ال�����ش��الم يف  حتقيق 
التفاقيات  "ت�شاهم  واأ���ش��اف:  املنطقة".  ل�شعوب  والأم��ن 
الإبراهيمية لل�شالم على تعزيز فر�س منو جديدة ل�شباب 
لتعزيز  العاملية  اجل��ه��ود  يف  ب���دوره  ي�شاهم  مم��ا  املنطقة، 
الأو�شط وخارجه".  ال�شرق  والزده��ار يف  والأم��ن  ال�شالم 
املغربية  اململكة  �شفري  �شعادة حممد عامر  اأكد  من جهته 
اأن العالقات بني املغرب واإ�شرائيل تنمو ب�شرعة كبرية يف 

اجلهود  ب��ذل  يوا�شل  املغرب  واأن  القطاعات،  من  العديد 
لدفع عجلة ال�شالم بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني على 
اهلل  عبد  �شعادة  اأو���ش��ح  جانبه  من  الدولتني.  حل  اأ�شا�س 
املنطقة  اأن  البحرين  مملكة  �شفري  الدو�شري  في�شل  بن 
م�شريا  الزده�����ار،  اإىل  للو�شول  ج��دي��د  نهج  اإىل  بحاجة 
التعاي�س  ت��ع��زز  لل�شالم  الإبراهيمية  الت��ف��اق��ي��ات  اأن  اإىل 
الوليات  �شفري  اأدل��ر  مايكل  �شعادة  ق��ال  ب��دوره  وال�شالم. 
ملتزمة  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��زال  "ل  الأمريكية:  املتحدة 
اأمله يف  ال�شرق الأو�شط"، معربا عن  ال�شالم يف  يف تعزيز 
الإبراهيمية  التفاقيات  اإىل  الدول  العديد من  تن�شم  اأن 
اأيزن�شتارك نائبة رئي�س  لل�شالم. من جهتها قالت هدا�شا 
بعثة دولة اإ�شرائيل لدى مملكة بلجيكا: "اإن ال�شالم يحقق 
الكثري من امل�شالح امل�شرتكة ..وقد مت توقيع العديد من 
دول  ب��ني  والعلمي  القت�شادي  التعاون  ب�شاأن  الت��ف��اق��ات 
الت��ف��اق��ي��ات الإب��راه��ي��م��ي��ة ل��ل�����ش��الم واإ���ش��رائ��ي��ل، واإط���الق 
رحالت جوية مبا�شرة، وتعزيز القطاع ال�شياحي، وارتفاع 
التجارة املتبادلة، ما يعك�س الإمكانات القت�شادية الهائلة 

التي حققتها هذه التفاقيات".

•• دبي-وام:

فازت هيئة الطرق واملوا�شالت باجلائزة الذهبية عن فئة 
الدولية  الأعمال  جائزة  يف  الداعمة"  التقنية  "الأنظمة 
اإىل  تهدف  التي  العاملية  �شتيفي  ج��وائ��ز  �شمن  م��ن  وه��ي 
الوليات  ومقرها  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  اإجن���ازات  تكرمي 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وف����ازت ال��ه��ي��ئ��ة ب��اجل��ائ��زة ع��ن نظام 

التوقيع الإلكرتوين.
وقال حممد املظرب املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم 
على  الهيئة  ح�شول  "ياأتي  الهيئة:  يف  املوؤ�ش�شي  التقني 
الإلكرتوين،  التوقيع  نظام  عن  الدولية  الأع��م��ال  جائزة 
2021، وذلك  اأكتوبر من عام  الذي مت اطالقه يف �شهر 
ملا يتميز به النظام من قدرته على متابعة حالة الوثيقة 

التوقيع والعتماد يف كافة  والتدقيق عليها خالل عملية 
ا�شرتجاعها  ل�شهولة  الوثائق  وت�شنيف  وتنظيم  املراحل، 
ل�شالحية  زمنية  مهلة  حت��دي��د  واإم��ك��ان��ي��ة  احل��اج��ة،  عند 
الوثيقة للتوقيع بالإ�شافة لإعداد مناذج للوثائق القابلة 

لإعادة ال�شتخدام".
واجلدير بالذكر اأن نظام التوقيع الإلكرتوين ي�شاهم على 
ويهدف  عالية  وك��ف��اءة  ب�شرعة  املعامالت  ومتابعة  اإجن��از 
التي  ال�شركات  العقود لفئات  اإج��راءات توقيع  ت�شهيل  اإىل 
تتعاقد مع الهيئة، واجلمهور من خمتلف ال�شرائح "اأفراد 

اأو موؤ�ش�شات".
اأمن  م��ع��اي��ري  لأع��ل��ى  وف��ًق��ا  ال��ن��ظ��ام  وتنفيذ  ت�شميم  ومت 
املعلومات املعتمدة من هيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة 

الرقمية، بالإ�شافة اإىل التكامل مع هيئة دبي الرقمية.

�صفري �لإمار�ت يف بلجيكا ي�صارك يف �لحتفال 
بالذكرى �ل�صنوية �لثانية لالتفاقيات �لإبر�هيمية

»طرق دبي« حت�صد �جلائزة �لذهبية يف جو�ئز 
�صتيفي �لعاملية عن فئة �لأنظمة �لتقنية �لد�عمة

وفد من جمل�س دبي �لق�صائي يزور مكتبة حممد بن ر��صد للتعرف على خدماتها وبحث �لتعاون �مل�صتقبلي
•• دبي-الفجر:

ب���ن را�شد،  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت م��ك��ت��ب��ة حم��م��د 
ام�س، وفًدا من جمل�س دبي الق�شائي، 
الدكتور  الأ����ش���ت���اذ  ����ش���ع���ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
العام  الأم���ني  ال�شويدي  غ��امن  �شيف 
للمجل�س الق�شائي، للتعرف على اأبرز 
واملراجع  والكتب  ومرافقها  خدماتها 
للباحثني  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
جانب  اإىل  القانون،  يف  واملتخ�ش�شني 
ذات  املجالت  يف  التعاون  تعزيز  بحث 
الوعي  تعزيز  بينها  والتي من  ال�شلة 
باحلقوق والواجبات يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
وا���ش��ت��ه��ل م��ع��ايل حم��م��د اأح���م���د املر، 
مكتبة  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اللقاء  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
ب���ال���رتح���ي���ب ب���ال���وف���د، م����وؤك����دا على 
القانوين  ال��وع��ي  ن�شر  يف  املكتبة  دور 
القانونيني  ال���ب���اح���ث���ني  وم�������ش���اع���دة 
وذلك  واملحامني،  اجلامعات  وط��الب 
م����ن جمموعة  م����ا حت���ت���وي���ه  ب��ف�����ش��ل 
متميزة من الكتب واملراجع والدوريات 
واملو�شوعات التي تلبي كافة احتياجات 
الزوار والأع�شاء. واأ�شاف معايل املر، 
ت�شم  را����ش���د،  ب��ن  حم��م��د  مكتبة  »اأن 
تتنوع  وال��ت��ي  معرفية  ت�شكيلة  اأك���رب 

بني مئات الآلف من الكتب الورقية، 
واملواد الرقمية، والب�شرية وال�شمعية، 
باأكرث من 30 لغة عاملية، والتي تغطي 
والتخ�ش�شات،  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 
لدى  املعرفة  �شغف  حتفيز  يف  لت�شهم 
ال�شاعدة  الأج���ي���ال  واإل���ه���ام  ال��ن�����سء 
كعا�شمة  دبي  مكانة  وتر�شيخ  للتعلم، 
للثقافة من خالل روؤية ا�شرتاتيجية 
املكتبة  اأن  م��وؤك��دا  امل���ع���امل«،  وا���ش��ح��ة 
على  للحفاظ  املحلية  اجل��ه��ود  ت��ق��ود 
الثقايف بالتعاون مع اجلهات  امل��وروث 
اإىل  واخلا�شة،  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

جانب ت�شجيع ال�شباب و دعم �شغفهم 
امل���ت���ن���وع���ة التي  ال���ك���ت���ب  م����ن خ�����الل 
تقدمها املكتبة للفئات، حيث ن�شعى اأن 
املكتبة عاملية حتتوي على كافة  تكون 
املوا�شيع التي تخدم كل فئات املجتمع 

من �شغار اإىل كبار املواطنني.
م����ن ج���ان���ب���ه، ع����رب ����ش���ع���ادة الأ����ش���ت���اذ 
الدكتور �شيف غامن ال�شويدي الأمني 
العام للمجل�س الق�شائي، عن �شعادته 
ب����زي����ارة م��ك��ت��ب��ة حم���م���د ب����ن را����ش���د، 
اأنَّ امل��ك��ت��ب��ة مب��ا حت��ت��وي��ه من  م���وؤك���داً 
�شرحاً  متثل  ومعرفية  علمية  ك��ن��وز 

ثقافية متفرداً ونربا�شاً ينري الطريق 
النه�شة  دعم  نحو  القادمة  لالأجيال 
ت�شهدها  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل��ت��ح��دة يف كافة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
املجالت، م�شيدا بخدماتها ومرافقها 
وم������ا حت���ت���وي���ه م�����ن ك���ت���ب وم����راج����ع 
الباحثني  م�شاعدة  يف  ت�شهم  قانونية 
البحثية  م�شريتهم  يف  واملتخ�ش�شني 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. وخ�����الل ج���ول���ة داخ���ل 
اإىل �شرح  الوفد  ا�شتمع  املكتبة،  اأروقة 
مف�شل حول اأبرز خدماتها ومرافقها 
زار  ك��م��ا  م��ك��ت��ب��ات،  وم���ا حتت�شنه م��ن 

الوفد معر�س ال�شور الفوتوغرافية، 
ي���ق���دم رح���ل���ة م�����ش��ورة فريدة  ال�����ذي 
ت��روي نه�شة دول��ة الإم���ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م����دار اخل��م�����ش��ني عاماً 
املا�شي، ومعر�س ذخائر املكتبة، الذي 
ي�����ش��م جم��م��وع��ة ف���ري���دة م���ن الكتب 
والأط����ال���������س وامل���خ���ط���وط���ات ال���ن���ادرة 
اإىل  بع�شها  ي��ع��ود  وال��ت��ي  وال��ق��دمي��ة 
القرن الثالث ع�شر للميالد، وامل�شارح 
وال�����ق�����اع�����ات وغ��������رف الج����ت����م����اع����ات 
واإقامة  ال��درا���ش��ة  يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي 
وا�شت�شافة  وامل���وؤمت���رات  امل��ح��ا���ش��رات 

والفنية،  ال���ث���ق���اف���ي���ة  امل����ه����رج����ان����ات 
وال�شينمائية  امل�����ش��رح��ي��ة  وال��ع��رو���س 

واملو�شيقية املحلية والعاملية.
���ش��رح حول  اإىل  ال���وف���د  ا���ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
وبرنامج  امل�شتخدمة  التقنيات  اأحدث 
واملعار�س  الفعاليات  لإق��ام��ة  املكتبة 
العام،  م��دار  على  املختلفة  وال��ربام��ج 
املجتمع  اأف������راد  ك���اف���ة  وال���ت���ي جت��م��ع 
ب��ن را�شد  اأروق���ة مكتبة حممد  داخ��ل 
التي باتت ت�شكل واجهة مميزة لكافة 
املهتمني باإقامة فعاليات على م�شتوى 
توفره من جمموعة  ما  بف�شل  رفيع 

م��ن اأح����دث امل��راف��ق واخل���دم���ات وفق 
اأعلى املعايري العاملية.

امل��ك��ت��ب��ة يف  ال�����زي�����ارة، دور  ون���اق�������ش���ت 
احل���ف���اظ ع��ل��ى امل������وروث ال��ث��ق��اف��ى يف 
لالأجيال  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ج���الت  ك��اف��ة 
العلم  ت�����ش��ج��ي��ع  واأه���م���ي���ة  ال���ق���ادم���ة، 
جمتمعنا.  يف  ال��ت��ن��اف�����ش��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الق�شائي،  دب���ي  جمل�س  وف���د  واأ����ش���اد 
حممد  ملكتبة  املهم  امل�شتقبلي  بالدور 
ب��ن را���ش��د يف ن�شر ال��وع��ي ب��ني اأف���راد 
واإثراء  والواجبات،  باحلقوق  املجتمع 
والباحثني  القانونيني  ل��دى  املعرفة 

والأكادمييني والطالب خا�شة يف ظل 
الإمارات  دول  داخ��ل  التعددية  البيئة 
اأكرث  جتمع  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية 
كافة  من  خمتلفة  جن�شية   200 من 
اأهمية  ال��ع��امل، م��وؤك��دي��ن على  اأن��ح��اء 
لالرتقاء  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
مب�شتقبل الأجيال القادمة ودعم روؤية 
الر�شيدة للخم�شني  القيادة  وتطلعات 
عاما املقبلة. ويف ختام الزيارة التقط 
ت��ذك��اري��ة جماعية مع  ���ش��ورة  ال��وف��د 

امل�شوؤولني مبكتبة حممد بن را�شد.
را�شد،  ب��ن  حم��م��د  مكتبة  اأنَّ  ي��ذك��ر، 
ال���ت���ي اأُن�����ش��ئ��ت ع��ل��ى م�����ش��اح��ة تغطي 
اأكرث من ن�شف مليون قدم مربع ما 
املبنى،  وم�شاحة  الأر���س  م�شاحة  بني 
اأك���رث امل��ب��اين املميزة  تعد واح���دة م��ن 
ممت  �شُ ح��ي��ث  الأو����ش���ط؛  ال�����ش��رق  يف 
الكتب  م�شند  وه���و  رح���ل،  �شكل  ع��ل��ى 
جميع  يف  وامل�����ش��ت��خ��دم   ،X �شكل  ع��ل��ى 
اأن���ح���اء ال��ع��امل الإ����ش���الم���ي. ك��م��ا تعد 
اأحد اأكرث املكتبات تقدماً من الناحية 
تعتمد  حيث  العامل؛  يف  التكنولوجية 
اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات، وم����ن بينها  ع��ل��ى 
والواقع   ،)AI( ال�شطناعي  الذكاء 
الفرتا�شي املعزز )AR(، والت�شوير 
والروبوتات  »ال��ه��ول��وج��رام«،  املج�شم 

الذكية.
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•• دبي-وام:

�شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  �شهد 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط���ريان 
ال���دك���ت���ور نايف  الإم���������ارات، وم���ع���ايل 
العام  الأم��ني  فالح مبارك احلجرف، 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
اأب��راج الإم��ارات بدبي،  اأم�س يف  �شباح 
ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب����ني دائ�����رة 
ونادي  دب��ي  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد 
ل��الأع��م��ال يف منطقة  ك��ل��ي��ة ه���ارف���ارد 
اإىل مركز  دبي  بهدف حتويل  اخلليج 
وا�شتقطاب  البتكار،  ودع��م  للمواهب 
اأف�شل العقول اإىل الإم��ارة مبا ي�شهم 
اإقليمي  ك��م��رك��ٍز  مكانتها  تر�شيخ  يف 

للموهوبني �شمن خمتلف املجالت.
�شعادة  م��ن  ك��ل  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
عبداهلل علي بن زايد الفال�شي، املدير 
العام لدائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
لوتاه،  ع��ب��داهلل  �شالح  و���ش��ع��ادة  دب���ي، 

رئي�س نادي كلية هارفارد لالأعمال يف 
منطقة اخلليج.

اإط����ار  اإن�������ش���اء  اإىل  امل����ذك����رة  وت���ه���دف 
ت��ن��ظ��ي��م��ي ي���ح���دد اآل���ي���ة ال���ت���ع���اون بني 
للم�شاعدة  جلنة  واإن�����ش��اء  ال��ط��رف��ني، 

البناءة  امل�شاركات  وتعزيز  �شياغة  يف 
ك��ل��ي��ة هارفارد  ن����ادي  ب���ني  وال��ت��ف��اع��ل 
الب�شرية  امل������وارد  ودائ������رة  ل���الأع���م���ال 
حل���ك���وم���ة دب������ي، م����ع ال���رتك���ي���ز على 
تقدمها  التي  ال��ربام��ج  وت�شريع  دع��م 

احل��ك��وم��ة، ك��م��ا ي��ه��دف الت���ف���اق اإىل 
الأع�شاء  واأف��ك��ار  روؤى  من  ال�شتفادة 
املعنيني يف نادي كلية هارفارد لالأعمال 
الأكرث  الإقليمية  التحديات  ملواجهة 
اخلرباء  جمع  اإىل  بالإ�شافة  اإحلاًحا، 

من خمتلف قطاعات النادي لت�شهيل 
املناق�شة واحلوار، وامل�شاهمة يف ابتكار 
حلول للتحديات التي تواجه حكومات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
املعرفة  ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ان على  وات��ف��ق 

واخل������������ربات واأف�����������ش�����ل امل����م����ار�����ش����ات 
كافة  ع���ل���ى  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة  وال����ت����ج����ارب 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  امل�شتويات 
واملوؤ�ش�شات  وامل���ح���ل���ي���ة  الحت�����ادي�����ة 
ودولياً  اإقليمياً  املتميزة  وال�����ش��رك��ات 

ل�شمان التطور امل�شتمر ملفهوم التميز 
يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

وت��ت��م��ث��ل جم����الت ال���ت���ع���اون مبوجب 
اإن�شاء  على  العمل  على  امل��ذك��رة  ه��ذه 
ف��ري��ق ع��م��ل ا���ش��ت�����ش��اري م�����ش��رتك بني 

دبي  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة 
واأ�شحاب  واأ���ش��ات��ذة  خريجي  و�شبكة 
كلية  ن������ادي  م��ن��ظ��وم��ة  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 
هارفارد لالأعمال، والعمل على تهيئة 
املبدعة  الأف��ك��ار  لبتكار  املالئم  املناخ 
خالل  م��ن  املبتكرة  احل��ل��ول  وتطوير 
الهاكاثون  مثل  املختلفة  الفعاليات 
ا�شتقطاب  على  والعمل  وامل���وؤمت���رات، 
دب���ي مب��ا ي�شهم  اإىل  ال��ع��ق��ول  اأف�����ش��ل 
اإقليمي  ك��م��رك��ٍز  مكانتها  تر�شيخ  يف 
ال�����ش��ب��ل لنقل  وت��ي�����ش��ري  ل���ل���م���واه���ب، 
ال�شتفادة  واخل��ربات ومتكني  املعرفة 
منها من خالل اخلرباء يف نادي كلية 
اأهداف  يخدم  مبا  لالأعمال  ه��ارف��ارد 

دبي وا�شرتاتيجياتها.
معايل  التفاهم  مذكرة  توقيع  ح�شر 
دولة  وزي��ر  العلماء،  �شلطان  بن  عمر 
والقت�شاد  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
و�شعادة هالل �شعيد املري، مدير عام 

دائرة القت�شاد وال�شياحة بدبي.

بح�سور االأمني العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

�أحمد بن �صعيد ي�صهد توقيع مذكرة تفاهم بني د�ئرة �ملو�رد �لب�صرية حلكومة دبي ونادي كلية هارفارد

•• دبي -وام: 

اأعلنت القيادة العامة ل�شرطة دبي اإلقاء القب�س على 796 مت�شوًل و1287 
بائعاً متجوًل خالل الن�شف الأول من العام اجلاري �شمن حملتها املُ�شتمرة 
مبخاطر  الوعي  تعزيز  اإىل  والهادفة  للرتاحم"  خاطئ  مفهوم  "الت�شول 
ظاهرة الت�شول واحلفاظ على اأمن املجتمع وا�شتقراره و �شبط املت�شولني يف 
الأماكن العامة ممن يحاولون ا�شتغالل تعاطف النا�س للح�شول على مال 

بطريقة غري قانونية.
يحالون  الذين  املت�شولني  ل��الإب��الغ عن  اأف���راد اجلمهور  دب��ي  �شرطة  ودع��ت 
ا�شتعطاف وا�شتجداء اأفراد املجتمع عرب مظاهرهم اخلادعة واإدعاء احلاجة 

املادية مبينًة اأنه بالإمكان تقدمي البالغات عرب خدمة "عني ال�شرطة" التي 
تعترب اإحدى اخلدمات التي توفرها �شرطة دبي على تطبيقها الذكي وتهدف 
اإىل اإ�شراك اأفراد املجتمع يف حفظ الأمن واحلد من اجلرمية والإبالغ عن 

التجاوزات غري القانونية.
ولفتت �شرطة دبي اإىل اأن خدمة " عني ال�شرطة" هي خدمة تفاعلية مُتكن 
اأي��ة جت��اوزات من  اأف��راد املجتمع من التوا�شل مع �شرطة دبي لالإبالغ عن 

�شاأنها اأن ت�شع مرتكبيها حتت طائلة القانون .
واأكدت �شرطة دبي اأن الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية تقوم �شنوياً 
بو�شع خطة اأمنية متكاملة ملكافحة الت�شول من خالل تكثيف الدوريات يف 

الأماكن العامة املتوقع تواجد املت�شولني فيها وذلك للت�شدي للظاهرة .

•• ال�صارقة -الفجر:

براجمها  �شل�شلة  تنفيذ  بال�شارقة،  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  توا�شل 
ل�شهر  امل��ب��ا���ش��رة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ربام���ج  التخ�ش�شية  التاأ�شي�شية 
�شبتمرب 2022م، م�شتهدفة موظفي حكومة ال�شارقة من جميع 

مدن الإمارة ومناطقها املختلفة.
يوم  بال�شارقة  المريكية  اجلامعة  مع  بالتعاون  ال��دائ��رة  وتنظم 
 18 ومل���دة   ، 2022م  �شبتمرب  �شهر  م��ن   19 امل��ق��ب��ل  الث��ن��ني 
اللغة الجنليزية  تاأ�شي�شيا يف  امل�شائية برناجماً  يوماً على الفرتة 
اأن  على  الوظيفية،  امل�شتويات  كافة  من  م�شاركا   60 ي�شتهدف   ،
من  اإلكرتونية  �شهادة  على  الربنامج  نهاية  بعد  الدار�س  يح�شل 

موارد ال�شارقة و�شهادة معتمدة من اجلامعة المريكية.

ويف نف�س الطار تقيم الدائرة بالتعاون مع كلية الفق اجلامعية 
ابتداًء من يوم الثنني املقبل وعلى نف�س الفرتة امل�شائية وملدة 18 
يوماً برنامج الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شب الىل مب�شاركة 45 
موظفا من كافة امل�شتويات الوظيفية بحكومة ال�شارقة، ويح�شل 
من  معتمدة  الكرتونية  �شهادة  على  الربنامج  نهاية  يف  امل�شارك 
الدائرة و�شهادة م�شاركة �شادرة من كلية الأفق اجلامعية بال�شافة 

اىل ح�شوله على  �شهادة الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شب الآيل.
وياأتي تنفيذ الربامج التاأ�شي�شية والتخ�ش�شية التي تنظمها  موارد 
ال�شارقة ب�شورة م�شتمرة ، �شعياً من الدائرة، خللق كفاءات وطنية 
املوظفني،  كفاءة  رف��ع  يف  وت�شهم  العمل  تطورات  تواكب  حكومية 
احلكومية  اجل���ه���ات  لأداء  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ش��ني  ع��م��ل��ي��ات  وت���ع���زز 

وخدماتها.

مو�رد �ل�صارقة تدرب �ملوظفني على »قيادة �حلا�صب �لآيل« و�للغة �لإجنليزية�صرطة دبي تلقي �لقب�س على 796 مت�صول يف �لن�صف �لأول

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل امل�شت�شار الدكتور حمد �شيف ال�شام�شي، النائب العام للدولة �شباح اأم�س 
يف مكتبه باأبوظبي بح�شور امل�شت�شار �شلطان اجلويعد القائم باأعمال املحامي العام 
اإدارة التفتي�س وتنفيذ القانون،  الأول، وامل�شت�شار الدكتور اأحمد الكمايل مدير 
اأع�شاء النيابة العامة اجلدد الذين �شدر مر�شوم رئا�شى بتعيينهم، وعددهم 21 
ع�شوا. واأع�شاء النيابة العامة اجلدد هم .. عبد اهلل حممد عبد اهلل احلمادي 
عبد  وحممد  احل��م��ادي  حممد  يو�شف  وحممد  النقبي  اأح��م��د  حممد  وحميد 
الهادي حممد احلمادي و�شعيد �شيف �شعيد بو حقب ال�شام�شي و�شلطان �شيف 
اأحمد �شيف الكعبي وخليفة جمعة علي خليفة البلو�شي وعبد اهلل خليفة جا�شم 
و�شلطان عبد اهلل م�شبح  ال�شالمي  و�شعيد عبد اهلل حممد  ال�شام�شي  جمالد 
ندا�س الطنيجي ونايف �شعيد خمي�س اأحمد النقبي واأحمد علي اأحمد املن�شوري 
و�شيخة جمعة اإبراهيم العتيبي وعلياء �شعيد خلفان علي ال�شام�شي وخليفة عبد 

حمد  وفاطمة  النعيمي  �شعيد  حممد  �شامل  وحممد  العمودي  حممد  الرحيم 
�شام�س  �شعيد  �شام�س  ومعاذ  املرزوقي  ح�شن  اأحمد  وحممد  ال�شام�شي  ج��روان 
عبد  خلفان  �شالح  وخلفان  علي  اآل  �شيم  اأب��و  ح�شني  فا�شل  وح��م��دان  الكندي 
اهلل النقبي. ورحب النائب العام للدولة بان�شمام وكالء النيابة العامة اجلدد، 
مهنئاً اإياهم بثقة القيادة الر�شيدة يف اأ�شخا�شهم، وتوليهم هذا املن�شب الرفيع 
بالإن�شمام اإىل النيابة العامة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، موؤكداً على اأن 
هذه الثقة خري حافزا لهم لبذل اأق�شى اجلهود لتحقيق العدل، بعد اأن �شاروا 
من حملة ر�شالته مبجرد ان�شمامهم للنيابة العامة، وهي ر�شالة ل يوؤمتن عليها 
على  الأمانة  لتلك  اختيارهم  كان  لذا  جيل  كل  �شباب  بني  العنا�شر  اأف�شل  اإل 
اأ�ش�س ومعايري دقيقة لتويل الق�شاء اأهمها ا�شتقامة امل�شلك والنزاهة واحليدة 
والتجرد يف �شعيهم لأداء ر�شالتهم، التي ا�شطفاهم اهلل وا�شتخلفهم فيها على 
دائما  ومنهجا  حياتهم  قانون  تكون  اأن  يجب  ال�شفات  تلك  اإن  وق��ال  الأر����س. 
لهم باعتبارها �شروط ا�شتمرار �شالحيتهم لولية الق�شاء ، وم�شدر احل�شانة 

داعياً   .. العدالة  والدفاع عن  النيابة يف حماية احلقوق  لع�شو  والقوة  الذاتية 
اإياهم اإىل الإقبال على عملهم اجلديد بروح التفاين والعزم والعطاء، وال�شتفادة 
من خربات وكفاءات روؤ�شائهم وزمالئهم التي تزخر بها النيابة العامة، وت�شخري 
التي تبذلها حكومة  فاعاًل وداعما للجهود  اإبداعاتهم وافكارهم ليكونوا جزءاً 
الإمارات لتحقيق العدالة وتر�شيخ �شيادة القانون، اإميانا باأن العدل هو الأ�شا�س 
الثابت الذي تقوم عليه احل�شارة، والركيزة الأ�شا�شية لال�شتقرار والتقدم يف اأّي 
جمتمع. واأ�شار النائب العام اإىل اأن اإ�شدار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" املر�شوم الحتادي رقم 92 ل�شنة 2022، 
ب�شاأن تعيينهم يف النيابة الحتادية، يج�شد حر�س القيادة الر�شيدة على اإر�شاء 
الكفاءة  ذات  الب�شرية  وامل��وارد  واخل��ربات  بالكوادر  الق�شاء  بدعم  العدل  دعائم 
ودع��م م�شرية  العامة،  النيابة  اأداء عمل  تعزيز  ي�شهم يف  الوطن، مبا  اأبناء  من 
اإجنازاتها. واأ�شاف اأن جوهر م�شئولية النيابة العامة واأ�شل ر�شالتها باعتبارها 
العدل  ال�شهر على حتقيق  الجتماعية هو  الهيئة  والنائبة عن  القانون  ممثلة 

فال يظلم بريء ول يفلت مذنب من العقاب، من خالل ممار�شة رقابتها على 
�شحة و�شالمة تطبيق القانون من قبل اجلهات والهيئات املنوطة بتطبيقه، مبا 

كفله لها القانون من �شلطات �شمانا حلقوق الأفراد وحرياتهم يف املجتمع .
البحث  وال���داأب على  الإط��الع  العامة اجل��دد مبداومة  النيابة  اأع�شاء  واأو���ش��ى 
ليزداد  وروؤ�شائهم  الأق���دم  زمالئهم  خ��ربات  من  ينهلوا  واأن  القانون  جم��ال  يف 
ر���ش��وخ��ه��م ف��ي��ه ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم، ووج����وب اإمل��ام��ه��م ب��ال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة املرتبطة 
بالعدالة اجلنائية التي اأ�شحت اأمورا ل غنى عنها اليوم لرجل النيابة ليواكبوا 
اأو�شاهم  .. كما  العدالة  امل�شخرة خلدمة  باأدواته  الع�شر مم�شكني  م�شتحدثات 
العامة هي الواجهة  النيابة  اأن  النيابات باعتبار  بح�شن معاملة املرتددين على 
الأوىل للق�شاء الإماراتي . ومتنى النائب العام لأع�شاء النيابة التوفيق وال�شداد 
ظل  يف  وجمتمعهم  وطنهم  وخدمة  العدل  وحتقيق  ال�شامية  ر�شالتهم  اأداء  يف 
الرعاية الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

اهلل". "حفظه 

خالل ا�ستقباله لوكالء النيابة العامة اجلدد 

�لنائب �لعام للدولة: ��صتقامة �مل�صلك و�لنز�هة و�حليدة و�لتجرد قانون حياتكم �لد�ئم

•• ال�صارقة -وام: 

ال�شحي  التثقيف  اإدارة  نظمت 
ل�شوؤون  الأعلى  للمجل�س  التابعة 
ندوة  ال�����ش�����������������ارق��ة  يف  الأ���ش�����������������رة 
"وازن  ب��ع��ن��وان  �شحية  ت��وع��وي��ة 
 100 مب�������ش���ارك���ة  ل�شحتك" 
وموظفات  موظفي  م��ن  �شخ�س 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئ����ات 

يف ال�������ش���ارق���ة وع�����دد م���ن اأف�����راد 
املجتمع .

ياأتي ذلك �شمن فعاليات املرحلة 
"وازن"،  ب���رن���ام���ج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
التثقيف  اإدارة  ب���رام���ج  اإح������دى 
برعاية  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  ال�شحي 
ال�����ش��م��و حاكم  ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�����ش��ارق��ة 
رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت 
الأ�شرة،  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
بيئة  خ��ل��ق  اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي 
موظفي  و�شالمة  ل�شحة  ُمعّززة 

حكومة ال�شارقة.
م�شتهلها  يف  ال��ن��دوة  وت�شمنت   
عر�س فيلم تعريفي عن برنامج 
وزان وم�شتهدفاته واإجنازاته وما 
واأن�شطة  �شيت�شمنه من فعاليات 
يف مرحلته الثانية، والإعالن عن 
حتدي �شحي للموظفني بعنوان 
" اخ�شر وزنك واك�شب �شحتك" 

برعاية ميدكري .

»�لتثقيف �ل�صحي« بال�صارقة تنظم ندوة »و�زن ل�صحتك« 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :دليل اأمني لالأملنيوم

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1012293 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد حم�شن نا�شر النعيمى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ دليل اأمني لالأملنيوم 

DALIL AMIN ALUMINIUM 

اإىل /دليل اأمني لالأعمال الأملنيوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
DALIL AMIN ALUMINIUM WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون الدلل بيوتي لل�شيدات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4432111 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شابرين هالل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حميد حممد �شعد مبارك املن�شورى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون الدلل بيوتي لل�شيدات

AL DALAL BEAUTY LADIES SALON

اإىل /�شالون الدلل بيوتي لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

AL DALAL BEAUTY LADIES SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شركة وحيد هنداوي لعمال الملنيوم ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1006997 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى من 49 % اإىل 100 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى من �شريك اإىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء / وحيد ابراهيم حممود عبداملح�شن هنداوى من 49 % اإىل 0 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طالل حممد �شالح من�شور

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة وحيد هنداوي لعمال الملنيوم ذ.م.م

WAHID HENDAWY ALUMINIUM WORKS COM L.L.C
اإىل/�شركة وحيد هنداوى لعمال تركيبات الأملنيوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 WAHID HENDAWY ALUMINIUM INSTALLATION WORKS
CO. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

اعالن للدائنني
70590 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

 يف �لدعوي رقم: 95-2022 �إجر�ء�ت �لع�صار-دبي
�خلا�صة ب� / كيان ح�صام حممد حجاوى )حتت �إجر�ء�ت �لع�صار(

الع�شار  اإج��راءات  افتتاح  تقرر  فلقد  املذكورة  الدعوى  دبي يف  ال�شادر من حماكم  بناء على احلكم 
"، وعليه نطلب من دائني  وتعيني اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا ل��الإج��راءات " اأم��ني الج��راءات 
ال�شيده / كيان ح�شام حممد حجاوى ، على خمتلف اأ�شكالهم القانونية -�شواء كانوا من الأ�شخا�س 
مطالباتهم  تقدمي   - احلكومي   / العام  القطاع  اأو  اخلا�س  القطاع  من  العتباريني  او  الطبيعيني 
املالية العالقة – مبا فيها تلك امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية – يف مواجهة املدين املذكور - على ان 
تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�شتندات والأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك 
يف غ�شون 20 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإع��الن. حيث �شيتم اعداد �شجل بالدائنني، وبالتايل 
تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني الجراءات، و�شيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني 

الذين تقدموا مبطالباتهم اأمام اأمني الإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�شي الع�شار.
ان يتقدم بطلب  املدين  اأم���وال  الإج���راءات من كل ذي م�شلحة له حق يف اى من  اأم��ني  كما يطلب 
ا�شرتداد الأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�شاها �شهرين 
الأم���وال وطبيعة  تلك  ن��وع وطبيعة موا�شفات  ال���ش��رتداد  ان يبني يف طلب  الن�شر وعلى  تاريخ  من 

احلق الوارد عليها.
كما يطلب اأمني الإجراءات من اأي �شخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �شله باأموال املدين 
املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب " اأمني الج��راءات " الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه – دبي – 
ديرة – �شارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب 5001 بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف رقم 
الت�شال  يرجى  ولال�شتف�شار     Email، suha@farahatco.com  /  2500251-04

ب�شكرتارية اأمني الجراءات الن�شة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
اأمني االجراءات

اخلبري / حممد فرحات

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  165/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : المر با�شدار القرار بايقاع احلجز على العقارات متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونة للبنك امل�شتدعي وفاءا 
15 يوم  امل�شتدعي �شدهم مبح�شر احلجز والتكليف بالوفاء خالل مدة  109528504.39 املطالبة باعالن  املنفذ به  للمبلغ 
حتت طائلة بيع العقار مو�شوع الطلب وتذييل عقود الرهن بال�شيغة التنفيذية وخماطبة دائرة الرا�شي والمالك لتثمني العقارات 

وت�شمني امل�شتدعي �شدهم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع 

- مكتب 404 - مكتب نا�شر ال�شام�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
اإعالنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليله - ب�شفته مدين ا�شلي وكفيل �شخ�شي ملديونية املدعي عليهما بن بليلة للمقاولت  املطلوب 
�س.ذ.م.م بن بليلة للعقارات �س.ذ.م.م -عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - ملك �شعيد مطر �شركة بن 

aaaaa@yahoo.com - 044216120 - 0506323336 - 207 بليلة للعقارات - مبنى 6 بي �شكوير مكتب رقم
- ب�شفتها  للعقارات  بليلة  املنفذ �شده:بن   - املدين ال�شلي  - ب�شفتها  ���س.ذ.م.م  للمقاولت  بليله  :املنفذ �شده:بن  الإع��الن  مو�شوع 
املدين ال�شلي - املنفذ �شده:�شيف �شعيد مطر �شعيد بن بليله - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية املدعي عليهما بن بليلة للمقاولت 
لتاجري  املنفذ �شده:الهدف   - ���س.ذ.م.م  املنفذ �شده:كوالتي ل�شناعة اخلر�شانه اجلاهزة   - ���س.ذ.م.م  للعقارات  بليلة  - بن  ���س.ذ.م.م 

معدات البناء �س.ذ.م.م
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/09/28 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
http://www. الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإم��ارات  البيع )�شركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
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 الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�شاء - املنطقة 
�شيح �شعيب 2 - رقم الر�س 33 - رقم البلدية 386-531 - امل�شاحة 5901.11 مرت مربع - القيمة الكلية:7622275 درهم 

ويباع لعلى عطاء . مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

نعيم  امل��دع��و /حم��م��د  فقد 
باك�شتان     ، ا����ش���الم  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)9952401DK(  رقم 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0505753631

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و /ف����دا ح�شني 
باك�شتان     ، خ������ان  خ����اط����ر 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)6908782GW ( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0559682963

فقد�ن جو�ز �صفر
ف����ق����د امل�����دع�����و /راجن�����ي�����ت 
الهند     ، لل  رام  ك����وم����ار 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)2582125M(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0501952976

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو /جابيد ح�شني 
حم����م����د ع����ب����دال����رح����م����ن ، 
بنغالدي�س   اجلن�شية - جواز 
)bn0654815( شفره رقم� 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0562377967

فقد�ن جو�ز �صفر

امتياز  /ب���الل  امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، اح���م���د  ام��ت��ي��از 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)1272023AS(  رق��م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0524290800

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو /�شودرى مظهر 
رفيق حممد رفيق ، باك�شتان   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)9565222BF(  رق��م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0551930719

فقد�ن جو�ز �صفر
احمد  /ن��ظ��ري  امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، حم���م���د  دي������ن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)XT1165332(  رق��م 
من يجده عليه ت�شليمه اىل 
اقرب  او  ب��اك�����ش��ت��ان  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة.

فقد�ن جو�ز �صفر
ف����ق����دان ����ش���ه���ادة اأ����ش���ه���م �����ش����ادرة من 
با�شم/ املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق 
رقم  القريني  خمي�س  اهلل  عبد  كلثوم 
 Asmak ال�شهادة:1727550 
عدد الأ�شهم 1200 فعلى من يجدها 
ت�شليمها لل�شركة املذكورة او الت�شال 
او   0543323283 رق�����م  ع���ل���ى 

الرقم:0507668006

فقد�ن �صهادة �أ�صهم

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /دي�����ل�����ب�����ار 
الهند     ، ب������ال  ن����اري����ن����دي����ر 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)I1088002(  رق������م 

من يجده عليه ت�شليمه اىل 
�شفارة الهند او اقرب مركز 

�شرطة.

فقد�ن جو�ز �صفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطبخ 

CN النخبة رخ�شة رقم:2819483 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

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

CN كالود لل�شفر رخ�شة رقم:3759348 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

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

CN ا�س ام و�شيط جتاري رخ�شة رقم:4140378 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري كيب اإت يو اأ�س  رقم:2840849 
للدعاية والعالن بالغاء طلب الغاء الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

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

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1046914 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبدالوهاب عبداهلل خمي�س املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف جا�شوانت �شينغ بريتام �شينغ
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :تربل اإن خلدمة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شيارات رخ�شة رقم:4520185 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة را�شد �شامل علي �شعيد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
:كافترييا ق�شر  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الكرك رخ�شة رقم:1728738 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شلطان نهيل عبداهلل نهيل العرياين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون اأم اأم بابيلز 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للتجميل رخ�شة رقم:2824942 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي �شعيد �شامل هويدن ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شهيل �شعيد �شامل هويدن ال�شام�شي 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

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

ال�شم التجاري:برودينتيا لال�شت�شارات القانونية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي- �شرق 8، 0 مبنى ال�شيخ حامد احمد بن حامد واخرين

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 4164212 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/09/05 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري 

2333B220DB709D749D9:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/09/13

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بقالة مربوك

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1036607 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى %100

تعديل مدير / اإ�شافة احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ر�شيد امبالت فيتيل تازاتايل

تعديل وكيل خدمات / حذف حمدان �شامل حمد را�شد النعيمى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

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

MABROOK GROCERY 

اإىل /بقالة مربوك - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
GROCERY MABROOK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شيدلية العامر

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1040197 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / على عامر �شعيد عبيد امل�شجرى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / على عامر �شعيد عبيد امل�شجرى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هدى حممد عامر �شعيد الهالىل %50
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية العامر
AL AMIR PHARMACY 

اإىل /�شيدلية العامر ذ.م.م 
AL AMIR PHARMACY L.L.C

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الوزان لل�شيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1152701 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / نا�شر عبداهلل حمدان الزعابى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / نا�شر عبداهلل حمدان الزعابى من 100 % اإىل %99
تعديل مدير / اإ�شافة عبداهلل نا�شر عبداهلل حمدان الزعابى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل نا�شر عبداهلل حمدان الزعابى %1
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ الوزان لل�شيانة العامة

AL WAZAN GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /الوزان لل�شيانة العامة ذ.م.م 
AL WAZAN GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :املركبة للت�شليح ال�شيارات و القطع غيار - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 3795095 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شليم ايليكوتيل م�شطفى %25

تعديل مدير / اإ�شافة �شليم ايليكوتيل م�شطفى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شانوب تافالم بارامبيل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شام�شيك كوندانى حممد كوندانى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نا�شر مارامباتا كونومبوراث %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على احمد عبداهلل احمد احلو�شنى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ املركبة للت�شليح ال�شيارات و القطع غيار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ALMARKABA AUTO REPAIRS AND SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ايكو تيك اأملانية لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

ECO TECH GERMAN AUTO REPAIRS L.L.C
تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شمكرة املركبات 4520001

تعديل ن�شاط / اإ�شافة دهان ور�س املركبات 4520002
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كارولينا للخياطة  املالب�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الن�شائية  رخ�شة رقم : 4229113 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد خالد �شامل علي الكندي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد �شامل علي الكندي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

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

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

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

CN زمان ال�شام رخ�شة رقم:2805215 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

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

CN لتلميع ال�شيارات رخ�شة رقم:2623985 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ايون للمقاولت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2123829 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد رازق ابو بكر %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد رازق ابو بكر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد جمعه على غريب القايدى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايون للمقاولت العامة 
AEON GENERAL CONTRACTING 

اإىل /ايون للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
AEON GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اكواليربيام لالإ�شت�شارات الهند�شية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2525592 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عبداهلل را�شد �شاحوه ال�شويدى من مالك اإىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عبداهلل را�شد �شاحوه ال�شويدى من 100 % اإىل %0
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 200000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اكواليربيام لالإ�شت�شارات الهند�شية

EQUILIBRIUM ENGINEERING CONSULTANCY 

اإىل /اكواليربيام لالإ�شت�شارات الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد م م
EQUILIBRIUM ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اليقني لأعمال التكييف 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املركزي رخ�شة رقم : 2441986 
تعديل اإ�شم جتاري من/ اليقني لأعمال التكييف املركزي 

AL YAQEEN CENTRAL AIR CONDITIONING WORKS 

اإىل /ام ار دي لالأعمال اللكرتوميكانيكية 
M.R.D ELECTROTECHNICAL WORKS

تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاولت امليكانيكية 4220903
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كراج اجنني اإ�شالح ميكانيك املركبات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4599875 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج اجنني اإ�شالح ميكانيك املركبات 

ENGINE VEHICLES MECHANICS REPAIR GARAGE 

اإىل/حمل لجن �شتار لت�شليح كهرباء و مكيفات ال�شيارات 

LAUNCH STAR AUTO ELECTRICAL & A/C REPAIR SHOP 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات 4520021

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح كهرباء ال�شيارات 4520005

 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح ميكانيك املركبات 4520003

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 دعا مفت�س اجلي�س الأملاين اجلرنال اإيربهارد ت�شورن اأم�س الأربعاء 
اإىل توخي احلذر ب�شاأن الهجوم امل�شاد الأوكراين الذي قال اإنه غري 

كاف “لدحر رو�شيا على جبهة عري�شة«.
الأوكرانية  القوات  اإن  الأ�شبوعية  “فوكو�س”  ملجلة  ال�شابط  وقال 
ت�شن حالًيا “هجمات م�شادة جتعل من املمكن اإعادة احتالل اأماكن 
اأج��زاء حمددة من اجلبهة لكن لي�س جلعل رو�شيا ترتاجع على  اأو 

جبهة وا�شعة«.
لكنه اأ�شاف يف الوقت نف�شه اأن كييف تت�شرف “بذكاء )...( وتنفذ 

العمليات بطريقة �شيادية ومرنة جدا«.
وح���ذر اجل���رنال ت�����ش��ورن م��ن اأن���ه “قبل اأ���ش��ب��وع��ني، كنت لأق���ول اإن 
)حو�س( دونبا�س باأكمله �شي�شبح باأيدي الرو�س خالل �شتة اأ�شهر. 

اليوم اأقول اإنهم لن ينجحوا«.
وبرر امتناع برلني عن ت�شليم اأ�شلحة ثقيلة تطلبها اأوكرانيا. وقال 
الكمية  يف  “كبرية  بالفعل  اأمل��ان��ي��ا  �شلمتها  ال��ت��ي  امل��ع��دات  لئ��ح��ة  اإن 
والنوعية”، لكن اأملانيا ل ينبغي اأن ت�شتنفد خمزونها على حد قوله. 

واأ�شاف “كل �شيء نقدمه نحتاج اإىل اأن يعود اإلينا«.
الذي ل يفهم، على  الرو�شي فالدميري بوتني  الرئي�س  يف مواجهة 
حد قوله، �شوى لغة “القوة” و”من اأجل الردع الفعال، نحتاج اإىل 

قوات” يف اأملانيا.
 

بداأت وزيرة اخلارجية الفرن�شية كاترين كولونا اأم�س زيارة ر�شمية 
ورئي�س  الهندي  نظريها  �شتلتقي  حيث  الهند،  اإىل  يومني  ت�شتمر 

احلكومة ناريندرا مودي، ملناق�شة ق�شايا الأمن الإقليمي والعاملي.
ومن املقّرر اأن ي�شتقبل رئي�س الوزراء مودي كولونا يف اأول زيارة لها 
اإىل الهند واأول زيارة يف اإطار العالقات الثنائية اإىل اآ�شيا منذ توليها 
اأي�شاً مع م�شت�شار الأمن القومي اأجيت  من�شبها. و�شتلتقي كولونا 

دوفال.
وتعزيز  والعاملي  الإقليمي  الأم��ن  ق�شايا  ح��ول  املحادثات  تتمحور 
ال��ت��ع��اون يف جمال  اإىل تنفيذ  اإ���ش��اف��ة  ال���دف���اع،  ال��ت��ع��اون يف جم���ال 
العام  ه��ذا  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  وال��ه��ن��د  فرن�شا  ب��ني  الإره����اب  مكافحة 
ال�شفارة  ع��ن  ال�����ش��ادر  للبيان  ف��ق��اً  لالإرهاب”،  اأم����وال  “ل  م��وؤمت��ر 
اخلارجية  وزي���ر  ك��ول��ون��ا  �شتلتقي  ك��ذل��ك،  نيودلهي.  يف  الفرن�شية 
“ال�شراكة  خ�شو�شاً  و�شيناق�شان  جاي�شانكر  �شوبراهمانيام  الهندي 
ال�شرتاتيجية الثنائية واملوا�شيع الإقليمية والعاملية ذات الهتمام 
امل�شرتك، وتن�شيق الق�شايا التي يتّم بحثها يف جمل�س الأمن الدويل 

الذي ترتاأ�شه فرن�شا حالياً”، وفق البيان.

لإدارة  �شوي�شرا  يف  �شندوقا  اأن�شاأت  اأنها  الأرب��ع��اء  وا�شنطن  اأعلنت 
3،5 مليارات دولر للبنك املركزي الأفغاين جممدة  اأ�شول بقيمة 

يف الوليات املتحدة منذ �شيطرة حركة طالبان على البالد.
الأف��غ��اين اجل��دي��د وم��ق��ره جنيف مب��ه��ام بنك  ال�����ش��ن��دوق  و�شيقوم 
واردات  ���ش��داد  اأو  الأفغانية  ال��دي��ون  م��ت��اأخ��رات  ���ش��داد  م��رك��زي، مثل 
الكهرباء وميكن تكليفه مبهام اأخرى يف امل�شتقبل مثل طباعة اأوراق 

نقدية كما قال عدد من كبار امل�شوؤولني الأمريكيني.
وجاء هذا القرار بعد ف�شل مفاو�شات بني طالبان والإدارة الأمريكية 
لالإفراج عن �شبعة مليارات دولر جممدة منذ 13 �شهًرا يف الوليات 

املتحدة.
ويف ر�شالة اإىل البنك املركزي الأفغاين اأعرب م�شاعد وزير اخلزانة 
تثبت  مل  الأفغانية  املوؤ�ش�شة  لأن  اأ�شفه  عن  اأدييمو  وايل  الأمريكي 
�شد  احل���رب  بتمويل  تعهدها  حت���رتم  وم  ط��ال��ب��ان  ع��ن  ا�شتقاللها 
الإرهاب قبل و�شولها اإىل ال�شلطة ومل تعني مراقبا خارجيا موثوقا 
ميكنها  اأفغان�شتان  يف  موؤ�ش�شة  حالًيا  توجد  “ل  اأديبمو  وق��ال  ب��ه. 
�شمان اأن هذه الأموال �شت�شتخدم فقط ل�شالح ال�شعب الأفغاين ول 

حتى البنك املركزي الأفغاين«.

عوا�صم

برلني

نيودلهي

و��سنطن

حتذير�ت �إ�صر�ئيلية من �لت�صعيد يف �لقد�س
•• القد�س-وكاالت

ال�شفة  الت�شعيد يف  اأن��ه يف ظل  الإ�شرائيلي،  نيوز”   24 “اآي  ذك��ر موقع 
الغربية، اأجرى رئي�س احلكومة الإ�شرائيلية، يائري لبيد، نقا�شا مع وزير 
الأمن الداخلي الإ�شرائيلي عومري بارليف، وقائد ال�شرطة يعقوب �شبتاي 
واآخرين من جهاز ال�شرطة وجهاز الأمن العام الإ�شرائيلي �شاباك، من اأجل 

ال�شتعداد لالأعياد اليهودية املقبلة.
وحول تفا�شيل النقا�س الذي جرى، �شرح م�شوؤول اأمني اإ�شرائيلي لهيئة 
البث الإ�شرائيلية “كان” اأنه �شهد حتذيرات كبرية جتاه نوايا التنظيمات 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  القد�شي،  احل���رم  منطقة  يف  ا���ش��ط��راب��ات  لإح���داث  امل�شلحة 
املنطقة،  من  الن�شطاء  بعد  باإبعاد  اأوامرها  اأ�شدرت  الإ�شرائيلية  ال�شرطة 
انت�شرت فيه على مواقع  ال��ذي  الوقت  ويهود، وذل��ك يف  وك��ان بينهم عرباً 
التوا�شل الجتماعي مطالبات بالدخول اإىل احلرم القد�شي خالل الأعياد 

اليهودية يف فرتات ال�شباح، وتلك الفرتات يتواجد فيها زوار يهود.
امل�شوؤول الأمني الإ�شرائيلي الذي حتدث اإىل هيئة البث الإ�شرائيلي، قال 
اإن اإ�شرائيل بعثت بر�شالة اإىل الفل�شطينيني تطالبهم فيها بتكثيف عمليات 
مكافحة الهجمات امل�شلحة والعمليات العدائية يف نابل�س وجنني، م�شيفاً 
اأي�شاً بذل الكثري من اجلهد يف تلك املنطقتني،  اإ�شرائيل طلبت منهم  اأن 
لفتاً اإىل اأن ال�شلطة الفل�شطينية ل ميكنها اأن تقول اأن هذا لي�س �شاأين، 
ال�شلطة،  ي�شعف  وه��ذا  للتدخل  اإ�شرائيل  �شت�شطر  املرحلة  ه��ذه  يف  لأن��ه 

م�شرياً اإىل اأن الر�شالة مت نقلها عرب الأملان.
اأن الأي���ام الأخ���رية �شهدت  اإ���ش��رائ��ي��ل ك�شفوا  اأم��ن��ي��ون يف  وك���ان م�����ش��وؤول��ون 
وجنني،  نابل�س  يف  الهجومية  العمليات  م��ن  ال��ت��ح��ذي��رات  م��ن  ال��ع�����ش��رات 
واأ�شاروا اإىل اأن احلديث يدور حول زيادة كبرية يف مقابل حتذيرات العام 
املا�شي، واأن ال�شرطة الإ�شرائيلية عززت من تواجدها يف الأماكن املزدحمة، 
اأحداث  اأي  ح��ال  والإب����الغ  واليقظة  احل��ذر  بتوحي  اجلمهور  وجهت  كما 

م�شبوهة ميكن اأن حتدث.

تقارير اإ�سرائيلية: بع�ض مناطق ال�سفة اأ�سبحت خارج ال�سيطرة 

�نهيار �ل�صلطة �لفل�صطينية..خماوف �إ�صر�ئيلية وحتذير�ت م�صرية

�صبع وفيات بالكولري� يف �صوريا غوتريي�س يدعو �لعامل �إىل »�لت�صامن« ملو�جهة �لتحديات �مل�صرتكة 
•• دم�صق-اأ ف ب

تويف �شبعة اأ�شخا�س على الأقل يف ثالث حمافظات �شورية جراء اإ�شابتهم بالكولريا، وفق ح�شيلة 
العام  منذ  الأوىل  للمرة  البالد  يف  انت�شاراً  املر�س  ي�شجل  وقت  يف  ال�شورية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنتها 
واأكدت الوزارة يف بيان يف وقت متاأخر الثالثاء اأن عدد الإ�شابات املثبتة بالكولريا بلغ 53   .2009
اأنحاء البالد، العدد الأكرب منها يف حلب  14 يف  اإ�شابة موزعة على خم�س حمافظات من اإجمايل 

)�شمال(. واأفادت عن �شبع وفيات، اأربع منها يف حمافظة حلب اأي�شاً.
يف مناطق  ال�شبت ت�شجيلها ثالث وفيات و”اإ�شابات بكرثة”  اأعلنت  الكردية  الذاتية  الإدارة  وكانت 
اإذا كانت ح�شيلة  ال��زور )�شرق(. ومل يت�شح ما  الغربي لدير  الرقة )�شمال( والريف  �شيطرتها يف 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وح��ّذرت  الذاتية.  الإدارة  �شيطرة  مناطق  يف  الوفيات  ت�شمل  ال�شحة  وزارة 
الثالثاء من مغّبة انت�شار الكولريا يف �شوريا. وقالت رداً على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س اإّن “خطر 
اآخر  2008 و2009  اأخرى مرتفع للغاية«. �شّجلت �شوريا عامي  انت�شار الكولريا اىل حمافظات 

موجات تف�شي املر�س يف حمافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة ال�شحة العاملية.

اإىل الفقر  ال��ن��ام��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  ي��خ��ذل  م��ع��ط��وب 
وعدم امل�شاواة واجلوع. اإىل النق�شامات وانعدام 

الثقة«.
امل�شرتكة  ال��ت��ح��ّدي��ات  “مواجهة  اأّن  واأ����ش���اف 
و”تعاوناً”  متوا�شاًل”  ت�����ش��ام��ن��اً  ت��ت��ط��ّل��ب 

و”�شياغة توافقات يف الآراء وحلول«.
واأل��ق��ى الأم����ني ال��ع��ام خ��ط��اب��ه ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع من 
امل�شتوى  الرفيعة  الجتماعات  ان��ط��الق  موعد 
يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والتي ت�شتمر 

اأ�شبوعاً.
واعتباراً من الثالثاء املقبل �شيتواىل على منرب 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ع�����ش��رات م��ن روؤ����ش���اء ال���دول 

لإلقاء  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  م��ن جميع  واحل��ك��وم��ات 
كلمات بالدهم من هذا املحفل ال�شنوي.

واإذا ك��ان ج��دول اأع��م��ال ه��ذه ال���دورة مل يتغرّي 
ر�شمياً بعد، اإل اأّن جنازة ملكة بريطانيا اإليزابيث 
الثانية املقّررة يوم الإثنني املقبل يف لندن، والتي 
�شكوكاً  القادة ح�شوره، تثري  العديد من  يعتزم 
الفعاليات  وبع�س  الكلمات  اإلقاء  برنامج  ب�شاأن 
ال��ت��ي تعقد يف ال��ع��ادة ع��ل��ى ه��ام�����س اع��م��ال هذا 

امللتقى ال�شنوي.
التعليم  الإث��ن��ني ح��ول  امل��ق��ّررة  القّمة  ت��زال  ول 
وال��ت��ي ك���ان ح���واىل 90 رئ��ي�����س دول���ة وحكومة 

اأّكدوا ح�شورهم فيها، على موعدها.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأنطونيو  امل���ّت���ح���دة  ل����الأمم  ال���ع���ام  الأم�����ني  دع����ا 
للجمعية  ال�77  ال����دورة  اف��ت��ت��اح  يف  غوتريي�س 
“التعاون”  اإىل  امل����ّت����ح����دة  ل�������الأمم  ال����ع����ام����ة 
يف  امل�شرتكة  التحديات  ملواجهة  و”الت�شامن” 

“عامل بخطر«.
وقال غوتريي�س “اإّننا نواجه عاملاً يف خطر عرب 
عملنا لتعزيز ال�شالم وحقوق الإن�شان والتنمية 

امل�شتدامة«.
اأّن ال��ت��ح��ّدي��ات ال��راه��ن��ة ت����رتاوح “من  واأو����ش���ح 
النزاعات والتغرّي املناخي، اإىل نظام مايل عاملي 

•• عوا�صم-وكاالت

ت��ت��زاي��د ال��ت��ح��ذي��رات م��ن ان��ف��ج��ار الأو����ش���اع يف ال�شفة 
مت�شارعاً،  ميدانياً  ت�شعيداً  ت�ش�������هد  التي  الغربي�����ة 
�شيطرتها  الفل�شطينية  ال�ش����لطة  ف��ق��دان  م��ع  خا�شة 
ال�شفة  م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف  ع��ل��ى  ت���دري���ج���ي  ب�����ش��ك��ل 

الغربية.
مناطق  بع�س  اأن  اإىل  ع��دة  اإ�شرائيلية  تقارير  وت�شري 
���ش��ي��ط��رة ال�شلطة  اأ���ش��ب��ح��ت خ����ارج  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة 
م�شلحة  ج��م��اع��ات  تن�شط  فيما  مت��ام��اً،  الفل�شطينية 
بع�شها يعود حلركة فتح، ويتبع عدد اآخر منها حلركتي 

حما�س واجلهاد الإ�شالمي.
للمظاهر  تنامياً  ت�شهد  ال��ت��ي  املناطق  اأب���رز  ب��ني  وم��ن 
الغربية،  ال�شفة  يف  ونابل�س  جنني  مدينتي  امل�شلحة، 
وهو ما بات يوؤرق اإ�شرائيل، ودفعها للتفكري يف خطوات 
لتعزيز �شيطرة ال�شلطة الفل�شطينية عليها، فيما يكثف 
اجلي�س الإ�شرائيلي من عملياته يف مناطق خمتلفة يف 

ال�شفة.

حتذير م�سري
وقالت و�شائل اإعالم اإ�شرائيلية، اإن م�شوؤولني م�شريني 
حذروا اإ�شرائيل من ت�شعيد الأو�شاع يف ال�شفة الغربية 
خالل الأيام الأخرية، واأن املتغريات امليدانية ميكن اأن 

تخرج عن ال�شيطرة.
الإ�شرائيلية،   »i24 news« قناة  ذك��رت  ما  وبح�شب 
ال�شرائيلية  الإدارة  انتقدوا  امل�شريني  امل�شوؤولني  فاإن 
اجلي�س  ن�����ش��اط  م�����ش��اع��ف��ة  اأن  وي��ع��ت��ق��دون  ل����الأم����ور، 
الأخرية  الفرتة  الغربية خالل  ال�شفة  الإ�شرائيلي يف 
اأكرث  مكانتها  وي�شعف  الفل�شطينية  ال�شلطة  يحرج 

واأكرث.
اأن  م��ن  ح���ذروا  امل�شريني  امل�����ش��وؤول��ني  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
اإ�شرائيل  �شي�شع  ه��و،  كما  ال�شفة  يف  الو�شع  موا�شلة 

اأمام انفجار وفو�شى يف ال�شفة الغربية.

•• عوا�صم-وكاالت

اأوكرانيا �شهرها  مع دخول احلرب يف 
اف��ت��ت��اح��ي��ة موقع  ���ش��ل��ط��ت  ال�������ش���اب���ع، 
 »tippinsights ان�شايت�س«  “تيب 

يغ�س  للحرب  تبعات   10 اأب��رز  على  ال�شوء  الأمريكي 
عنها اأكرث النا�س الطرف.

وقالت الفتتاحية اإن و�شائل الإعالم املوؤ�ش�شّية ال�شديقة 
اأ�شئلًة �شعبة.  اأب��داً  الرئي�س بايدن  اإدارة  لن تطرح على 
ولكن، وبالتزامن مع دخول احلرب على اأوكرانيا �شهرها 
الثامن، فاإن التكاليف الناجمة عن ال�شراع الذي تقوده 

اأمريكا �شتعيد العامل اإىل الوراء عقوداً.
تتورط  مل  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  الفتتاحية  وت�شري 
فقد  فيتنام.  اأي���ام  احل��د منذ  ه��ذا  اإىل  ثنائي  ���ش��راع  يف 
خ�ش�س رجال بايدن نحو 60 مليار دولر دعماً مبا�شراً 
لأوك���ران���ي���ا، م��ا دف���ع ال��ع��امل اإىل ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ال���دول 
م�شبوقة،  غري  عقوبات  وفر�س  رو�شيا  لإدان��ة  الأخ��رى 

ولو اأنها مل جُتِد نفعاً حتى الآن، �شد النظام الرو�شي.
وم�شت الفتتاحية تقول: “رغم اأنه �شحيح اأن اعتداء 
فقد  الفو�شى،  ه��ذه  اإىل  اأف�شى  ال��ذي  ه��و  الفج  بوتني 
اخليارات  جميع  ت�شتنفد  مل  بادين  اإدارة  ب��اأن  احتججنا 
اندلع احلرب. وحتى بعد  الدبلوما�شية للحيلولة دون 
اأول عيارات نارية اأُطلقت يف هذه احلرب، �شاعفت الإدارة 
العتبار  بعني  تنظر  اأن  دون  رو���ش��ي��ا  ملعاقبة  ج��ه��وده��ا 

بالقدر الكايف اإىل التبعات الثانوية لقراراتها«.
ع�شر  اأب��رز  قائمة  الفتتاحية  ور�شدت   .. نتائج  ع�سر 
تبعات للتكاليف اخلفية حلرب يتعذر العدول عنها ومل 

تخطر على بال اأحد قبل عام واحد فقط.
اأُعيَد توطني 7 ماليني لجئ من اأوكرانيا يف جميع   .1
اأوروب��ا، يف هجرة هي الأكرب منذ احلرب العاملية  اأنحاء 

الثانية.
ال�����ش��وم��ال، واإث��ي��وب��ي��ا ب�شبب  امل��ج��اع��ة يف  ت��ف��اق��م��ت   .2

�شحنات احلبوب غري املوثوقة من اأوكرانيا.

ت�ساعد العمليات
الأم�����ن  جه��از  رئي�س  ق�������ال  �شل������ة،  ذي  �ش��������ياق  ويف 
اإنه:  ب��ار،  رون��ني  “ال�ش�����اباك”،  الإ�ش������رائيلي  الع������ام 
الأ�شلحة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  هجوم�������اً   130 اإح���ب���اط  “مت 
املناط�����ق  يف  اجل�������اري  الع��������ام  بداي�������ة  من������ذ  النارية 
من  ذاته�������ا  الفرتة  يف  ب98  مقارن���������ة  الفل�شطينية 

العام املن�شرم«.
الفل�شطينية  “ال�شلطة  ت�����ش��ري��ح��ات��ه،  يف  ب���ار،  وات��ه��م 
بفقد ال�شيطرة ب�شكل كامل على بع�س مناطق ال�شفة 

الغربية وخا�شة �شمالها«.
اجلي�س  ُي��ل��زم  ال��ه��ج��م��ات  يف  ال��ت�����ش��اع��د  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
والأجهزة الأمنية الإ�شرائيلية الدخول يومياً للمناطق 

خماوف اإ�سرائيلية
وقالت هيئة البث الإ�شرائيلية “كان” يف وقت �شابق، اإن 
اإ�شرائيل نقلت اإىل روؤ�شاء الأجهزة الأمنية الفل�شطينية، 
ر�شالة مفادها باأن عليهم العمل جمدداً بكامل قوتهم 

�شمايل ال�شفة الغربية.
تتعلق  الإ�شرائيلية  امل��رك��زي��ة  “املخاوف  اأن  واأ���ش��اف��ت 
باإمكانية �شقوط مدن فل�شطينية اأخرى حتت �شيطرة 
ال�شغط  اأن  اإىل  لفتة  جنني”،  غ��رار  على  امل�شلحني، 
اأكرب  بقوة  العمل  هو  الأمنية  الأج��ه��زة  على  الرئي�شي 

يف نابل�س.
ونقلت عن م�شوؤولني اإ�شرائيليني تاأكيدهم اأن ال�شلطة 

الفل�شطينية على و�شك فقدان ال�شيطرة على املدينة.

على البيئة يف اللجوء اإىل الفحم جمدداً. ومن املتوقع 
اأن تزيد كلفة الطاقة يف اململكة املتحدة ب� %80 العام 

اجلاري.
ماليني  ف�شتواجه  قار�شاً،  احل��ايل  العام  �شتاء  ك��ان  واإذا 
العائالت الأوروبية تقنيناً للغاز، اأو اأوامر عليا خلف�س 
اآلف  بالفعل  توقفت  وقد  احل��رارة.  منظمات  ا�شتخدام 

ال�شركات الأملانية عن العمل.
اأعلنت دول جمموعة اأوبك بل�س عن خف�س اإنتاجها   .6
لتعوي�س  بايدن  الرئي�س  اإدارة  �شعي  رغ��م  زي��ادت��ه  ب��دل 

الأ�شعار القيا�شية للغاز.

التعاُدل.  ال��ي��ورو لأول م��رة حت��ت �شعر  ت���داول  ن��زل   .3
وقد  الدولة،  هيبة عملة  مُتثل  العمالت  واأ�شعار �شرف 
الرو�شي  وال��روب��ل  ال����دولر.  ملناف�شة  ال��ي��ورو  ا���ش��ُت��ح��ِدَث 
ب�  حالياً  ُيتداول  اإذ  اأداًء،  العاملية  العمالت  اأف�شل  حالياً 
60 روبل للدولر الواحد بعد اأن كان 85 روبل للدولر 

الواحد، يوم اندلعت احلرب.
يف   2.5% م��ن  ال��ي��ورو  منطقة  يف  الت�شخم  ق��ف��ز   .4
يوليو )متوز( العام املا�شي اإىل %9.8 يف يوليو العام 

اجلاري، وهو رقم قيا�شي كارثي.
ُت��ع��دُّ رائ���دًة ال��ع��امل يف احلفاظ  اأمل��ان��ي��ا ال��ت��ي  �شرعت   .5

اعتقال  اأنه مت  مبيناً  املطلوبني،  الفل�شطينية لعتقال 
اأكرث من )2000( �شخ�س منذ بداية العام.

اإنذارات �ساخنة
وب��ح�����ش��ب م���ا ذك�����رت ه��ي��ئ��ة ال���ب���ث الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ف���اإن 
“الإنذارات  ع�شرات  تلقت  الإ�شرائيلية  الأم��ن  اأجهزة 
�شد  عمليات  تنفيذ  فل�شطينيني  نية  حول  ال�شاخنة” 
اأهداف اإ�شرائيلية، خالل فرتتي الأعياد اليهودية، ومع 
اقرتاب النتخابات الإ�شرائيلية املقبلة مطلع نوفمرب 

-ت�شرين الثاين.
وبح�شب م�شوؤولني اأمنيني اإ�شرائيليني، فاإن “ الع�شرات 
من الإنذارات ت�شل اإىل الأجهزة الأمنية الإ�شرائيلية، 
بال�شفة  ونابل�س  جنني  مدينتي  من  ياأتي  معظمهما 

الغربية«.
الإنذارات  اأن عدد  اإىل  الإ�شرائيليون،  امل�شوؤولني  ولفت 
املا�شي،  العام  يزيد ب�شعفني عنه يف نف�س الفرتة من 
فيما كثفت ال�شرطة الإ�شرائيلية تواجدها يف الأماكن 
اجلي�س  اأوع���ز  كما  بالإ�شرائيليني،  تعج  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
الإ�شرائيلي بتعزيز قواته على امتداد خط التما�س يف 

مناطق ال�شفة الغربية.

تعزيز ال�سلطة
واأ�شارت �شحيفة “هاآرت�س” الإ�شرائيلية يف وقت �شابق، 
نقال عن م�شوؤول �شيا�شي اإ�شرائيلي كبري قوله اإن رئي�س 
احلكومة يائري لبيد، وقادة املوؤ�ش�شة الأمنية يدر�شون 
الفل�شطينية  ال�شلطة  مل�شاعدة  اإج��راءات  �شل�شلة  اتخاذ 

وتعزيز قوتها.
اأب��ي��ب تعتمد  ت��ل  اأن  اإىل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  امل�����ش��در  واأ����ش���ار 
للقوات  وال�شتخباراتي  العملياتي  اجلهد  على  حالياً 
الأمنية الإ�شرائيلية يف احلد من انت�شار العمليات �شد 
جداً  ك��ب��رياً  �شعفاً  هناك  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الإ�شرائيليني، 
لل�شلطة الفل�شطينية �شمال ال�شفة الغربية وخا�شة يف 

مدن جنني ونابل�س.

حدَث تقاُرب بني ال�شني ورو�شيا،   .7
اإذ ا�شت�شافت رو�شيا مناورات ع�شكرية 
مع الدول ال�شديقة لها. ور�ّشَخ بوتني 
اأقدامه بقوٍة يف ال�شلطة، ول يوجد ما 

يهدد �شطوته وقيادته.
�شراء  وال��ه��ن��د  ال�����ش��ني  وا���ش��ل��ت   .8
الرو�شية  النفطية  الإي����رادات  وزادت  ال��رو���ش��ي.  النفط 

يومياً ب� 250 مليون دولر.
اإنتاجها  حجم  رو�شيا  رفعت  املا�شي،  يوليو)متوز(  ويف 
اإن القيود املفرو�شة على رو�شيا تت�شبب يف  من النفط. 
�شرر ج�شيم لعامة النا�س يف بلدان اأخرى، غري اأنها ل 
اأن يف�شل  املرجح  الرو�شي. ومن  للنظام  اأي �شرر  متثل 

مقرتح �شقف اأ�شعار النفط الغربي.
واتفاقيات تداولها مثل  الوطنية،  العمالت  ِعف  ُت�شْ  .9
الدولية  التجارة  روب��ل، منظومة  واللرية  روب��ل،  اليوان 

القائمة على الدولر الأمريكي.
التجارية  الطوعي للعالمات  مل يكن لالن�شحاب   .10
ال�شتهالك  على  ب�شيط  اأث��ر  �شوى  رو�شيا  من  الغربية 
ال���رو����ش���ي. ف���ال ت����زال م��ط��اع��م م���اك���دون���ال���دز ومقاهي 
جديدة.  جت��اري��ة  اأ���ش��م��اء  ���ش��ت��ار  حت��ت  تعمل  �شتاربك�س 
وول  غريت  �شركتا  ُت�شنِّعها  التي  ال�شيارات  واأ�شبحت 
اأعلى  ب��ني  م��ن  ال�شينيتان  ل��ل�����ش��ي��ارات  وج��ي��ل��ي  م��وت��ور 
ال�����ش��ي��ارات الأك�����رث م��ب��ي��ع��اً يف رو���ش��ي��ا. واخ��ت��ت��م املوقع 
افتتاحيته بالقول: “ل تتوقع عزيزي القارئ ا�شتعرا�شاً 
الإخفاقات  اإىل  بالنظر  اأمريكا،  ل�شرتاتيجية  تنازلياً 
بايدن  م�����ش��وؤول��و  ي�����زال  ل  الإدارة.  ل���ه���ذه  اجل�����ش��ي��م��ة 
ميت�شبثون بال�شعار ذاته، وهو اأنه ل بد من معاقبة بوتني 
»ول  املحك«.  على  العاملي  والنظام  الدميوقراطية،  لأن 
يعولن اأحد على اأن تتحدى ال�شحافة الإدارة الأمريكية 
اأياً من النقاط الواردة اأعاله. فقد تخلَّت و�شائل الإعالم 
املُ�شاءلة  تفر�س  التي  ال�شلطة  بو�شفها  دورها  منذ عن 
ال�شلطة. وبدل ذلك، حتّولت و�شائل  على من يتقلدون 

الإعالم اإىل بوٍق للي�شار«.

بلومربغ: �نت�صار�ت �أوكر�نيا جتعل �حلرب �أكرث خطورة •• وا�صنطن-وكاالت

اآلف   3 اأك��رث من  اأوكرانيا  ا�شتعادت 
الأرا���ش��ي خالل  كيلومرت مربع من 
العلم  ورف������رف  امل���ا����ش���ي،  الأ����ش���ب���وع 
الأوك������راين ف��ج��اأة ف���وق ال��ع��دي��د من 
ال��ب��ل��دات وال���ق���رى، وت��دف��ع هجمات 
اأوكرانيا يف ال�شمال ال�شرقي واجلنوب 
الرو�س اإىل الوراء، فما هي اخلطوات 
فالدميري  الرو�شي  للرئي�س  التالية 

بوتني؟
الكاتب  اأج������اب  ال���������ش����وؤال،  ه����ذا  ع���ن 
جيم�س  بلومربغ  �شبكة  يف  ال�شيا�شي 
النتائج  اإن  ق���ائ���اًل  ���ش��ت��اف��ري��دي�����س، 
نهائية  غ��ري  لكنها  مهمة  امل��ي��دان��ي��ة 
فباإمكان  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الرو�س الرتاجع بب�شاطة اإىل مواقع 
دفاعية، وتعزيز قواتهم والدفاع عن 
مكا�شبهم يف دونبا�س واجل�شر الربي 

احليوي عرب ماريوبول اإىل القرم.
الهجوم  من  الرو�س  يتحول  وعندما 
اإىل الدفاع، ي�شبح موقعهم الع�شكري 
“الدفاع  الع�شكرية،  اللغة  يف  اأق���وى 

مقارنًة مع الهجوم هو مثل مواجهة 
ثالثة اإىل واحد«.

نقطة حتول؟
على ال�شعيد العملياتي، فاإن التقدم 
موؤ�ش�س  غ��ري  لكنه  مهم  خاركيف  يف 
ب���ع���د ل���ن���ق���ط���ة حت������ول ح���ق���ي���ق���ي���ة يف 

احلرب.
�شمتني حيويتني  الأوكرانيون  اأظهر 
ال���ق���درة  ه����ي  الأوىل  ال����ه����ج����وم،  يف 
ع��ل��ى ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات ه��ج��وم��ي��ة على 
متعددة  امل������ح������اور  م�����ن  جم���م���وع���ة 
الأقطاب والتحكم يف الوقت نف�شه يف 
التحركات القتالية املهمة يف ال�شمال 
وال�����ش��رق واجل��ن��وب، وه��و اأم���ر اأخفق 

فيه الرو�س.
ع�شكرية  ع��م��ل��ي��ات  اأي�����ش��اً  واأظ���ه���روا 
م����دجم����ة مم����ت����ازة م����ا ي���ع���ن���ي اأن���ه���م 
الربية  ال��ق��وات  تن�شيق  م��ن  مت��ك��ن��وا 
اجلوي  والدعم  والدبابات  واملدفعية 

الإخفاقات  كانت  وجم���دداً  القريب، 
الرو�شية هنا �شديدة الو�شوح ح�شب 

�شتافريدي�س.

تاأثري بارز
ع������ل������ى امل�������������ش������ت������وي������ني ال����ن����ف���������ش����ي 
للتقدم  ���ش��ي��ك��ون  وال����ش���رتات���ي���ج���ي، 
اأوكرانيا  على  ب��ارز  تاأثري  الأوك���راين 
لكييف  ���ش��ي�����ش��م��ح  اأوًل،  وح��ل��ف��ائ��ه��ا. 
بادعاء بالقدرة على طرد الرو�س من 
فيها  الأوكرانية مبا  الأرا�شي  جميع 

القرم يف نهاية املطاف.
�شيكون  ���ش��ع��ب،  ت��ن��ف��ي��ذه  اأن  ورغ�����م 
اأك���رث م�شداقية  ه��ك��ذا ه��دف ط��م��وح 
�شت�شجع  الأخ�����رية.  العمليات  ع��ق��ب 
اللتزام  على  اأوروب��ا  النجاحات  هذه 
مب�شار العقوبات الرو�شية يف مواجهة 
الطاقة  يف  ونق�س  حمتمل  انكما�س 
املتحدة،  ال��ولي��ات  ويف  ال�شتاء.  ه��ذا 
بتنفيذ  بايدن  اإدارة  ادع���اءات  �شتعزز 

تقييد  يف  ج��داً  ناجحة  ا�شرتاتيجية 
العتداء الرو�شي.

اأوراق بوتني
�شتافريدي�س،  ت����اب����ع  رو�����ش����ي����ا،  يف 
�شل�شلة خطوات  بوتني من  �شيقرتب 
درام��ي��ة م�����ش��ادة �شتفرز و���ش��ع��اً غري 
م�شتقر اأكرث خطورة. ولكن الرئي�س 
اأجرب  بعدما  اأوراق���اً.  ميلك  الرو�شي 
ال�����ن�����ووي على  زب����روج����ي����ا  م���ف���اع���ل 
الإغالق مقل�شاً الكهرباء الأوكرانية 
هذا  ا���ش��ت��خ��دام  ���ش��ي��وا���ش��ل   ،20%
امل���ي���دان ال���ش��رتات��ي��ج��ي امل��ه��م ل�شن 
والدفاع  الأوك��ران��ي��ني  �شد  هجمات 

عن مقارباته للقرم.
وق�������د حت�������دث ه����ج����م����ات اإ����ش���اف���ي���ة 
احليوية  التحتية  البنية  لتقلي�س 
واملياه،  وال����وق����ود،  ال���ك���ه���رب���اء،  م��ث��ل 
والإن���رتن���ت. ومي��ك��ن اأن ي��زي��د جهود 
لت�شوية  ال��رو���ش��ي��ة  اجل��وي��ة  ال���ق���وات 

معنويات  و�شرب  ب��الأر���س،  اأوكرانيا 
ال�شكان، كما فعل يف �شوريا.

اأكرب م�سكلة
قد  ب��وت��ني  اأن  �شتافريدي�س  اأ���ش��اف 
اأ�شلحة  اأنه حان وقت ا�شتخدام  يقرر 
خلق  ع��ل��ى  ق����ادراً  ك���ان  اإذا  كيميائية، 
“راية زائفة” ولوم الوليات املتحدة، 
ين�شحب  وق����د  ع��ل��ي��ه��ا.  واأوك����ران����ي����ا 
بت�شدير  ي�شمح  ال���ذي  الت��ف��اق  م��ن 
رو�شيا  عليه  عملت  وال���ذي  احل��ب��وب، 
البحرية  واملنظمة  وتركيا  واأوكرانيا 
ال���دول���ي���ة. اأم�����ا اأك�����رب م�����ش��اك��ل��ه فهو 

توفري القوى الب�شرية املقاتلة.
لتقديرات  وف����ق����اً  ق����وات����ه  ت���ك���ب���دت 
موثوقة اأكرث من 80 األفاً بني قتيل 
وبالنظر  ق��ري��ب،  وق���ت  يف  وج���ري���ح. 
املعنويات بني  انهيار  تقارير عن  اإىل 
اأوك��ران��ي��ا، قد  الرو�شية يف  ال��وح��دات 
ي�شطر اإىل جتنيد املزيد من القوات 

يف خطوة غري �شعبية اإىل حد بعيد يف 
رو�شيا حيث من اجلرم ت�شمية النزاع 

ب�”احلرب«.

خريف خطري
الفخر  بالأوكرانيني  يجدر  اأن��ه  رغم 
وت�شميمهم  العملياتية  مب��ه��ارت��ه��م 
وبراعتهم القتالية، �شتزيد جناحاتهم 
الأخ�����رية اح��ت��م��الت ت��و���ش��ع احلرب. 
يف ال���ط���رف امل��ظ��ل��م م���ن ال��ط��ي��ف، ل 
اأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  ا���ش��ت��ب��ع��اد  مي��ك��ن 
ب�شكل  ا�شتبعاده  رغم  تكتيكية  نووية 
كبري، وقد يجر الناتو اإىل النزاع مع 

تاأ�شي�س منطقة حظر جوي.
هي  ال��غ��رب  مهمة  اأن  ال��ك��ات��ب  وراأى 
اأيدي  ب��ني  املنا�شبة  الأ���ش��ل��ح��ة  و���ش��ع 
النتائج  اأف�شل  الأوكرانيني ليحقووا 
ع��ل��ى امل����ي����دان واأق�������وى م���وق���ف على 
وال���ت���ي ل تزال  ال��ت��ف��او���س،  ط���اول���ة 

بعيدة اأ�شهراً وفق ترجيحه.
ل��ك��ن خ��ط��ر ات�����ش��اع ن��ط��اق ال���ن���زاع يف 
بو�شوح  اأم��ام��ن��ا  “و�شيكون  ازدي�����اد 

خريف خطري اأمامنا«.

يغ�ض عنها اأكرث النا�ض الطرف

تبعات خفية للحرب �لرو�صية �لأوكر�نية   10
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عربي ودويل

•• نور �صلطان-وام:

مقر  يف  كازاخ�شتان،  جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  العريقي  �شعيد  حممد  الدكتور  �شعادة  التقى 
ال�شفارة بالعا�شمة نور �شلطان، امل�شت�شار حممد عبدال�شالم الأمني العام ملجل�س حكماء امل�شلمني، 
وذلك على هام�س م�شاركته يف املوؤمتر ال�شابع لزعماء الأديان والذي يعقد يف الفرتة من 13 اإىل 
له،  املرافق  والوفد  امل�شلمني  حكماء  ملجل�س  العام  بالأمني  �شعادته  ورح��ب  اجل��اري.  �شبتمرب   14

وبحث اجلانبان عددا من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
الأخوة  وثيقة  من  ن�شخة  العريقي  ل�شعادة  عبدال�شالم  حممد  امل�شت�شار  اأه��دى  اللقاء  نهاية  ويف 
ال�شريف رئي�س  اأحمد الطيب، �شيخ الأزهر  اأ.د.  الإن�شانية والتي وقعت من ف�شيلة الإمام الأكرب 
اأبوظبي  العا�شمة  الكاثوليكية يف  الكني�شة  بابا  البابا فرن�شي�س  امل�شلمني، وقدا�شة  جمل�س حكماء 

عام 2019.

ا�شتماع يف اجلمعية الوطنية يوم 27 �شبتمرب اجلاري، كما �شيتم 
اأرقام  وبح�شب  ال�����ش��ي��وخ.  جمل�س  يف  اأخ���رى  ا�شتماع  جل�شة  عقد 
عام  عن  تقريبا  اأ�شعاف  ثالثة   2021 عام  اأرب��اح  تزيد  التقرير، 
2020 الذي تاأثر باأزمة كورونا، كما اأنه ثالث اأف�شل �شنة مالية 
 13.9( و2016  ي��ورو(  مليار   16.9(  2015 بعد  التاريخ  يف 

مليار يورو(.
• يرى مدير معهد الأمن وال�شت�شراق اإميانويل ديبوي يف حديث 
 2021 ع��ام  امل�شجل  الرقم  اأن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  موقع  مع 
فرن�شا  ب��اع��ت  ال�شابقة،  الأع����وام  “خالل  لأن���ه  قيا�شيا”،  “لي�س 
اأ�شلحة اأكرث. الرقم اجلديد جمرد عالمة تدل على اإعادة التوازن 

للمبيعات بعد اأزمة كورونا«.
وال�شرتاتيجية  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  معهد  مدير  نائب  ي�شرح   •

وقائد جمموعة »ARES« لالأبحاث الأوروبية ل�شناعة الأ�شلحة 
جان بيري مولني، اأن “هذا التقرير ال�شنوي الذي ي�شاغ منذ عام 
2020، يعتمد يف جرده على ح�شاب كل املبيعات وال�شفقات التي 

مت التو�شل اإليها«.
التاأكيد  “يجب  عربية”:  نيوز  “�شكاي  ملوقع  مولني  ي�شيف   •
على ن�شبية هذه الأرق��ام، لأنه بالن�شبة ل�شادرات الأ�شلحة عموما 
يقا�س املبلغ على مدة متتد من 5 اإىل 10 �شنوات. وباحت�شاب هذه 
املدة �شنكون على مقربة من 8 اأو 9 مليارات يورو يف فرن�شا ولي�س 

.»11
• تت�شمن اأرقام تقرير عام 2021 طلب �شراء 12 طائرة جديدة 
و6 طائرات م�شتعملة من قبل اليونان، وعقد 30 طائرة “رافال” 

اإ�شافية من م�شر، و12 طائرة م�شتعملة من قبل كرواتيا.

•• باري�س-وكاالت

اق��رتب��ت ���ش��ادرات ب��اري�����س م��ن الأ���ش��ل��ح��ة خ��الل ع��ام 2021 من 
12 مليار يورو، وذلك وفقا لأحدث تقرير بهذا ال�شاأن من وزارة 
مكانتها  فرن�شا  تعزز  التقييم،  وبهذا  الفرن�شية.  امل�شلحة  القوات 
يف املركز الثالث لأكرث الدول ت�شديرا لالأ�شلحة يف العامل، خلف 

الوليات املتحدة ورو�شيا.
وبلغت �شادرات الأ�شلحة الفرن�شية 11.7 مليار يورو عام 2021، 
ويرجع الف�شل يف ذلك على وجه اخل�شو�س اإىل مبيعات طائرات 
“رافال” املقاتلة، ح�شب جملة “ت�شالنج” الفرن�شية التي اطلعت 
على تقرير �شنوي عن �شادرات الأ�شلحة �شيعر�س من قبل وزراء 
جل�شة  خالل  الفرن�شيني  امل�شلحة  والقوات  والقت�شاد  اخلارجية 

�ملركز �لثالث عامليا.. »ر�فال« حتلق ب�صادر�ت فرن�صا من �لأ�صلحة�صفري �لدولة لدى كاز�خ�صتان يلتقي �لأمني �لعام ملجل�س حكماء �مل�صلمني

•• نور �صلطان-وام:

العا�شمة  يف  اأم���������س  ان���ط���ل���ق���ت 
اأعمال  “نور �شلطان”  الكازاخية 
الأديان،  لزعماء  ال�شابع  املوؤمتر 
وال��������ذي ي�����ش��ت��م��ر ي����وم����ني حتت 
عنوان “دور قادة الأديان العاملية 
الروحية  التنمية  يف  والتقليدَيّة 
فرتة  يف  للب�شرية  والجتماعية 

ما بعد وباء كوفيد-19«.
فخامة   .. امل��وؤمت��ر  افتتاح  ح�شر 
رئي�س  توكاييف  ج��وم��ارت  قا�شم 
وف�شيلة  كازاخ�شتان  جمهورية 
اأ. د اأحمد الطيب،  الإمام الأكرب 
رئي�س  ال�����ش��ري��ف  الأزه�������ر  ���ش��ي��خ 
جم���ل�������س ح����ك����م����اء امل�������ش���ل���م���ني ، 
بابا  فرن�شي�س،  ال��ب��اب��ا  وق��دا���ش��ة 
الأديان  الفاتيكان، وقادة وزعماء 

حول العامل.
موحدة  ب���دع���وة  امل����وؤمت����ر  وب������داأ 

م���ن ق����ادة وزع���م���اء الأدي�������ان : “ 
ال�����ش��ع��وب وينهي  ي��وح��د اهلل  ب���اأن 
يعم  واأن  وال�����ش��راع��ات،  احل���روب 
الأم��ن والأم���ان، واأن حتل املحبة 
حمل  والتعارف  الكراهية،  حمل 
التع�شب، واأن يقدرنا اهلل للق�شاء 

على كل الكوارث البيئية ».
الأديان”  “قادة  م��وؤمت��ر  وي�شكل 
حدثا فريدا من نوعه، حتت�شنه 
ك����ازاخ���������ش����ت����ان، م������رة ك����ل ث���الث 
����ش���ن���وات، وه����و م���ا ي���وؤك���د دوره����ا 
ال��ب��ارز يف دع��م م��ب��ادرات ال�شالم 
ق�����ادة  ب��ني  واحل����وار  وال��ت�����ش��ام��ح 
واأت����ب����اع الأدي��������ان، ان��ط��الق��ا من 
للق����ادة  الكبري  ب��ال��دور  الإمي���ان 
الدينيني يف ن�شر �شوت الو�شطية 
ومكافحة  احل�����������وار،  ل���ت���ع���زي���ز 
ال����ذي ت�شعى  ال��دي��ن��ي  ال��ت��ع�����ش��ب 
املت�شددة  التنظيمات  بع�س  اإليه 

داخل املجتمعات.

�صيخ �لأزهر ي�صتقبل وفد وز�رة �لت�صامح 
�مل�صارك يف موؤمتر زعماء �لأديان 

•• نور �صلطان -وام:

اأ.د اأحمد الطيب، �شيخ الأزهر ال�شريف،  ا�شتقبل ف�شيلة الإمام الأكرب 
���ش��ع��ادة عفراء  ب��رئ��ا���ش��ة  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح  وزارة  وف���د  الأول  اأم�����س 
املوؤمتر  ال��وزارة، على هام�س م�شاركة ف�شيلته يف  ال�شابري، مدير عام 

ال�شابع لزعماء الأديان يف كازاخ�شتان.
ح�شر اللقاء �شعادة الدكتور حممد �شعيد العريقي �شفري الدولة لدى 
الأمني  ال�شالم،  عبد  حممد  امل�شت�شار  و�شعادة   ، كازاخ�شتان  جمهورية 
العام ملجل�س حكماء امل�شلمني. ورحب ف�شيلة الإمام الأكرب بوفد الدولة، 
مقدرا جهود دولة الإم��ارات يف ن�شر ر�شالة ال�شالم واملحبة والت�شامح ، 
وتعزيز قيم الأخوة الإن�شانية بني الب�شر، ودعم ق�شايا الأمتني العربية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الإم��ارات  اأن  موؤكدا  والإ�شالمية، 
“حفظه اهلل”، قدمت للعامل منوذجا  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
فريدا يف الت�شامح التعاي�س امل�شرتك بني خمتلف اجلن�شيات والثقافات 

وال�شعي الدائم لتحقيق ال�شالم ون�شر اخلري يف اأرجاء العامل.
من جانبها، نقلت �شعادة عفراء ال�شابري، والوفد املرافق لها ، حتيات 
وتقدير معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 

اإىل ف�شيلة الإمام الأكرب �شيخ الأزهر.
واأعربت عن تقدير الوزارة جلهود ف�شيلته يف ن�شر ال�شورة ال�شحيحة 
وحدة  تعزيز  يف  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  وج��ه��ود  الإ���ش��الم��ي،  للدين 

ال�شعوب الإ�شالمية، ودعم ق�شايا امل�شلمني ..
القيم  الت�شامح والتعاي�س تعمل دائما على تعزيز  اأن وزارة  اإىل  م�شرية 
منها  القلب  ويف  الأدي����ان،  كافة  اإليها  تدعو  التي  ال�شامية  الإن�شانية 
الت�شامح وال��ت��ع��اي�����س وال��ت��ع��اط��ف ب��ني اجل��م��ي��ع، ���ش��واء ك���ان ذل���ك داخل 
الإمارات العربية املتحدة وما ت�شمه من جن�شيات تتجاوز 200 جن�شية 
التي  الر�شالة  ، وهي  واأديانه  واألوانه  ثقافته  العامل مبختلف  اأو عرب   ،

حتملها الإمارات اإىل العامل يف خمتلف املجالت.
واأكدت �شعادتها اأن الوزارة حري�شة على التعاون مع خمالف املوؤ�ش�شات 
ال��دول��ي��ة ، والإق��ل��ي��م��ي��ة، وال��دي��ن��ي��ة ع��رب ال��ع��امل م��ن اأج���ل حتقيق هذه 

الأهداف ال�شامية..
تنفيذ  يف  امل�شلمني”،  حكماء  “جمل�س  م��ع  املثمر  ب��ال��ت��ع��اون  م�شيدة   
جمموعة من املبادرات التي تخدم الإن�شانية، وتنبذ التطرف والت�شدد، 
وتعلي قيم احلوار والتعاون والت�شامح بني الب�شر باعتبارهم �شركاء يف 

الإن�شانية من اأجل م�شتقبل اأف�شل للجميع.
كما اأكدت على اأن القيم الإماراتية واإرث الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
والأع���راف  الو�شطي،  والإ���ش��الم  ثراه”،  اهلل  “ طيب  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
الدولية جميعها من الركائز الأ�شا�شية التي اعتمدت عليها ال��وزارة يف 
تعريفها للت�شامح والتعاي�س الذين ن�شعى جميعا لن�شرهما حول العامل، 

مثمنة جهود ف�شيلة الإمام الأكرب يف هذا املجال.

�صيخ �لأزهر يلتقي �ملمثل �ل�صامي 
لالأمم �ملتحدة لتحالف �حل�صار�ت

•• نور �صلطان-وام:

التقى ف�شيلة الإمام الأكرب اأ.د اأحمد الطيب، �شيخ الأزهر ال�شريف، رئي�س جمل�س 
ال�شيد  �شلطان،  نور  الكازاخية  بالعا�شمة  اإقامته  مبقر  اأم�س  امل�شلمني،  حكماء 
احل�شارات،  لتحالف  املتحدة  لالأمم  ال�شامي  املمثل  موراتينو�س،  اأنخيل  ميغيل 
بح�شور امل�شت�شار حممد عبدال�شالم، الأمني العام ملجل�س حكماء امل�شلمني، وذلك 

على هام�س م�شاركة ف�شيلته يف املوؤمتر ال�شابع لزعماء الأديان.
وقال ف�شيلة الإمام الأكرب، اإن فل�شفة الإ�شالم هي التعارف بني الأمم وال�شعوب، 
والدعوة اإىل الت�شامح والتعاي�س، ورف�س التع�شب والكراهية، وكان هذا هو الدافع 
الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا  فران�شي�س  البابا  الإن�شانية مع  الأخوة  وثيقة  لتوقيع 
والتي اأ�شبحت الآن د�شتورا اإن�شانيا عامليا، مقدرا دعم الأمم املتحدة لن�شر وترويج 
الوثيقة عامليا، واعتماد ذكرى توثيقها يف الرابع من فرباير يوما عامليا لالأخوة 
بكل  الهوية اخلا�شة  تعزيز  اأهمية  الأك��رب على  الإم��ام  و�شدد ف�شيلة  الإن�شانية. 
جمتمع، واأن ما تقوم به بع�س الدول من حماولت لفر�س ثقافة بعينها اأو منط 
حياة معني على العامل كله، وا�شتهداف القيم الدينية والأخالقية؛ لن يجني منه 
العامل اإل خرابا ودمارا لالأ�شرة واملجتمع، وهوؤلء الذين ي�شعون تلك املخططات 
اأنهم يتمتعون بالنفوذ والقدرة على ترويج خمططاتهم، وهو  اإل  -رغم قلتهم- 
ما ي�شع على عاتقنا - نحن علماء الأديان- �شرورة الحتاد ملواجهة هذه املخاطر 
من  العاملي  القرار  اأ�شحاب  بني  فجوة  هناك  اأن  ف�شيلته  واأ���ش��اف  الجتماعية. 
ال�شيا�شيني وقادة الدول الكربى، وبني دعوات علماء الدين والفال�شفة واملفكرين 
العمل معا  ع��ن  ب��دي��ل  اأن���ه ل  م�����ش��ددا على  امل��ع��ت��دل��ني،  ال�شيا�شيني  م��ن  وال��ك��ث��ري 

والتن�شيق فيما بني اجلميع ليكون هناك اأثر وتغيري ملحوظ على اأر�س الواقع.
من جانبه، اأعرب املمثل ال�شامي لالأمم املتحدة لتحالف احل�شارات، عن �شعادته 
بلقاء ف�شيلة الإمام الأكرب، وتقديره للجهود التي يبذلها الأزهر وجمل�س حكماء 
التي  الإن�شانية،  الأخ��وة  الأدي��ان، م�شيدا بوثيقة  امل�شلمني يف جمال احل��وار بني 
وقعها الإمام الطيب والبابا فران�شي�س، لتكون اإعالنا عامليا م�شرتكا يعزز ثقافة 

احلوار والتعاي�س.
واأكد ميغيل موراتينو�س اأن وثيقة الأخوة الإن�شانية مبا متثله من رمزية دينية - 
ممثلة يف الإمام الطيب والبابا فران�شي�س - جاءت يف وقت مهم وحرج؛ خا�شة يف 
ظل ما يعانيه العامل من حروب واقتتال و�شراعات، وانت�شار لأمرا�س التع�شب 
والكراهية وتغليب للم�شلحة الفردية والنزعة املادية، موؤكدا اأن الهتمام العاملي 
بالوثيقة يربهن على حاجة العامل املا�شة اإليها يف الوقت احلايل، واأنه من املهم 
تفعيلها مبا ي�شمن خلق وعي اإن�شاين عاملي لدى فئات الن�سء وال�شباب، وهو ما 
�شوف يعزز بدوره قيم الأخوة والتعاي�س امل�شرتك يف املجتمعات. واأكد موراتينو�س 
تطلع مكتب الأمم املتحدة حلوار احل�شارات لتعزيز التعاون مع الأزهر ال�شريف 
من  ال�شباب  بتمكني  تتعلق  التي  امل��ب��ادرات  يف  خا�شة  امل�شلمني؛  حكماء  وجمل�س 
الأمم  بني  التعاون  اأن  اإىل  م�شريا  املجتمعات،  يف  امل���راأة  حقوق  وتعزيز  القيادة، 
ال�شريف  والأزه����ر   - امل��ج��الت  ه��ذه  وا�شعة يف  م��ن خ��ربات  املتحدة - مب��ا لديها 
اأر�س الواقع، وجمل�س حكماء امل�شلمني مبا لديه من  مبا ميلكه من تاأثري على 
مبادرات فعالة؛ ميكننا جميعا اأن نحدث تاأثريا كبريا و�شدى دوليا وا�شعا، م�شيدا 
باأهمية جائزة زايد العاملية لالأخوة الن�شانية واعتزازه بكونه اأحد اأع�شاء جلنة 

حتكيم اجلائزة لهذا العام.

•• نور �صلطان-وام:

توكاييف،  جومارت  قا�شم  فخامة  منح 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان  اأم�س 
الأرب����ع����اء ف�����ش��ي��ل��ة الإم������ام الأك�����رب اأ.د 
اأح���م���د ال��ط��ي��ب، ���ش��ي��خ الأزه������ر رئي�س 
جمل�س حكماء امل�شلمني، جائزة اأ�شتانا 
الدولية، والتي تعد اأحد اأرفع اجلوائز 
مل�شاهمة  ال��و���ش��ط��ى،  اآ���ش��ي��ا  منطقة  يف 
اأتباع  ب��ني  احل����وار  جم���ال  يف  ف�شيلته 
الأدي��ان، ون�شر ثقافة الأخ��وة وال�شالم 

العاملي.
ال�شابع  املوؤمتر  جاء ذلك خالل افتتاح 
لزعماء الأدي���ان “دور ق��ادة الأدي���ان يف 
التنمية الروحية والجتماعية للب�شرية 
يف ف���رتة م���ا ب��ع��د وب����اء ك��وف��ي��د 19”، 
ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة  م��ن  ع��دد  بح�شور 

وزعماء الأديان حول العامل.

“ ي�شعدين   : الكازاخي  الرئي�س  وق��ال 
منح ف�شيلة الإمام الأكرب �شيخ الأزهر 
الدولية،  اأ���ش��ت��ان��ا  ج���ائ���زة  ال�����ش��ري��ف، 
جلهوده يف احلوار بني الأديان، وتعزيز 
خمتلف  بني  والت�شامح  الأخ���وة  ثقافة 
اأن  اإىل  وال��ع��رق��ي��ات، لف��ت��ا  ال��ث��ق��اف��ات 
الإ�شالمية  ال�شخ�شية  ه��و  ف�شيلته 
الق�شايا  يف  اإل��ه��ام��ا  والأك�����رث  الأك�����رب 
ف�شيلته  ح�������ش���ور  واأن  الإن�������ش���ان���ي���ة، 
اأم�����ر م��ه��م ومقدر  ل��ك��ازاخ�����ش��ت��ان ه���و 

بالن�شبة للجميع«.
واأك������د ال��رئ��ي�����س ق��ا���ش��م ج����وم����ارت اأن 
الإمام  لف�شيلة  يكن  الكازاخي  ال�شعب 
الأكرب كل الحرتام والتقدير، م�شريا 
وجولت  ب��اأخ��ب��ار  ال��ب��ال��غ  اهتمامه  اإىل 
ف�شيلته، مقدرا ما يبذله ف�شيلته من 
واحلوار  ال�شالم  جم��ال  يف  كبري  جهد 

بني الأديان.

•• نور �صلطان-وام:

م���ن���ح  ق��ا���ش��م ج����وم����ارت ت���وق���اي���ف رئي�س 
كازاخ�شتان حممد عبدال�شالم،  جمهورية 
الأمني العام ملجل�س حكماء امل�شلمني و�شام 
الأخوة  تعزيز  يف  جلهوده  تقديًرا  اأ�شتانا، 

الإن�شانية ودعم احلوار بني الأديان .
قادة وزعماء  اأم��ام  ومت تكرمي عبدال�شالم 
الأديان العاملية والتقليدية، بح�شور الإمام 
الأزهر،  خ  �شي  الطيب  اأح��م��د  د  اأ.  الأك���رب 
البابا  و  امل�شلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س 
فرن�شي�س، بابا الكني�شة الكاثوليكية، وقادة 
الوفود  واأع�شاء  الأدي���ان وروؤ���ش��اء  وزع��م��اء 
امل�شاركة يف املوؤمتر ال�شابع لزعماء الأديان، 
“دور ق���ادة  ي��ن��ع��ق��د حت���ت ع���ن���وان:  ال�����ذي 
والجتماعَيّة  الروحَيّة  التنمية  الأديان يف 

��ة يف ف���رتة م���ا ب��ع��د وب����اء كوفيد  ل��ل��ب�����ش��رَيّ
.»19

مل��ج��ل�����س حكماء  ال���ع���ام  الأم�����ني   ، واأع������رب 
الكازاخي،  للرئي�س  تقديره  عن  امل�شلمني، 
وجهوده يف دعم احلوار بني الأديان، وتعزيز 
ا�شت�شافة  مثمًنا  كازاخ�شتان،  يف  التعاي�س 
الأمر  الأدي���ان،  زعماء  ملوؤمتر  كازاخ�شتان 
��د دوره��ا ال��ب��ارز يف دع��م ال�شالم  ال��ذي ي��وؤِكّ
الإن�شانية،  الأخ����وة  قيم  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي، 
وثيقة  وتاأييد  بدعم  اهتمامها  عن  ف�شاًل 
موؤمتر  خالل  الإن�شانية  لالأخوة  اأبوظبي 

زعماء الأديان.
كان عبدال�شالم تقلَّد �شابًقا و�شام قائد مع 
الكني�شة  بابا  فرن�شي�س،  البابا  من  جنمة 
بذلها  التي  للجهود  تقديًرا  الكاثوليكية 

لتعزيز احلوار بني الأديان.

�نطالق �ملوؤمتر �ل�صابع ل� »زعماء �لأديان « يف كاز�خ�صتان 

كاز�خ�صتان متنح �صيخ �لأزهر جائزة �أ�صتانا 
�لدولية جلهوده يف جمال �حلو�ر بني �لأديان 

رئي�س كاز�خ�صتان يكرم �لأمني �لعام ملجل�س حكماء �مل�صلمني وينحه و�صام �أ�صتانا 
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تختلف عن �سابقاتها:

�أي �صيناريوهات ما بعد �لنتخابات �ل�صيا�صية �لإيطالية...؟
•• الفجر -لورينزو كا�صتيالين  - جيوفاين اأور�صينا

   قبل اأكرث من اأ�سبوعني من االنتخابات ال�سيا�سية االإيطالية، 
يبدو اأن جيورجيا ميلوين قد مت تن�سيبها م�سبقا يف بالزيو 
التحليالت  فاإن  ذلك،  ومع  الوزراء.  ملجل�ض  كرئي�سة  �سيغي، 
ــدور  ال �سيما  وال  الغام�سة،  النقاط  مــن  الكثري  حتــتــوي 

ولتجاوز  احلكومة.  ت�سكيل  يف  اجلمهورية  لرئي�ض  احلا�سم 
الفر�سيات والعوامل التي ناأخذها كم�سّلمات، يجب اأن ندخل 

يف ال�سيناريوهات املختلفة. 
رئي�سة  االن  من  هي  ميلوين  جيورجيا  اجلميع،  نظر  يف     
ا�ستطالعات  تــرتك  مل  اأ�سابيع،  منذ  للحكومة.  حمتملة 
الراأي اأي جمال لل�سك: فوز ميني الو�سط مرجح للغاية، كما 

ديتاليا،  وفراتيلي  الربملان،  يف  للمقاعد  املطلقة  االأغلبية 
ميلوين  اأن  يف  ال�سبب  هو  هذا  االئتالف.  يف  االأول  احلــزب 
واالأجندة  واالإعــالم  والــدويل  الوطني  االهتمام  مركز  هي 

ال�سيا�سية.
اليقني،  وجــه  على  النتائج  ُتــعــرف  ان  اىل  ذلــك،  ومــع      
االإيطالية  ال�سيا�سة  اعتادت  منهجي.  حذر  توخي  يجب 

وتدمري  املفاجئة  الق�سائية  والتحقيقات  التقلبات  على 
ال�سياق  عــن  ناهيك  احلــكــومــات.   ت�سكيل  يف  التحالفات 
االقت�سادي والدويل الذي يجري فيه الت�سويت االإيطايل: 
اأوكرانيا،  يف  واحلــرب  املت�سارع،  والت�سخم  الطاقة،  اأزمــة 
ال�سني،  مع  العالقات  وتدهور  االقت�ساد،  عوملة  وتراجع 

والزيادة احلتمية يف اأ�سعار الفائدة، وتكلفة الديون ...

عقد حتالف ميني الو�شط قد ينفرط بعد انت�شارهتفكك ي�شار الو�شط قد يوؤدي به اىل الهزمية

 باخت�شار، التاأثري املتزايد للقيود 
والأطل�شية  -امل��ال��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ال�شيا�شة  -ع���ل���ى  والأوروب�������ي�������ة 

الداخلية الإيطالية.
   تختلف ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات عن 
لأنها  ن���اح���ي���ة،  م���ن  ���ش��اب��ق��ات��ه��ا، 
جتري يف اخلريف -لأول مرة يف 
اإيطاليا -مما يجعل من ال�شعب 
ال��ت��ن��ب��وؤ ب��ن�����ش��ب��ة امل�����ش��ارك��ة، ومن 
ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، لأن���ه���ا جت���ري يف 
النتقال من حالة طوارئ  �شياق 
-حالة  اأخ����رى  -اإىل  -اجل��ائ��ح��ة 
وبالتايل،  القت�شادية.  الطوارئ 
فاإن الأح��زاب تخاطر بدفع ثمن 
اأخ���ط���اء يف احلملة  لأي����ة  ب��اه��ظ 
ت�شكيل  عملية  ويف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

احلكومة.
     وهذا ما تبنّي مع ي�شار الو�شط 
بعد انهيار حكومة دراجي، حيث 
اأ�شابيع  ق��ب��ل  ال��ت��ح��ال��ف  ت��ف��ك��ك 
قليلة من الت�شويت وانق�شم اإىل 

ثالثة اأق�شام:
واحلزب  كاليندا،  ح��ول  الو�شط   
ال����دمي����ق����راط����ي امل���ت���ح���ال���ف مع 
اخل�������ش���ر وال���ي�������ش���ار الإي����ط����ايل، 
يكاد  تفكك  جن����وم...   5 وح��رك��ة 
يكون من املوؤكد اأنه �شيحكم على 

ي�شار الو�شط بالهزمية.
اليميني  ل��الئ��ت��الف  اأن  ك��م��ا      
اأوكرانيا،  دع��م  ح��ول  انق�شاماته 
واإ�شالح  القت�شادي،  والربنامج 
الآن يف  لكنه جنح حتى  العدالة، 
موحدة،  انتخابية  جبهة  اإن�����ش��اء 
الحتمالت،  ج��م��ي��ع  يف  وال���ت���ي، 

�شتدخله احلكومة.
ي��اأخ��ذ املحللون   وم���ع ذل���ك، ق��د 
كم�شّلمة،  ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 
متنا�شني، على �شبيل املثال، مدى 
يف  اجلمهورية  رئي�س  دور  اأهمية 
تكوين احلكومة. لذلك يبدو من 
�شيناريوهات  التفكري يف  احلكمة 

خمتلفة حمتملة.

1-     ال�سيناريو االأكرث 
ترجيًحا هو الذي

 يدور  يف ذهن اجلميع:
 الأغلبية املطلقة ليمني الو�شط، 
ديتاليا  ف��رات��ي��ل��ي  ح�����ش��ول  م���ع 
ع��ل��ى اأك����رب ع���دد م���ن الأ����ش���وات، 
ا احلزب املت�شّدر من حيث  واأي�شً
املقاعد، وت�شكيل ائتالف للحكم، 
رئي�شة  ت�شبح  ميلوين  وجورجيا 

للحكومة.

2-     ال�سيناريو الثاين
النق�شامات  فيه  تبداأ  ال��ذي  هو   
الو�شط  مي����ني  حت����ال����ف  داخ�������ل 
ال����ظ����ه����ور مب���ج���رد  ال����ف����ائ����ز يف 

•• عوا�صم-وكاالت

معاقلها  اأح�����د  ع���ن  رو����ش���ي���ا  ت��خ��ل��ت 
اأوكرانيا،  �شرق  �شمال  يف  الرئي�شية 
الأم���������ر ال�������ذي و����ش���ف���ه م���راق���ب���ون 
ب����الن����ه����ي����ار امل����ف����اج����ئ ل�����واح�����د من 
الرئي�شية  الأم����ام����ي����ة  اخل����ط����وط 
للحرب بعد تقدم القوات الأوكرانية 

خالل الأيام الأخرية.
واع������ت������رب م������راق������ب������ون وحم����ل����ل����ون 
ال�شريع  ال�������ش���ق���وط  ع�������ش���ك���ري���ون، 
للجي�س الرو�شي يف مدينة “اإيزيوم” 
اأ����ش���واأ تراجع  ق���رب خ��ارك��ي��ف ب���اأن���ه 
على  قواتها  اأج��ربت  اأن  منذ  ملو�شكو 
العودة من العا�شمة كييف يف مار�س 
امل��ا���ش��ي، وق���د ي��ك��ون مب��ث��اب��ة نقطة 
امل�شتمرة  احل���رب  يف  حا�شمة  حت��ول 

منذ اأكرث من 200 يوم.
كييف  ت��ن��ت�����ش��ي  ال������ذي  ال����وق����ت  ويف 
يف  الأر�����س  على  ع�شكرية  مبكا�شب 
الأيام الأخرية، اأظهرت �شوًرا جلنود 
اأوكرانيني وهم يرفعون علم بالدهم 
يف عدد من املناطق التي ا�شتعادوها 
اإىل  اإزي��وم،  من قب�شة الرو�س، مثل 
اأخ�����رى م��ث��ل كيندرا  ب���ل���دات  ج��ان��ب 
وفيليكي  و���ش��ك��ال��وف�����ش��ك��ي،  ���ش��ي��ف��ك��ا، 

كو�شوفاخا.
وا�شتخدمت القوات الرو�شية اإيزيوم 
كقاعدة لوج�شتية يف هجموها الذي 
وخا�شة  ال�شمال  يف  ل�شهور  ا�شتمر 

على منطقة “دونبا�س«.
ومنذ بدء الهجوم الأوكراين امل�شاد 
هذا  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  رو�شيا  على 

الفرتة  م���واق���ف مم��اث��ل��ة خ����الل 
لت�شكيل  الأخ�����رية:  الت�شريعية 
اعتمد  الأول،  ك��ون��ت��ي  ح��ك��وم��ة 
ح�شل  ال��ذي  احل��زب  معيار  على 
على اأكرب عدد من الأ�شوات )يف 
ذل����ك ال���وق���ت ح���رك���ة 5 جن����وم(، 
لأنه مل يكن هناك حتالف ميلك 
املقاعد.  م��ن  امل��ط��ل��ق��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة 
كونتي  حكومة  لت�شكيل  بالن�شبة 
ال��ث��اين، يف امل��ق��اب��ل، ك��ان��ت اأرق���ام 
�شئيلة  احل���ك���وم���ي���ة  الأغ���ل���ب���ي���ة 
للغاية؛ ومع حكومة دراجي، كان 
حكومية  اأغلبية  يف�شل  اأن  عليه 
من نوع الحت��اد الوطني.     من 
الوا�شح اأن هذا �شيناريو هام�شي، 
ويبدو غري مرجح اليوم، ولكن ل 
ميكن ا�شتبعاده متاًما نظًرا لعدم 
بالناخبني،  التنبوؤ  على  ال��ق��درة 
الدولة،  رئ��ي�����س  ق����رارات  وت��اأث��ري 
و���ش��ع��ف الح��������زاب. م���ن اجليد 
ال�شيا�شة  اأن��ه يف  نتذكر  اأن  دائ��ًم��ا 
الإيطالية، ل يتم كتابة اأي �شيء 
م�شبًقا -حتى عندما يبدو اأن كل 

�شيء جاهز.

ترجمة خرية ال�سيباين
* باحث يف لوي�ض جويدو 
كاريل، روما. يركز بحثه على 
تاريخ املوؤ�س�سات ال�سيا�سية.
**موؤرخ اإيطايل، اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية. وباحث يف لوي�ض 
جويدو كاريل. جماالت بحثه 
وتدري�سه الرئي�سية هي تاريخ 
االأحزاب ال�سيا�سية، والتاريخ 
املقارن لالأنظمة ال�سيا�سية 
االأوروبية، وتاريخ ال�سحافة.

ول��ك��ن��ه��ا حا�شمة  ���ش��غ��رية  اإج������راءات 
وال�شعي  غفوة”  “يف  رو�شيا  لإب��ق��اء 
ل���ش��ت��ع��ادة امل��ن��اط��ق، وم��ع��رف��ة م��ا اإذا 
كان باإمكانهم اإجبار اجلي�س الرو�شي 
على الرتاجع اأكرث، ثم يتم ال�شغط 
على رو�شيا لتخاذ قرار اأو دعوة من 

اأجل التفاو�س.
و�شيكون للتعبئة الع�شكرية الرو�شية 
الكاملة تكاليف باهظة على م�شتوى 
اأوكرانيا  بخالف  الرو�شية،  الإدارة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م ع�����ش��ك��ري قوي 
وحلفائها  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  م���ن 

الغربيني.

مدن حا�سمة
تاأمني  م���ن  اأوك���ران���ي���ا  مت��ك��ن��ت  »اإذا 
وال�شتيالء  ب���ال���ك���ام���ل  خ���ارك���ي���ف 
م�شمون  ف�������اإن  خ����ري�����ش����ون،  ع���ل���ى 
حا�شم”،  ب�����ش��ك��ل  ي���ت���غ���ري  احل�������رب 
ال�شرتاتيجيات  مدير  ذك��ر  ح�شبما 
للدرا�شات  الدويل  باملعهد  والت�شليح 
�شتحلم  ذل��ك،  وبعد  ال�شرتاتيجية. 
دونيت�شك  مدينة  با�شتعادة  اأوكرانيا 
يف اجلنوب ال�شرقي، وكذلك مدينة 
مما  �شفرودونت�شك،  ثم  ماريوبول، 
قد يدفع رو�شيا مرة اأخرى اإىل �شبه 

جزيرة القرم وحدود 24 فرباير.
ومع ذلك، قالت اخلبرية الأمريكية 
ا�شتعادة  ت����وؤدي  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن���ه 
بالكامل،  خري�شون  على  ال�شيطرة 
الرو�شي يف منطقة  ال��وج��ود  واإن��ه��اء 
امل�شار  ت�����ش��ك��ي��ل  اإىل  دون���ي���ت�������ش���ك، 

امل�شتقبلي لالأحداث.

ت�شكيل احلكومة اجلديدة. لي�س 
اأن  امل��ث��ال،  �شبيل  على  م�شتبعدا، 
وبرل�شكوين  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي  ي���ح���اول 
اإيجاد  باقرتاح  ميلوين  عرقل�����ة 
جمل�س  رئي�س  ملن�شب  اآخ��ر  ا�شم 

الوزراء.
 ويف هذه الفر�شية، �شتمر الكرة 
اجلمهورية،  رئي�س  مع�شكر  اىل 
ميكنه  ال��ذي  ماتاريال،  �شريجيو 

ال�شهر، اأعلنت كييف ا�شتعادة قواتها 
م�شاحتها  جم��م��وع  يتجاوز  مناطق 
الأي����ام  م��رب��ع يف  ك��ي��ل��وم��رت  اآلف   3

الأخرية.
قالت  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ل��ك��ن 
من  ق���وات���ه���ا  ب�����ش��ح��ب  ق����راره����ا  اإن 
توجيه  ل�”اإعادة  ي��اأت��ي  املناطق  تلك 

جهودهم يف اجتاه دونيت�شك«.

عوامل للتفوق االأوكراين  4
الع�شكري  ال���و����ش���ع  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ًق��ا 
ق����ال مدير  اأوك����ران����ي����ا،  ال���راه���ن يف 
باملعهد  والت�شليح  ال�شرتاتيجيات 
ال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  ال����دويل 
ال�شابق  وامل�������ش���وؤول  ل���ن���دن،  وم���ق���ره 
وليام  الأط���ل�������ش���ي،  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  يف 
نيوز  ل�”�شكاي  حديث  يف  األبريكي، 
اإن هناك 4 عوامل رئي�شية  عربية”، 
الع�شكرية  ال��ن��ج��اح��ات  يف  ���ش��اه��م��ت 

الأخرية لأوكرانيا.
والتفاين  وال��ق��وة  الإرادة  الأول:   *
والقيادة  للجنود  امل��ع��ن��وي��ة  وال����روح 
الأوك����ران����ي����ة ومم����ا مي��ن��ح��ه��م ميزة 

فردية.
والتنفيذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ال����ث����اين:   *
امل��ت��ف��وق��ان، مب��ا يف ذل��ك واح���دة من 
الع�شكرية  اخل����داع  عمليات  اأع��ظ��م 
ودعم  الغربية  املخابرات  من  بدعم 

تنفيذية من ميني الو�شط، حتى 
لو كانت �شعيفة، اأو التحرك مرة 
اأخ����رى ن��ح��و ائ��ت��الف ك��ب��ري، مع 
املوؤ�ش�شة  النواة  باعتباره  اليمني 
الو�شطيني  م��ع  ولكن  لالأغلبية 
الدميقراطي.   احل������زب  ورمب������ا 
رئي�س  �شيكون  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف 
اأو �شخ�شية  احلكومة تكنوقراط 
ب��������ارزة.     ل��ق��د واج����ه ماتاريال 

�سيناريوهات متوقعة
رو�شيا  اأن  “األبريكي”  وي��ع��ت��ق��د 
�شتحاول تعزيز خطوطها، والتم�شك 
مبا حتت يديها على الأر�س، والبدء 
تقييد  مل���ح���اول���ة  ه���ج���م���ات  ����ش���ن  يف 
اأوك��ران��ي��ا على اأك��رب ع��دد ممكن من 

اجلبهات.
الدفاع  وزارة  عنه  حتدثت  ما  وه��ذا 
ت�شتهدف  اإنها  قالت  التي  الرو�شية 
ت��وج��ي��ه ج��ه��وده��م يف اجتاه  اإع������ادة 
التحويل  عمليات  ع��رب  دونيت�شك، 
القوات  باأن�شطة  اإي��ذان��ا  والن��ت�����ش��ار 

الفعلية.
ب�”الناتو”،  ال�����ش��اب��ق  امل�����ش��وؤول  ل��ك��ن 
اإنه ل يزال هناك احتمال قوي  قال 
باأن اأوكرانيا �شتكون قادرة على �شد 

القوات الرو�شية ودحرها جمددا.
حدة  ����ش���ت���زداد  ذل������ك،  غ�������ش���ون  ويف 
التي  الرو�شية  ال��ق��وات  يف  العراقيل 
من  بالفعل  وحداتها  معظم  تعاين 
نق�س يف عدد اجلنود، وخ�شارة عدد 
الأمر  الع�شكرية،  املعدات  من  كبري 
التاأثري  عن  ف�شاًل  للتفاقم،  املر�شح 
ال�شلبي على احلالة املعنوية، وفق ما 

ذكر “األبريكي«.
اأما على م�شتوى القوات الأوكرانية، 
اتخاذ  يف  �شت�شتمر  كييف  اأن  ف��ريى 

3-    ال�سيناريو الثالث
 ي��ت��واف��ق م��ع ف���وز ب��ف��ارق �شئيل 
مطلقة  باأغلبية  الو�شط،  ليمني 
اأو  املقاعد،  من  قليل  بعدد  ولكن 
املجل�شني  اأح���د  يف  اأغلبية  ب���دون 

بالتفاو�س  مليلوين  ال�شماح  اإم���ا 
مع �شركائها يف التحالف للتو�شل 
اىل اتفاق، اأو اإيجاد بديل كرئي�س 
راأ�س  ليكون على  ال��وزراء  ملجل�س 

اأغلبية ميني الو�شط.

احل���زب  لأن  امل��ط��ل��ق��ة  ب�����الأرق�����ام 
ال��دمي��ق��راط��ي م���ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
املرحلة،  ه��ذه  ويف  عليه.  يتفوق 
���ش��ي��ك��ون اأم�������ام رئ���ي�������س ال���دول���ة 
�شلطة  اإن�����ش��اء  تف�شيل  خ��ي��اران: 

ال�شيوخ.  جمل�س  الأرج����ح  -ع��ل��ى 
حزب  �شيكون  احل��ال��ة،  ه���ذه  ويف 
ف���رات���ي���ل���ي دي���ت���ال���ي���ا ه����و احل����زب 
الو�شط  مي��ني  حت��ال��ف  يف  الول 
لي�س  ولكن  الأ���ش��وات،  من حيث 

* ال���راب���ع: ال��ق��ي��ادة ال��رو���ش��ي��ة التي 
احلرب  اإدارة  يف  ب��ك��ف��اءة  تتمتع  مل 
ال��ق��درة على تنفيذ  م���وؤخ���ًرا، وع���دم 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��ت��م��ا���ش��ك��ة  ت��ك��ت��ي��ك��ات 

واحد.
واتفقت مع ذلك اخلبرية الأمريكية 
ال���������ش����وؤون الأم���ن���ي���ة  امل���خ���ت�������ش���ة يف 
ت�شوكرمان،  اإيرينا  وال�شرتاتيجية، 
“�شكاي  ل�  ت�شريحات  قالت يف  التي 

التنفيذ.
الع�شكري  ال�����دع�����م  ال�����ث�����ال�����ث:   *
املدفعية  وت����ف����وق  وال���ل���وج���ي�������ش���ت���ي 
وخا�شة قاذفات هيمار�س الأمريكية 
التي مكنت اأوكرانيا من تدمري ميزة 
رو���ش��ي��ا يف امل��دف��ع��ي��ة وال���ذخ���رية من 
على  الدمار  وتركيز  بعيدة،  م�شافة 
الخرتاقات  لتمكني  املعركة  �شاحة 

ال�شريعة.

الدومينو الذي ت�شبب يف فرار املزيد 
جبهة  انهيار  اإىل  واأدى  النا�س  م��ن 

باأكملها..
اأنه  بو�شوح  الأح���داث  ه��ذه  وُتظهر   
ل��ي�����س ف���ق���ط مي���ك���ن ك�����ش��ب احل����رب 
تلقوا  اإذا  ولكن  لأوكرانيا،  بالن�شبة 
نف�س الدعم يف بداية احلرب، فرمبا 
ذلك  حتقيق  من  الرو�س  يتمكن  مل 

على الإطالق«.

التدريب  حت�شني  اإن  عربية”،  نيوز 
ودم�������ج امل���دن���ي���ني مب�������رور ال����وق����ت، 
وامل�شاعدة ال�شتخباراتية الأمريكية، 
قبل  من  املعنوية  ال��روح  وانخفا�س 
اأي�����ش��ا م��ن العوامل  ال���رو����س، ك��ان��ت 
ال���ت���ي دف���ع���ت ال����ق����وات الأوك���ران���ي���ة 

ل�شتعادة حيويتها.
اأدت  ال��ت��ي  “الهجمات  واأ����ش���اف���ت: 
تاأثري  لها  ك��ان  ال��رو���س  ه��زمي��ة  اإىل 

تاأثري متزايد للقيود اخلارجية -املالية واالأطل�سية واالأوروبية -على ال�سيا�سة الداخلية االإيطالية

ل �شيء موؤكد قبل النتائج يف ال�شيا�شة اليطاليةدور الرئي�س اليطايل موؤثر يف ت�شكيل احلكومة

 يف �ل�صيا�صة �لإيطالية, ل يتم كتابة �أي �صيء
 م�صبًقا -حتى عندما يبدو �أن كل �صيء جاهز

لالئتالف �ليميني �نق�صاماته حول دعم 
�أوكر�نيا, و�لربنامج �لقت�صادي, و�إ�صالح �لق�صاء

من املوؤكد تقريبا اأّن تفّكك ي�سار الو�سط �سيحكم عليه بالهزمية

رو�سيا تخلت  عن اأحد معاقلها الرئي�سية

بعد 200 يوم.. هل دخلت حرب �أوكر�نيا مرحلتها �حلا�صمة؟
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العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الذيد االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
جزئي عمايل   ADCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000081/ 

اإىل املحكوم عليه : �شباب الذيد ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ 
املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ:2022/4/8  انه  حيث 
اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، باك�شتاين  اجلن�شية   - احمد  من�شور  حممود  املنفذ:عبد 
الر�شم  اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع  اعاله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :10163 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن بالن�شر 

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب ادارة الدعوى يف �شحيفتني احداهما ناطقة باللغة االجنليزية  
يف اال�شتئناف رقم:2022/1202 عمايل

بناء على طلب امل�شتاأنف:حممد خالد عبا�شى حممد �شابر خان عبا�شى
امل�شتاأنف �شده:اجلواد ال�شيل للمقاولت الفنية

املرئي  الت�شال  عرب  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  اأنت 
بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي  او  - �شخ�شيا  ال�شارقة  ا�شتئناف  مبحكمة 
امل�شتندات على نظام وزارة  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
العدل وذلك يوم الثالثاء املوافق:2022/9/20 يف الدعوى املذكورة رقمها 

اعاله بو�شفك م�شتاأنف �شده . 
مكتب ادارة الدعوى           

    االمارات العربية املتحدة  - وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية

مكتب اإدارة الدعوى

70535

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اجلملة لتجارة الوقود 
ذ.م.م �شيتيارثودي حممد كوتي كورامبوتور عبا�س حممد

كلي جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004483/ 
اإىل املحكوم عليه : اجلملة لتجارة الوقود ذ.م.م - �شيتيارثودي حممد كوتي 

 كورامبوتور عبا�س حممد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:بنك المارات دبي 
الوطني �س.م.ع  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

1.2976046E7: شامال الر�شوم وامل�شاريف�
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - يعقوب يو�شف ما�شاءاهلل عبا�س
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005257/ 

اإىل املحكوم عليه : يعقوب يو�شف ما�شاءاهلل عبا�س - اجلن�شية جزر القمر
العنوان:امارة ال�شارقة �شارع ال�شبخة والنخيالت املنطقة ال�شبخة املنزل رقم 7 الطابق الأر�شي �شندوق 

YAQOOB.YM87@GMAIL.COM:الربيد 29- رقم املوبايل 0565385466 - الربيد اللكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف ال�شارقة ال�شالمي  
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  ، يف الق�شية 
الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
:180100.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�شور جل�شة يوم - 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة - ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - خالد غلوم ابراهيم داخدا احمد
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005696/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد غلوم ابراهيم داخدا احمد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
ال�شارقة ال�شالمي  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :54559
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088465 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
اجلن�شية   - �شودرى  ا�شماعيل  حممد  منا  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنجالدي�شى 
الرخ�شة  يف  وذلك  بنجالدي�س  اجلن�شية  احمد  �شديق  روبيل  ر�شيد  لل�شيد:حممد 
املهنية بوكيل خدمات امل�شماة )كافترييا املذاق الذهبي( املرخ�شة برقم:795377 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بحكومة ال�شارقة .
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088447 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
حيث ان ال�شيد:�شامل خلفان حمد احلافري الكتبي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
)الرمان لكي املالب�س( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:514605 
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  احلافري  حمد  خلفان  ال�شيد:�شامل  ان  حيث 
100% اىل  والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )الرمان لكي املالب�س( البالغة 
ال�شيد:حممد همايون كبري ميجى - بنغالدي�س اجلن�شية - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 

فردية اىل وكيل خدمات تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088607 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  هويدن  مع�شد  حممد  ال�شيد:عبداهلل  ان  حيث 
رخ�شة  مبوجب  بال�شارقة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  �شراقب(  )مطعم  التجارية 
اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  هويدن  مع�شد  حممد  ال�شيد:عبداهلل  ان  حيث  رقم:745771 
البالغة  �شراقب(  )مطعم  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
100% اىل ال�شيد:بخت عليم حممد غنى - باك�شتاين اجلن�شية - تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088675 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
هوية  بطاقة  يحمل   - النعيمي  عبداهلل  را�شد  حمد  ال�شيد:مبارك  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  والتنازل عن  البيع  يرغب يف   - المارات  اجلن�شية   -  784197965254911 رقم 
هوية  بطاقة  يحمل  الدين  معني  رفيع  ال�شيد/حممد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته 
للتطريز(  )اجلنني  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند  اجلن�شية   - رقم:784197032695369 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:210116 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة - تعديالت اخرى - تغيري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088579 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:انعام اهلل ا�شاكزاى حاجي حممدو ، اجلن�شية باك�شتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:كل حممد حاج عبدالقيوم 
والتي  امل�شتعملة(  ال�شيارات  لتجارة قطع غيار  الزين  الرخ�شة )واحة  باك�شتان يف  - اجلن�شية 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   781188 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8175/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

ا�شدار  درهم   )88987.50( املبلغ  بقيمه   )004134  -  004224( املرجتعة  ال�شيكات  بقيمه  املطالبة   -1  : التنفيذ  مو�شوع 
امركم الكرمي بتذيل ال�شيكني بال�شيغة التنفيذية 2- الزام املنفذ �شدهما ب�شداد مبلغ التنفيذ البالغ قدره )91392.5( 
درهم بالت�شامن ل�شالح طالبة التنفيذ والر�شوم وامل�شاريف 3- ا�شدار امركم الكرمي مبنع مدير املنفذ �شده الثاين 
التجارية  الرخ�شة  بيانه:1-  الت��ي  من  �شدهما  املنفذ  يد  حتت  التي  الم��وال  على  واحلجز  ال�شتعالم   -4 ال�شفر  من 
2- العقارات 3- املركبات 4- ال�شهم واحل�ش�س وال�شندات 5- الموال لدى البنوك 6- ما للمدين لدى الغري يف اجلهات 

التي يحددها يف الطلبات الالحقة ويف حدود املبلغ املبني بالالئحة .
طالب التنفيذ : مدار المارات ملواد البناء �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع ال�شيخ زايد - مبنى بناية امارات اترمي - �شقة طابق 2- مكتب 
252 - بجوار جلف نيوز

املطلوب اإعالنه : 1- كيه ا�س ا�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91392.50( 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 70445

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0006182 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / بهيمجي اجابهاي رو�شيا �شافابهاي رو�شيا - العنوان:9601089 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
ب�شفته وكيال عن/جا�شم  املرزوقي  نور  ل�شالح / عبداهلل حممد ر�شا حممد  اأعاله 
رقم:2017/195343/1  باملحرر  الوكالة  مبوجب  املرزوقي  نور  حممد  ر�شا  حممد 
 )41500( مبلغ  الطالبة  اىل  يوؤدي  بان  �شده  املقدم  بالزام  احلكم:ناأمر  ن�س  بالتايل 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم  وخم�شمائة  الف  واربعون  واحد  درهم 
وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف  ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ماعدا ذلك - حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 70533
اإنذار عديل بالن�شر

 رقم )2022/150642(
املنذر:�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م

�شد املنذر اليها:قطر الندى لتجارة املياه املعدنية �س.ذ.م
 )361.916.36( ق��دره  مبلغ  بذمتكما  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  يلي  مبا  ننذركم  لذلك:فاإننا 
درهم ثالثمائة واحد و�شتون الف ت�شعمائة و�شتة ع�شر درهما ثمانية وت�شعون فل�شا - عن ر�شوم 
اليجار من الباطن وال�شرف ال�شحي والغرامات و�شريبة القيمة امل�شافة وذلك خالل ثالثون 
القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �شن�شطر  وال  العديل  النذار  هذا  تاريخ  من  يوم   30
املطالبة  احل�شر  ل  امل��ث��ال  �شبيل  على  وه��ي  لديكم  موكلنا  ح��ق��وق  على  للمحافظة  ال��الزم��ة 
بكامل املبلغ املرت�شد يف ذمتكم حتى ال�شداد التام بال�شافة اىل املطالبة بالغرامات التاأخريية 
الخالل  م�شوؤولية  اأملت مبوكلتنا مع حتميلكم  التي  لالأ�شرار  اجلابر  بالتعوي�س  الزامكم  مع 
بالتزاماتكم التعاقدية ا�شرارا مبوكلنا والزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة ، مع 

�شائر التحفظات على اوراق على حقوق موكلتنا .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  9941/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- الربتو رو�شو  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة اخلط المامي لدارة ال�شتثمار �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )352550( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  1877/2022/208 تنفيذ مدين 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- كالريزا ماي دي مي�شا هارا  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تور�س لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )6006.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

الق�شية التنفيذية رقم 844 ل�شنة 2019 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

اإىل املنفذ �شده / خالد م�شطفى جمال الدين ال�شويفي - م�شري اجلن�شية 
 دينا خريي ناجي ر�شوان - م�شرية اجلن�شية 

ل�شالح املنفذ له / بنك ابوظبي التجاري - تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد 
علني على موقع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم 
الأربعاء املوافق 2022/9/21 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �شده )لعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو 

التايل : 
قطعة رقم 1233/ي/355 ملك مبنطقة اخلان بامارة ال�شارقة - �شعر التثمني 290.000 درهم - ب�شعر العر�س بعد 
التخفي�س 145.000 درهم مائة وخم�شة واربعون الف درهم والعقار عبارة عن �شقة غرفة + �شالة مب�شاحة 717.9 

قدم مربع
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�شم  مراجعة  ذلك  عن  ال�شتف�شار  او  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ا�شرف ال�شرباوي القطب ابراهيم
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005466/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�شرف ال�شرباوي القطب ابراهيم 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممد 
اأن  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  الق�شية  ، يف  باك�شتاين   �شعيب خان عبداجلبار - اجلن�شية 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :73570
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003295/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة انرتنا�شيونال اند�شرتيال �شبالي �س.م.ح - احمد �شاكر حممد 

قوا�شمي - حممود �شاكر حممد قوا�شمي 
املنفذ:البنك  املدعي  املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح  بتاريخ قد �شدر احلكم  انه  حيث 
اأن املحكوم له املذكور  قد  العربي املتحد �س.م.ع  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :614314.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6318/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/729 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )8127717( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناية بنك ام القيوين - هاتف رق��م:043976655 - 

Legal@nbq.ae:الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنهم : 1- كو�شرتا للدعاية والعالن �س.ذ.م.م 2- كو�شرتا جروب منطقة حرة ذ.م.م 3- مانوج 

زيجومل ادناين 4- ريجومال نو نتدا�س انداين 5- رامي�س ريجومال ادناين - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)81277717( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088603 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد عبدالرحمن عبدالرحمن ، اجلن�شية فل�شطني يرغب 
ح�شني  عمر  ال�شيد:احمد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�شاعر - اجلن�شية الردن يف الرخ�شة )�شوبرماركت زيت وزعرت( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم:781852 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت 
وتغيري  التجاري  ال�شم  وتغيري  خدمات  وكيل  حذف   - لخر  الرخ�شة  �شاحب  تنازل  اخرى 

ال�شكل القانوين بتحويلها اىل �شركة ال�شخ�س الواحد  .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088686 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
يف  ترغب  الهند  اجلن�شية   - خان  فريد  ن�شاء  ال�شيدة:�شاماليتان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 100% وذلك اىل ال�شيد/�شيخ �شهنواز �شيخ لطيف 
- اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )املنارة العالية للخياط املالب�س الر�شمية( والتي تاأ�ش�شت 
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه رقم 772663 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة - تعديالت اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة لخر  .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 70535
MOJAU_2022- 0088606 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:جالل ابو القا�شم ابو القا�شم ، اجلن�شية بنغالدي�س ويحمل بطاقة هوية 

رقم 784197464618079 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل 

حممد ربى ال�شالم م عبدالب�شار ، اجلن�شية بنغالدي�س ويحمل جواز �شفر رقم:BW0506028 يف 

الرخ�شة امل�شماه )بقالة ركن املكارم( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:780415 

ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة لخر  .

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 

بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد 

ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0003886 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شركة فجر ال�شرق لالإن�شاءات ذ.م.م - العنوان:9534461
مهند احمد الدو - العنوان:9534462 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�شالح / دار التمويل �س.م.ع بالتايل ن�س احلكم قررت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي 
وثمانية  مائة  درهم   128075.56 مبلغا مقداره  املدعية  لل�شركة  يوؤديا  بان  مت�شامنني  عليهما 
الفا وخم�شة و�شبعون درهما و�شتة وخم�شون فل�شا - وبالزامهما مت�شامنني بفائدة  وع�شرون 
ال�شداد  متام  وحتى   2022/5/24 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع 
ب�شرط ال جتاوز ا�شل الدين املق�شي به والزمتهما مت�شامنني بامل�شروفات والر�شوم ومببلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

دمي��ق��راط��ي��ة ي�����ش��ع��ى ال��رئ��ي�����س من 
خاللها اإىل تن�شيب جمل�س �شورى 
وفق  “اخلالفة”  دولة  �شاكلة  على 

قولها.

•• الفجر -تون�س:
   ���ش��رع احل����زب ال��د���ش��ت��وري احلر 
كتلته  ون������واب  رئ��ي�����ش��ت��ه  يف  مم��ث��ال 
ال��ربمل��ان��ي��ة وق���ي���ادات���ه ال��ع��ل��ي��ا وثلة 
اأن�������ش���اره امل��م��ث��ل��ني ع���ن اجل���ه���ات يف 
اأم��ام مقر مفو�شية  اعت�شام  تنفيذ 
الإن�شان  حل���ق���وق  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ب��ت��ون�����س ب���داي���ة م���ن ال���ث���الث���اء اإىل 
غاية يوم ال�شبت القادم تاريخ نهاية 
الأجل املفرت�س قانونا لإ�شدار اأمر 
دعوة الناخبني ملا ي�شمى النتخابات 
�شتجرى  انها  قيل  التي  الت�شريعية 

يف 17 دي�شمرب 2022 
له،  ب�����الغ  احل�������زب، يف  وط����ال����ب     
الق�شية  بو�شع  ال��دول��ي��ة،  املنظمة 
يف  الإن�شان  وملف حقوق  التون�شية 
تون�س على جدول اأولويات جمل�س 
حاليا  امل��ن��ع��ق��د  الإن���������ش����ان  ح���ق���وق 
املا�شك  و���ش��ف��ه  م��ا  حل��ث  بجينيف 
التزامات  اح����رتام  ع��ل��ى  بال�شلطة 
ال���دول���ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة يف ���ش��م��ان حق 
ال�شعب التون�شي يف التمتع باحلقوق 

العاملي  بامليثاق  امل�شمنة  واحلريات 
حل��ق��وق الإن�����ش��ان وال��ع��ه��د ال���دويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية 
وغريها من التفاقيات واملعاهدات 
واأهمها  ع��ل��ي��ه��ا  امل�����ش��ادق  ال��دول��ي��ة 
واختيار  م�����ش��ريه  ت��ق��ري��ر  يف  ح��ق��ه 
حرة  انتخابات  يف  وممثليه  حكامه 

ومطابقة للمعايري الدولية.
   كما دعا اىل اإعالن عدم العرتاف 
القائمة  ال�شلطة  ب�شرعية  الأمم��ي 
ال����دع����وة  ع�����دم  ت���ون�������س يف ظ����ل  يف 
لن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة ك���اإع���الن عدم 
املزمع  النتخابية  العملية  مطابقة 
اجراوؤها يف دي�شمرب القادم ملقايي�س 
عليها  امل��ت��ف��ق  وال�شفافية  ال��ن��زاه��ة 
عامليا وعدم �شرعية الربملان املنبثق 

عنها،
   واأك����������د ع����ل����ى �������ش������رورة ال����ن����اأي 
باملنظمات املخت�شة يف رقابة �شالمة 
النتخابات عن امل�شاركة يف مراقبة 
ع��م��ل��ي��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة و���ش��ف��ه��ا احلزب 

بالعرجاء.
م�������ش���ان���دة حق  دع����اه����ا اىل  ك���م���ا     

ب���ك���ذب���ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة وح���ق���وق 
امل�شلمني  الإخوان  ليمكنوا  الن�شان 
منجزات  وتدمري  البالد  حكم  من 
دولة ال�شتقالل واليوم قلبوا نظام 
ع��ق��ب ليجعلوا  ع��ل��ى  راأ����ش���ا  احل��ك��م 
م�����ن ت���ون�������س دول�������ة خ����الف����ة حتت 
وت�شحيح  الإخ��وان  غطاء حما�شبة 

امل�شار«.
   واأ�شافت: “نفذوا ا�شتفتاء التحيل 
من  �شمنية  ب��ت��زك��ي��ة  وال���الق���ان���ون 
يتواطوؤون  وال��ي��وم  المم��ي  املنتظم 
لقمة  واع��ط��ائ��ه��ا  ال���دول���ة  لتفكيك 
القاعدي  ال��ب��ن��اء  ملخططي  �شائغة 
والفو�شى  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وال�����ش��ع��وذة 
وال��ت��ن��اح��ر وح��ك��م اخل��م��ي��ن��ي��ة... ل 
ل��ن مي��ر رب��ي��ع خرابكم  واأل���ف ل... 
ح�شن  اإىل  تون�س  و�شتعود  ال��ث��اين 

التون�شيني »...
   وكانت رئي�شة احلزب الد�شتوري 
اأع��ل��ن��ت عن  ق��د  احل��ر عبري مو�شي 
تنظيم يوم غ�شب يوم 17 �شبتمرب 

املقبل اأمام املوؤ�ش�شات ال�شيادية. 
   وياأتي يوم الغ�شب تنديدا بتدهور 

الغذائي  الأم�������ن  يف  ال��ت��ون�����ش��ي��ني 
والعي�س الكرمي والتمتع بكل مرافق 
مقاي�شتهم  دون  الإن�شانية  احلياة 
انتهاك  ودون  الوطنية  ب�شيادتهم 
بكل  امل�����ش��ارك��ة  يف  الأ���ش��ا���ش��ي  حقهم 
حرية يف احلياة ال�شيا�شية وانتخاب 
�شوؤون  اإدارة  على  ق���ادرة  موؤ�ش�شات 
الدولة وحماية ا�شتقاللها و�شالمة 
اأن �شمت  ترابها.    واعترب احلزب 
على  العتداء  اأمام  الأممي  املنتظم 
حقوق ال�شعب التون�شي يجعل مبداأ 
مهددا  الدولية  بال�شرعية  اللتزام 
الأمم  منظمة  م�����ش��داق��ي��ة  وي�����ش��ع 
على  املختلفة  واأج��ه��زت��ه��ا  امل��ت��ح��دة 

املحك.
   واأك��������دت رئ��ي�����ش��ة احل������زب عبري 
نقلته  م��ب��ا���ش��ر  ف��ي��دي��و  يف  م��و���ش��ي 
حزبها  اأن  الر�شمية  �شفحتها  عرب 
ب��ان��ت��خ��اب��ات خمالفة  ي���ع���رتف  ل���ن 
ال��دول��ي��ة ول���ن ينخرط  ل��ل��م��ع��اي��ري 
القانون  دول�����ة  ت���دم���ري  م�����ش��ار  يف 

واملوؤ�ش�شات.
املواطنني  “غالطوا  وق����ال����ت:     

ال���د����ش���ت���وري احل����ر ل���ن ي�����ش��ارك يف 
النتخابات التي اأعلن عنها الرئي�س 
دي�شمرب  �شعيد واملربجمة يف  قي�س 
غري  انتخابات  اأنها  معتربة  القادم 

اقت�شادية واجتماعية غري م�شبوقة 
وف���ق ق��ول��ه��ا خ���الل اإ���ش��راف��ه��ا على 
اجتماع بهياكل احلزب يف املن�شتري.

احل�����زب  اأن  م����و�����ش����ي  واأك������������دت     

الأ�شعار  وغ���الء  ال�شرائية  امل��ق��درة 
الدولة  ميزانية  ح��ول  وال��غ��م��و���س 
ومل�شاندة  الأ�شا�شية  امل���واد  وف��ق��دان 
اأزمة  التون�شي الذي يعي�س  ال�شعب 

قيادات الد�شتوري احلر يف اعت�شام

كر�كا�س ترعى مفاو�صات بوغوتا وجي�س �لتحرير

عبري مو�صي تدخل يف �عت�صام �أمام مفو�صية �لأمم �ملتحدة

•• بوغوتا-اأ ف ب

واف����ق ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو ع��ل��ى ط��ل��ب نظريه 
ال��ك��ول��وم��ب��ي غ��و���ش��ت��اف��و ب��ي��رتو اأن ت��ك��ون ك��راك��ا���س اإح����دى اجلهات 
التحرير  وجي�س  بوغوتا  ب��ني  مرتقبة  �شالم  ملفاو�شات  ال�شامنة 
الوطني، اآخر حركة متّرد معرتف بها يف كولومبيا، بح�شب ما اأعلن 
الثنائية  ر�شمياً عالقاتهما  وا�شتاأنفت كولومبيا وفنزويال  البلدان. 
رّداً على   2019 اآب/اأغ�شط�س بعدما قطعتها كراكا�س يف  يف نهاية 
حمافظ(  )مييني  دوك��ي  اإي��ف��ان  ال�شابق  الكولومبي  الرئي�س  دع��م 

لزعيم املعار�شة الفنزويلي خوان غوايدو.
اأول  ب��ي��رتو،  طلب  البلدين،  ب��ني  الثنائية  العالقات  تطبيع  وبعيد 

اأن  اأي�شاً  الي�شاري  الفنزويلي  لكولومبيا، من نظريه  ي�شاري  رئي�س 
احلكومة  بني  املرتقبة  املفاو�شات  يف  �شامنة”  “دولة  ب��الده  تكون 
الكولومبية وجي�س التحرير الوطني. واأر�شل بيرتو طلبه هذا اإىل 
نظريه  ر�شالة  على  م��ادورو  ورّد  الثالثاء.  ن�شرت  ر�شالة  يف  م��ادورو 
دور  اأداء  ع��ل��ى  بالطبع  ت��واف��ق  “فنزويال  اإّن  ب��ال��ق��ول  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
ال�شامن«. وجي�س التحرير الوطني هو اآخر حركة متّرد معرتف بها 
الثورية  امل�شلحة  اأبرمت بوغوتا وحركة القوات  يف كولومبيا بعدما 

الكولومبية )فارك( اتفاق �شالم يف 2016.
توقيع  وحتى  ال�شتينات  منذ  كولومبيا  يف  الأهلية  احل��رب  واأ�شفرت 
اتفاق 2016 عن �شقوط 260 األف قتيل على الأقّل وفقدان 45 

األفاً اآخرين، بالإ�شافة اإىل تهجري 6.9 ماليني �شخ�س.

 �ندلع ��صتباكات بني حر�س حدود طاجيك�صتان وقرغيز�صتان 
•• بي�صكك-رويرتز

بعد  الأربعاء  اأم�س  النار وقع بني حر�س احل��دود يف قرغيز�شتان وطاجيك�شتان  تبادل لإط��الق  اإن  قال م�شوؤولون 
خالف جديد ب�شاأن احلدود بني الدولتني الواقعتني يف اآ�شيا الو�شطى.

واندلع ال�شتباك، الذي وقع ع�شية اجتماع تكتل اأمني اإقليمي وبالتزامن مع ا�شتمرار القتال بني رو�شيا واأوكرانيا 
وكذلك بني اأذربيجان واأرمينيا، بعد اأن اتهم حر�س احلدود يف قرغيز�شتان جنود طاجيك�شتان باتخاذ مواقع على 

جزء من احلدود مل يتم تر�شيمه بعد.
وقرغيز�شتان وطاجيك�شتان حليفتان لرو�شيا وت�شت�شيفان قواعد ع�شكرية رو�شية، لكن القتال يتكرر بينهما ب�شبب 

ق�شايا حدودية كادت اأن توؤدي العام املا�شي اإىل ن�شوب حرب �شاملة بني اجلمهوريتني ال�شوفيتيتني ال�شابقتني.
وقالت طاجيك�شتان يف بيان اإن حر�س حدود قرغيز�شتان اأطلقوا نريان املدافع وقذائف هاون على مواقع لهم بدون 
التعر�س لأي ا�شتفزاز. وذكرت وكالة الإعالم الرو�شية نقال عن حر�س احلدود يف طاجيك�شتان اأن اأحد اأفرادها ُقتل 

واأ�شيب اثنان اآخران يف ال�شتباكات. ومل تبلغ قرغيز�شتان حتى الآن عن وقوع اإ�شابات بني جنودها.

در��صة جديدة ل� »تريندز« حول م�صتقبل 
حركة �لنه�صة �لتون�صية بعد �لد�صتور �جلديد

�أ�صبوع �أوكر�نيا »�لعا�صف«.. �لهجوم �خلاطف �أعاد 300 بلدة
عوا�شم-وكالت

اأن الهجوم  الدفاع الأوك��راين هانا ماليار،  ذك��رت نائبة وزي��ر 
الرو�شية  ال��ق��وات  على  اأوكرانيا  �شنته  ال��ذي  اخلاطف  امل�شاد 
حرر 3800 كيلومرت مربع من الأرا�شي يف منطقة خاركيف 

ب�شمال �شرق البالد منذ ال�شاد�س من �شبتمرب.
ال��ه��واء مبا�شرة يف  ك��ان��ت تتحدث على  ال��ت��ي  م��ال��ي��ار،  وق��ال��ت 
اإن  اأوك��ران��ي��ا  ا�شتعادتها  ال��ت��ي  بالكليا  ب��ل��دة  م��ن  التلفزيون 
اأك��رث من  الأرا���ش��ي امل��ح��ررة من ال��ق��وات الرو�شية تتكون من 
ال�شكان  م��ن  األ��ف��ا   150 نحو  ويقطنها  �شكاين  جتمع   300

حاليا.
التحرير  وه��دف��ه��ا  م�شتمرة.  “العملية  م��ال��ي��ار:  واأو���ش��ح��ت 
اأقرب  يف  �شيحدث  ه��ذا  اأن  نعتقد  خاركيف...  ملنطقة  الكامل 

وقت ممكن«.
وقال الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي الليلة املا�شية 

كيلومرت   6000 م��ن  اأك��رث  “حررت  املجمل  يف  اأوك��ران��ي��ا  اإن 
م��رب��ع م��ن الأرا���ش��ي الأوك��ران��ي��ة يف اجل��ن��وب وال�شرق” منذ 

الأول من �شبتمرب.
واأ�شاف اأن “اإجراءات اإعادة ال�شتقرار” اكتملت يف نحو ن�شف 
ت��زال جارية يف منطقة حم��ررة باحلجم  تلك الأرا���ش��ي و”ل 

نف�شه«.
وي�شمل ت�شريحه الأرا�شي التي قالت ماليار اإنها ُحررت خالل 

الأ�شبوع املا�شي.
وقع  خ��ارك��ي��ف  منطقة  يف  امل�����ش��اد  الأوك�����راين  للهجوم  وك���ان 
فرباير،   24 ي��وم  اأوك��ران��ي��ا  غ��زت  التي  رو�شيا  على  ال�شدمة 
واأثارت اأنباء الهزائم امليدانية تذمرا غري معتاد على �شا�شات 

القنوات التلفزيونية الرو�شية الر�شمية.
وقال اأنتون جريا�شت�شينكو م�شت�شار وزارة الداخلية الأوكرانية 
جثتي  با�شتخراج  تقوم  ال�شرطة  اإن  ماليار  بعد  حت��دث  ال��ذي 
ان�شحابها  قبل  اأعدمتهما  الرو�شية  ال��ق��وات  اإن  ق��ال  مدنيني 

باأيام، فيما تنفي مو�شكو ا�شتهداف املدنيني عمدا.
التي  الأرا�شي  جميع  حترير  عينيها  ن�شب  اأوكرانيا  وو�شعت 
احتلتها القوات الرو�شية بعد دفعها للتقهقر يف هجوم م�شاد 

�شريع يف �شمال �شرق البالد.
منذ اأن تخلت مو�شكو عن معقلها الرئي�شي يف ال�شمال ال�شرقي، 
ال�شبت، يف اأ�شواأ هزمية لها منذ الأيام الأوىل للحرب، ا�شتعادت 
حتول  يف  البلدات  ع�شرات  على  ال�شيطرة  الأوكرانية  القوات 

مذهل يف م�شار القتال.
م�شاحة  ُخم�س  ت�شيطر على حوايل  الرو�شية  القوات  تزال  ل 
اأوكرانيا يف اجلنوب وال�شرق، لكن كييف الآن يف حالة هجوم 

يف كال املنطقتني.
اأري�شتوفيت�س  اأوليك�شي  الأوك��راين  الرئا�شي  امل�شت�شار  حتدث 
عن احتمالت التحرك يف مقاطعة لوغان�شك ال�شرقية، والتي 
�شناعية  منطقة  وه��ي  دون��ب��ا���س،  با�شم  دونيت�شك  م��ع  ُت��ع��رف 

رئي�شية قريبة من احلدود مع رو�شيا.

قادرة  غ��ري  هام�شية  اأيديولوجيا 
ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��ط��اب، ومب���ا يح�شن 
الأجيال القادمة من الوقوع حتت 

تاأثرياتها من جهة اأخرى.

 �لدمنارك تعتزم تدريب ع�صكريني 
�أوكر�نيني على �أر��صيها 

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

اأعلنت الدمنارك اأم�س عزمها على تدريب ع�شكريني اأوكرانيني على اأرا�شيها 
التي  بريطانيا  حذو  بذلك  لتحذو  الرو�شي،  للغزو  الت�شّدي  يف  كييف  لدعم 

تدّرب قوات اأوكرانية يف ثكنات باململكة املّتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الدمناركية “ريتزاو” عن وزير الدفاع مورتن بيد�شكوف 
الدمنارك. ل ميكنني تقدمي مزيد من  “�شيكون هناك تدريب يف  اإّن��ه  قوله 
الدمنارك«.  يف  الأوك���راين  للجي�س  تدريب  هناك  �شيكون  ولكن  التفا�شيل، 
اأول  كانت  التي  بريطانيا  اإىل  مدّربني  باإر�شال  كوبنهاغن  اكتفت  الآن  وحّتى 
اأرا�شيها. ويف منت�شف حزيران/ اأوكرانية على  اإىل تدريب قوات  دولة تبادر 
القواعد  ع��دد من  اأوك���راين يف  اآلف جندي   10 تدريب  لندن  تعّهدت  يونيو 
تعّهدت  اأخ��رى،  دول غربية  غ��رار  وعلى  اأ�شهر.  اأربعة  الربيطانية يف غ�شون 
اإىل بريطانيا لدعم مبادرة  130 �شابطاً  اإر�شال  اآب/اأغ�شط�س  الدمنارك يف 
لندن يف تدريب القوات الأوكرانية. لكّن انتقال البلد ال�شكندينايف اإىل تدريب 
الع�شو يف  اأك��رب من جانب هذا  انخراطاً  ي�شّكل  اأرا�شيه  اأوكرانية على  ق��وات 
الرامية لدعم  الأطل�شي يف اجلهود  �شمال  الأوروب���ي وحلف  الحت��اد  ك��ّل من 
للجهات  ملوؤمتر  امتداداً  كوبنهاغن  قرار  وميّثل  رو�شيا.  مواجهة  يف  اأوكرانيا 

املانحة لأوكرانيا نّظمه حلف �شمال الأطل�شي يف اآب/اأغ�شط�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ش����در 
جديدة  درا�����ش����ة  وال����ش���ت�������ش���ارات 
ال�شتفتاء  بعد  “تون�س  ب��ع��ن��وان: 
القطيعة  ه��ي  ه��ل  الد�شتور:  على 
تتناول  ال�شيا�شي؟”،  الإ�شالم  مع 
ب����ال����ع����ر�����س وال���ت���ح���ل���ي���ل م���ع���امل 
تون�س،  يف  اجل����دي����د  ال���د����ش���ت���ور 
فيها  ج�������رى  ال����ت����ي  وال�������ظ�������روف 
ال�شتفتاء عليه. اإ�شافة اىل قراءة 
و�شع حركة النه�شة يف �شوء هذا 
العامل اجلديد وم�شتقبل الإ�شالم 
من  التخل�س  و���ش��روط  ال�شيا�شي 
التنظيمية  الناحيتني  من  اأدواره 

والأيديولوجية.
وذك���رت ال��درا���ش��ة، ال��ت��ي اأع��ده��ا د. 
فريد بن بلقا�شم الباحث التون�شي 
غري املقيم واملتخ�ش�س يف احلركات 
على  ال�شتفتاء  اأن  الإ���ش��الم��وي��ة، 

ي�شكل  تون�س  يف  اجلديد  الد�شتور 
يوليو   25 م�شار  يف  مهمة  خطوة 
مع  ال��ق��ط��ع  اإىل  ال��ه��ادف   2021
ال�شابقة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
بديلة،  �شيا�شية  منظومة  واإر���ش��اء 
الرئي�س  ق����رارات  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
التون�شي قي�س �شعيد التي اتخذها 
وحتى   2021 ي��ول��ي��و   25 م��ن��ذ 
قرار ال�شتفتاء على د�شتور جديد 
يف  2022،اأ�شهمت  يوليو   25 يف 
اإبعاد حركة النه�شة الإخوانية عن 

موؤ�ش�شات الدولة.
وبينت الدرا�شة اأن تون�س بعد اإقرار 
ال��د���ش��ت��ور اجل��دي��د دخ��ل��ت مرحلة 
�شيا�شي  ن���ظ���ام  ق���وام���ه���ا  ج���دي���دة 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  مي��ن��ح  ج��دي��د 
املنظومة  وتنهي  وا�شعة،  �شلطات 
حركة  و�شعتها  ال��ت��ي  ال�شيا�شية 
مكانتها  ت��راج��ع��ت  ال��ت��ي  النه�شة، 
وتقل�س ح�شورها وفقدت قدرتها 

- على الطبقات الأكرث ه�شا�شة.
الإ�شالم  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
واملنطقة  ت���ون�������س  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
التنظيمية  ال����ن����اح����ي����ت����ني  م������ن 
والأي��دي��ول��وج��ي��ة يف ح��ال��ة تراجع 
�شيا�شياً   2021 يوليو   25 منذ 
لتفادي  ي�شعى  وه���و  واج��ت��م��اع��ي��اً، 
ف��ت��ح ملفات  الأ������ش�����واأ م���ن خ����الل 
مبينة  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة،  امل���ح���ا����ش���ب���ة 
حالة  اأن  اإدراك  امل���ه���م  م����ن  اأن������ه 
بال�شرورة  تعني  ل  هذه  الرتاجع 
التيار  ل��ه��ذا  اأن  ول�شيما  الأف����ول، 
التعامل  يف  التجارب  من  خمزوناً 
النح�شار  وح�����الت  الأزم������ات  م���ع 
اأدبيات  يف  وا�شتثمارها  والإن��ه��اك، 

البتالء واملظلومية.
اإحداث  اأن  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 
الإ�شالم  م��ن��ظ��وم��ة  م��ع  القطيعة 
و�شع  ع��ل��ى  يقت�شر  ل  ال�شيا�شي 
اإذا  وبخا�شة  فقط،  جديد  د�شتور 

ا�شتبعادها  اإىل  اإ�شافة   ، التاأثريية 
�شيا�شياً من اأجهزة الدولة.

�شرورة  ع��ل��ى  ال���درا����ش���ة  واأك�������دت 
التي  الن����ق���������ش����ام  ح����ال����ة  جت��������اوز 
وقيادة  ال�شتفتاء  عملية  �شاحبت 
اأفق  يف  اإدم��اج��ي��ة  �شيا�شية  عملية 
املزمع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
 ،2022 دي�����ش��م��رب  يف  اإج�����راوؤه�����ا 
املحافظة  على  العمل  اإىل  اإ�شافة 
على اأ�شا�شيات النظام الدميقراطي 
وعلى منظومة احلقوق واحلريات 

املكت�شبة.
العملية  النجاح يف هذه  اأن  وبينت 
املنا�شبة  ال�شروط  يوفر  ال�شيا�شية 
الأزمة  ا�شتحقاقات  مع  للتعاطي 
الق���ت�������ش���ادي���ة وامل���ال���ي���ة وت���ف���ادي 
خ�شو�شاً  الجتماعية،  تداعياتها 
الت��ف��اق مع �شندوق  يف ظل تعرث 
النقد الدويل، ويف ظل النعكا�شات 
املحتملة لهذا التفاق - اإن ح�شل 

•• عوا�صم-وكاالت

مذابح، منها ما تعدى �شحاياها   10
300 قتيل يف املرة الواحدة، ارتكبها 
�شمال  الإره����اب����ي يف  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
دول��ة م��ايل، م��ن م��ار���س اإىل �شبتمرب 
اجلاري، وعيناه مركزتان على حزمة 
املنطقة  اب��ت��الع  اإىل  تنتهي  اأه�����داف 

واإعالنها “اإمارة اإ�شالمية«.
ويف اإح�شاء اأويل اأجراه موقع “�شكاي 
نيوز عربية” ل�شحايا هذه املذابح، بلغ 
القتلى 925 مدنيا، اأحدثهم ع�شرات 
قرب  “تالتايت”  �شقطوا يف مذبحة 
اإتعا�س  بجانب  اجل��اري،  ال�شهر  غ��اوا 
ذوي���ه���م ب��ن��ك��ب��ات اأخ������رى م��ث��ل حرق 
حم��الت��ه��م ال���ت���ج���اري���ة ون���ه���ب امل����واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل����ن����ازل، وت����رك الأه����ايل 
م��ن��ت�����ش��ري��ن يف ال���������ش����وارع وال���ط���رق 

ال�شحراوية بحثا عن ماأوى.
ت�شل�شل املذابح الكربى:

مار�س قتل داع�س 145 مدنيا يف   8
منطقة “متالت«. 10 مار�س ارتكب 
مذبحة يف بلدة “اأديرانبوكا” بولية 

�شخ�شا،   213 �شحيتها  راح  ميناكا 
معظمهم من املدنيني، بالإ�شافة اإىل 
امل��ف��ق��ودي��ن، وت��ه��ج��ري ع���دد ك��ب��ري من 

الأهايل.
مناطق  يف  ج��������رت  م�������ار��������س،   26
مدنيا،  قتيال   54 دم��اء  “اإنويالن” 
مدنيا،   45 و”اأغارنادامو�س” 
يد  على  مدنيا   30 و”اأن�شوادجي” 

التنظيم الإرهابي.
“اإنكار”  ب���ل���دة  ���ش��ه��دت  م���اي���و،   22
واح�����دة م���ن اأك����رب امل���ذاب���ح ال��ت��ي راح 
واحد،  وق���ت  يف  ع���دد  اأك���رب  �شحيتها 

حيث قتل 310 مدنيا.
 31 اأرواح  الإره��اب��ي  التنظيم  اأزه���ق 

مدنيا ببلدة اإكاديوان.
على  ل���داع�������س  ه���ج���وم  ي���ول���ي���و،   13
 9 غرب ميناكا، قتل  “تبارات”  بلدة 

مدنيني، بينهم طفالن.
يوليو، اأغار التنظيم على قبيلة   27
“دباكر” يف �شواحي متكوتات، وقتل 

التابعة  “تهبانات”  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
لولية ميناكا قتل فيها 8 مدنيني.

بلدة  ث�����روات  ن��ه��ب  اأغ�����ش��ط�����س،   12
اأ�شيالل ودمر حمالتها التجارية بعد 

اأن قتل 21 من �شكانها.
مذبحة  التنظيم  ارتكب  �شبتمرب،   6

يف  مدنيني   5 قتل  مدنيا.   20 فيها 
ذات ال�شهر يف هجوم على �شيارة تقل 
منقبني عن الذهب من منجم “تني 
بني  ال��راب��ط  الطريق  على  اأيكارن” 

“تينيكار” وغاو.
هجمات  داع�س  �شن  اأغ�شط�س،   7-6

اإط���ار  ال��ق��ط��ع يف  م��ن ج��ه��ة، واإىل 
الجتماعية  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة  و����ش���ائ���ل 
م�����ع امل�����ق�����ولت الأي����دي����ول����وج����ي����ة 
ل��الإ���ش��الم��وي��ة، مب���ا ي��ح��ول��ه��ا اإىل 

و�شع  اإىل  ال�شرتاتيجية  الناحية 
الإ�شالمويني حتت ال�شغط لأجل 
جذرية  مب��راج��ع��ات  القيام  ف��ر���س 
توؤدي اإىل اخلروج من الإ�شالموية 

للجدل  م���ث���رية  ف�������ش���وًل  ت�����ش��م��ن 
على غرار الف�شل اخلام�س، واإمنا 
�شاملة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ات���ب���اع  ي��ت��ط��ل��ب 
��ع��د ت���ه���دف من  يف خم��ت��ل��ف ال�����شُّ

وبوركينا  النيجر  مثل  اجل��وار  ل��دول 
���ش��اب��ق��ة، حتدث  ت��ق��اري��ر  ف��ا���ش��و. ويف 
عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  خ���رباء 
من  ال�شكان  ب��ني  ال��ف��زع  ن�شر  اأن  ع��ن 
اأه��داف��ه اإج��ب��اره��م على ال��رح��ي��ل من 
واملعادن  والنفط  بالغاز  مناطق غنية 
تريد  خ����ارج����ي����ة  اأط����������راف  ل�������ش���ال���ح 

ا�شتغاللها.
فا�شو  بوركينا  يف  الإره����اب  وت�شاعد 
اأ�شرع  ب�شكل  النيجر،  وغ���رب  وم���ايل 
اإفريقيا،  يف  اأخ����رى  منطقة  اأي  م��ن 
بزيادة 140 باملئة منذ عام 2020.

اآلف   8 م���ق���ت���ل  ع����ن  ه�����ذا  واأ�����ش����ف����ر 
ووفقا  مليون،   2.5 ون���زوح  �شخ�س، 
للدرا�شات  اإف��ري��ق��ي��ا  م��رك��ز  ل��ت��ق��ري��ر 

ال�شرتاتيجية، ومقره وا�شنطن.
“بعد  حم����م����د:  ����ش���ال���ح  وي���ت�������ش���اءل 
اأدرن����ب����وك����ار ومت����ال����ت واأغ������ازراغ������ان 
وعدة  واأن�����ش��واج،  وتي�شيت  واإن��وي��الن 
مناطق اأخرى، ما هي املنطقة التالية 
امل�����ش��ري؟ لفتا  نف�س  ���ش��ت��واج��ه  ال��ت��ي 
مع  تت�شخم  النازحني  قائمة  اأن  اإىل 

الأيتام والأرامل والقتلى.

قتل فيها 33 مدنيا يف بلدة تالتايت 
قرب غ��اوا، يف ظل تناف�س بينه وبني 
من  امل��دع��وم��ة  اأزواد”  “اإنقاذ  حركة 
“ن�شرة  وج���م���اع���ة  امل������ايل،  اجل��ي�����س 
التابعة لتنظيم  الإ�شالم وامل�شلمني”، 

القاعدة، لل�شيطرة عليها.
امل��ذاب��ح واأع��م��ال العنف  �شرعة وت��رية 
م���ن ك���ل الأ����ش���ك���ال ���ش��د امل��دن��ي��ني يف 
��ف��ه حمللون  الأ���ش��ه��ر الأخ������رية، ���ش��نَّ
باأنه  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
�شمن “ا�شرتاتيجية رعب” يعتمدها 
داع�������س، ل ت��ت��وق��ف ع��ن��د ه���دف جمع 
ال��ق��ي��ادي يف احلركة  امل����ال. وي��و���ش��ح 
الوطنية لتحرير اأزواد، �شالح حممد، 
اأن التنظيم الإرهابي ميد عينيه اإىل:

�شكانها  م����ن  م�����ايل  ����ش���م���ال  ت���ف���ري���غ 
امل��ح��ل��ي��ني، مت��ه��ي��دا لإع��الن��ه��ا اإم����ارة 

خا�شة بالتنظيم.
ل�شن  اآمنا  م��الذا  املنطقة  ه��ذه  اتخاذ 
هجماته منها على املناطق احلدودية 

��صرت�تيجية �لرعب.. »�أرقام مفزعة« لغار�ت د�ع�س �صمايل مايل
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املال والأعمال
»�أدنوك للتكرير« تكمل �ملرحلة �لأوىل من م�صروع ��صرتد�د �حلر�رة �ملهدرة 

امل�شتح�شرات الدوائية يف الإمارات 
اأما   .7.3% بن�شبة  من��وه  وي��ع��زز 
ق��ط��اع الأب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر فمن 
املتوقع اأن يبلغ حجم اإنفاق القطاع 
ال�شناعي على الأبحاث والتطوير 
دره��م بحلول عام  57 مليار  نحو 
الإم������ارات  ح��ق��ق��ت  وق����د   .2031
تكنولوجيا  تبني  يف  الثاين  املركز 
ح�شب  وامل���ع���ل���وم���ات  الت���������ش����الت 
عام  يف  ال��ع��امل��ي  التناف�شية  م��وؤ���ش��ر 
الأوىل  املرتبة  يف  وحلت   ،2020
يف ق��ط��اع الأغ��ذي��ة وامل�����ش��روب��ات يف 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اف���ري���ق���ي���ا، ح���ي���ث ت�����ش��ت��ح��وذ على 
%18 م��ن اإج���م���ايل ال��ت��ج��ارة يف 
جم����ال الأغ����ذي����ة وامل�������ش���روب���ات يف 

املنطقة.

•• �صالونيك - اليونان-وام:

عقد معايل عبداهلل بن طوق املري 
ثنائية  اجتماعات  القت�شاد  وزي��ر 
ال����وزراء وامل�شوؤولني  م��ع ع��دد م��ن 
اليونان،  احلكوميني يف جمهورية 
يف جناح الدولة مبعر�س �شالونيك 
الدويل ال�شاد�س والثمانني، بهدف 
تعزيز التعاون والعالقات الثنائية 
امل�شرتكة بني البلدين ال�شديقني، 
واإلقاء ال�شوء على اأبرز القطاعات 
القت�شادية اجلاذبة لال�شتثمارات 
بينها  وم����ن  الإم����������ارات،  دول�����ة  يف 
والتي  النفطية،  غ��ري  ال�شناعات 
ارتفاعاً  موؤخراً  �شادراُتها  �شجلت 

غري م�شبوق.
اليوناين،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وك����ان 

وال�����ت�����������ش�����ن�����ي�����ع، والت���������������ش�������الت 
والذكاء  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والقطاع  والطاقة،  ال�شطناعي، 
امل�شتح�شرات  وق���ط���اع  ال�����ش��ح��ي، 
ال�������دوائ�������ي�������ة، وق������ط������اع ال���ب���ح���ث 

والتطوير.
النموذج  ال�����ش��وء ع��ل��ى  ي��ل��ق��ي  ك��م��ا 
للدولة  اجل����دي����د  الق����ت���������ش����ادي 
حققته  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  وال���ن���ج���اح 
القت�شاد  ت��ن��وي��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
القطاعات  وت���ط���وي���ر  ال���وط���ن���ي 
الق���ت�������ش���ادي���ة غ����ري ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 
الدولة ، واملكانة الرائدة لالإمارات 
على خريطة التجارة العاملية الأمر 
امل�شار  و���ش��وح  ب��ك��ل  يعك�شه  ال���ذي 
غري  الوطنية  لل�شادرات  ال�شاعد 
�شجلت  وال��ت��ي  ل��ل��دول��ة،  النفطية 

خالل  م�شبوق  غ��رَي  قيا�شياً  رق��م��اً 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
 180 ح�����وايل  حم��ق��ق��ًة   2022
مليار درهم لأول مرة يف تاريخها.

اأن دول��ة الإم��ارات ت�شتهدف  يذكر 
ال�شناعي  القطاع  م�شاهمة  زي��ادة 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  دع���م  يف 
لي�شل  دره���م  مليار   133 البالغ 
اإىل 300 مليار درهم بحلول عام 
الدولة  خ�����ش�����ش��ت  ك��م��ا   ،2031
موازنتها  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   1.4
دع����م  اأج��������ل  م�����ن   2021 ل����ع����ام 
ال�شحية،  الرعاية  قطاع  وتطوير 
الإن����ف����اق  ي��ب��ل��غ  اأن  ي���ت���وق���ع  ف��ي��م��ا 
العامة  الأدوي�������ة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي 
نحو 1.4 مليار دولر بحلول عام 
2030 ومبا يدعم تطوير قطاع 

كريياكو�س ميت�شو تاكي�س، قد قام 
بافتتاِح وَتَفُقِد جناح دولة الإمارات 
مبعر�س �شالونيك بح�شور معايل 
عبداهلل بن طوق املري ، وذلك قبل 
اأن يجتمع رئي�ُس الوزراء اليوناين 
ناق�شا  ح��ي��ث  امل������ري،  م���ع���ايل  م���ع 
امل�����ش��رتك وتطوير  ال��ت��ع��اون  ���ش��ب��َل 
وال�شتثمارية  التجارية  العالقات 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ك��م��ا ح�����ش��را ندوة 
الأمريكية  ال����ش���ت���ث���م���ارات  ح����ول 

الإماراتية.
بن  اهلل  ع����ب����د  م����ع����ايل  وال����ت����ق����ى 
ط���وق امل�����ري، خ���الل ال���ي���وم الأول 
اأدوني�س  م���ع���ايل   ، امل���ع���ر����س  م���ن 
التنمية  وزي������ر  ج���ورج���ي���ادي�������س، 
ونائبه  ال���ي���ون���اين،  وال����ش���ت���ث���م���ار 
ل���ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة الق���ت�������ش���ادي���ة 

احليوي ب�شكل م�شتدام ويعزز من 
املحلي  ال��ن��اجت  دع���م  يف  م�شاهمته 

الإجمايل للبلدين.
امل����ري،  ال��ت��ق��ى م���ع���ايل  اإىل ذل�����ك، 
معايل كو�شتانتينو�س كارامانلي�س، 
يف  وال��ن��ق��ل  التحتية  البنية  وزي���ر 
ال��ي��ون��ان، ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان �شبل 
ت��ع��زي��ز اأط����ر ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف 
والنقل،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع 
والتجارب  اخل��ربات  تبادل  كذلك 
امل��ث��م��رة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، م���ن اأجل 
املتبعة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  مت��ك��ني 
ا�شتخدام  القطاع، وتعزيز  يف ذلك 
والتكنولوجيا  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول 

املتطورة يف خدماته.
ف���ي���م���ا ال����ت����ق����ى م���ع���ال���ي���ه ����ش���ع���ادة 
رئي�س  تا�شول�س،  كو�شتانتينو�س 

كو�شتا�س  ال���ت���ج���اري���ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
فراجكوجياني�س، وناق�س اجلانبان 
التعاون  جم�����الت  ت��و���ش��ي��ع  ���ش��ب��ل 
وتعزيز  امل�������ش���رتك،  الق���ت�������ش���ادي 
التدفق التجاري وال�شتثماري بني 
البينية  التجارة  وزي���ادة  البلدين، 
عن  ف�شاًل  بينهما،  النفطية  غري 
الفر�س  م���ن  م���زي���د  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 

الواعدة يف اأ�شواق البلدين.
كما التقى معايل بن طوق املري مع 
معايل فا�شيلي�س كيكيليا�س، وزير 
اآليات  وناق�شا  اليوناين،  ال�شياحة 
حتفيز حركة ال�شياحة، والرحالت 
الأدوات  وتعزيز  املتبادلة،  اجلوية 
اخل�����دم�����ات  يف  ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة 
لل�شائحني،  امل��ق��دم��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
القطاع  ازده��ار ذلك  مبا ي�شهم يف 

الربملان اليوناين، وبحث اجلانبان 
بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اأط��ر 
خا�شة  امل��ج��الت  كافة  يف  البلدين 
والرتقاء  والتجارية،  القت�شادية 
اأك���رث زخماً،  ب��ه��ا ن��ح��و م�����ش��ت��وي��ات 
ومبا يدعم الأجندة التنموية لكال 

البلدين.
وي�������ش���ت���ع���ر����س ج�����ن�����اُح الإم����������ارات 
مب����ع����ر�����س ����ش���ال���ون���ي���ك ال�������دويل 
خمتلف  وال���ث���م���ان���ني  ال�������ش���اد����س 
يف  البارزة  القت�شادية  القطاعات 
ما  على  ال�شوء  ُم�َشِلطاً   .. الدولة 
حتمله هذه القطاعات من اإمكانات 
ت��ن��م��وي��ة وم����ا ت���وف���ره م���ن فر�س 
للم�شتثمرين  واع���دة  ا�شتثمارية 
والدوليني،  والإقليميني  املحليني 
ال�شياحة،  ق��ط��اع��ات  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 

جناح كبري جلناح االإمارات يف معر�ض �سالونيك الدويل ال�ساد�ض والثمانني

وزير �لقت�صاد يبحث مع رئي�س �لوزر�ء �ليوناين �صبل تنمية �ل�صر�كة �لقت�صادية و�ل�صتثمار�ت �ملتبادلة بني �لبلدين

حالياً  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��روي�����س  وت��ط��وي��ر  تو�شعة  خلطط 
متا�شياً مع ا�شرتاتيجية اأدنوك املتكاملة 2030 للنمو الذكي«.

امل��ه��درة بهدف  اأدن����وك ل���ش��رتداد احل����رارة  ومت ت�شميم م�����ش��روع 
اإعادة ا�شتخدام حرارة العادم الناجتة من ت�شغيل التوربينات التي 
حالياً  اإطالقها  يتم  والتي  العامة،  املرافق  وح��دة  بالغاز يف  تعمل 
اإنتاج  يف  ال��ذي ي�شتخدم لحقاً  البخار  الغالف اجل��وي، لإنتاج  يف 

الكهرباء.
وُت��ع��ت��رب اأدن�����وك ���ش��م��ن منتجي ال��ن��ف��ط وال���غ���از الأق����ل ك��ث��اف��ة يف 
على  ال�شركة  تعمل  كما  ال��ع��امل،  يف  الكربون  انبعاثات  م�شتويات 
خف�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري بن�شبة %25 بحلول 
املناخي  للحياد  الإم����ارات  م��ب��ادرة  م��ع  يتما�شى  2030، مب��ا  ع��ام 

.2050

الطاقة  اإنتاج  زي��ادة  يف  امل�شروع  و�شي�شهم  يومياً.  املقطر  امل��اء  من 
وتعزيز الكفاءة احلرارية يف الوحدة بن�شبة %30 دون حدوث اأي 

انبعاثات اإ�شافية من ثاين اأك�شيد الكربون.
ومن املخطط النتهاء من املرحلة الأوىل من امل�شروع والتي ت�شمل 
ت�شغيل غاليتني وتوربينات جديدة قبل نهاية العام، بينما �شيتم 
اإ�شافيتني، يف  ت�شمل غاليتني  التي  الثانية،  املرحلة  النتهاء من 

منت�شف عام 2023.
وقال عبد اهلل عطية امل�شعبي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة “اأدنوك 
التزامنا  امل��ه��درة  احل���رارة  ا���ش��رتداد  م�شروع  للتكرير”:”يعك�س 
و�شمان  عملياتنا  ك��ف��اءة  لتح�شني  مبتكرة  ط��رق  باإيجاد  ال��دائ��م 
اإنتاج  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  امل�����ش��روع  ه���ذا  �شيحقق  ح��ي��ث  ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا، 
اأ�شا�شية  ركيزة  يعد  كما  العامة،  املرافق  واملياه يف وحدة  الكهرباء 

•• اأبوظبي-وام:

امل�شروع التجاري امل�شرتك بني �شركة  “اأدنوك للتكرير”،  ت�شتعد 
الإيطالية،  “اإيني”  و�شركة  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
و�شركة “اأو اإم يف” النم�شاوية، لإكمال املرحلة الأوىل من م�شروع 
ا����ش���رتداد احل����رارة امل��ه��درة يف وح���دة امل��راف��ق ال��ع��ام��ة يف منطقة 
ال��روي�����س. وي��ه��دف م�����ش��روع ا����ش���رتداد احل����رارة امل��ه��درة ال���ذي مت 
 600/ دره��م  مليار   2.2 تبلغ  بتكلفة   2018 ع��ام  يف  اإط��الق��ه 
الناجتة عن  املهدرة  احل��رارة  ا�شتخدام  اإع��ادة  اإىل  دولر/،  مليون 
وحدة املرافق العامة يف الروي�س لإ�شافة حوايل 230 ميجاواط 
من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي لتزويد مئات الآلف من املنازل 
بالكهرباء. كما �شينتج هذا امل�شروع حوايل 62400 مرت مكعب 

احتفاال باإدراج �سندات اخلزينة االحتادية الأجل 5 �سنوات 

حممد �حل�صيني يقرع جر�س �فتتاح �لتد�ول يف نا�صد�ك دبي 

- ابن طوق يلتقي كبار امل�سوؤولني يف احلكومة اليونانية ويناق�ض
 خطط تطوير التعاون التجاري واال�ستثماري بني البلدين يف 

قطاعات االقت�ساد اجلديد
- جناح االإمارات ي�ستعر�ض الفر�ض الواعدة يف القطاعات ذات االأولوية 

بالدولة وعلى راأ�سها ال�سياحة والت�سنيع واالت�ساالت وتكنولوجيا 
املعلومات والذكاء اال�سطناعي والطاقة وال�سحة 

- اجلناح يلقي ال�سوء على النموذج االقت�سادي اجلديد للدولة واملكانة 
التجارية الرائدة لالإمارات عامليًا وخا�سة يف جمال ال�سادرات غري النفطية 

»�لقت�صاد« تطلق مبادرة بالتعاون مع »فالت 6 لب�س« 
ل�صتقطاب �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة �لعاملية 

•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  الأعمال”  ري��ادة  “موطن  برنامج  اأطلقت وزارة القت�شاد ممثلة يف 
جديدة ت�شتهدف ا�شتقطاب ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من جميع اأنحاء 
حملياً  اأعمالها  مظلة  وتو�شيع  منوها  وتعزيز  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  ال��ع��امل 
وعاملياً، بالتعاون مع حا�شنة الأعمال “فالت6 لب�س” اأبوظبي الرائدة يف 

جمال تدريب ومتويل ال�شركات النا�شئة بال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
الذي   /Flat6labs Ignite/ برنامج  تدعم  تعاون  مذكرة  عرب  ذلك  جاء 
اأغ�شط�س،   28 اأطلقته حا�شنة الأعمال وفتح باب الت�شجيل للم�شاركة فيه 
املقبل، ويوفر دورة تدريبية وفر�شة احل�شول على  اأكتوبر   10 اإىل  وميتد 
متويل اأويل بقيمة 550 األف درهم والعديد من املزايا لل�شركات املتقدمة 

عن طريق “موطن ريادة الأعمال” وفق معايري حمددة.
وقع املذكرة �شعادة عبد اهلل اآل �شالح، وكيل وزارة القت�شاد، وريان �شريف، 
يف دولة الإم��ارات، بح�شور عدد من  “فالت6 لب�س”،  املدير العام ل�شركة 

م�شوؤويل اجلانبني.
وقال �شعادة عبد اهلل اآل �شالح: “اأولت دولة الإم��ارات قطاع ريادة الأعمال 
اأهمية بالغة باعتباره اإحدى الركائز الأ�شا�شية الداعمة للنموذج القت�شادي 
اإليه  التحول  الدولة يف  الذي تطمح  والبتكار  املعرفة  على  القائم  اجلديد 

دخل  م�������ش���ادر  ت���ن���وي���ع  يف  دوره  ولأه���م���ي���ة 
عاملياً،  تناف�شيته  وتعزيز  الوطني  القت�شاد 
الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك 
اخلم�شني،  وم���ب���ادئ  م�����ش��ت��ه��دف��ات  ���ش��وء  يف 

وحمددات مئوية الإمارات 2071«.
اأن هذه املبادرة تاأتي تاأكيداً  واأو�شح �شعادته 
بتمكني  ل���ل���دول���ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ل��ل��ت��وج��ه 
املمكنات  كافة  وتوفري  الأعمال  ري��ادة  قطاع 
من  م�����ش��اري��ع��ه��م  وازده������ار  ل��ن��م��و  والأدوات 
املبتكرة،  واملبادرات  املرنة  الت�شريعات  خالل 
م�شاهمة  تعظيم  يف  ب��دوره��ا  �شت�شهم  ال��ت��ي 
املحلي  الناجت  دعم  احليوي يف  القطاع  ذلك 

الإجمايل للدولة، اإ�شافة اإىل اأنها �شتعمل على تعزيز بيئة البتكار والإبداع، 
النا�شئة  وامل�����ش��اري��ع  الأع��م��ال  ل���رواد  اأوىل  وج��ه��ة  الإم����ارات  مكانة  وتر�شيخ 
تعزيز  يف  ما�شية  القت�شاد  وزارة  اأن  اإىل  م�شرياً  العامل،  اأنحاء  جميع  من 
�شراكاتها مع اجلهات واملوؤ�ش�شات الرائدة حملياً وعاملياً املعنية بتطوير ودعم 
اأف�شل بيئة  قطاع ريادة الأعمال داخل دولة الإم��ارات، مبا ي�شهم يف توفري 

داعمة لهذا القطاع وفق اأف�شل املمار�شات املتبعة عاملياً.
لب�س”،   6 و”فالت  القت�شاد  وزارة  بني  املوقعة  التعاون  مذكرة  ومبوجب 
تقدمي  �شيتم   ،»Flat6Labs Ignite« برنامج  اإىل  الن�شمام  تتيح  والتي 
“موطن ريادة  العديد من املزايا واحلوافز لل�شركات املتقدمة عرب برنامج 
دورة  حل�شور  ذهبيتني  تذكرتني  على  الفائزين  ح�شول  ت�شمل  الأعمال” 
تدريبية ملدة 4 اأيام يف مقر ال�شركة يف اأبوظبي. ومت ت�شميم الدورة التدريبية 
وفًقا ملنهج Lean Startup الذي ي�شتهدف تزويد الفرق بامل�شاعدة املطلوبة 
على  احل�شول  فر�شة  اإىل  اإ�شافة  العمل،  اأ�شا�شيات  معرفتهم  من  والتاأكد 
اإىل جانب برنامج متويل مقابل   ، األف درهم   550 اإىل  اأويل ي�شل  متويل 
النفقات  جميع  لب�س”   6 “فالت  �شتتحمل  كما  اأ�شهر.  اأربعة  ملدة  الأ�شهم 
مبا يف ذلك تكاليف ال�شفر والإقامة والتاأ�شرية لل�شركات الفائزة من خارج 
التوجيه  اإىل احل�شول على  اإ�شافة  التدريبية،  ال��دورة  الدولة للم�شاركة يف 
وال�شركاء  واخل��رباء  النا�شئة  ال�شركات  مع  تدريبية  ودورة  ال�شرتاتيجي، 
العديد من  تقدمي  الأعمال، ف�شاًل عن  رواد  لتطوير مهارات  الأكادمييني 

املميزات واخلدمات املقدمة من قبل �شركاء “فالت 6 لب�س«.
القت�شاد يف  وزارة  بال�شراكة مع  “فخورون   : �شريف  ري��ان  قال  من جهته، 
هذه املبادرة التي �شتدعم م�شرية دولة الإمارات لت�شبح مركزاً عاملياً لريادة 

ال�شيادية الإقبال املتزايد من جانب 
والعامليني  الإقليميني  امل�شتثمرين 
بدعم  الإماراتية  الإ���ش��دارات  جتاه 
لالقت�شاد  امل��ت��ي��ن��ة  الأ����ش�������س  م����ن 
ال��وط��ن��ي. وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك فاإن 
اأي�����ش��اً ثقة  ه��ذه الإدراج�����ات تعك�س 
اأُطر الإدراج  احلكومة الحتادية يف 
عاملية امل�شتوى التي توفرها نا�شداك 
ال�شيادية  الإ�����ش����دار  جل��ه��ات  دب����ي 

واملوؤ�ش�شية حملياً وعاملياً.«

التابع لهيئة الأمم املتحدة للمراأة 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 
توقيع  “ي�شرنا  العربية:  اخلليج 
لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �شركة 
ع��ل��ى م���ب���ادئ مت��ك��ني امل�������راأة، فهي 
اأك������رب ����ش���رك���ة ���ش��ن��اع��ي��ة يف دول����ة 
النفط  ق���ط���اع  خ������ارج  الإم�����������ارات 
والغاز. وتوؤكد هذه اخلطوة التزام 
امل�شاواة  بتعزيز  ال��را���ش��خ  ال�شركة 
عملياتها.  اجلن�شني يف جميع  بني 
ونتطلع اإىل تنفيذ اإطار عمل هذه 
املبادئ من اأجل تعزيز دور ال�شركة 
يف ال��ت��ن��وع وت��ر���ش��ي��خ امل�����ش��اواة بني 

اجلن�شني«.
يذكر اأن الإمارات العاملية لالأملنيوم 
“�شبكة   2020 ال��ع��ام  يف  اأط��ل��ق��ت 
املراأة”، وهي مبثابة من�شة جلميع 
م�شتويات  خم���ت���ل���ف  يف  ال���ن�������ش���اء 
وحتدياتهن،  اإجن��ازات��ه��ن  مل�شاركة 
املهني  وال���ن���م���و  ال���ت���ط���ور  وت���ع���زي���ز 

اأي�شاً.

•• دبي-وام: 

ق�������رع م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن ه�����ادي 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  احل�����ش��ي��ن��ي 
املالية، جر�س افتتاح جل�شة التداول 
ن��ا���ش��داك دب���ي، احتفاًل  ب��ور���ش��ة  يف 
الحتادية  اخلزينة  �شندات  ب���اإدراج 
بالدرهم  امل��ق��وم��ة   T-Bonds
وذلك  �شنوات،   5 لأج��ل  الإم��ارات��ي 
الرئي�س  ع���ل���ي  ح����ام����د  ب���ح�������ش���ور 

الذكرى  بحلول  العامل  يف  ال��رائ��دة 
لتاأ�شي�شها.” من جهته قال  املئوية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  ح��ام��د 
 “ لنا�شداك دبي و�شوق دبي امل��ايل: 
ُترحب نا�شداك دبي باإدراج ال�شندات 
قبل  ال�شادرة من  بالدرهم  املقومة 
اإىل  بالتهنئة  ونتقدم  املالية،  وزارة 
الوزارة على جهودها ال�شرتاتيجية 
الدخل  اأدوات  �شوق  لتعزيز  املثمرة 
الإ�شدارات  ت���وايل  يعك�س  ال��ث��اب��ت. 

�شرائح متعددة من �شندات اخلزينة 
القت�شاد  ق��وة  تعزيز  الحت��ادي��ة يف 
ت��وج��ه حكومة  ال��وط��ن��ي، وي���واك���ب 
ت��ع��زي��ز فر�س  الإم��������ارات يف  دول�����ة 
املثالية  البيئة  وتهيئة  ال�شتثمار 
امل�شتثمرين  من  املزيد  ل�شتقطاب 
ري����ادة  ي���ع���زز  مب���ا  الأع����م����ال  ورواد 
الدولة اقت�شادياً، متا�شياً مع مئوية 
الإمارات 2071 الرامية لأن تكون 
القت�شادات  �شمن  الإم���ارات  دول��ة 

وقد فاقت طلبات الكتتاب امل�شتوى 
6.2 مرة مبا جمموعه  امل�شتهدف 

4.65 مليار درهم.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل�����ك، اأك�����د معايل 
حم���م���د ب����ن ه������ادي احل�����ش��ي��ن��ي اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
مت�شي بثقة واقتدار نحو امل�شتقبل، 
اقت�شاد  بناء  يف  توجهاتها  وحتقيق 

م�شتدام.
اإ�شدار  ي�شاهم   “  : معاليه  وق���ال 

ل�����ن��ا���ش��داك دب���ي و�شوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي املايل، اإىل جانب عدد من كبار 

امل�شوؤولني من البنوك.
اخلزينة  ���ش��ن��دات  اإ����ش���دار  وح��ظ��ي 
املقومة   T-Bonds الحت��ادي��ة 
ب����ال����دره����م الإم�������ارات�������ي لأج�������ل 5 
�شنوات باهتمام ملحوظ من جانب 
امل�شتثمرين يف املنطقة، وذلك بف�شل 
والتقييم  الوطني  القت�شاد  ازدهار 
الدولية.  الئتمان  لوكالت  القوي 

•• اأبوظبي -وام:

العاملية  الإم�������ارات  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ل��الأمل��ن��ي��وم، اأم�����س ع��ن ت��وق��ي��ع��ه��ا - 
“مبادئ  على   - ر�شمياً  والتزامها 
املراأة”.  ل��ت��م��ك��ني  امل��ت��ح��دة  الأمم 
التزام  الإع��الن مع  ه��ذا  ويتما�شى 
ال�������ش���رك���ة ب��ت��ع��زي��ز امل���������ش����اواة بني 
اجلن�شني يف جميع عملياتها ودعم 

متكني املراأة يف العمل.
حدد التفاق العاملي لالأمم املتحدة 
للمراأة  امل���ت���ح���دة  الأمم  وه���ي���ئ���ة 
وهي  املراأة”،  مت���ك���ني  “مبادئ 
جم��م��وع��ة م��ن امل��ب��ادئ ال��ت��ي تقدم 
ل��ل�����ش��رك��ات ح���ول كيفية  اإر�����ش����ادات 
اجلن�شني  ب����ني  امل���������ش����اواة  ت���ع���زي���ز 
العمل  م��ك��ان  ال��ن�����ش��اء يف  ومت��ك��ني 
املبادئ  ه����ذه  وت��ع��ت��رب  وامل��ج��ت��م��ع. 
التزام  م��دى  لقيا�س  اأ�شا�شية  اأداة 
اجلن�شني  ب��ني  بامل�شاواة  ال�شركات 
املتحدة  الأمم  لأج�����ن�����دة  وف����ق����اً 

الإ�شرافية  امل��ن��ا���ش��ب  يف  ال��ن�����ش��اء 
وغري الإ�شرافية على حد �شواء يف 
العام 2026. واأن��ا على يقني من 
اأن توقيع ال�شركة على هذه املبادئ 
ال�شبعة �شيعزز جهودنا لتمكني املراأة 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  يف 
وحتقيق  والريا�شيات  والهند�شة 
يف  التنوع  بتعزيز  الطموح  هدفنا 

مكان العمل«.
توؤكد  امل��ب��ادئ،  ه��ذه  على  بتوقيعها 
لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �شركة 
ال��ك��ب��ري جت���اه ممار�شات  ال��ت��زام��ه��ا 
وتعاونها  ال��ع��م��ل  يف  امل�����راأة  مت��ك��ني 
مع جميع الأطراف املعنية لتعزيز 
هذه املمار�شات، التي ت�شمل الأجور 
للمن�شب  اجلن�شني  بني  املت�شاوية 
اختيار  يف  ال��ت��ح��ي��ز  وع���دم   ، نف�شه 
مطلقاً  الت�شامح  وع���دم  امل��وردي��ن، 

مع التحر�س يف مكان العمل.
ال�شّحي،  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الت�شال  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر 

العن�شر  ن�شبة  زي���ادة  اإىل  “نهدف 
الإ�شرافية يف  املنا�شب  الن�شائي يف 
لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �شركة 
 ،2025 العام  بحلول   25% اإىل 
من   15% ن�شبة  اإىل  وال��و���ش��ول 

والتي توا�شل اأهدافها الرامية اإىل 
متكني ال�شيدات داخل ال�شركة.

كلبان،  ب���ن  ال��ن��ا���ش��ر  ع��ب��د  وق�����ال 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
لالأملنيوم:  ال���ع���امل���ي���ة  الإم�����������ارات 

التنمية  واأه������داف   2030 ل��ل��ع��ام 
امل�شتدامة.

كما ي�شادف هذا الأ�شبوع الذكرى 
املراأة”  “�شبكة  ل�  الثانية  ال�شنوية 
التابعة لالإمارات العاملية لالأملنيوم، 

�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم توقع على مبادئ �لأمم �ملتحدة لتمكني �ملر�أة
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املال والأعمال
»�قت�صادية عجمان« حت�صل على �صهادة �لآيزو 1:2018-20000

الدائرة على �شهادة الآيزو 1:2018-20000 
اأعلى املعايري،  ISO يوؤكد حر�شها على تطبيق 
وتبني املمار�شات الريادية يف جمال اإدارة خدمات 
ُت�شكل  والتي  التقنية  والأنظمة  املعلومات  تقنية 
عن�شراً هاماً يف م�شرية التطوير املوؤ�ش�شي و�شوًل 
اإىل التميز والريادة العاملية، وتقدمي خدمات ذات 
جودة عالية لتحقيق �شعادة جميع اأ�شحاب العالقة 
مبا فيهم املتعاملني وال�شركاء والعاملني على حد 
�شواء. واأ�شار اإىل اأن الدائرة تعمل ب�شكل م�شتمر 
والرقمية  الإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها  تطوير  على 
التي تقدمها، مبا يتوافق مع املعايري والتوجهات 

•• عجمان-وام:

عجمان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ح�شلت 
اإدارة خدمات تقنية  على �شهادة اجل��ودة يف نظام 
 ISO  1:2018-20000 اآي����زو  امل��ع��ل��وم��ات 
من قبل �شركة لويدز ريج�شرت ، وذلك لتميزها 
اإ�شافة جلودة احللول  التقنية  اإدارة خدماتها  يف 
بيئة  تطوير  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  امل��ق��دم��ة  التقنية 
العاملية  املعايري  لأف�شل  وفًقا  الأع��م��ال  ممار�شة 
 ، الر�شيد  يعقوب  ق��ال  و  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  املتبعة 
مدير اإدارة تقنية املعلومات يف الدائرة اإن ح�شول 

العاملية املتبعة يف هذا ال�شاأن، اإ�شافة اإىل تكري�س 
متطورة  خ��دم��ات  وت��وف��ري  الرقمنة  يف  ج��ه��وده��ا 
التناف�شية  من  ع��ززت  رقمية  من�شات  خالل  من 
وعّززت  وال�شتثمار،  الأع��م��ال  م��زاول��ة  ق��ط��اع  يف 
الكفاءة  م��ن  وزادت  الأع���م���ال،  جمتمع  ث��ق��ة  م��ن 
املعلومات.  تقنية  ق��ط��اع  يف  والفعالية  واجل����ودة 
 ISO وتعد �شهادة الآيزو 1:2018-20000 
اأول معيار دويل معرتف به يف العامل يركز على 
اإحدى  وهي  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  اإدارة 
ال�شهادات املرموقة والرائدة على م�شتوى العامل 

يف اإدارة خدمات تقنية املعلومات.

غرفة عجمان ت�صارك يف �أ�صبوع �لت�صميم و�لبناء ومعر�س �ل�صناعة و�لتكنولوجيا يف �أبوظبي

مليار درهم قيمة �صفقات كبرية  71.3
 منفذة يف �أ�صو�ق �لأ�صهم �ملحلية منذ 2016

»�ل�صناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة« تطلق من�صة 
رقمية مبتكرة لربنامج �لقيمة �لوطنية �مل�صافة

•• اأبوظبي-وام:

كبرية  �شفقة   789 تنفيذ  املحلية  الأ�شهم  اأ���ش��واق  �شهدت 
األف  و841  مليونا  و280  مليار   71 اإىل  و�شلت  بقيمة 
وا�شتناداً اإىل بيانات ر�شمية ح�شلت  درهم منذ عام 2016. 
عليها وكالة اأنباء الإمارات “وام” من �شوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية و�شوق دبي املايل، جرى تنفيذ ال�شفقات الكبرية من 
مليارا   18 ع��دد  على  احل��ايل  وقتنا  وحتي   2016 مطلع 
و859 مليونا و44 األف �شهم. وتوزعت ال�شفقات الكبرية 
بواقع 528 �شفقة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية بقيمة 
64.92 مليار درهم نفذت على 14.23 مليار �شهم، ونحو 
261 �شفقة يف �شوق دبي املايل بقيمة 6.59 مليار درهم 
2021 على  4.62 مليار �شهم. وا�شتحوذ عام  نفذت على 
الن�شيب الأكرب من اإجمايل قيمة ال�شفقات الكبرية املنفذة 
مبا يعادل 28.73 مليار درهم على نحو 4.91 مليار �شهم 
من خالل 311 �شفقة موزعة بواقع 199 �شفقة يف �شوق 
اأبوظبي بقيمة 26.8 مليار درهم، و112 �شفقة يف �شوق 

دبي بقيمة 1.93 مليار درهم.
وو�شلت ال�شفقات املنفذة منذ بداية العام اجلاري 2022 
عدد  على  دره��م  مليار   11.65 بقيمة  �شفقة   42 لنحو 
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  �شفقة   40 منها  ���ش��ه��م،  م��ل��ي��ار   2.42
11.57 مليار درهم و�شفقتان يف �شوق دبي بقيمة  بقيمة 
2020 تنفيذ �شفقات  80.19 مليون دره��م. و�شهد عام 
كبرية يف الأ�شواق املحلية لعدد 189 �شفقة بقيمة 7.84 

•• اأبوظبي- وام:

الوطنية  القيمة  ل��ربن��ام��ج  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
امل�شافة، برئا�شة وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
عن اإطالق من�شة رقمية جديدة للح�شول على �شهادة 
برنامج القيمة الوطنية امل�شافة لل�شركات الراغبة يف 

الن�شمام اإىل الربنامج.
الذكاء  بخ�شائ�س  املدعومة  اجل��دي��دة  املن�شة  وت��اأت��ي 

م��ل��ي��ار دره���م م��وزع��ة ب��واق��ع 7.34 م��ل��ي��ار دره���م يف �شوق 
 2019 اأبوظبي و498.8 مليون درهم يف �شوق دبي، ويف 
درهم  مليار   14.48 بقيمة  كبرية  �شفقة   87 تنفيذ  مت 
مليار   12.13 بقيمة  اأبوظبي  �شوق  يف  �شفقة   59 ت�شمل 
درهم و28 �شفقة يف �شوق دبي بقيمة 2.35 مليار درهم. 
نحو   2018 ع��ام  خ��الل  املنفذة  الكبرية  ال�شفقات  وبلغت 
مليار   2.04 لعدد  دره��م  مليار   3.77 بقيمة  �شفقة   53
�شهم، ونحو 44 �شفقة كبرية منفذة يف عام 2017 بقيمة 
و63 �شفقة  �شهم،  1.54 مليار  لعدد  درهم  2.98 مليار 
منفذة يف 2016 بقيمة 1.79 مليار درهم لعدد 670.3 

مليون �شهم.
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  تنفيذها  مت  �شفقة  اأك���رب  قيمة  وك��ان��ت 
لالأوراق املالية يف 8 �شبتمرب 2021 علي �شهم “األفا ظبي 
 400 ع��دد  علي  دره��م  مليار   11.47 بقيمة  القاب�شة” 
ك��ب��رية، فيما ج��اءت يف  5 �شفقات  م��ن خ��الل  �شهم  مليون 
يف  املنفذة  لال�شتثمار”  “اإيبيك�س  �شفقة  الثانية  املرتبة 
 1.83 ل��ع��دد  دره���م  مليار   10.12 بقيمة  املا�شي  اأب��ري��ل 

مليار �شهم من خالل 19 �شفقة كبرية.
الأول”  اأب��وظ��ب��ي  “بنك  �شفقة  ج���اءت  الثالثة  املرتبة  ويف 
املنفذة يف دي�شمرب 2019 بقيمة 4.86 مليار درهم لعدد 
ورابعاً  4 �شفقات كبرية،  �شهم من خالل  322.3 مليون 
�شفقة �شركة “اأدنوك للتوزيع” يف �شبتمرب 2020 بقيمة 
3.68 مليار درهم لعدد 1.25 مليار �شهم من خالل 20 

�شفقة كبرية.

ال�شطناعي، متا�شياً مع ا�شرتاتيجية الوزارة لتمكني 
دولة  يف  امل�شتقبل  �شناعات  وتطوير  ال�شناعي  القطاع 
اجلاذبة  الأع���م���ال  بيئة  تهيئة  خ���الل  م��ن  الإم������ارات، 
البتكار  وحتفيز  وال��دول��ي��ني،  املحليني  للم�شتثمرين 
وتبني التكنولوجيا املتقدمة يف الأنظمة واحللول، اإىل 
جانب تعزيز م�شاهمة الربنامج يف حتقيق م�شتهدفات 
والتكنولوجيا  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

املتقدمة /م�شروع 300 مليار/.

خالل اجتماع ملجل�ض االإمارات لالقت�ساد الرقمي 

عمر �صلطان �لعلماء: ن�صعى لبناء �قت�صاد رقمي ريادي يجمع �ملهار�ت و�لتكنولوجيا

•• عجمان -الفجر:

ت�شارك غرفة جتارة و�شناعة عجمان مع وفد من اأع�شائها من امل�شانع واملن�شاآت، 
الأو�شط  ال�شرق  ومعر�س  والبناء  للت�شميم  الأو�شط  ال�شرق  اأ�شبوع  فعاليات  يف 
لل�شناعة والتكنولوجيا خالل الفرتة من 12 اإىل 14 �شبتمرب اجلاري يف مركز 
التطورات  اأح��دث  على  الط��الع  بهدف  “اأدنيك”،  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
وبحث فر�س التعاون  التكنولوجية يف جمايل “البناء والت�شييد” و”ال�شناعة”، 
وال�شراكة مع امل�شاركني حتت مظلة املعر�شني. واأكد عبداهلل عبداملح�شن النعيمي 
�شمن  تاأتي  امل�شاركة  اأن  عجمان،  غرفة  يف  الأع�شاء  ودع��م  عالقات  اإدارة  مدير 
من  اأع�شائها  م�شاركة  لتنويع  عجمان  غرفة  تعتمدها  التي  املعار�س  خ��ارط��ة 
الرتويج  بهدف  املتخ�ش�شة،  واملعار�س  الفعاليات  كربى  يف  وال�شركات  امل�شانع 
اأ�شحاب  بني  والتعاون  ال�شراكة  وتعزيز  جديدة  اأ�شواق  وفتح  املحلية  للمنتجات 
العمال من عجمان ونظرائهم من داخل وخارج الدولة، بالإ�شافة اإىل الرتويج 
توفرها  التي  النوعية  القت�شادية  واملقومات  والت�شهيالت  ال�شتثمارية  للمزايا 
للبناء  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأ�شبوع  يوفره  مبا  واأ���ش��اد  للم�شتثمرين.  عجمان  اإم���ارة 
البناء  قطاع  ومقومات  على ممكنات  ال�شوء  لت�شليط  دولية  كمن�شة  والت�شميم 
اأحدث التقنيات واحللول احلديثة يف جمال  والت�شييد يف الدولة والتعرف على 
البناء وخا�شة ان قطاع الت�شييد ي�شاهم مبا يقارب من %20 من الناجت املحلي 

الإجمايل لإمارة عجمان خالل العام 2020، كما اأو�شح اأن حر�س الغرفة على 
التطورات  يعك�س  والتكنولوجيا  للت�شنيع  الأو�شط  ال�شرق  معر�س  يف  امل�شاركة 
املتالحقة التي ي�شهدها القطاع ال�شناعي والذي ي�شاهم بحوايل %19.7 من 

الناجت املحلي الإجمايل لإمارة عجمان خالل العام 2020.
واأ�شاف “ م�شاركة وفد غرفة عجمان يف املعر�شني تعك�س جهود الغرفة يف تعزيز 
ا�شتدامة ومنو جمتمع العمال يف الإمارة، وفتح اآفاق جديدة لأع�شاء الغرفة من 
تطوير  اإىل  يهدف  والعاملية، مبا  املحلية  املمار�شات  اأف�شل  على  للتعرف  املن�شاآت 
يف  العاملة  املن�شاآت  ل��دى  والتناف�شية  ال�شتباقية  وتعزيز  واملنتجات  اخل��دم��ات 
زخم  ظل  يف  وخا�شة  والتكنولوجيا”،  و”ال�شناعة  والت�شييد”  “البناء  قطاعي 
من  وامل�شانع  ال�شركات  وكربيات  اخل��ربات  اأ�شحاب  من  املعر�شني  يف  امل�شاركني 
اإىل غرفة جتارة و�شناعة  ال�شكر  النعيمي  الدولة«. ووجه عبداهلل  داخل وخارج 
املعر�شني،  فعاليات  وفد غرفة عجمان يف  مل�شاركة  الفر�شة  اتاحة  على  اأبوظبي 

وتوفري من�شة مبتكرة داعمة لقطاعي الت�شييد والبناء وال�شناعة. 
واأكد مدير اإدارة عالقات ودعم الأع�شاء، اأن العام 2022 ي�شهد م�شاركات نوعية 
لغرفة عجمان واأع�شائها من املن�شاآت يف عدد من املعار�س الدولية، بحيث �شاركت 
املعر�س   ،»EGYPS 2022« للبرتول  م�شر  وم��وؤمت��ر  “معر�س  يف  الغرفة 
التجاري كو�شموتي�شتا بالدار البي�شاء، واملعر�س الدويل � MIHAS لالأغذية 

يف ماليزيا«.

القت�شاد الرقمي وحتقيق موؤ�شراته 
اجلهات  وت��وج��ي��ه  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  امل�شاريع  تنفذ  التي  احلكومية 
ت��ع��زز من��و الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي التي 
الرقمي  الإم�����ارات  م�شتقبل  تر�شم 
دولة  يف  ال�شرتاتيجية  والتوجهات 
اآليات  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س  الإم�������ارات. 
ال�شرتاتيجية  امل�شتهدفات  حتقيق 
مل�شاعفة م�شاهمة القت�شاد الرقمي 
يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل غري 
�شنوات،   10 غ�����ش��ون  يف  ال��ن��ف��ط��ي 
وج��ع��ل الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي يف دولة 
الإم���������ارات الأك������رث ازده��������ارا �شمن 
من  رقميا،  املتقدمة  ال��دول  م�شاف 
وتطوير  الإم��ك��ان��ي��ات  تفعيل  خ��الل 
املواهب  اأف�����ش��ل  ال���ك���ف���اءات، وج����ذب 
التكنولوجيا،  جم����ال  يف  امل��ت��م��ي��زة 
الرقمية،  التحتية  البنية  ومت��ك��ني 
املرنة  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  وو���ش��ع 
وامل�شرعة لالبتكار، وحتفيز التمويل 
يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  وال�����ش��رك��ات  للم�شاريع 

القت�شاد الرقمي.
جمل�س  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل������دي������ر 
الرقمي ي�شرف  الإمارات لالقت�شاد 
ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة وت���ن���ف���ي���ذ م����ب����ادرات 
لالقت�شاد  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
الرقمي يف جميع اجلهات احلكومية، 
ومتابعة اأداء قطاع القت�شاد الرقمي 
العام  الق��ت�����ش��اد  يف  ن�شبته  وق��ي��ا���س 
الدولة  تقدم  مدى  وقيا�س  للدولة، 
ذات  العاملية  املوؤ�شرات  يف  وت�شنيفها 

ال�شلة بالقت�شاد الرقمي.

•• دبي-الفجر: 

العلماء،  �شلطان  ع��م��ر  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول�����ة  وزي�����ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ش���اد 
دولة  ح��ك��وم��ة  اأن  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل 
الإمارات، بتوجيهات �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
ت�شعى اإىل بناء اقت�شاد رقمي ريادي 
باأحدث  امل��ت��م��ي��زة  امل����ه����ارات  ي��ج��م��ع 
املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ق��ن��ي��ات 
القت�شادي  التنويع  فر�س  لتعزيز 
اقت�شاد مزدهر مبني على  وتر�شيخ 

تقنيات امل�شتقبل.
ت��روؤ���ش��ه اجتماع  ج���اء ذل����ك، خ���الل 
لالقت�شاد  الإم���������������ارات  جم���ل�������س 
املجل�س  اأع�����ش��اء  بح�شور  ال��رق��م��ي، 
وكيل  اخل��وري  حاجي  يون�س  �شعادة 
اآل  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة  امل��ال��ي��ة،  وزارة 
�شالح وكيل وزارة القت�شاد ل�شوؤون 
وال�شناعة،  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
امل�شمار  ���ش��ل��ط��ان  م���اج���د  و����ش���ع���ادة 
الت�شالت  تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير 
�شيف  و�شعادة  الرقمية،  واحلكومة 
ن��ائ��ب حم��اف��ظ م�شرف  ال��ظ��اه��ري 
املالية،  لل�شوؤون  امل��رك��زي  الإم����ارات 
و�شعادة د. مرمي ال�شويدي الرئي�س 
املالية  الأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
���ش��ام��ح عبداهلل  و����ش���ع���ادة  وال�����ش��ل��ع، 
التنمية  دائ���رة  ع��ام  مدير  القبي�شي 

الرقمي  ب���الق���ت�������ش���اد  امل���رت���ب���ط���ة 
ل�شمان مكانة دولة الإمارات يف اأهم 
موؤ�شرات التناف�شية العاملية املخت�شة 

بالقت�شاد الرقمي.
 3 اإط����ار ع��م��ل املجل�س ع��ل��ى  وي��ق��وم 
الرقمي  لالقت�شاد  اأ�شا�شية  عنا�شر 
وامل����ع����ام����الت  الإن������ت������اج  ت���ت���م���ث���ل يف 
ال�شتفادة  اإىل  تهدف  وال�شتهالك 
تبني  وت�شجيع  التقنية  الثورات  من 
اأجندة  وتنفيذ  الرقمية  التقنيات 

و�شعادة  اأب���وظ���ب���ي،   – الق��ت�����ش��ادي 
امل��ري مدير ع��ام دائرة  ه��الل �شعيد 

القت�شاد وال�شياحة بدبي.
وق������ال ع���م���ر ���ش��ل��ط��ان ال���ع���ل���م���اء اإن 
ركيزة  مي��ث��ل  ال���رق���م���ي  الق���ت�������ش���اد 
اأ�شا�شية يف اخلطط وال�شرتاتيجيات 
الوطنية، لدوره يف ت�شكيل منظومة 
ج��دي��دة ل��ف��ر���س لم��ت��ن��اه��ي��ة قائمة 
لتحقيق  والب���ت���ك���ار  امل���ع���رف���ة  ع��ل��ى 
ال��ت��م��ي��ز وال���ن���م���و غ���ري امل�����ش��ب��وق يف 

ون�شبة ا�شتخدام التعامالت الرقمية، 
واإتاحة التمكني الرقمي لكافة اأفراد 
ال��ب��دء يف تنفيذ  املجتمع م��ن خ��الل 
ال�شرتاتيجية  امل���ب���ادرات  م��ن   40

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الرقمي 
بحلول   19.4% اإىل   9.7% من 

عام 2030.
واأ�شاف معاليه اأن جمل�س الإمارات 

على  اإيجابا  تنعك�س  امل��ج��الت،  كافة 
دولة  القت�شادي يف  النمو  ا�شتدامة 
الدولة  تناف�شية  يعزز  ما  الإم���ارات 
القت�شاد  م�����ش��اه��م��ة  وي�������ش���اع���ف 

ل��الق��ت�����ش��اد ال���رق���م���ي ي��ت��ط��ل��ع اإىل 
متابعة التطورات يف م�شاهمة القطاع 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الرقمي 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي يف دول�����ة الإم�������ارات، 

واأ�شار اإىل تنفيذ عدٍد من امل�شاريع 
بهدف تر�شيخ املكانة املتفردة التي 
الأعمال  جم���ال  يف  دب���ي  ت��ت��ب��واأه��ا 
ال��رب��ط الإلكرتوين  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
مع الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
الأجانب - املرحلة الثانية، والربط 
الإلكرتوين مع �شركة دبي للتاأمني 
التاأمني على م�شتحقات  “برنامج 
م�شاريع  ع��ن  ف�شاًل  املوظفني”، 
نفذت بالفعل منها تطوير النافذة 
البناء  اأع��م��ال  لرتاخي�س  امل��وح��دة 
وم�شروع  الإم������ارة،  م�شتوى  ع��ل��ى 
وامل�شاركة   ، للبناء”  دب���ي  “كود 
الإلكرتونية  امل��ن�����ش��ة  م�����ش��روع  يف 
امل��وح��دة ل��الإع��الن��ات يف دب���ي، من 

خالل نافذة موحدة يف الإمارة.
جولة   5295 تنفيذ  اإىل  ول��ف��ت 
مرافق  ن���ط���اق  داخ������ل  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
التطوير  مب����ن����اط����ق  ال����ت����ج����زئ����ة 
اخلا�شة التابعة لها خالل الن�شف 
اأ�شفرت   ،2022 ع���ام  م��ن  الأول 

الن�شف  خ�����الل  امل����ع����ام����الت  م����ن 
ل�شالح  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
وال�شركات،  الأفراد  املتعاملني من 
اأعمال  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ���ش��ع��ي��اً 
الأعمال،  مل��م��ار���ش��ة  حم��ف��زة  م��رن��ة 
عقد  متطلب  ع��ن  الإع���ف���اء  م��ن��ه��ا 
الإيجار لأغرا�س جتديد الرخ�س 
اإعفاء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ت��ج��اري��ة، 
اأ���ش��ح��اب امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ج��اري��ة من 
غ���رام���ات ال��ت��اأخ��ري ب�����ش��اأن جتديد 
املنتهية،  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رخ�������س 
وم�����ش��ارك��ة ال��ه��ن��د���ش��ة امل���دن���ي���ة يف 
اللوجي�شتي  ال�شفر  ج��واز  م��ب��ادرة 
التكاليف  لتقليل   WLP العاملي 
والتكلفة  ال���وق���ت  ك���ف���اءة  وزي������ادة 
واإطالق  ال�شحن،  ووك��الء  للتجار 
مبادرة حتفيزية اقت�شادية تتمثل 
املمانعة  ���ش��ه��ادات ع��دم  اإ���ش��دار  يف 
املطورين  لإع��الن��ات  التخطيطية 
اأرقام توا�شل  التي ل حتتوي على 

بدون تطبيق اأي ر�شوم.
وعن اأبرز التطبيقات التكنولوجية 
اإط�����ار ال��ت��ح��ول ال���رق���م���ي، ذكر  يف 
اإع���الن حكومة دب��ي كاأول  اأن��ه م��ع 
ال����ع����امل،  يف  ورق�����ي�����ة  ل  ح���ك���وم���ة 
اجتهت الدائرة اإىل حتويل جميع 
ت��ق��دم��ه��ا ل�شالح  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
متعامليها اإىل خدمات ذكية، منها 
حيث   ،”272 “تراخي�س  تطبيق 
على  التقدمي  من  املتعامل  ميكن 
خدمات جميع الإدارات التابعة لها 
الطلبات  ومتابعة  ر�شومها  ودف��ع 

واحل�شول على التقارير.

اخلدمات احلكومية، تنفيذاً لروؤية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
الرامية   ، “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
اإىل دع���م الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي مبا 
عاملية  وج��ه��ة  دب��ي  جعل  يف  ي�شهم 

مف�شلة لال�شتثمار.
التخطيط  دائ������رة  اأن  واأو������ش�����ح، 
تعمل  ت���راخ���ي�������س  وال����ت����ط����وي����ر- 
خدمات  لتقدمي  متكاملة  كنافذة 
والهند�شي  ال��ت��ج��اري  الرتخي�س 
اخلا�شة  التطوير  مناطق  �شمن 
ملوؤ�ش�شة  التابعة  احل���رة  وامل��ن��اط��ق 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، 
عالوًة على ا�شتيفاء متطلبات نظم 
وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  اإدارة 
ع���ن ط���ري���ق ت���ق���دمي ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
حتقيق  ت�شتهدف  التي  اخل��دم��ات 
ال�شتدامة البيئية و�شمان جودتها 

داخل هذه املناطق.

تلك  يف  خمالفة   95 حت��ري��ر  ع��ن 
املناطق، عرب نظام التفتي�س الذكي 
والأفراد،  وال�شركات  املن�شاآت  على 
والذي يقلل من الأخطاء الب�شرية 
التفتي�س  تقرير  اإ���ش��دار  و���ش��رع��ة 
واأر���ش��ف��ة امل��خ��ال��ف��ات، ع����الوة على 
وال���ت���ي بلغت  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
املراقبة  ب���ه���دف  ج���ول���ة   7831
وال��ت��ف��ت��ي�����س ل���ل���ت���اأك���د م����ن ج����ودة 
ال��ه��واء وال��رتب��ة وامل��ي��اه اجلوفية 
عدم  من  للتاأكد  �شعياً  والبحرية، 

وجود م�شببات لتلوث البيئة.
لدائرة  التنفيذي  الرئي�س  واأك���د 
التخطيط والتطوير – تراخي�س، 
وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  جن�����اح 
انخفا�س  حت��ق��ي��ق  يف  وال�����ش��الم��ة 
اإج�����م�����ايل الن���ب���ع���اث���ات  ك���ب���ري يف 
ال�شناعية  ل��ل��م��راف��ق  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
مع  2021، مت��ا���ش��ي��اً  ع���ام  خ���الل 
ا�شرتاتيجية جودة الهواء 2017 
حيث  دب�������ي،  لإم���������ارة   2021  -
التي  ال�شناعية  امل��راف��ق  �شاهمت 
توفري  يف  املوؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف 
النبعاثات  اإجمايل  ن�شبة من  اأقل 
وان���خ���ف���ا����س  دب�������ي  ال�����������ش�����ارة يف 
اأك�شيد  ث��اين  غ��از  تراكيز  م�شتوى 
النيرتوجني /NO2/ اإىل ن�شبة 
غاز  ت��راك��ي��ز  وم��ت��و���ش��ط   ،0.4%
 /SO2/ ال��ك��ربي��ت  اأك�شيد  ث��اين 

بلغ ن�شبة 0.1%.
وحول حمفظة احلوافز واملبادرات 
ل������رواد الأع����م����ال ب�����الإم�����ارة، اأك���د 
الآلف  اأجن������زت  ق���د  ال����دائ����رة  اأن 

- االقت�ساد الرقمي ميثل ركيزة اأ�سا�سية يف اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية
- البدء يف تنفيذ 40 من املبادرات اال�سرتاتيجية املرتبطة باالقت�ساد الرقمي

�لرئي�س �لتنفيذي ل� »تر�خي�س»: مبادر�ت حتفيزية لدعم 
�لقت�صاد �لوطني وجعل دبي وجهة عاملية مف�صلة لال�صتثمار

•• دبي -وام:

امل��ه��ن��د���س عبداهلل  ����ش���ع���ادة  اأع���ل���ن 
التنفيذي لدائرة  الرئي�س  بالهول 
التخطيط والتطوير – تراخي�س؛ 
املوانئ  ملوؤ�ش�شة  التنظيمية  ال��ذراع 
واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي، 
النتائج  م��ن  �شل�شلة  حت��ق��ي��ق  ع��ن 
خدمات  م�شتوى  على  الإي��ج��اب��ي��ة 
الدائرة عرب اإدارتها الثالث خالل 
اجلاري،  العام  من  الأول  الن�شف 
املكانة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ي�����ش��اه��م  مم���ا 
املتفردة لإمارة دبي كوجهة عاملية 

مف�شلة لال�شتثمار.
الرتاخي�س”  “اإدارة  اأن  واأو���ش��ح 
األ����ف م��ع��ام��ل��ة خالل   16 اأجن����زت 
الن�شف الأول من 2022 مقارنة 
األ��ف معاملة خ��الل الفرتة   13 ب� 
منو  مب��ع��دل   2021 م��ن  نف�شها 
اإدارة  اأ����ش���درت  فيما   ،22% ب��ل��غ 
 12،129 امل����دن����ي����ة  ال���ه���ن���د����ش���ة 
 19،034 ون����ف����ذت  ت�������ش���ري���ح���اً، 
دورة   270 و  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة،  ج���ول���ة 
العتماد  برنامج  �شمن  تدريبية 
م�شاركني،   2209 عدد  باإجمايل 
بينما اأجنزت اإدارة البيئة وال�شحة 
وال�شالمة 7 اآلف ت�شريح و�شهادة 
يف خمتلف الخت�شا�شات بالإدارة، 
ع���دم ممانعة  ���ش��ه��ادة  األ����ف   13 و 

لعمليات املوانئ والنقل البحري.
لوكالة  ح���وار  يف  �شعادته  واأ���ش��اف 
اأنباء الإمارات “ وام “ اأن الدائرة 
م�شتوى  اأداء  حت�شني  على  تعمل 
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العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:102/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859

مو�شوع الدعوى : ف�شخ اتفاقية �شمان نقل املنفعة املربمة فيما بني املدعي عليها الوىل والبنك املدعي بتاريخ 2019/9/24 واعادة احلال اىل 
ما كان عليه قبل ابرام اتفاقية �شمان نقل املنفعة وانفاذ اتفاقية اعادة جدولة الت�شهيالت البنكية املربمة فيما بني البنك املدعي واملدعي عليهم 
الوىل والثانية والثالثة والتي حتمل ال�شارة FL/DU/3732 تاريخ 10 دي�شمرب 2018 الزام املدعي عليهم الوىل والثانية والثالثة والرابعة 
واخلام�شة وال�شاد�س وال�شابعة والثامن والتا�شع بالتكافل والت�شامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )151.497.219.60( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. 
املدعي:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

 Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناء بنك الفجرية الوطني
 مكاين رقم:2908894348 - علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنه :  1- انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �شباليز �س.م.ح  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ اتفاقية �شمان نقل املنفعة املربمة فيما بني املدعي عليها الوىل والبنك املدعي 
بتاريخ 2019/9/24 واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل ابرام اتفاقية �شمان نقل املنفعة وانفاذ اتفاقية اعادة جدولة الت�شهيالت البنكية املربمة 
فيما بني البنك املدعي واملدعي عليهم الوىل والثانية والثالثة والتي حتمل ال�شارة FL/DU/3732 تاريخ 10 دي�شمرب 2018 الزام املدعي 
بالتكافل والت�شامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ  عليهم الوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلام�شة وال�شاد�س وال�شابعة والثامن والتا�شع 
وقدره )151.497.219.60( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2022/9/20  ال�شاعة 09.00 �س ويقت�شي ح�شوركم امام ادارة الدعوى البتدائية الثانية ع�شر بقاعة التقا�شي عن بعد التي ميكن 
الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا ، 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 الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1642/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
الف  ع�شر  واح��دى  مائتني  دره��م   )211.601( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
و�شتمائة وواحد درهم - الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة تراث احلجر �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى اركادا - �شقة 306 - بجوار حمطة مرتو جي جيكو
وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي

املطلوب اإعالنه :  1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )211.601( 
درهم مائتني واحدى ع�شر الف و�شتمائة وواحد درهم - الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
ال�شاعة  املوافق 2022/9/19   لها جل�شة يوم الثنني   . - وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
09.00 �س ويقت�شي ح�شوركم امام ادارة الدعوى البتدائية الثانية ع�شر بقاعة التقا�شي عن بعد التي ميكن الو�شول 
اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا ، لذا فاأنت 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2282/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85
م��و���ش��وع ال���ش��ت��ئ��ن��اف : اإ���ش��ت��ئ��ن��اف احل��ك��م ال�����ش��ادر يف ال���دع���وى رق���������م:2018/2398 جت����اري ك��ل��ي وال�شادر 

بتاريخ:2020/2/4 والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:مهدي �شفت اله رجبى

هاتف   -  302 �شقة   - ب  بلوك  بو�شقر  بناية   -  104 ���ش��ارع   - القرهود  - منطقة  دي��رة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
info@fahadadvocates.com:رقم:042560738 - مكاين:3289393656 - بريد الكرتوين

وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 
املطلوب اإعالنه :  1- �شم�س الفردو�س لاللكرتونيات �س.ذ.م.م  -  �شفته : اخل�شم املدخل

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2398/2018 جتاري كلي بتاريخ:2021/8/24. 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2022/10/10  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2352/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 7555/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )--( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ماجده بلتاجى فوؤاد بلتاجى
عنوانه:المارات - امارة دبي - وادي ال�شفا 5 - دبي

املطلوب اإعالنه : 1- هاين حممدال�شيد حممد �شرور - �شفته: منفذ �شده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )86215( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

MOJAU_2022- 0088668 رقم املعاملة
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شادة:ابت�شام حممد �شاكر اجلن�شية المارات 2- منى �شحاده الغ�شبان اجلن�شية 
�شورية يرغبان يف البيع والتنازل اىل ابراهيم حممد ال�شيخ اجلن�شية �شورية يف الرخ�شة امل�شماه )مركز 
التنمية  ال�شادرة من دائرة   754872 ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم  تاأ�ش�شت بامارة  ال�شام الطبي والتي 
القت�شادية بال�شارقة تنازل ابت�شام حممد �شاكر اجلن�شية المارات عن كامل ح�شتها اىل ابراهيم حممد 
ال�شيخ اجلن�شية �شوريا وتنازل منى �شحاده الغ�شبان اجلن�شية �شوريا عن 45% من ح�شتها اىل ابراهيم 
حممد ال�شيخ اجلن�شية �شورية - تعديالت اخرى:1- مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية 

اىل وكيل خدمات 2- ا�شافة �شريك .
2013 يف �شان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088741 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:انور ح�شني �شم�س احلق اجلن�شية بنغالدي�س يرغب 
اقبال ح�شني  ال�شيد/حممد  اىل  100% وذلك  البالغ  كامل ح�شته  التنازل عن  يف 
ال�شبعة(  اخليول  )بقالة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  وذلك  بنغالدي�س  اجلن�شية  عبدالغفور 
دائرة  من  ال�شادرة   784777 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والتي 

التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى ليوجد .
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
انذار عديل بالن�شر

 رقم االنذار )150615/2022(
املنذر:حمد احمد حمد بن �شوقات الفال�شي - ب�شفته املوؤجر

ب�شفته   -  L26435227 اجل���واز  رق��م   - قا�شم  علي  ب��ن  علي  ر�شا  اليه/حممد  امل��ن��ذر  �شد 
امل�شتاأجر

وقدره  مبلغ  ب�شداد  �شداد  بالتي:ب�شرورة  لن��ذاره  اليه  املنذر  اىل  الن��ذار  بهذا  املنذر  تتوجه 
و�شريبة  اليجار  بدل  قيمة  درهم  و�شبعة  و�شبعمائة  الف  وثالثون  واربعة  درهم   34.707
قيمة  دره��م   33.055 وق��دره  �شداد مبلغ  التايل �شرورة  النحو  امل�شافة مف�شله على  القيمة 
اىل  بال�شافة   2019/1/14 حتى   2018/8/25 م��ن  ال��ف��رتة  متثل  ال��ت��ي  الي��ج��ار  ب��دل 
تاريخ  من  الفرتة  متثل  التي  امل�شافة  القيمة  �شربة  قيمة  دره��م   1.652 وق��دره  مبلغ  �شداد 
2018/8/25 حتى تاريخ 2019/1/14 وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمكم هذا 
الخطار وال اللجوء اىل مركز ف�س املنازعات اليجارية ل�شت�شدار امر اداء للزامكم ب�شداد 

املرت�شد بذمتكم  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2019/7281 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- �شيد بالل حيدر كاظمي �شيد م�شتاق ح�شني كاظمي
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شاجد اقبال حممد ا�شحاق خان
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )128917( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
يف �لدعوى رقم:2022/5703 جتاري جزئي

املدعي عليه:ام ايه بي لدارة املن�شاآت ذ.م.م
 2022/5703 رقم  الدعوى  يف  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  لقرار  تنفيذا 
جتاري جزئي املقامة �شدكم من املدعية:�شركة دار التاأمني �س.م.ع بندب اخلربة الفنية 
التاأمني  وثيقة  يف  الط���راف  التزامات  ببحث  املتعلق  الق�شية  مو�شوع  لبحث  املخت�شة 
امل��ربم��ة ب��ني اط���راف ال��دع��وى وب��ي��ان وج��ه احل��ق ب��ال��دع��وى وعليه فقد مت حت��دي��د يوم 
لعقد  موعدا  �شباحا   11:00 ال�شاعة  لتاريخ:2022/9/19  املوافق  القادم  الثنني 

اجتماع اخلربة عرب الت�شال املرئي على الرابط التي:
https://us05web.zoom.us/j/85433235471?pwd=M1pDejNSK29LTTcrNG5BeTlIZnBMdz09

املحدد م�شطحبني معكم �شورة  املوعد  قانونا يف  او من ميثلكم  وعليه يرجى احل�شور 
عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم ولال�شتف�شار من اخلربة يرجى الت�شال على هاتف 

رقم:0567332881.
حممد ا�سحق احمد حمدان
خبري تاأمني وتثمني وتقدير ا�سرار

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة

70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
�لدعوى رقم:2022/3027 جتاري جزئي

حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية
دعوى ح�شور اجتماع خربة يف الدعوى رقم 2022/3027 جتاري جزئي

املدعي عليه الول:وليد عبداهلل عبدالرحمن عبدالرحمن
املدعي عليه الثاين:نا�شر عبداهلل امل�شيقح عالء الدين

يف  ح�شابيا  خبريا  بندبي  امل��وق��رة  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  تكليف  على  ب��ن��اءا 
ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله امل��رف��وع��ة م��ن:ع��ب��داهلل ب��ن اح��م��د ب��ن ف��ائ��ز ال�شهري ، عليه يرجى 
م�شتندات تخ�س  مالديكم من  وتقدمي  او كيال معتمدا ميثلكم  ح�شوركم يف جل�شة اخلربة 
الدعوى وذلك يوم الربعاء املوافق:2022/9/21 يف متام ال�شاعة 01:00 ظهرا يف مقر 
مكتب اخلبري:عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بناية برج 
امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - يرجى التوا�شل مع اخلبري للح�شول على رابط 
بريد  رقم  - هاتف  فاك�س:042555433   - - هاتف:042555363  بعد  الجتماع عن 

.amao2004@amauae.com:الكرتوين
اخلبري احل�سابي /عبداملجيد املرزوقي

اعالن بالن�شر

70197
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�لدعوى رقم:501/2022/18 عقاري جزئي دبي
اىل املدعي عليها/املا�شه انرتنا�شيونال للو�شاطه العقاريه �س.ذ.م.م

مبا ان املدعية/اني�شا تارا�شوفا
501/2022/18 ع��ق��اري ج��زئ��ي دب��ي وق��د مت  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د 
ندب اخلربة بناء على احلكم التمهيدي ال�شادر من عدالة املحكمة ذا فاأنتم 
مكلفني باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي مالديك من مذكرات 
اي��ام من تاريخ الع��الن والتوا�شل  او م�شتندات للخربة وذل��ك خالل �شبعة 

عرب الهاتف:0506459173.
املحكم اخلبري والهند�سي العقاري
د.حممد جمال �سيخوين - رقم 66 حماكم دبي

اعالن بالن�شر

70197

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006204 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايه ايه ايه اي م.م.ح - جمهول حمل القامة .
اول:الت�شريح بت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليها به - ثانيا:احلكم بالزام 
451.756 درهم اربعمائة وواحد وخم�شون الف و�شبعمائة و�شتة  املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 
وخم�شون درهم قيمة املرت�شد يف ذمتها مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
اتعاب املحاماة بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال  الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل  ال�شداد مع  متام 

كفالة مع حفظ كافة حقوق املدعية من اي نوع كانت.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 9 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/14  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
عمر منعم من�شور 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
 اعالن ن�شرا

اإىل املدعي عليه /�شابينا�س بيال كانديل 
ومقره مدينة خور فكان - اللوؤلوؤية

وذلك حيث اأن املدعي/ ورثة املرحوم احمد حممد عبداهلل
املنازعات  ف�س  جلنة  لدى   2022/99 بالرقم  تنفيذية  دعوى  �شدكم  اأقام  قد 
وكيال  اأو  �شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية 
تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  اأمامها  للمثول  الإعالن 
اللجنة �شوف تقوم  اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�شور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

70021
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1466/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم )244-243( وال�شادرين عن املنفذ �شدهما بقيمة 
)81873( درهم .

طالب التنفيذ : بي�شان لتجارة مواد البناء
ال�شارقة  ال�شارقة - �شارع كورني�س اخلان - بجوار م�شرف  ال�شارقة - اخلان -  عنوانه:المارات - امارة 

ال�شالمي - بناية ا�شا�س - �شقة 504
اإعالنهما : 1- وائل يو�شف �شلوم 2- ابيليتي لالعمال الكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م - �شفتهما :  املطلوب 

منفذ �شدهما
مو�شوع الإعالن : بتاريخ:2022/6/21 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )84066.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:3344/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
تفا�شيل العالن بالن�شر

اىل املتنازع �شده:1- زهري حممد احل�شن ابراهيم وداعه اهلل - جمهول حمل القامة
مبا ان املتنازع:عمر حممد ال�شديق حممد - وميثله: �شلمى �شعيد م�شبح الكتبي

ق���د اق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا يلتم�س امل���دع���ي م���ن ع���دال���ة امل��ح��ك��م��ة امل���وق���رة احلكم 
بالتي:اول:بقبول الدعوى �شكال - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
)151.280( درهم فقط مائة وواحد وخم�شون الف ومائتي وثمانون درهما بال�شافة اىل فائدة 
تاريخ  وحتى  امل��ال  اختال�س  تاريخ   2021/8/18 ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 مقدارها  قانونية 
ال�شداد التام - ثالثا:بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2022/9/26 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن مدعي عليه  بالن�شر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2022 يف الدعوى  رقم 0005816/ 

اىل املدعي عليه:ذيب الفن �شاري الفن املحريبي 
 المارات العربية املتحدة/اجلن�شية

العربية  ، المارات  املدعي:حممد احمد مبارك ح�شني اخلمريي  بان  نعلمكم 
انه  احلكم  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - /اجلن�شية  املتحدة 
ان  عليه  املدعي  بالزام  نامر  الوراق  على  الطالع  بعد  بتاريخ:2022/8/28 
يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )80000( درهم فقط ثمانون الف درهم والزمته 
بالفائدة مبقدار 5% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته 

بامل�شروفات - حرر بتاريخ:2022/9/14  . 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006287 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة العرب مول ذ.م.م - جمهول حمل القامة .
احلكم بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )73.686.29( درهم ثالثة و�شبعني الف و�شتمائة 
و�شتة وثمانون درهم وت�شعة وع�شرون فل�س قيمة ماتر�شد بذمة ال�شركة املتنازع �شدها من قيمة اخلدمات املقدمة 
من املتنازعة لها مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - احلكم بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ 
91 من قانون  املادة رقم  وقدره )10.000( درهم ع�شرة الف درهم على �شبيل التعوي�س التكميلي اعمال لن�س 
املعامالت التجارية مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة احلكم بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة فائدة 
12% من تاريخ قيد الدعوى حتى متام الداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ، احلكم  قانونية قدرها 

بالزام املتنازع �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/14  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عائ�شة عبداهلل ال علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جا�شم حممد عبدالر�شا �شلمان
كلي مدين   AJCEXCICIV2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002609/ 

اإىل املحكوم عليه : جا�شم حممد عبدالر�شا �شلمان 
العنوان:امارة عجمان منطقة الب�شتان ليوارة 2 مكاين:4417710983 ويعلن بالر�شائل الن�شيه على رقم 

هاتف رقم:0567032210
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:علي �شامل ح�شن احلمادي 
- اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :2221.0
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - 
ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد عبداهلل حممد العلي
كلي جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005428/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عبداهلل حممد العلي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممود 
حممد ابراهيم حممد  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :3350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5815/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، رق�����م:2022/773  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)1270297( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : عبداهلل يحيى حممد احمد الكمايل
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري - الوىل - دبي - �شارع �شارع العهود - مبنى بناية وي�شت 

بريي/املكاتب
املطلوب اإعالنه : 1- ايفاكو �شيف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1270297( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:968/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762
و�شبعة  الف وثالثمائة  ت�شعة  درهم   )9.387.75( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  املتنازع �شدها  : مطالبة  املنازعة  مو�شوع 
وثمانون درهم وخم�شة و�شبعون فل�شا - للمتنازعة مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:تيبكو للوحدات امل�شبقه ال�شد واعمال الديكور �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ا�شبكت تاور - الدور 32- بجوار 
info@amalkhamisadvo.:باي افينو مول - مكتب 3202 - هاتف رقم:042594391 - بريد الكرتوين

مكاين:2527587343   -  com
املطلوب اإعالنه :  1- ك بي جيه للمقاولت �س.ذ.م.م وميثلها قانونيا ال�شيد/كارتيك �شارجونام �شارجونام -  �شفته 

: متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن :  قررت املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون 
الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�شوري بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي مبلغ )9.387.75( درهم والفائدة %5 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمتها الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - هداية �شمري ابو عي�شة

مدين  SHCEXCICIV-S2018 /M0000349 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : هداية �شمري ابو عي�شة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:عيادة يو 
نيو جلراحة التجميل بوكالة حممد �شالح الدين امل�شليحي  ، يف الق�شية امل�شار اليها 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم  اعاله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :34720 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005627 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مبني م�شتاق حممد م�شتاق - جمهول حمل القامة .
لعالن املدعي عليه ن�شرا باللغة العربية والجنليزية

الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 17200 درهم بال�شافة اىل الغاء وحرمان - الزام املدعي 
عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة .

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
 )  10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
الن�شر وذلك للنظر  ايام من تاريخ  امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة  كافة 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/13  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
مرمي جمعة الكعبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن بالن�شر

 يف انذار عديل   رقم )2022/150598(
مقدم من املنذرة:ال�شيخة عزه احمد بن �شلطان القا�شمي

�شد املنذر اليه:عبداهلل احمد مرياحمدي
بال�شارة للمو�شوع اعاله فان املنذرة اذ تبادر بتكليف املنذر اليه مبوجب هذا النذار 
القانوين ب�شداد املبلغ وقدره 315.000 درهما ثالث مئة وخم�شة ع�شر الف درهما 
املوقعة من الطرفني  ال�شداد  اي�شالت  - املرت�شد بذمتكم للمنذرة والثابت مبوجب 
ا�شتالمكم  ت��اري��خ  اي��ام م��ن  الن���ذار وذل��ك خ��الل م��دة خم�شة  ه��ذا  واملو�شحة ب�شدر 
واخطاركم بهذا النذار وال �شت�شطر املنذرة للجوء اىل الق�شاء بالجراءات القانونية 

�شد املنذر اليه باداء املبلغ املرت�شد بذمتكم ل�شالح املنذرة  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 
اأدنوك للمحرتفني  الثالثة مل�شابقة دوري  تنطلق م�شاء اليوم اخلمي�س اجلولة 
يف  وتنطلق  الأوىل  امل�شائية  ال��ف��رتة  يف  مباراتني  ب��واق��ع  مثرية  مواجهات   4 ب��� 

ال�شاد�شة اإل ربعاً ، ومباراتني يف الفرتة الثانية  يف الثامنة والن�شف.
و�شمن مباراتي الفرتة الأوىل ي�شت�شيف فريق الو�شل بر�شيد 4 نقاط  �شيفه 
دبا الفجرية  بال ر�شيد من النقاط  يف ا�شتاد زعبيل ، حيث ي�شعى المرباطور 
وخارجه  ملعبه  وترحاًل يف  الأعلى حاًل  بجائزتي اجلمهور  الفائز  الو�شالوي 

لتقدمي الأُف�شل الذي ي�شعد تلك اجلماهري الوفية.
وعكف مدرب الو�شل الأرجنتيني خوان بيتزي على ت�شويب بع�س الأخطاء التي 

ظهرت يف مباراته اأمام البطائح �شمن اجلولة الثانية للم�شابقة.
وباملقابل يدخل النواخذة اإىل املباراة بقوة كبرية من اأجل العودة بنتيجة اإيجابية 

اأمام اجلزيرة  ترفع معنويات الفريق الذي خ�شر يف اجلولتني الأوىل والثانية 
0-2 و�شباب الأهلي 2-1.

ويف نف�س التوقيت وعلى اأر�شية ا�شتاد را�شد بن �شعيد ي�شت�شيف فريق عجمان 
بنقطة وحيدة  �شيفه ال�شارقة �شاحب العالمة الكاملة 6 نقاط من جولتني ، 
اأمام م�شيفه  ورغم كبوة الربكان يف اجلولة الأخرية وخ�شارته بثنائية نظيفة 
ال��ع��ودة يف ملعبهم وو�شط  ق���ادرون على  اأب��ن��اء ال�شربي غ���وران   اأن  اإل   ، الن�شر 
اأمام �شيفهم العني يف  جماهريهم بتقدمي م�شتوى جيد مثل الذي ظهروا به 

جولة الفتتاح ، ولن تكون مهمة امللك ال�شرقاوي املت�شدر �شهلة يف عجمان.
ويف الفرتة الثانية التي تنطلق مباراتيها يف الثامنة والن�شف ، ي�شت�شيف فريق 
ا�شتاد  اأر�شية  على  الأرب��ع  النقاط  �شاحب  الن�شر  �شيفه  نقاط(  )بال  خوركان 
م�شابقة  يف  الأول  الفوز  لتحقيق  الن�شور  وي�شعى   ، القا�شمي  حممد  بن  �شقر 
العنربي  امل��درب عبدالعزيز  ق��دوم  الآن منذ  يتحقق حتى  وه��و ما مل  ال���دوري 

مدرباً للفريق.
وباملقابل ي�شعى  العميد الن�شراوي ل�شتثمار املكا�شب  الكبرية التي حتققت بفوز 
الفريق على عجمان يف اجلولة ال�شابقة وح�شده 4 نقاط يف جولتني وهي بداية 

مثالية لأبناء الأملاين فينك.
وينتظر ال�شارع الريا�شي بنفاد �شرب كبري املواجهة الكبرية بني اجلزيرة و�شيفه 
العني والتي ي�شت�شيفها ا�شتاد حممد بن زايد يف الثامنة والن�شف م�شاء اليوم ، 
وهي املباراة التي تعترب اختبار حقيقي جلاهزية الفريقني ، حيث ي�شعى اأ�شحاب 
الفجرية  دبا  اأم��ام  الفريق يف مباراتيه  وف��وز  البداية اجليدة  الأر���س ل�شتثمار 
عودة مبخوت للتهديف بكل  ، ومتثل   6 النقطة  ليبلغ   2-4 2-0  وخورفكان 
قوة وت�شجيله هاتريك يف مرمى خورفكان  واعتالءه قمة الهدافني ب� 5 اأهداف 

حافزاً معنوياً كبرياً لفخر اأبوظبي.
لبا  هدافه  وت�شجيل  الظفرة  على  نظيفة  ب�شباعية  الكبري  العني  ف��وز  ويبقى 

كودجو ل�شوبر هاتريك حافز معنوي كبري يعزز ثقة حامل اللقب يف بداية رحلة 
دفاعه عن لقبه ، وميتلك العني يف جعبته 4 نقاط من تعادل وفوز.

وبعد فوز جماهري العني بجائزة دوري اجلماهري يف اجلولة ال�شابقة عن الفريق 
امل�شيف ، ُيتوقع اأن ت�شهد مدرجات ا�شتاد حممد بن زايد ح�شوراً بنف�شجياً كبرياً 

، ولن تر�شي جماهري الفخر اإل بالفوز بجائزة الفريق امل�شيف. 
 

ختام اجلولة 
ُتختتم اجلولة الثالثة م�شاء غدا اجلمعة بثالث مواجهات مثرية ، حيث ي�شتقبل 
بني يا�س �شيفه فريق البطائح يف ا�شتاد ال�شاخمة ، وي�شت�شيف فريق احتاد كلباء 

يف ا�شتاده فريق الظفرة. 
ويرتقب ال�شارع الريا�شي مباراة الكال�شيكو الكبرية بني �شباب الأهلي و�شيفه 

الوحدة ، م�شك ختام اجلولة الثالثة يف ا�شتاد را�شد.

اختتمت اليوم فعاليات دورة مراقبي املباريات لعام 2022 التي نظمها الحتاد 
 14 12 اإىل  الآ�شيوي وا�شت�شافها احتاد الإم��ارات لكرة القدم يف الفرتة من 
اأربعة مراقبني  "من �شمنهم  37 مراقًبا م�شتجًدا  �شبتمرب احلايل مب�شاركة 
اإماراتيني" مُيثلون 18 احتاداً وطنياً من منطقة غرب اآ�شيا وبع�س الحتادات 
الوطنية الأخرى. واأ�شاد م�شوؤولو الحتاد الآ�شيوي والقائمني على هذه الدورة 
جناحها  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  املتطلبات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  ال��ك��رة  احت���اد  بحر�س 
وتنظيم  با�شت�شافة  باهتمامه  كذلك  واأ�شادوا  منها،  املرجوة  الفوائد  وحتقيق 
ور�س العمل وال��دورات الآ�شيوية التي ت�شهم يف تاأهيل وزي��ادة خربات عنا�شر 

�شابة تخدم ن�شاط كرة القدم داخل وخارج دولة الإمارات.
التي حققوها خالل  ال��دورة عن مدى ال�شتفادة  امل�شاركون يف  اأعرب  بدورهم 
م�شاركتهم يف ال��دورة التي �شاهمت يف تبادل الأفكار واخل��ربات بني امل�شاركني 
النظرية  املحا�شرات  الآ�شيوي خالل  اأنف�شهم، وكذلك مع حما�شري الحتاد 
والعملية التي عقدت على مدار ثالثة اأيام مت�شلة، وتناولت با�شتفا�شة كافة 
الحتاد  دورة  اأن  بالذكر  اجلدير  امل��ب��اري��ات.  مبراقبي  املنوطة  وامل��ه��ام  الأدوار 
املباريات وكافة  اإدارة  تناولت عمليات  التي  املحاور  ناق�شت عدداً من  الآ�شيوي 
املهام الأ�شا�شية للمراقبني، اإ�شافة لربنامج العد التنازىل لنطالق املباريات، 

واأقيم يف اليوم اخلتامي للدورة اختبارات نظرية وعملية جلميع امل�شاركني.

•• اأبوظبي-وام:

خلو�س  الإم���������ارات  زوارق  ت�����ش��ت��ع��د 
احلا�شمة  واملحطة  الأخ��ري  التحدي 
ال��ع��امل ل�شباقات  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
فعاليات  خ����الل  م���ن  فورمول2-، 
للبطولة،  الأخ���رية  الرابعة  اجل��ول��ة 
والتي ت�شت�شيفها مدينة فيال فيلها 
القليلة  الأي������ام  خ����الل  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 

املقبلة.
وي��ت��وج��ه ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ل���ل���زوارق 
فيلها  ف���ي���ال  اإىل  غ������دا  ال�������ش���ري���ع���ة 
ه����ذه اجلولة  مل��ن��اف�����ش��ات  ا����ش���ت���ع���دادا 
اإىل  الفريق  ي�شعى من خاللها  التي 
للبطولة  ����ش���دارت���ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

واحلفاظ على لقبه العاملي.
التي  اجل��ول��ة،  ه��ذه  فعاليات  وتفتتح 
ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا 17 زورق�����ا، ب��ع��د غد 
حيث  امل��ق��ب��ل،  الأح����د  ح��ت��ى  وت�شتمر 
ت��ع��ل��ن خ��الل��ه��ا ه��وي��ة ال��ف��ائ��ز بلقب 

البطولة للمو�شم احلايل.
بقيادة   36 اأب��وظ��ب��ي  زورق  وي��دخ��ل 
م��ن�����ش��ور امل��ن�����ش��وري ف��ع��ال��ي��ات هذه 
الرتتيب  ����ش���دارة  يف  وه����و  اجل���ول���ة 
متقدما  نقطة   40 بر�شيد  ال��ع��ام 
بقيادة   17 ال�������ش���ارق���ة  زورق  ع��ل��ى 
ر�شيده  يبلغ  وال����ذي  �شيليو  ���ش��ام��ي 
37 نقطة، فيما يحتل املركز الثالث 
زورق الأملاين �شتيفان هاجن بر�شيد 
36 نقطة ليدور ال�شراع القوي بني 

الثالثي على لقب البطولة.
واإىل جانب زورق اأبوظبي 36 بقيادة 
اأبوظبي يف  فريق  ي�شارك  املن�شوري، 
ويقوده   ،1 اأبوظبي  ب��زورق  البطولة 
البطولة،  لقب  حامل  القمزي  را�شد 
والذي تعر�س ل�شل�شلة من الأعطال 
اأب���ع���دت���ه عن  يف اجل������ولت امل��ا���ش��ي��ة 

املناف�شة على اللقب هذا املو�شم.
اإىل من�شة  ويطمح القمزي لل�شعود 
التتويج ب�شباق هذه اجلولة لتعوي�س 

ب�شبب  املا�شية  اجل���ولت  يف  اإخ��ف��اق��ه 
الأعطال.

اأنهى اجلولة الأوىل  املن�شوري  وكان 
م���ن ال��ب��ط��ول��ة يف امل���رك���ز ال���ث���اين ثم 
الثانية  اجلولة  يف  الأول  باملركز  فاز 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  احل���ظ  وع���ان���ده 

الزمن  �شباق  يف  ال���زورق  تعطل  بعد 
الأف�����ش��ل ليحتل امل��رك��ز ال�����ش��اد���س يف 

ال�شباق الرئي�شي.
على  املن�شوري  حافظ  ه��ذا،  وب��رغ��م 
بالبطولة  ال��ع��ام  للرتتيب  ���ش��دارت��ه 
قبل اجلولة الأخرية ليحظى بفر�س 
لتحقيق  امل��ن��اف�����ش��ني  بقية  ع��ن  اأك���رب 
له  الأوىل  ل���ل���م���رة  ال���ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب 
وللمو�شم الثاين على التوايل لفريق 
تاريخه  يف  الرابعة  وللمرة  اأبوظبي 

اأي�شا.
بعثة  رئي�س  الظاهري  نا�شر  وتوجه 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
اإىل ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان بن 
اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  خليفة 
البحرية،  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي 
والوقوف  للفريق  الدائمة  للمتابعة 

على اأخبار وتفا�شيل م�شاركته.
املهمة  ����ش���ع���وب���ة  ال����ظ����اه����ري  واأك�������د 
اجلولة  يف  امل��ن�����ش��وري  تنتظر  ال��ت��ي 

ر�شيد  "تقارب  وق�����ال:  اخل��ت��ام��ي��ة، 
الثالثة  املراكز  اأ�شحاب  النقاط بني 
كبري.  �شغط  اأم����ام  ي�شعهم  الأوىل 
و�شتكون مناف�شة قوية وغام�شة حتى 
نهاية ال�شباق الرئي�شي يوم الأحد". 
ق���د يتعر�س  ال��ت��ي  ال�����ش��غ��وط  وع���ن 
الظاهري:  ق����ال  امل��ت�����ش��اب��ق��ون،  ل��ه��ا 
موجود  والتوتر  النف�شي  "ال�شغط 
متفاوتة  بن�شب  ولكن  اجلميع،  لدى 
..وبالن�شبة للمن�شوري، قمنا بتهيئته 
وجتهيزه من هذه الناحية كي يدخل 

فقط  وي��رك��ز  م��ري��ح  ب�شكل  اجل��ول��ة 
على ح�شد النقاط واإنهاء ال�شباق يف 

اأف�شل مركز".
املن�شوري  اأم�����ام  "كانت  واأ�����ش����اف: 
ف��ر���ش��ة ك��ب��رية ل��ت��و���ش��ي��ع ال���ف���ارق يف 
اجلولة املا�شية، ولكن تعطل املحرك 
من  حرمه  له  تعر�س  ال��ذي  واخللل 
اأف�شل  �شباق  يف  متميز  زم��ن  حتقيق 
التعوي�س  ���ش��ي��ح��اول  ول��ك��ن��ه  زم����ن 
وتقدمي الأف�شل يف اجلولة اخلتامية 

وفر�شته كبرية يف ذلك".

للمحرتفني  �أدنوك  دوري  ثالثة  �نطالق  يف  نارية  مو�جهات   4

ختام حماور دورة �لحتاد �لآ�صيوي ملر�قبي �ملباريات 2022

زو�رق �لإمار�ت ت�صتعد جلولة �حل�صم يف بطولة �لعامل لفورمول-2

�صارك يف �جتماع  حمده �ل�صام�صي تمُ
�للجنة �لقانونية لحتاد غرب �آ�صيا

�شاركت حمده ال�شام�شي مديرة اإدارة ال�شوؤون القانونية يف احتاد الإمارات لكرة القدم يف اجتماع 
اللجنة القانونية لحتاد غرب اآ�شيا الذي ُعقد اأم�س عرب تقنية الت�شال املرئي مب�شاركة الدكتور 
اآ�شيا. وناق�س الجتماع  العام لحتاد غرب  الأم��ني  ال�شامل  الأغ��ا وخليل  ال�شيباين واأجم��د  حميد 
ال��واردة من  النظام النتخابي والتي جاءت بعد عدد من املالحظات والتعليقات  تعديالت لوائح 
الحتاد الآ�شيوي ب�شاأنها، اإىل جانب التعديالت اخلا�شة باللوائح التنظيمية للجمعية العمومية، 
اإىل اللجنة التنفيذية واجلمعية  اأن يتم امل�شادقة عليها من قبل اللجنة وبحيث يتم رفعها  قبل 

العمومية لإقرارها.
اإىل جانب  اآخر انعقاد للجنة وحتى الآن،  كما مت مراجعة العديد من امل�شتجدات القانونية منذ 

قيام اللجنة بعر�س العديد من املالحظات وتقدمي امل�شورة القانونية يف ملفات متنوعة.

•• دبي-وام:

اأدن����وك  ت���زاي���دت ف��ر���س حت��ق��ي��ق رق���م ق��ي��ا���ش��ي ج��دي��د للن�شخة احل��ال��ي��ة م��ن دوري 
للمحرتفني لكرة القدم مع ارتفاع حدة ووترية هز ال�شباك يف مباريات املو�شم احلايل 
واملناف�شة القوية بني اأكرث من لعب . ورغم مرور جولتني فقط من امل�شابقة، ت�شري 
اإح�شائيات الهدافني حتى الآن اإىل اإمكانية حتطيم الرقم القيا�شي، الذي حققه علي 
مبخوت مهاجم اجلزيرة قبل 6 موا�شم، وحتديداً يف مو�شم 2016–2017 عندما 
منذ  بامل�شابقة  واح��د  مو�شم  لأي لع��ب يف  الأعلى  الر�شيد  ليكون  33 هدفاً  اأح��رز 
2009 . وقبل بدء مناف�شات اجلولة   - 2008 تطبيق نظام الح��رتاف يف مو�شم 
مبخوت  يت�شدر  املقبلني،  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  م��دار  على  تقام  التي  الثالثة، 
قائمة هدايف امل�شابقة بر�شيد 5 اأهداف، مع مناف�شة قوية من التوجويل لبا كودجو 
جيلربتو  والربازيلي  اأه���داف،   4 بر�شيد  الثاين  املركز  يحتل  ال��ذي  العني،  مهاجم 

اأوليفريا مهاجم الو�شل "3 اأهداف". وعلى مدار تاريخ دوري املحرتفني الإماراتي، 
اجتاز هدافو امل�شابقة حاجز ال�30 هدفا يف املو�شم الواحد، مرتني فقط؛ كانت الأوىل 
عن طريق الغاين اأ�شامواه جيان مهاجم العني �شابقا حيث �شجل 31 هدفا يف مو�شم 
 33 �شجل  عندما  مبخوت  علي  طريق  عن  الثانية  املرة  وكانت   ،  2013–2012
هدفا يف مو�شم 2016–2017 لي�شبح هو الرقم القيا�شي للم�شابقة. واإذا وا�شل 
هذا  امل�شابقة  ه��دايف  بقائمة  الأوىل  املراكز  اأ�شحاب  من  وغريهما  وكودجو  مبخوت 
املو�شم نف�س الوترية القوية التي بداأوا بها �شجلهم التهديفي يف املو�شم احلايل، قد 
ي�شهد هذا املو�شم رقما قيا�شيا جديدا على م�شتوى ر�شيد الهداف. وت�شري اإح�شائيات 
موقع "تران�شفري ماركت" العاملي لإح�شائيات واأرقام الالعبني والأندية اإىل اأن اأقل 
م��دار موا�شم  ه��داف دوري املحرتفني على  بلقب  الفائز  الأه��داف لالعب  عدد من 
البطولة حتى الآن، كان من ن�شيب ال�شنغايل اأندريه �شنجاهور "بني يا�س"، والذي 

�شجل 18 هدفا يف مو�شم 2010–2011 ليتوج بلقب هداف امل�شابقة.

هد�فو دوري �ملحرتفني يطاردون رقما قيا�صيا �صمد ل�6 مو��صم 

•• دبي -وام:

من  الثانية  الن�شخة  الإل��ك��رتون��ي��ة  للريا�شات  الإم�����ارات  احت���اد  ينظم 
وال��ذي يقام بتوجيهات من  الإلكرتونية  للريا�شات  الإم��ارات  مهرجان 
ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان - رئي�س احتاد الإمارات 
للريا�شات الإلكرتونية خالل الفرتة من 16 �شبتمرب اجلاري، وحتى 
500 لعب  من  اأك��رث  املهرجان  يف  وي�شارك  بدبي.  املقبل  اأكتوبر   2
طريق  ع��ن  وذل��ك  خمتلفة  الكرتونية  األ��ع��اب   5 خ��الل  م��ن  يتناف�شون 
اأوف لين واأون لين. واأكد اإبراهيم يو�شف اخلوري ع�شو جمل�س اإدارة 
احتاد الإمارات للريا�شات الإلكرتونية رئي�س اللجنة الفنية اأن الحتاد 
اإقامة املزيد من البطولت املحلية من  يوا�شل عمله ب�شكل م�شتمر يف 
خالل  وم��ن  اأف�شل  ب�شكل  مواهبهم  ا�شتثمار  على  امل��وه��وب��ني  ت�شجيع 

مناف�شات ر�شمية.

مهرجان  من  �لثانية  �لن�صخة  يف  لعب   500
�لإمار�ت للريا�صات �لإلكرتونية بدبي

�ل�صارقة ينهي ��صتعد�د�ته لبطولة 
�لأندية �لعربية لكرة �ليد

•• تون�س-وام: 

اختتم فريق كرة اليد رجال بنادي ال�شارقة ا�شتعداداته للن�شخة ال�34 
احلمامات  مبدينة  تقام  والتي  اليد،  لكرة  العربية  الأندية  بطولة  من 

بتون�س من 17 اإىل 27 �شبتمرب اجلاري.
وحتظى البطولة باأهمية خا�شة لتاأهل الفائز بلقبها اإىل بطولة كاأ�س 
العامل لالأندية "�شوبر جلوب"، واملقررة بال�شعودية خالل اأكتوبر املقبل. 
وكان ال�شارقة د�شن ا�شتعداداته للمو�شم اجلديد مبكرا قبل النتظام يف 
مع�شكر مبدينة �شو�شة التون�شية ملدة 10 اأيام، خا�س خالله مباراتني 
وديتني مع فريقي "احتاد منزل متيم" و�شبورتينج املكنني" التون�شيني. 
ويواجه ال�شارقة فريق ال�شاملية الكويتي يف 17 �شبتمرب اجلاري بافتتاح 
م�شوار الفريقني يف املجموعة الأوىل للبطولة، ثم يلتقي فريقي "اأمل 

�شكيكدة" اجلزائري والأفريقي التون�شي يف 18 و20 �شبتمرب.

Date 15/ 9/ 2022  Issue No : 13647
Sharjah Federal Appeal Court ,Case Management Office

Notification by Publication in Two Newspapers Arabic & English
Appeal No. 2022/1202 Labor

Upon the request of the appellant: Muhammad Khalid Abbasi 
Muhammad Sabir Khan Abbasi
Appellee: AL JWAD AL ASEEL TECH.CONT
You are requested to attend the videoconference meeting before 
case management office,
Sharjah Appeal Court in person or to be represented by a legal 
attorney to submit a plea to the case along with all documents on 
the system of Ministry of Justice, on Tuesday 20/09/2022 in the 
above-mentioned case in your capacity as defendant.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 15/ 9/ 2022  Issue No : 13647
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. SHCFICIPOR2022/0006158/ commercial (Partial)
To Defendant: Shamra Building Contractin LLC,Residence unknown.
You are required to attend the hearing on 20/09/2022 before the Case Management Office of Sharjah 
Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case Manager Office No.6) personally 
or through legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication and this is for consideration of 
the above mentioned case as a defendant."
The plaintiff submits the present memorandum to the esteemed court to hear the following judgment: 
First: Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (19666.99 dirhams) (nineteen thousand 
six hundred and sixty-six dirhams and ninety-nine fils)), which is the amount she'owes in favor of the 
plaintiff in return for renting materials in accordance with the evidence detailed above.
Second: Obligating the defendant to return the rented materials or refund their value, which is estimated 
at 14558.64 dirhams.Second: Obligating the defendant to pay an amount of (AED 40,000, forty 
thousand dirhams) to the plaintiff as a reparation for the material and moral damages she sustained, 
according to the detail contained in the papers and the body of the newspaper, in addition to the legal 
interest at the rate of 12% of what was decided upon, from the due date in 30/09/2019 until full payment 
with obligating them to pay fees, expenses and attorney fees, and include the judgment with expedited 
enforcement.
Judicial Services Office /Aisha Ibrahim Al Harmoudii

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 15/ 9/ 2022  Issue No : 13647

Dubai Courts of First Instance
Notification by publication

In Lawsuit No. 511/2022/18-partial real estate
In Seventh District Real Estate Department No. 248
Lawsuit Subject: First: By obligating the defendants to pay an amount of 397,098.66 dirhams 
(three hundred and ninety-seven thousand and ninety-eight dirhams and sixty-six fils), the 
outstanding of the unit price, and the legal interest on this amount at the rate of (5%) from 
the date of the judicial claim until full payment date.Second: obligating the defendants to 
pay ana mount of 162.081( one hundred sixty two thousand eighty one) dirhams the value 
of the compensation agreed upon at the rate of (5%) from the date on which the judgment 
becomes final until date of full payment.Third: obligating the defendants to pay expenses 
and attorney's fees.
The plaintiff: Mazaya Al-Emirati Real Estate Development for its owner Mazaya Al-Ghad One 
Person Company LLC,Currently - Al Mazaya Real Estate Development Company, owned by 
Al Mazaya Holding Company P.S.C Kuwaiti - formerly one person company LLC,Address: 
UAE-t of Dubai? jumeirah lakes towers Mazaya Business Avenue Towers – Tower AA-in 
front of CLUSTER I? 45 Floor.
The defendants: 1 - Admira Clemens
Notification subject: a lawsuit has been instituted against you and its subject:
First: obligating the defendants to pay an amount of 397,098.66 dirhams (three hundred and 
ninety-seven thousand and ninety-eight dirhams and sixty-six fils), the outstanding of the unit 
price, and the legal interest on this amount at the rate of (5%) from the date of the judicial 
claim until full payment date.Second: obligating the defendants to pay ana mount of 162.081( 
one hundred sixty two thousand eighty one) dirhams the value of the compensation agreed 
upon at the rate of (5%) from the date on which the judgment becomes final until date of full 
payment.Third: obligating the defendants to pay expenses and attorney's fees.and a session 
was set on Wednesday 28-09-2022 at 09:00 a.m. in the remote litigation hall BUILDING-
DESC&, and it requires your presence or your legal representative, you must submit your 
notes or documents to the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - الفجر

عبداهلل  "م" ال��ط��ي��ار  ال���ل���واء  اأ����ش���اد 
احتاد  رئي�س  نائب  الها�شمي  ال�شيد 
القوية  بالعالقة  الإمارات للجولف، 
ال��ت��ي ت��رب��ط احت����اد ال��ل��ع��ب��ة بنظريه 
امل��غ��رب��ي، م��ع��رب��اً ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بعمق 
البلدين،  ت����رب����ط  ال����ت����ي  ال���ع���الق���ة 
خا�شة اأن املغرب يعد القلب الناب�س 
لريا�شة اجلولف يف الوطن العربي.

الدائم  احل��ر���س  اأن  الها�شمي  واأك���د 
التي  الطيبة  العالقة  تكري�س  على 

ب�شورة  ال����ع����رب  الأ�����ش����ق����اء  جت���م���ع 
التحديد،  وج��ه  على  وامل��غ��رب  عامة، 
احتاد  تربط  التي  املتينة  وال��ع��الق��ة 
امللكية  الإماراتي واجلامعة  اجلولف 
لأن  توؤ�ش�س  التي  للجولف،  املغربية 
ودائمة  اأوىل  وج��ه��ة  امل���غ���رب  ت��ك��ون 
اجلولف  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت���ط���وي���ر  ن���ح���و 

الإماراتية.

حفاوة واهتمام
ت�شريحات  يف  ال���ه���ا����ش���م���ي  وق�������ال 
�شحفية، اإن: "احلفاوة التي حظيت 

ال�شيف  ال��دول��ة  منتخبات  بعثة  ب��ه 
اأقيم يف  ال��ذي  اجل��اري يف مع�شكرها 
امل��ل��ك��ي يف مدينة  ال�����ش��الم  دار  ن���ادي 
ال��ع��الق��ة التي  ي��وؤك��د عمق  ال��رب��اط، 
جتمع احتاد اللعبتني يف الدولتني"، 
الذي  الكبري  اله��ت��م��ام  اإىل  م�����ش��رياً 
حظيت به املنتخبات الإماراتية خالل 
التي  والفوائد  املع�شكر،  يف  تواجدها 
بالعبي  الح��ت��ك��اك  ج����راء  حققتها 
اجلولف املغربي الذين هم من خرية 
لعبي اجلولف على م�شتوى الوطن 

العربي.

التكامل 
"امل�شتويات  اأن:  الها�شمي،  واأو���ش��ح 
لعبي  مي��ت��ل��ك��ه��ا  ال����ت����ي  ال���رف���ي���ع���ة 
اجل������ول������ف امل������غ������رب������ي، واخل����������ربات 
�شنوات  م��دار  على  لديهم  املرتاكمة 
طويلة، والنتائج امل�شرفة لهم خا�شة 
يف  العربية،  وال��ب��ط��ولت  املحافل  يف 
العالقة  عمق  م��ع  متكاملة  عنا�شر 
اللعبة  احت�����اد  ال���ت���ي جت��م��ع  امل��ت��ي��ن��ة 
ب��ني ال��دول��ت��ني وت��ب��ل��ورت ب��و���ش��وح يف 
مع�شكرات منتخباتنا الوطنية بكافة 
مراحلها ال�شنية اأغ�شط�س املا�شي يف 

مدينة الرباط، وجناح التجربة، كان 
وراء اتخاذنا قرار باأن تكون الوجهة 
لتطوير  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
موا�شلة  ه���ي  الإم����ارات����ي  اجل���ول���ف 

ال�شتفادة من اخلربات املغربية".

تعاون
التح�شري  ب�����ش��دد  "نحن  واأ����ش���اف: 
ل���ت���ع���اون م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ب����ني الحت�����اد 
الإماراتي للجولف واجلامعة امللكية 
م�شرتكة  بطولت  لتنظيم  املغربية، 
خا�شة على م�شتوى الفئات العمرية، 

يف نواة لتاأ�شي�س بطولة "رايدر كاب" 
احلر�س  م��ع  العربي،  امل�شتوى  على 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال���دع���وة اي�����ش��اً للدول 
�شيتم  حيث  بها،  للم�شاركة  العربية 
الإعالن عنها يف امل�شتقبل القريب".

مع�سكر
لفئات  ال��دول��ة  منتخبات  اأن  وي��ذك��ر 
والنا�شئني  وال���������ش����ب����اب  ال�����رج�����ال 
اأن  لها  �شبق  وال�����ش��ي��دات،  وال���ش��ب��ال 
بعثة  يف  امل��ا���ش��ي  اأغ�شط�س  ت��وج��ه��ت 
"م"  ال��ل��واء  برئا�شة  ف���رداً   27 ت�شم 

يف  الها�شمي،  ال�شيد  عبداهلل  الطيار 
الرباط  مدينة  يف  خ��ارج��ي  مع�شكر 
لال�شتحقاقات  ا���ش��ت��ع��داداً  ب��امل��غ��رب، 
لقرابة  ام���ت���د  م��ع�����ش��ك��ر  يف  امل��ق��ب��ل��ة، 
الأ����ش���ب���وع���ني، ت��خ��ل��ل��ه جت�����ارب ودية 
نظرائهم  مع  ال��دول��ة  لعبي  جمعت 

من اجلولف املغربي.

ا�سادة 
وبنهاية حديثة وجه الها�شمي جزيل 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ق��ائ��م��ني على 
املغربية  اململكة  يف  اجل��ول��ف  ريا�شة 

ال�شقيقة بتوجيه الدعوة يل حل�شور 
خ��ت��ام ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��ر���س الأكرب 
باملغرب  ال��ل��ع��ب��ة  ب��ب��ط��ولت  واله�����م 
مكتملة  مب��ج��م��ل��ه��ا  ج������اءت  وال����ت����ي 
حيث  من  وتنظيمياً  فنياً  املوا�شفات 
عدد الفرق والالعبني وح�شور كبار 
باململكة  ال��ري��ا���ش��ة  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ني 

املغربية ال�شقيقة. 

واجلودو  امل�شارعة  احت��اد  يد�شن 
مو�شمه الريا�شي احلايل 2022 
كاأ�س  بطولة  باإقامة   2023  –
الحتاد للجودو للرباعم وال�شباب 
للفنون  الفجرية  ن��ادي  يف �شيافة 
 ،9-18 الح������د  ي�����وم  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
م���وا����ش���ل���ة ل���ت���ع���اون ال�����ن�����ادي مع 
امل����ج����الت،  الحت��������اد يف خم��ت��ل��ف 
والتي كان اآخرها دورة حكام التي 
اأقيمت هناك.. وتاأتي بطولة كاأ�س 
الحتاد  ن�شاط  ب��داي��ة  يف  الحت���اد 
الذي يختتم يف 20 مايو 2023 
باإقامة بطولة كاأ�س رئي�س الدولة 

اأبو  للجودو لالأ�شبال وال�شباب يف 
ظبي.

لن�شاط  الفنية  اللجنة  وف��رغ��ت 
املحلي م��ن و���ش��ع لئحة  اجل���ودو 
الفنية والتنظيمية  تلك البطولة 
اإدارة  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
الحتاد والتي �شملت كافة الأمور 
والتحكيم،  والتنظيمية  الفنية 
والتي �شمحت مب�شاركة 4 لعبني 
الوزن  يف  ال��رباع��م  م�شتوى  على 
املواهب  اكت�شاف  ب��ه��دف  ال��واح��د 
جميع  مب�شاركة  �شمحت  ان  بعد 
اجلن�شيات.. اما فئة ال�شباب فقد 

�شمحت الالئحة اأي�شا مب�شاركة 4 
لعبني يف الوزن الواحد كم�شاركة 

اجلن�شيات  جل���م���ي���ع  م���ف���ت���وح���ة 
الأع�شاء..  الأن���دي���ة  ���ش��ف��وف  يف 
ال��ف��ن��ي��ة اوزان  ال��الئ��ح��ة  وح����ددت 

الفئتني ولئحة املدربني.
اخلمي�س  اليوم  الالئحة  وح��ددت 
للت�شجيل  نهائيا  موعدا   9-15
الكرتوين  املوقع  عرب  للم�شاركة 
وال�������رواب�������ط، و����ش���ي���ك���ون امل����ي����زان 
ال����ت����ج����ري����ب����ي وال�����ر������ش�����م�����ي ي����وم 
املواقع  ح�����ش��ب   9-17 ال�����ش��ب��ت 
ال��الئ��ح��ة بجانب  ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا 
الأدوار  وت��ب��داأ  ال��ب��ط��ول��ة..  ق��رع��ة 
�شباح  البطولة  لتلك  التمهيدية 

نادي  ب�شالة   9-18 الأح���د  ي��وم 
فيما  القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية 
نف�س  النهائية ع�شر  الأدوار  تبداأ 
التتويج  م��را���ش��م  وت���ق���ام  ال���ي���وم، 
من  اعتبارا  والكوؤو�س  بامليداليات 

ال�شاد�شة م�شاء.
�شعادة  – ه���ن���اأ  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  م���ن 
رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
واجلودو  امل�شارعة  احت��اد  جمل�س 
مبنا�شبة  الأع�شاء  الأن��دي��ة  كافة 
للمو�شم  الحت��اد  ن�شاط  ا�شتئناف 
اجل���دي���د ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل������ودو، 
الأندية  ل��ك��اف��ة  ال��ت��وف��ي��ق  متمنيا 

املو�شم اجلديد مواهب  يفرز  وان 
دعما  ت�������ش���ك���ل  واع���������دة  ج�����دي�����دة 

للم�شارعة  الوطنية  للمنتخبات 
واجل���������ودو.. و���ش��ك��ر ا����ش���رة ن���ادي 

على  القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية 
ح�شن التعاون امل�شتمر.

•• دبي -الفجر

ك��وادره يف  البحرية برنامج تدريب  ال��دويل للريا�شات  ن��ادي دبي  اأنهى   
املو�شم  فعاليات  لن��ط��الق��ة  وا���ش��ت��ع��دادا  ت��اأه��ب��ا  ال��ن��ادي  اإدارات   خمتلف 
الريا�شي البحري اجلديد 2022-2023 والذي �شينطلق يف �شواطئ 
للقوارب  دب��ي  بطولة  الوىل من  اجلولة  ب�شباق  املقبل  الأح��د  ي��وم  دب��ي 
فعالية   30 اأك��رث من  املو�شم  ي�شمل  22 قدما  حيث  املحلية  ال�شراعية 

ت�شتمر حتى نهاية �شهر مايو املقبل.

و�شارك موظفو النادي والعاملني يف الدورة التدريبية اخلا�شة للتعريف 
اليوم  بالتزامن مع  اأقيمت  باأ�شا�شيات ال�شعافات الولية والإنقاذ والتي 
عبداهلل  وفيق  املعتمد  امل��درب  عليها  واأ�شرف  الأولية  لالإ�شعافات  العاملي 
نظرية  ب��رام��ج  ع��رب  وذل��ك  ال��ن��ادي  يف  وال�شالمة  ال�شحة  ق�شم  م�شئول 
واإختبارات عملية اأ�شتمرت عدة ايام ا�شتفاد منها ما ي�شل اىل 40 فردا 

ت�شلوا بعدها �شهادات امل�شاركة يف احتفال م�شغر مبقر النادي 
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار ال�شتعداد املبكر والتخطيط ال�شليم ملجل�س 
ي�شمل  وال��ذي  املرتقب   الريا�شي  املو�شم  اإجن��اح  اأج��ل  وم��ن  النادي  ادارة 

العديد من الفعاليات حيث  يتطلع النادي لفعاليات ناجحة بالتعاون مع 
�شركاء النجاح من الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات الوطنية. وقام حممد 
للريا�شات  الدويل  دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  الفالحي  عبداهلل حارب 
البحرية يرافقه عدد من مدراء الإدارات املختلفة بالنادي بتوزيع �شهادات 
امل�شاركة على املوظفني والعاملني بعد اإجتيازهم الدورة والتي درج على 
ال�شحة  ق�شم  ع��رب  ري��ا���ش��ي  مو�شم  ك��ل  ان��ط��الق  قبل  ال��ن��ادي  تنظيمها 
وال�شالمة يف النادي حيث تزامنت هذه املرة مع اليوم العاملي لالإ�شعافات 

الأولية الذي ي�شادف يوم الثاين ع�شر من �شهر �شبتمرب من كل عام.

اليوم اآخر موعد للت�سجيل:

بطولة كاأ�س �لحتاد للجودو بالفجرية تد�صن مو�صمه �لريا�صي

بالتزامن مع اليوم العاملي لالإ�سعافات االأولية 

»دبي �لبحري« ينهي برناجما تدريبيا ملنت�صبيه 
حت�صري� للمو�صم �جلديد

اأ�ساد بالعالقة الطيبة التي تربط احتاد اللعبتني يف نواة لبطولة »رايدر كاب« عربي

�لها�صمي: �ملغرب وجهة �أوىل لتطوير منتخبات �جلولف

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن بالن�شر 

  250 / 2020 / 223 بيع عقار مرهون
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املدعى عليه/1_ حممد �شليمان �شامل احلاطى جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/بنك اأبوظبي التجاري

: مر�شى  املنطقة   - �شكنية  �شقة   ( عبارة عن  اأموالكم اخلا�شة وهي  على  ب��اأن مت احلجز  نعلنكم 
دبي - رقم الر�س : 172 - رقم البلدية : 550-392  رقم املبنى -6 ا�شم املبنى : ال�شدف6 
 ( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد  نعلنكم  كما   )   132.02  : امل�شاحة   -  1409  : العقار  رق��م   -
1.155.000 ( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة 

احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 70021

 اإنذار عديل بالن�شر
) رقم )  2022/16475

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع .
املنذر اإليه  :  حممد مو�شي احمد حممد .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )35،299.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  لل�شيارة  املبلغ  ل�شرف  التنفيذية  الإج��راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر 
 /U/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 82077 / خ�شو�شي 
ابي�س(   ( ل��ون  ( موديل )2014( _  Q50  _ �شالون  انفينيتي   ( ن��وع  ( من  دب��ي 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/4561
�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
م�ساءا يوم االربعاء 2022/09/21 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده مركز 24 قرياط 

لالعمال + عبد العزيز حممود غالم علي الكيالين و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                    الو�سف  

 32،200                                                           اأغرا�ض مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/4319

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/21 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده احمد عبداهلل املكى عبداهلل و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                    الو�سف  

 16،270                                                                    اأثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/150345

املنذر:بنك ابوظبي الول �س.م.ع
املنذر اليه:ك بي جبه للمقاولت �س.ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )11.131.062( درهم فقط احد 
ع�شر مليونا ومائة وواحد وثالثون الفا واثنان و�شتون درهما لغري - خالل ثالثني 
له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�شداد  امتناعكم عن  وح��ال  تاريخه  يوما من 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم 
197 البالغ م�شاحته  مبا فيها طلب بيع حق منفعة العقار املبنى  على رقم الر���س 
ا�شتنادا  العلني  باملزاد  بامارة دبي   4 �شعيب  �شيح  58.953.18 قدم مربع مبنطقة 
 14 26 وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم  25 و  لحكام القانون واملادتني 

ل�شنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70021 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
رقم العالن:2022/155020 - رقم املهمة:2022/252206

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  575/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/64 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )609360( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:حممد ال�شيد حامد عمران - عنوانه:المارات - امارة دبي - حمي�شنة اوىل - �شارع 13 ب - فيال رقم 27 ب - رقم مكاين:4041392783 
املطلوب اإعالنه : تنميات جلوبال للتطوير العقاري �س.ذ.م.م -عنوانه :امارة دبي - وادي ال�شفا 3 - دبي لند - ليفينج ليجندز - 645 فيال 

crm@tanmiyat.ae  -  0097144356609  -  00971503099941  -  2836675687 مكاين   -  A29
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/09/28 املوافق  الربعاء  يوم  :اأن��ه يف  الإع��الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإم��ارات  البيع )�شركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  على 
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 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على  التالية لر�شوم املزاد ب�شرط  على الثمن خالل اليام الع�شرة 
 - 3 2120 - املنطقة وادي ال�شفا  اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية حتت الن�شاء - رقم الر���س  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
امل�شاحة 105.28 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى عالء الدين - رقم الوحدة 105 - التقييم 750605.56 درهم -وحدة عقارية حتت 
الن�شاء  - املنطقة وادي ال�شفا 3 - رقم الر�س 2120 - رقم البلدية 7549-645 - رقم املبنى 1  - ا�شم املبنى ALLADIN - رقم الوحدة 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا  . درهم   929067.56 التقييم   - مربع  مرت   132.60 امل�شاحة   -1205

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

رقم العالن:2022/155021 - رقم املهمة:2022/252207

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  575/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/64 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )609360( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:حممد ال�شيد حامد عمران - عنوانه:المارات - امارة دبي - حمي�شنة اوىل - �شارع 13 ب - فيال رقم 27 ب - رقم مكاين:4041392783 
املطلوب اإعالنه : تنميات جلوبال للتطوير العقاري �س.ذ.م.م -عنوانه :امارة دبي - وادي ال�شفا 3 - دبي لند - ليفينج ليجندز - 645 فيال 

crm@tanmiyat.ae  -  0097144356609  -  00971503099941  -  2836675687 مكاين   -  A29
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/09/28 املوافق  الربعاء  يوم  :اأن��ه يف  الإع��الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإم��ارات  البيع )�شركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  على 
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 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على  التالية لر�شوم املزاد ب�شرط  على الثمن خالل اليام الع�شرة 
 - 3 2120 - املنطقة وادي ال�شفا  اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية حتت الن�شاء - رقم الر���س  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
امل�شاحة 105.28 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى عالء الدين - رقم الوحدة 105 - التقييم 750605.56 درهم -وحدة عقارية حتت 
الن�شاء  - املنطقة وادي ال�شفا 3 - رقم الر�س 2120 - رقم البلدية 7549-645 - رقم املبنى 1  - ا�شم املبنى ALLADIN - رقم الوحدة 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا  . درهم   929067.56 التقييم   - مربع  مرت   132.60 امل�شاحة   -1205

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

فقد�ن �صهادة �أ�صهم العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

فقد ال�سيد/�سالح عبدربه علي الهدار امل�سعبي )امارات اجلن�سية( 
لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة 

  )ASMAK( )االأ�سماك )اأ�سماك
رقم ال�سهادة:  ASMAK17981 عدد اال�سهم  1200 �سهم

او   . اعــاله  املــذكــورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 
االت�سال على تيلفون رقم 0508598805  م�سكورا.

فقد�ن �صهادة �أ�صهم العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

فقدت �سهادة اأ�سهم با�سم/ حممد خليفة ذيبان حممد الهاملي 
)امارات اجلن�سية( �سادرة عن )م�سرف ابوظبي اال�سالمي(:

رقم ال�سهادة: 10166742 بعدد 151 �سهما.
فــروع  مــن  ــرع  ف ـــرب  الأق ت�سليمها  يجدها  ممــن  ــرجــاء  ال
رقم  تلفون  على  االت�سال  او  االإ�سالمي.  ابوظبي  م�سرف 

م�سكورا.  0563372883 اأو   0521114442

فقد�ن �صهاد�ت �أ�صهم العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

فقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي اال�سالمي باال�سماء التالية:
ADIB 10161610:جمعة بالل فريوز - رقم ال�سهادة

ADIB 10161611:يوالندا فرن�سي�ض قي�سيه - رقم ال�سهادة
ADIB 10214108:لطيفة جمعه �سيف - رقم ال�سهادة
ADIB 10192959:عيد مرزوق خمي�ض - رقم ال�سهادة
ADIB 10214109:مرزوق خمي�ض حمد - رقم ال�سهادة

ADIB 10214110:فاطمة مرزوق خمي�ض حمد - رقم ال�سهادة
بتليفون  ــال  االتــ�ــس او  اعـــاله  املـــذكـــور  للم�سرف  ت�سليمها  عليه  يــجــدهــا  ــن  م

رقم:0504812832
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تفوق بايرن ميونيخ الأملاين جمدداً على �شيفه بر�شلونة الإ�شباين بالفوز 
عليه -2�شفر رغم خ�شارته جهود البولندي روبرت ليفاندوف�شكي ل�شالح 
النادي الكاتالوين، فيما تنف�س ليفربول الإنكليزي و�شيف البطل ال�شعداء 

الثانية  اجلولة  2-1 يف  الهولندي  اأياك�س  �شيفه  على  القاتل  بفوزه 
من دور املجموعات مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا. على "األيانز اأرينا" 

و�شمن املجموعة الثالثة، �شرب بايرن �شيفه الكاتالوين جمدداً 
واأحلق به الهزمية الأوىل للمو�شم بعد خروجه منت�شراً من 

اأبرز مواجهات دور املجموعات هذا املو�شم.
وبعد بداية رائعة للفريقني بفوز بايرن على اإنرت الإيطايل 
فيكتوريا  ع��ل��ى  وب��ر���ش��ل��ون��ة  -2�شفر  الأخ�����ري  اأر������س  يف 
اجلديد  ل��الع��ب��ه  ث��الث��ي��ة  بف�شل   1-5 الت�شيكي  ب��ل��زن 
"األيانز  م��وق��ع��ة  اىل  الأن���ظ���ار  اجت��ه��ت  ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي، 
اأرينا" التي �شهدت عودة البولندي اىل امللعب الذي توج 
فيه هدافاً للدوري الأملاين �شت مرات يف املوا�شم ال�شبعة 

املا�شية.
الأرجح  على  كانت  "اإنها  نوير  مانويل  بايرن  حار�س  وراأى 

هنا.  اىل  يعود  اأن  ل�+ليفي+  بالن�شبة  عاطفية  مباراة 
ك��اأن��ه ع��ائ��د اىل م��ن��زل��ه لأن����ه ح�����ش��د النجاح 

هنا".
لرب�شلونة  ث��اأري��ة  امل��واج��ه��ة  وك��ان��ت 
املا�شي  امل��و���ش��م  امل�شابقة  ودع  ال���ذي 
منذ  م��رة  لأول  املجموعات  دور  من 
ذهاباً  خل�شارته   2001-2000
واحدة  بنتيجة  ب��اي��رن  اأم���ام  واإي���اب���اً 

قبلها  اأُِذّل  بعدما  وذل��ك  �شفر3-، 
البافاري  ال���ن���ادي  ي��د  ع��ل��ى  ب��ع��ام 
الذي  نهائي  رب��ع  م��ن  بخروجه 
مباراة  من  التجمع  بنظام  اأقيم 
ب�شبب  ال����ربت����غ����ال  يف  واح��������دة 
بخ�شارة  ك������ورون������ا،  ف�����ريو������س 

تاريخية 8-2.
ت�شايف  امل�����������درب  رج���������ال  ل����ك����ن 
ا�شتثمار  هرناندي�س عجزوا عن 
التي  والفر�س  امليداين  تفوقهم 
ح�شلوا عليها ل�شيما يف ال�شوط 

وليفاندوف�شكي  بدري  عرب  الأول 
بتلقيهم  ال��ث��م��ن  ودف����ع����وا  ب����ال����ذات، 

هدفني ف�شلت بينهما اأربع دقائق.
يف  "احلظ  برامي" اأن  ل�"اأمازون  ت�شريح  يف  نوير  واأق��ر 

الوقت احلا�شم مل يكن اىل جانبه )ليفاندوف�شكي(. هذا �شب 
ل�شاحلنا".

الثاين  يف  ب��اي��رن  اأداء  حت�شن  الأول،  ال�شوط  يف  تقهقره  وب��ع��د 
و�شرب بهدفني �شريعني، الأول عرب الفرن�شي لوكا�س هرنانديز 

والثاين  كيمي�س )50(،  ي��وزوا  نفذها  ركنية  ركلة  اإثر  راأ�شية  بكرة 
جمال  اأنهاه  للهجمة  جميل  بناء  بعد  �شانيه  ل��وروا  املتاألق  بوا�شطة 

مو�شيال بتمريره الكرة اىل اجلناح ال�شابق ملان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي، 
ف�شددها اأر�شية على ميني مواطنه احلار�س مارك اأندريه تري �شتيغن 

.)54(

وت�شدر بايرن ب�شت نقاط مقابل ثالث لكل من �شيفه الكاتالوين واإنرت 
البو�شني  بف�شل  -2�شفر  بلزن  فيكتوريا  م�شيفه  على  الثالثاء  الفائز 
امل�شتحق  التقدم  بت�شجيله هدف  الطريق  اأمامه  الذي مهد  اإدي��ن دجيكو 

بتمريرة من الأرجنتيني خواكني كوريا )20(.
بع�شرة  اللقاء  لإكمال  بلزن  فيكتوريا  ا�شطر  وبعدما 
قا�ٍس  ب�شبب خطاأ  بوت�شا  بافل  بعد طرد  لعبني 
دور  دج��ي��ك��و  ل��ع��ب   ،)61( ب��اري��ال  نيكولو  ع��ل��ى 
املمرر يف الهدف الثاين الذي �شجله الهولندي 

دنزل دمفري�س )70(.
"�شعيداً  اإي��ن��زاغ��ي  �شيموين  اإن��رت  م��درب  وك��ان 
ج����داً ب��ال��ت��اأك��ي��د. لع��ب��و ف��ري��ق��ي ح��اف��ظ��وا على 
تركيزهم طيلة املباراة و�شكرتهم بعد نهايتها على 
و�شعوا  اليوم  يفوزوا  اأن  الالعبون  اأراد  الأم��ر.  هذا 

خلف ذلك وا�شتحقوا الفوز".
ويف املجموعة الأوىل، تنف�س ليفربول ال�شعداء بفوز 
لي�شتعيد  اأي��اك�����س،  �شيفه  ع��ل��ى   1-2 ق��ات��ل 

توازنه بعد هزمية مذلة ال�شبوع الفائت.
العائد من ال�شابة جويل ماتيب  الكامريوين  اأنفيلد، �شجل  على ملعب 
هدف الفوز براأ�شية يف الدقيقة 89، بعد اأن افتتح امل�شري حممد �شالح 
النتيجة لأ�شحاب الر�س يف ال�شوط الول )17( وعادل الغاين حممد 

قدو�س لل�شيوف )27(.
وكان ليفربول �شقط �شقوًطا مدوًيا يف اجلولة 
و�شفها  نابويل  اأم��ام   4-1 ايطاليا  يف  الوىل 
كلوب باملباراة الأ�شواأ منذ و�شوله اىل النادي. 
الإنكليزي  للفريق  الأك��رب  اخل�شارة  وكانت 
عام   5-1 اأياك�س  اأم��ام  ال�شقوط  منذ  قارًيا 

ذاتها. امل�شابقة  يف   1966
وق����ال امل�����درب المل�����اين ي���ورغ���ن ك��ل��وب "كنا 
مباراة  كانت  ايجابية.  فعل  ردة  اىل  بحاجة 

ج��ي��دة ب��ني ف��ري��ق��ني ع��ري��ق��ني وكانت 
الو�شط.  خ��ط  يف  معركة  هناك 

ا����ش���ت���ح���ق���ي���ن���ا ال����ف����وز 

اأف�شحت  والداء كان مقنًعا. نعم كنت �شريًحا بعد خ�شارتنا �شد نابويل، 
اكت�شاف  اإع��ادة  علينا  ويتوجب  لالعبني  الم��ور  واو�شحت  احلقيقة  عن 

اأنف�شنا. اقرتبنا من املثالية ولكن مل نحققها بعد".
وحقق ليفربول فوزه الثالث هذا املو�شم من اأ�شل ثماين مباريات حملًيا 

وقارًيا، اإذ يحتل املركز ال�شابع يف الدوري بعد �شتة مراحل.
اأن  ب��ع��د  ن��اب��ويل  ���ش��د  م��ن��ذ �شقوطه  م��ب��اراة  ل��ي��ف��رب��ول  ومل يخ�س 
املمتاز  النكليزي  ال��دوري  من  ال�شابعة  املرحلة  مباريات  اأرجئت 
الثانية،  اإليزابيث  امللكة  وف��اة  على  ح��داًدا  الفائت  ال�شبوع  نهاية 
ب�شبب  ت�شل�شي  م�شيفه  �شد  الح��د  املقررة  مباراته  اأرجئت  كما 

الأحداث املحيطة بجنازة امللكة ونق�س يف موارد ال�شرطة.
اأمام  -4�شفر  �شقط  ال��ذي  رينجرز  غال�شكو  م��ب��اراة  واأرج��ئ��ت 
م�شيفه اأياك�س ال�شبوع الفائت، �شد �شيفه نابويل اىل الربعاء 
ا�شكتلندا  يف  امل��ل��ك��ة  نع�س  مل���رور  ال�����ش��رط��ة  م����وارد  يف  نق�س  ب�شبب 

الثالثاء.
قاتلة  بخ�شارة  ال���ش��ب��اين  م��دري��د  اأتلتيكو  مني  ال��ث��ان��ي��ة،  املجموعة  يف 
حقق  فيما  الملاين،  ليفركوزن  باير  م�شيفه  �شد  -2�شفر 
كلوب بروج البلجيكي فوًزا رائًعا برباعية نظيفة على 

اأر�س بورتو الربتغايل لينفرد بال�شدارة.
وك����ان اأت��ل��ت��ي��ك��و ح��ق��ق ف����وًزا درام��ات��ي��ك��ًي��ا 2-1 يف 
مباراة  بورتو يف مدريد يف  الوىل �شد  اجلولة 
�ُشجلت اهدافها الثالثة يف الوقت بدل ال�شائع 
م��ن ال�����ش��وط ال��ث��اين، فيما ت��ف��وق ب���روج على 

ليفركوزن -1�شفر.
اأن�����دري�����خ )84(  روب�������رت  ���ش��ج��ل  اأمل����ان����ي����ا،  يف 
اللقاء )87(  ديابي هديف  والفرن�شي مو�شى 

ليمنحا فريقهما اأوىل النقاط.
ال�شباين  ب���روج  اأه����داف  �شجل  ب��ورت��و،  يف 
جزاء(،  رك��ل��ة  م��ن   15( خوتغال  ف���ريان 
الدمناركي   ،)47( �شواه  كمال  الغاين 
اأول�������ش���ن )52(  ���ش��ك��وف  اأن���دري���ا����س 

والرنوجي اأنتونيو نو�شا )89(.
�شبورتينغ  اأ���ش��ق��ط  ل�����ش��ب��ون��ة،  ويف 
ال�����ربت�����غ�����ايل ����ش���ي���ف���ه ت���وت���ن���ه���ام 
بهدفني  -2�شفر  الن���ك���ل���ي���زي 
 )90( باولينيو  لبديليه  قاتلني 
ثوان  بعد  غومي�س  اأرث��ر  والربازيلي 
من نزوله )90+3(، لينفرد ب�شدارة املجموعة 
الإيطايل  امل��درب  "لقاء متوازٍن" بح�شب  الرابعة بعد 
ال�شوط  "يف  اأن����ه  راأى  ال����ذي  ك��ون��ت��ي  اأن��ت��ون��ي��و  ل��ل�����ش��ي��وف 
بالنقاط الثالث، لت�شجيل  الفر�س للعودة  الثاين، ح�شلنا على 
عن  التحدث  ط��ور  يف  نحن  املطاف،  نهاية  "يف  لكن  الأهداف". 
هزمية. قلت لالعبي فريقي اإن التفا�شيل هي التي اأدت اىل النتيجة 
الوىل،  مباراته  يف  الفوز  حقق  الفريقني  من  كل  وك��ان  النهائية". 
خارج  و�شبورتينغ  لندن  يف  -2�شفر  الفرن�شي  مر�شيليا  على  �شبريز 
اأر�شه -3�شفر �شد اأينرتاخت فرانكفورت الملاين حامل لقب الدوري 
ملعب  م��ن  بالعودة  ت��وازن��ه  ا�شتعاد  ليغ" وال���ذي  "يوروبا  الوروب���ي 
الدمناركي  �شجله  ه��دف  بف�شل  -1�شفر  بانت�شار  "فيلودروم" 

ي�شرب ليند�شرتوم )43(.

•• اأبوظبي –الفجر:

"حماربي  بطولة  ع�شاق  اأنظار  تتجه 
املختلطة  القتالية  الإمارات" للفنون 
يومي غد وبعد غٍد اإىل �شالة الحتاد 
العا�شمة  يف  ي���ا����س  ب���ج���زي���رة  اأري����ن����ا 
الن�شختني  التي �شت�شت�شيف  اأبوظبي 
والدولية   "32" رق����م  الف��ري��ق��ي��ة 
باملز  ���ش��رك��ة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م   "33"
الن�شخة  واجهة  ويت�شدر  الريا�شية، 
علي  الأردين  ب���ني  ال���ن���زال  ال��ع��امل��ي��ة 

القي�شي والكندي جي�شي اأرنيت. 
الن�شخة  "اجلمعة"  غ��د  ي��وم  وي�شهد 
اأبطال  الأفريقية 13 نزال قوياً بني 
القارة ال�شمراء مب�شاركة 26 مقاتاًل 
من 13 دولة، ويجمع النزال الرئي�شي 
من  عمر  كيفني  البطولة  لقب  على 
انت�شارات و3   8 القمر �شاحب  جزر 
اإميليو  والأن��غ��ويل  م�شواره  يف  هزائم 
خ�شارة  ودون  انت�شارات   3 ب���  كي�شوا 
نزال  تت�شمن  وكما  الثقيل،  وزن  يف 
بدرالدين  امل��غ��رب��ي  ب��ني  يجمع  ق��وي��ا 
�شربانكا،  ���ش��ي��دو  والأن����غ����ويل  دي����اين 
ون�����زال ال�����ش��ي��دات ال����ذي ي��ج��م��ع بني 

واجلزائرية  ابووندر  اأ�شماء  املغربية 
نورا كورنول.  

يوم  ال��دول��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  ت�شهد  ف��ي��م��ا 
 26 مب�����ش��ارك��ة  ن����زاًل  "ال�شبت" 13 
17 دول�����ة،  م���ق���ات���اًل وم���ق���ات���ل���ة م����ن 
ويجذب النزال الرئي�شي يف البطولة 
الأنظار يف مواجهة مكررة بني الأردين 
اأرنيت  جي�شي  والكندي  القي�شي  علي 
الذي يدافع عن لقبه يف وزن الري�شة 
الذي ح�شل عليه يف الن�شخة املا�شية 
ب�شبب اإ�شابة البطل الأردين، ويجمع 
اللبناين  النزال الرئي�شي الثاين بني 
جو�س تاجو وطاهر عبد اللطيف من 
اأذربيجان يف وزن املتو�شط، ويلتقي يف 
نزال ال�شيدات الفلبينية كولني براون 

والرتكية ايو�شن يف وزن الري�شة.  
اأك���د ف���وؤاد دروي�����س رئي�س  م��ن جانبه 
الرئي�س  للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الريا�شية  ب��امل��ز  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اكتمال  ع��ن  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل 
كافة الرتتيبات اخلا�شة بالن�شختني 
الأفريقية والدولية ملحاربي الإمارات 
العامل  يف  من�����واً  الأ�����ش����رع  ال��ب��ط��ول��ة 
بف�شل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  �شعبية  والأك�����رث 

الدولة  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  دع����م 
ال�شركاء  ودعم  والريا�شية  للريا�شة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف ع����دة جم���الت 

خمتلفة.  
املنظمة  اللجنة  "اأن  دروي�����س:  وق��ال   
اجل���دي���د يف كل  ت���ق���دمي  اىل  ت�����ش��ع��ى 
اأكرب  ن��ق��دم  اأن  ي�شعدنا  واأن���ه  ن�شخة، 
على  البطولة  ت��اري��خ  يف  اإع����ادة  ن���زال 
الدولية  للن�شخة  الري�شة  وزن  لقب 
والكندي  القي�شي  علي  الأردين  ب��ني 
جميع  اأن  ���ش��ك  ول  اآرين،.  ج��ي�����ش��ي 
جماهرينا وع�شاق البطولة على دراية 
باأن هذان اخل�شمان كان مقدر  تامة 

انتهاء  بعد  اأخ���رى  م��رة  ال��ل��ق��اء  لهما 
تلك  حل�شم  مبا�شرة  ال�شابق  ال��ل��ق��اء 
اخل�����ش��وم��ة ول��ت��ق��ري��ر امل��ق��ات��ل الأوىل 

ي�شهد  كما  الري�شة.  وزن  لقب  بحمل 
بنف�س  امل�����ش��رتك  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ن���زال 
جديد  لبطل  اآخ���راً  تتويجاً  الن�شخة 

الذي  ال��ن��زال  املتو�شط خ��الل  يف وزن 
والذربيجاين  جو�س  اللبناين  يجمع 
ال�����ش��ك��ر اىل �شركاء  ط���اه���ر.   ووج����ه 

 – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  النجاح 
اأبوظبي، وجمل�س اأبوظبي الريا�شي، 
ل���الإع���الم وقنوات  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 

 UFC ومن�شة  الريا�شية  اأبوظبي 
يف  �شاهمت  ال��ت��ي   Fight Pass
الإم����ارات  حم��ارب��ي  فعاليات  اإي�����ش��ال 
 160 م��ن  لأك���رث  املختلفة  بن�شخها 
دولة على م�شتوى العامل، ودعا فوؤاد 
دروي�س اجلمهور حل�شور الن�شختني 
مع تطبيق نظام املرور الأخ�شر عرب 

تطبيق احل�شن.  
ومن جانبه، اأكد الأردين علي القي�شي 
عن تطله اإىل ا�شتعادة لقب البطولة 
وحما�شه  ج��اه��زي��ت��ه  وع����ن  ال���دول���ي���ة 
ويعد  الكندي جي�شي  اأمام  للمواجهة 
وكما  البطولة  ح��زام  على  باحل�شول 
وكل  والعربي  الأردين  اجلمهور  دع��ا 
املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال��ف��ن��ون  حم��ب��ي 

ح�شور النزال يف الحتاد اأرينا.  
وبدوره، و�شف الكندي جي�شي النزال 
باأنه الأكرب يف تاريخ ال�شرق الأو�شط 
الفنون  ع��امل  يف  عاملية  من�شة  وعلى 
مع�شكر  اقامته  عن  وك�شف  القتالية، 
الكبري  ل��ل��ن��زال  ل��ال���ش��ت��ع��داد  خ��ا���س 
واأن�����ه ���ش��وف ي��ق��دم اأف�����ش��ل م���ا لديه 
اجلمهور  ودع���ا  باللقب  ل��الح��ت��ف��اظ 

لال�شتماع باملواجهة القوية.  

االإمارات«  »حماربي  لـ  والدولية  االإفريقية  الن�سخة  يف  ومقاتلة  52مقاتاًل 

مو�جهة ثاأرية متجددة بني علي �لقي�صي و�لكندي جي�صي �أرنيت يف وزن �لري�صة 
فوؤاد دروي�ض: البطولة اأ�سبحت االأ�سرع منوًا يف العامل واالأكرث �سعبية يف املنطقة 

بايرن يتفوق على بر�صلونة وليفربول يتنف�س �ل�صعد�ء 



�صخ�س متوفى ينقذ 5 حالت حرجة
وفاة  اأن حالة  ال�شعودية،  الطبية يف  امللك عبد اهلل  اأعلنت مدينة 
دماغية يف امل�شت�شفى �شاهمت يف اإنقاذ 5 حالت حرجة، عرب التربع 
التي  ال�شعودية،  الطبية  اهلل  عبد  امللك  مدينة  وكتبت  باأع�شائه. 
"تويرت":  تتخذ من مكة املكرمة مقرا لها، على ح�شابها مبوقع 
5 حالت  "حالة وفاة دماغية مبدينة امللك عبداهلل الطبية ُتنقذ 
زراعة  ه��ي:  اإنقاذها  ج��رى  التي  احل��الت  اأن  واأو�شحت  حرجة". 
قلب لطفلة بعمر 10 اأعوام ، وزراعة الكلية الُيمنى لطفلة بعمر 
38 عاما، وزراعة  14 عاما، وزراعة الكلية الُي�شرى ملري�س بعمر 

كبد ل�شيدة بعمر 60 عاما، وزراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاما.
عبد  الدكتور  فيه  حت��دث  بالتغريدة،  مرفق  فيديو  هناك  وك��ان 
امللك  مدينة  يف  الأع�شاء  زراع��ة  تخدير  ا�شت�شاري  ن��وح،  ال��وه��اب 
"مت اإجن��از حالة زراع��ة اأع�شاء من  عبد اهلل الطبية. وق��ال ن��وح: 
متربع كان متوفيا دماغيا". وتابع الطبيب اأن العمليات متت بعد 
ت�شخي�س حالة ال�شخ�س التي اأظهرت وفاته دماغيا واأخذ موافقة 
عائلته، م�شريا اإىل اأنه جرى احل�شول على اأع�شائه بالتن�شيق مع 
املري�س  اأع�شاء من  اأخ��ذ  اإن��ه مت  وق��ال  للزراعة.  ال�شعودي  املركز 
اإىل حالت كانت تو�شف بامليوؤو�س منها، ومتت عملية زراعتها يف 

اأج�شادهم، وهو ما اأدى اإىل اإنقاذ حياتهم.

حيو�ن �أليف �صار متوح�صا وقتل �صاحبه
البالد  تتخذه  ال��ذي  احل��ي��وان  ب��ري،  كنغر  قتل  اأ�شرتاليا  �شجلت 
رمزا، لرجل كان يرعاه، يف اأول حادثة من نوعها منذ اأكرث من 70 
عاما. وقالت ال�شرطة الأ�شرتالية اإن رجال قتل على يد كنغر بري، 
يعتقد اأنه كان يربيه كحيوان األيف، يف جنوب غربي اأ�شرتاليا، وفق 

ما ذكرت وكالة "اأ�شو�شيتد بر�س".
وهذا اأول هجوم قاتل من كنغر يف اأ�شرتاليا منذ العام 1936.

وع��رث اأح��د الأق���ارب على الرجل ال��ذي ك��ان يبلغ من العمر )77 
املا�شي، م�شابا بجروح خطرية يف منزله مبنطقة  الأح��د  عاما(، 
ريدموند الريفية، الواقعة على بعد 400 كيلومرت جنوب �شرقي 

بريث، عا�شمة ولية اأ�شرتاليا الغربية.
وقالت ال�شرطة يف بيان اإنها تعتقد اأن الرجل تعر�س لهجوم من 

جانب الكنغر يف وقت �شابق من اليوم.
وقتل رجال ال�شرطة الكنغر بالر�شا�س ب�شبب منعه امل�شعفني من 
الو�شول اإىل امل�شاب، وتوفى الرجل يف موقع احلادث، ويعد طبيب 
�شرعي تقريرا ر�شميا للوفاة. وذكر البيان اأن "الكنغر كان ي�شكل 

تهديدا م�شتمرا لأطقم الطوارئ".

ت�صرب حرب �لقلم يغ�صب �مللك ت�صارلز 
من  احل��رب  ت�شرب  من  اإحباطه  عن  ت�شارلز  بريطانيا  ملك  عرب 
الثانية  امل��رة  وهي  ال�شمالية،  اأيرلندا  يف  توقيع  حفل  خالل  قلم، 
يف الأيام الأخرية التي يظهر فيها غ�شبا وا�شحا خالل مثل هذه 
الإجراءات. وزار ت�شارلز اأيرلندا ال�شمالية �شمن جولة يف اململكة 
املتحدة يقود خاللها مرا�شم احلداد على والدته امللكة اإليزابيث، 
اإعالن  قبل  الرتحيبية  والكلمات  بالهتافات  احل�شود  وا�شتقبلته 
تعهده بخدمة املنطقة. وبعد ذلك بفرتة وجيزة، وبينما كان يوقع 
بالقرب من  هيلزبورو  قلعة  ال��ك��ام��ريات يف  اأم���ام  ل��ل��زوار  كتاب  يف 
بلفا�شت، بدا ت�شارلز حمبطا عندما ت�شرب حرب القلم الذي كان 
ي�شتخدمه على يده. وقال ت�شارلز، بينما كان ُي�شلم القلم لزوجته 
كاميال "يا اإلهي اأنا اأكره هذا )القلم(!". وقالت كاميال، بينما كان 

ت�شارلز مي�شح اأ�شابعه، "انظر، اإنه ي�شيل يف كل مكان".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ن�صيب �لأ�صد من يا�صمني �لعامل يف قرية م�صرية
ت�شتحوذ م�شر على ن�شبة كبرية من الإنتاج العاملي من اليا�شمني، وت�شيطر مع الهند على معظم الإنتاج العاملي من 

م�شتخل�س اليا�شمني الذي يدخل يف �شناعة العطور يف العامل، ويعود الف�شل يف ذلك اإىل قرية م�شرية.
والقرية هي �شربا بلوله التابعة ملركز القطور مبحافظة الغربية �شمال القاهرة.

وتنتج القرية وحدها قرابة ن�شف الإنتاج العاملي من حم�شول اليا�شمني، وبح�شب الحتاد الدويل للزيوت والعطور 
بلغ اإنتاج م�شر من عجينة اليا�شمني 6 اأطنان عام 2020، حيث يعد اليا�شمني عن�شرا اأ�شا�شيا يف اإنتاج العطور.

وي�شتخدم اليا�شمني املُ�شدر من قرية �شربا بلوله يف �شناعة اأ�شهر العطور العاملية خا�شة الفرن�شية منها.
يقول املهند�س حممد ح�شني الكرابيجي، الذي ميتلك اأر�شا لزراعة اليا�شمني يف قرية �شربا بلولة ويعمل كمدير 
للت�شدير يف �شركة الغربية األوماتيك لإنتاج الزيوت العطرية، اإن القرية تنتج اأكرث من ن�شف الإنتاج العاملي من 

عجينة اليا�شمني.
وي�شيف اأنه يعمل يف القرية وما جاورها قرابة 60 األف �شخ�س يف هذه العملية.

يقوم الفالحون بزراعة معظم اأرا�شي قرية �شربا بلوله باليا�شمني الذي يبلغ ارتفاعه قرابة مرت عن �شطح الأر�س، 
وي�شكل م�شدر رزقهم الرئي�شي، وي�شرعون يف احل�شاد خالل الن�شف الثاين من العام من �شهر يونيو حتى دي�شمرب، 

ومتتاز عملية احل�شاد بانت�شار ن�شيم اليا�شمني ذو الرائحة اجلميلة بني احلقول.
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جرية و�صط �ل�صارع .. حاول ذبحها لهذ� �ل�صبب
ال�شاعات  القاهرة، يف  املن�شورة مبحافظة الدقهلية �شمايل  �شهدت مدينة 
الأويل من �شباح الأربعاء، جرمية مفزعة حينما قام �شاب مبحاولة قتل 
فتاة ذبحا يف ال�شارع، وطعنها 3 طعنات يف الرقبة والراأ�س، نظرا لرف�شها 
فتاة  �شد  ���ش��اب  يرتكبها  ج��رمي��ة  ث��اين  ه��ي  وت��ل��ك  ل��ه��ا.  �شديقه  معاك�شة 

بال�شارع مبدينة املن�شورة والرابعة يف م�شر باأقل من 3 اأ�شهر.
وح�شب ما اأكده �شهود عيان ملوقع "�شكاي نيوز عربية" وكذلك بيان لوزارة 
وكانت  ذبحها  ح��اول  ال��ذي  بال�شاب  معرفة  على  ال�شحية  ف��اإن  الداخلية، 

ت�شري بجواره يف ال�شارع ب�شحبة �شخ�س اآخر قبل ارتكاب اجلرمية.
منطقة  يف  اجلي�س  ب�شارع  �شيارات،  معر�س  مالك  الب�شبي�شي،  تامر  وق��ال 
الدرا�شات التي �شهدت اجلرمية، اإنهم فوجئوا خالل جلو�شهم على املقهى 
ب�شوت فتاة تت�شاجر مع �شابني وتلوم اأحدهما على �شيء ما، وحينما حاول 

بع�س املارة التدخل منعتهم الفتاة.
ارتكابه  املتهم عقب  ���ش��ارك��وا يف �شبط  م��ن  اأح���د  اأده���م حم��م��د،  ق��ال  فيما 
اإن الفتاة التي تعمل يف حمل جتميل ن�شائي كانت تت�شاجر مع  اجلرمية، 
املتهم و�شخ�س اآخر معه وحينما تدخل املارة قالت لهم اإنه زوجها فرتكهم 
"لو  اأنه مت �شماع الفتاة وهي تقول للمتهم ب�شوت مرتفع:  النا�س. وتابع 
وانهال  عائلتك"،  اأرج��ل من  "اأنا  املتهم:  فرد  ا�شربني"،  اأو  ع��ورين  راج��ل 

عليها طعنا مبطواة كانت بحوزته.

ما �ل�صر ور�ء ظهور �مللك ت�صارلز ب�»�لتنورة«؟
ارتدى ملك بريطانيا ت�شارلز الثالث تنورة ق�شرية وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة، لإلقاء  العا�شمة ال�شكتلندية  "�شانت غايلز" يف  زيارته كاتدرائية 

نظرة على نع�س امللكة الراحلة اإليزابيث الثانية.
واأثار ظهور امللك ت�شارلز بالتنورة جدل كبريا وت�شاوؤلت كثرية على مواقع 
فيها  يرتدي  التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  واأنها  خا�شة  الجتماعي،  التوا�شل 

لبا�شا من هذا النوع.
وقالت �شحيفة "اإندبندنت" الربيطانية اإن الأمر يتعلق بالزي ال�شكتلندي 
جوارب  جانب  اإىل  "الطرطان"،  قما�س  من  تنورة  من  املكون  التقليدي، 

حمراء ت�شل حد الركبة واأحذية �شوداء.
وعلى عك�س املتعارف عليه، تعترب التنورة، ذات املربعات امللونة، زيا ذكوريا 

بامتياز يف ا�شكتلندا.
ونقلت "اإندبندنت" عن اأحد اخلرباء قولهم اإن ارتداء ملك بريطانيا هذا 

الزي يف اإدنربة يعترب "عالمة على احرتام وحب وتقدير ا�شكتلندا".
واأ�شاف اأن هذا النوع من اللبا�س زادت �شعبيته يف اأنحاء البالد بعد ارتدائه 
املتكرر من قبل امللك. وك�شفت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن التنورة 
ال�شكتلندية تعد "من الأزياء املف�شلة لدى امللك"، م�شرية اإىل اأنه حر�س 

ميزة جديدة يف �آيفون 14 
.. متنحك تفاعال خمتلفا

الأمريكية  اأب���ل  �شركة  ا�شتجابت 
هواتف  م�����ش��ت��خ��دم��ي  لن���ت���ق���ادات 
اآيفون، ب�شبب ما يعرف ب�"نوت�س"، 
ق��ام��ت، يف ه��ات��ف��ه��ا اجلديد  ح��ي��ث 
ت�شميم  ب����اإع����ادة   "14 "اآيفون 
ا�شم  عليه  واأطلقت  العلوي،  ال�شق 

."Dynamic Island"
ال�شنوي  حفلها  يف  اأب����ل،  وك�شفت 
بولية  م��ق��ره��ا  ن��ظ��م��ت��ه يف  ال����ذي 
عن  املا�شي،  الأرب��ع��اء  كاليفورنيا، 
ومن  اجل��دي��دة،  اأجهزتها  �شل�شلة 

بينها "اآيفون 14".
نت" الأمريكي  "�شي  موقع  وق��ال 
على  �شارت  الأمريكية  ال�شركة  اإن 
اجلنوبية  الكورية  مناف�شتها  نهج 
تغيري  يف  و���ش��رع��ت  "�شام�شونغ" 
بها  ي���ت���ف���اع���ل  ال����ت����ي  ال����ط����ري����ق����ة 
امل�شتخدم مع هاتفه، واأوىل مالمح 
 Dynamic" ميزة  التغيري  ه��ذا 

."Island
وتهدف امليزة اإىل حت�شني التفاعل 
م���ع ه���ات���ف اآي���ف���ون اجل���دي���د، من 
خالل حتويل امل�شاحة العلوية اإىل 
بالإ�شعارات  غنية  ن�شطة  م�شاحة 
ر�شوم  ا�شتخدام  م��ع  والتنبيهات، 
ف���ري���دة، خل��ل��ق ال��وه��م ب����اأن ال�شق 
ال���ع���ل���وي ي���ت���ح���ول ب�����ش��ال���ش��ة اإىل 
اأ�شكال خمتلفة، ح�شب نوع التنبيه 

اأو الن�شاط.
امليزة  ه����ذه  اأن  امل�����ش��در  وي��و���ش��ح 
تتواجد اأي�شا يف هواتف �شام�شونغ 
احلديثة لكن ب�شكل خمتلف، حيث 
يتجلى الهدف يف القدرة على فتح 
واحد  وق��ت  يف  م��ت��ع��ددة  تطبيقات 

وعلى �شا�شة واحدة.

مطعمًا تن�صم   13
لدليل مي�صالن يف كند� 
ن�����ش��ر دل���ي���ل م��ي�����ش��الن اأح�����د اأب����رز 
العامل،  يف  الطعام  ع�شاق  م��راج��ع 
م�شلطاً  كندا  الوىل يف  ت�شنيفاته 
ال�شوء على 74 مطعماً يف تورونتو 

اأكرب مدينة كندية.
للدليل  ت��اب��ع��ون  م��ف��ت�����ش��ون  وم��ن��ح 
اثني  اإىل  واح����دة  جن��م��ة  ت�شنيف 
ع�شر مطعماً لتقدميها "ماأكولت 
زيارتها"،  ت�شتحق  اجل��ودة،  عالية 
وت�����ش��ن��ي��ف جن��م��ت��ني مل��ط��ع��م واحد 
ي�شتحق  مم��ت��ازاً،  "طبخاً  لتوفريه 

الزيارة"، بح�شب ما كتب الدليل.
مي�شالن  دل����ي����ل  م����دي����ر  واأع�����ل�����ن 
اأّن  ب��ي��ان  ب��ول��ي��ن��ي��ك يف  غ���وي���ن���دال 
ت�شتحق  اأن���ه���ا  ت��ظ��ه��ر  "تورونتو 
لدليل  الأول  الخ��ت��ي��ار  ت��ك��ون  اأن 
الكندي"،  ال�����ش��م��ال  يف  م��ي�����ش��الن 
"تنوع  اإىل  خ�������ش���و����ش���اً  م�������ش���رياً 
املطابخ" فيها الذي يعك�س "الروح 

العاملية" للمدينة.
للدليل  ت��اب��ع��ون  م��ف��ت�����ش��ون  وب�����داأ 
يف  املطاعم  بزيارة  اأيار-مايو  منذ 
الكندية لتقوميها، وقاموا  املدينة 
منهجية  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  بت�شنيفها 

يبقيها الدليل �شرية.
ال���ث���الث���ة ع�شر  امل���ط���اع���م  وت���وف���ر 
الدليل،  ت�����ش��ن��ي��ف��ات  ح����ازت  ال��ت��ي 
املطابخ  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
بدءاً من املاأكولت التي تعتمد فن 
تلك  اإىل  و���ش��وًل  املعا�شر  الطهو 
الذي  الياباين  واملطبخ  الإيطالية 
اطباقه  تقدم  التي  املطاعم  ح��ازت 
بالإ�شافة  الأكرب  الت�شنيفات  عدد 

اإىل ت�شنيف جنمتي مي�شالن.

وفاة �ملدعي �لعام يف ق�صية كلينتون ولوين�صكي
املّدعي  �شتار،  كينيث  ع��ام��اً   76 ع��ن  الثالثاء  ت��ويف 
ت�شعينيات  يف  ق��اد  ال���ذي  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  ال��ع��ام 
القرن املا�شي التحقيق يف ق�شية العالقة اجلن�شية 
ال��ت��ي ج��م��ع��ت ب��ني ال��رئ��ي�����س اآن�����ذاك ب��ي��ل كلينتون 
لوين�شكي،  مونيكا  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يف  وامل��ت��دّرب��ة 

بح�شب ما اأعلنت عائلته.
يف  احل��ي��اة  ف���ارق  �شتار  اإّن  ب��ي��ان  يف  العائلة  وق��ال��ت 
هيو�شنت بولية تك�شا�س متاأّثراً مب�شاعفات عملية 

جراحية اأجريت له.
ا�شتهر خ�شو�شاً  ع��ام  وم��ّدع  �شابق  قا�س  وال��راح��ل 
الرئي�س  اإىل حماكمة  اأّدى  الذي  التحقيق  بقيادته 
ب�شاأن  الكذب  بتهمة  ال�شيوخ  جمل�س  اأم��ام  كلينتون 
البيت  يف  باملتدربة  جمعته  التي  اجلن�شية  العالقة 

الأبي�س مونيكا لوين�شكي.
جمل�س  وّج��ه  التحقيق،  ه��ذا  نتيجة  اإىل  وا�شتناداً 
كلينتون  ال��رئ��ي�����س  اإىل  الّت���ه���ام   1998 يف  ال��ن��واب 
لكّن  وعزله  ملحاكمته  ال�شيوخ  جمل�س  اإىل  واأحاله 
وب��ني عامي  التايل.  العام  ب��ّراأه يف  ال�شيوخ  جمل�س 
جامعة  عميد  من�شب  �شتار  ت��وىّل  و2016   2010

بايلور.

و�صعت طفلتها يف حو�س ثلج لتاأديبها 
وزوجها،  اأم  �شجن  الربيطانية  ك��راون  ليدز  ق��ررت حمكمة 
داخل  و�شعها  خ��الل  م��ن  الأم،  طفلة  تعذيب  على  اأق��دم��ا 
���ش��اع��ات، وذل���ك عقاباً  ل��ع��دة  ب��ال��ث��ل��ج  ح��و���س ح��م��ام ممتلئ 
ميل“  ”ديلي  �شحيفة  وذك����رت  ت�����ش��رف��ه��ا.  ���ش��وء  ع��ل��ى  ل��ه��ا 
جرمية  بارتكاب  ال��زوج��ني  اأدان���ت  املحكمة  اأن  الربيطانية، 
واأمرت  اأع���وام.   5 العمر  من  البالغة  الطفلة  بحق  تعذيب 
املحكمة، ب�شجن الأم وتدعى جورجيا نيومان، 29 عاًما، ملدة 
3 اأعوام و6 اأ�شهر. كما ق�شت ب�شجن زوجها ويدعى جوردان 
كيلكيني، 29 عاًما، ملدة 3 اأعوام و4 اأ�شهر. واأظهرت جل�شات 
ال�شتماع بالق�شية اأن الزوجني تركا الطفلة م�شتلقية داخل 
حو�س الثلج ملدة 3 �شاعات، حتى اأ�شيبت بالتجمد والإغماء، 
وكانت على و�شك املوت.  ثم حاول الزوجان تدفئة الطفلة، 
ملدة  الإ���ش��ع��اف  طلب  يف  وت��اأخ��را  تدفئة،  بطانية  با�شتخدام 
امل�شعفون  و�شل  وعندما  دقيقة.   -45  30 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح 
وجدوا  الربيطانية  ل��ي��دز  مدينة  يف  ال��زوج��ني  م��ن��زل  اإىل 
الطفلة فاقدة للوعي وم�شابة بالزرقة يف ج�شدها، ويخرج 
الزبد من فمها. كما عانت الطفلة من نوبة �شرع وُو�شعت 
على جهاز التنف�س ال�شناعي، فور نقلها للم�شت�شفى، و�شط 
�شحتها،  ا�شتعادت  اأنها  اإل  تنجو.  لن  اأنها  الأطباء  توقعات 

ونقلت اإىل ح�شانة والدها البيولوجي لرعايتها.

قتل زوجته حتت �لتعذيب
اأ�شدرت حمكمة م�شرية، حكما باإعدام مواطن �شنقا حتى 
املوت، لقتله زوجته بالحتجاز والتعذيب ومنع الطعام عنها. 
تلقي  بعد  املا�شي،  فرباير  �شهر  اإىل  الق�شية  اأح��داث  تعود 
وزوجها  عليها  املجني  �شقيق  من  بالغا  امل�شرية  ال�شرطة 
يفيد بتغّيبها عن املنزل. وكثفت ال�شرطة حترياتها لك�شف 
مالب�شات الواقعة، وتبني اأن زوجها حب�شها داخل املنزل بدون 
طعام اأو �شراب حتى لقيت حتفها. واأو�شحت التحقيقات اأن 
ال��زوج قتل زوجته بعد 7 اأي��ام من تعديه عليها وحب�شها يف 
املنزل، وقرر التخل�س من اجلثة من خالل دفنها يف املنزل، 
لها حفرة وو�شع عليها طبقة خر�شانية، حتى  بعدما حفر 
ل تفوح رائحة اجلثة ويفت�شح اأمره. وبعد ت�شييق اخلناق 
اأمام ال�شرطة، واأر�شد عن  اأقر بارتكاب الواقعة  على الزوج، 
مكان جثة زوجته. وك�شفت النيابة العامة امل�شرية، يف قرار 
اإحالة الزوج اإىل املحاكمة، اأنه قام بتجويع زوجته وحرمانها 
املجني  اأن  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ش��ارت  ال�شليم.  الغذاء  من 
م�شكنا  لها  وخ�ش�س  للمتهم،  الثالثة  الزوجة  كانت  عليها 
الليلة  منذ  وخالفاته  معها  م�شاكله  وب��داأت  م�شتقلة،  ودارا 
الأوىل لزواجهما، حيث ادعى عليها وطعنها يف �شرفها باأنها 

لي�شت بكرا، اإل اأنه ثبتت عذريتها.

�لنزهة �لأخرية.. جثة معلم �أمام �صاطئ
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الأمنية  ال�شلطات  ع��رثت 
على جثة معلم داخل �شيارته اأمام �شاطئ مدينة القنفذة 
على �شاحل البحر الأحمر. وك�شف اأقارب املعلم املتوفى، 
قلبية  ق�شطرة  لعملية  اأن��ه خ�شع  �شبيلي،  ويدعى ح�شن 

قبل فرتة ي�شرية، وفقا لو�شائل اإعالم �شعودية. 
قيادة  م��ن  ب��ع��ده��ا  منعه  طبيبه  اأن  امل��ت��وف��ى  ذوو.  واأك����د 
�شيارته مب��ف��رده، م��ع ���ش��رورة وج��ود م��راف��ق ل��ه، اإذ كان 
اأمرا�س مزمنة كال�شغط وال�شكر، بالإ�شافة  يعاين من 

اإىل م�شاكل بالقلب.

علماء: �لتربيد �ل�صطناعي لالأر�س عدمي �لفائدة
التربيد  اأن  م���ي���ام���ي  ج���ام���ع���ة  ع���ل���م���اء  اأع����ل����ن 
اإ�شعاف  يف  فعال  للمحيطات غري  ال�شطناعي 
الأع���ا����ش���ري ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت اأك����رث ق����وة ب�شبب 

الحتبا�س احلراري.
 Communications Earth وت�شري جملة 
كانت  اإذا  حتى  اأن��ه  اإىل   ،& Environment
ت��ن�����ش��ب لتربيد  م�����ش��ادر ل  ال��ب�����ش��ري��ة مت��ل��ك 
حجم مياه املحيطات الهائل، فلن يوؤدي اإل اإىل 

اإ�شعاف ب�شيط لالأعا�شري ال�شتوائية.
منوذجا  الدرا�شة  ه��ذه  يف  الباحثون  وا�شتخدم 
حا�شوبيا معقدا للغالف اجلوي لالأر�س وكذلك 
والغالف  البحر  بني  املتبادلة  العالقة  نظرية 
اجل����وي. وت��ت��ب��ع��وا ك��ي��ف ي��وؤث��ر ت��ربي��د م�شاحة 
260 األف كيلومرت مربع من املحيطات، اأي ما 
يعادل 21 األف كيلومرت مكعب مبقدار درجتني 

مئويتني يف قوة الأعا�شري.
اأف�شل الظروف  اأنه حتى يف  وات�شح للباحثني، 

لن  الأع��ا���ش��ري  ف���اإن �شعف  واملحيطية  اجل��وي��ة 
التي  ال��ط��اق��ة  اأن كمية  ب��امل��ئ��ة، م��ع   15 ي��ت��ج��اوز 
يجب احل�شول عليها من املحيط لتحقيق هذا 
التي  الكمية  اأك���رب مبئة م��رة م��ن  ال��ه��دف ه��ي 
اأي   .2019 ع��ام  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ا�شتهلكتها 
جميع  يف  للغاية  فعالة  غري  الطريقة  ه��ذه  اأن 

الظروف.
قوة  تخفيف  ف��ك��رة  اأن  م��ع  ل��ل��ب��اح��ث��ني،  ووف��ق��ا 
الأعا�شري ا�شطناعيا، هي فكرة غري منطقية، 
والأدبيات  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  يف  تن�شر  اأن��ه��ا  اإل 
العلمية مقرتحات خمتلفة حول هذا املو�شوع، 
ولكنها  ر���ش��م��ي��ة.  اخ������رتاع  ب�������راءات  و���ش��ج��ل��ت 
اإغ���الق م�شروع  ت��ق��رر  ال��ف��ائ��دة. فمثال  ع��دمي��ة 
STORMFURY الذي يهدف اإىل ا�شتخدام 
عواقب  بع�س  تغيري  يف  اجليولوجية  الهند�شة 
التغريات املناخية، ولي�س منع الحرتار العاملي، 

ب�شبب عدم التو�شل اإىل اأي نتائج.

اآنا كامب لدى ح�سورها حفلة هوليوود ريبورتر اإميي يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا.    )ا ف ب(

�إلي�صا تقا�صي زياد برجي و�أحمد ما�صي 
اأعلنت الفنانة اللبنانية اإلي�شا، مقا�شاتها لكل من مواطنيها الفنان زياد برجي، 
وال�شاعر الغنائي اأحمد ما�شي، ب�شبب اتهامها لهما بالتعدي على امللكية الفكرية 

والأدبية لأغنيتها ”اأنا وب�س“.
اإلي�شا، ب�شبب طرحها  ”ما�شي“، عن مقا�شاة  اإع��الن  اأي��ام من  وياأتي ذلك، بعد 
اأ�شار خالله  النزاع القائم بينهما، والذي  ”اأنا وب�س“ التي كتبها رغم  لالأغنية 
اإىل اأنه مل يح�شل على حقوقه املادية كاملة، ف�شاًل عن ت�شويهها لالأغنية، على 

حد و�شفه.
ون�شرت اإلي�شا، بياًنا �شادًرا عن موكلها القانوين املحامي اللبناين مارك حبقة، 
وال�شاعر  الفنان برجي،  اإج��راءات قانونية �شد كل من  اتخاذها  اإىل  اأ�شارت فيه 

ما�شي.
اأن تنازل  اأنا وب�س، بعد  اأغنية  ”اأ�شدرت  اإنها  اللبنانية يف البيان،  وقالت الفنانة 
كل من زياد برجي، واأحمد ما�شي، عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية، وتقا�شيا 

حقوقهما املادية الناجتة عن التنازل“.


